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Primul

cotidian al

Olteniei

Următorul număr va apărea

miercuri, 23 aprilie 2014

Luminează-te, luminează-te, Noule Ie-
rusalime, că slava  Domnului peste tine-a
răsărit ! Sa ltă, sal tă de-acum şi te  bucu-
ră , Sioane, iar tu, curată  Născătoare de
Dumnezeu, veseleşte-te întru învierea
Celui născut al  tău!.

Păcatul e în natura umană înscris şi, prin
urmare, asumat, de fiecare ca perspectivă a
mântuirii.

Cine ridică piatra?  – iată întrebarea
adânc tâlcuitoare, tainică precum Taina Cea
Mare a Învierii, pe care Hristos, Fiul Dom-
nului, ne-a aruncat-o tuturor şi fiecăruia în
parte cu douăzeci de veacuri în urmă.

Aces tei întrebări s untem chemaţi să-i
oferim un răs puns, care este unul de căin-
ţă, ca şans ă de împăcare ş i de salvare întru
Spirit.

Trupul e supus păcatului, în orizontul
atâtor ispite cărora fiinţa umană îi este până
la urmă pradă uşoară.

Răscumpărarea este însă unic remediu
şi numai în licărul luminii care, de veacuri,
ne soseşte de la Sfântul Mormânt, ne jucăm
şansa tămăduirii.

Lumină lină din lumină lină – iată splen-
doarea în care tradiţia neamului nostru trăi-
tor în credinţa în Iisus a ştiut să îmbrace
misterul Învierii.

Hristos a Înviat! – e strigătul bucuriei
ieşirii la liman din întunericul în care pati-
mile cotidiene ne-au aruncat de-a lungul
unui ciclu al încercărilor.

Adevărat a înviat!, strigăt de bucurie
ca semn al împlinirii speranţei şi unic ga-
rant al credinţei , talis man al destinului
omenesc…

Lumină din luminăLumină din luminăLumină din luminăLumină din luminăLumină din luminăLumină din luminăLumină din luminăLumină din luminăLumină din lumină

Spitalele asigură doar „urgenţele” de Paşte
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Craiovenii pasionaţi de ştiinţă, aşteptaţi
la expoziţia „Spaţiul European”

actualitate / 6



2 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 19 aprilie 2014
actualitate
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Ministerul Sãnãtãþii (MS) vrea sã
introducã mai multe medicamente pe
lista celor compensate sutã la sutã,
printre acestea regãsindu-se trata-
mente utilizate în cazul epilepsiei ºi al
unor boli endocrine, neurologice de-
generative ºi oncologice. Conform
unui proiect de hotãrâre de guvern
postat, joi, pe site-ul ministerului, în
vederea dezbaterii publice, lista cu-
prinzând denumirile comune interna-
þionale corespunzãtoare medicamen-
telor de care beneficiazã asiguraþii, cu
sau fãrã contribuþie personalã, pe bazã
de prescripþie medicalã, în sistemul de
asigurãri sociale de sãnãtate, se va
completa cu Stiripentol, denumirea
comunã internaþionalã utilizatã în tra-
tamentul epilepsiei. Este vorba despre
compensare integralã în cazul pacien-
þilor care beneficiazã de tratament
ambulatoriu. Tot de compensare inte-
gralã vor beneficia pacienþii care su-
ferã de afecþiuni endocrine (guºã en-
demicã, insuficienþã suprarenalã cro-
nicã, diabetul insipid, mixedemul adul-
tului, tumori hipofizare cu expansiune
supraselarã ºi tumori neuroendocri-
ne) pentru produsul Pasireotidum.
Nouã produse destinate tratamentu-
lui oncologic al pacienþilor incluºi în
programele naþionale de sãnãtate cu
scop curativ, în tratamentul ambula-

Ministerul Sãnãtãþii va compensa integral medicamenteMinisterul Sãnãtãþii va compensa integral medicamenteMinisterul Sãnãtãþii va compensa integral medicamenteMinisterul Sãnãtãþii va compensa integral medicamenteMinisterul Sãnãtãþii va compensa integral medicamente
pentru cancerpentru cancerpentru cancerpentru cancerpentru cancer, epilepsie ºi boli endocrine, epilepsie ºi boli endocrine, epilepsie ºi boli endocrine, epilepsie ºi boli endocrine, epilepsie ºi boli endocrine

Duicu, suspendat
din funcþia
de preºedinte
al CJ Mehedinþi

Preºedintele Consiliului
Judeþean (CJ) Mehedinþi,
Adrian Duicu, arestat pentru
fapte de corupþie, a fost
suspendat din funcþie, ieri,
dupã ce Prefectura Mehedinþi a
primit o adresã de la instanþa
supremã, potrivit cãreia lui
Duicu i s-a respins recursul la
decizia Curþii de Apel Bucureºti
de arestare preventivã a acestu-
ia. Contactat de corespondentul
Mediafax, prefectul de Mehe-
dinþi, Nicolae Drãghiea, a
declarat cã ieri, în jurul
prânzului, a emis ordinul de
suspendare. Duicu a fost
suspendat pânã la definitivarea
cauzei aflate pe rolul instanþei.
Procurorii DNA au început
urmãrirea penalã în cazul lui
Duicu pentru trafic de influen-
þã, cumpãrare de influenþã,
instigare la dare de mitã,
permiterea accesului unor
persoane neautorizate la
informaþii nedestinate publici-
tãþii, în scopul obþinerii de
foloase necuvenite, instigare la
abuz în serviciu ºi douã infrac-
þiuni de folosire a influenþei ºi
autoritãþii, de cãtre o persoanã
care deþine o funcþie de condu-
cere într-un partid politic, în
scopul obþinerii pentru altul de
foloase necuvenite.

toriu ºi spitalicesc vor fi, ºi ele, com-
pensate integral. Acestea sunt: Clo-
farabinum, Nelarabinum, Decitabi-
num, Trabectedinum, Ofatumabum,
Dasatinibum, Nilotinibum, Everolimus
ºi Ruxolitinibum. Sublista cu denumiri
comune internaþionale corespunzã-
toare medicamentelor de care benefi-
ciazã asiguraþii în regim de compen-
sare 100% este completatã de Ambri-
sentanum, pentru hipertensiunea pul-
monarã. Tafamidis, destinat tratamen-
tului medicamentos al bolnavilor cu

boli neurologice degenerative - scle-
rozã lateralã amiotroficã - va fi ºi el
inclus pe lista compensatelor. Vor mai
beneficia de compensare sutã la sutã
Bosentanum (sclerozã sistemicã ºi ul-
cere digitale evolutive), Romiplosti-
mum (purpura tromocitopenica imu-
nã cronicã la adulþii splenectomizaþi
si nesplenectomizaþi) ºi Sapropterinum
(pacienþi adulþi ºi copii cu hiperfenila-
laninemie diagnosticaþi cu fenilceto-
nurie sau deficit de tetrahidrobiopte-
rina - BH4). Tot compensare integralã

va fi acordatã pentru Plerixafor, utili-
zat în cazul transplatului medular. Pre-
ºedintele Agenþiei Naþionale a Medi-
camentului ºi Dispozitivelor Medica-
le (ANMDM), Marius Savu, declara,
marþi, la conferinþa Mediafax cu tema
„Bolnavul cu epilepsie, de la integra-
rea socialã la accesul la tehnici tera-
peutice noi”, cã un numãr de 14 medi-
camente pentru care nu existã alter-
nativã terapeuticã, printre care ºi cele
pentru boala Dravet, vor fi incluse pe
lista de compensate din luna mai, cel
mai târziu iunie. „Vorbim depre epilep-
siile rare, mai ales boala Dravet, care
au nevoie urgentã de alternativã tera-
peuticã, aºa-numitele medicamente
orfane, ºi pentru care vom introduce
pe listã primele medicamente cel mai
târziu la începutul lunii iunie”, a spus
Savu. De asemenea, ministrul Sãnãtã-
þii, Nicolae Bãnicioiu, menþiona cã
suma alocatã pacienþilor cu epilepsie
în acest an era insuficientã ºi în acest
sens s-au primit mai multe sesizãri,
astfel cã s-a decis creºterea acesteia
de la 2,66 milioane lei la 4,65 milioane
lei. Tot Bãnicioiu a anunþat, joi, cã
noua listã de compensate va fi eva-
luatã în totalitate, dar pânã atunci, din
luna mai, pacienþii cu boli rare fãrã te-
rapie în ultimii ani vor beneficia de
medicamente compensate.

Parchetul ICCJ a dispus urmãrirea
penalã pentru ºantaj în urma plângerii
formulate de senatorul PSD Gabriela
Firea împotriva lui Traian Bãsescu, la
care a fost conexatã ºi sesizarea parla-
mentarilor, însã procurorii au suspen-
dat punerea în miºcare a acþiunii pena-
le, întrucât preºedintele are imunitate.
„În urma plângerii formulate de doam-
na Firea Gabriela (senator), la care a
fost conexatã ºi sesizarea semnatã de
mai mulþi parlamentari, pe rolul Secþiei
de urmãrire penalã ºi criminalisticã din
cadrul Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie s-a consti-
tuit un dosar penal”, a anunþat PICCJ

Primãria Braºov avertizeazã turiºtii
care vor fi în zilele de Paºte la Poiana
Braºov sã nu se aventureze pe pârtiile
de schi pentru cã o fac pe proprie rãs-
pundere, domeniul schiabil fiind închis.
Administratorul Domeniului schiabil
din Poiana Braºov, Dorin Drãgoi, a
declarat pentru Agerpres cã, deºi este
strat de zãpadã în Postãvarul, de peste
50 de centimetri, în partea superioarã a

Ministrul Mediului ºi Schimbãrilor Climatice,
Attila Korodi, a dispus mãsuri speciale de moni-
torizare a aplicãrii ºi respectãrii Legii 54/2012 -
Legea picnicului, în perioada sãrbãtorilor pasca-
le ºi mini-vacanþei de 1 Mai, se aratã într-un co-
municat de presã transmis, ieri, agenþiei Media-
fax. Astfel, Ministerul Mediului, în colaborare cu
Garda Naþionalã de Mediu, cu Poliþia Localã ºi cu
Jandarmeria Românã, vor organiza echipe mixte
de control, care vor patrula în zonele special ame-
najate pentru activitãþi de picnic, în zonele nea-

P a r c h e t u l  G e n e r a l  s u s p e n d ã  a n c h e t a
î n  c a z u l  p l â n g e r i i  d e p u s e  d e  F i r e a ,

d e o a r e c e  p r e º e d i n t e l e  a r e  i m u n i t a t e

Turiºtii care se aventureazã
pe pârtiile din Poiana Braºov o fac

pe proprie rãspundere

Echipe mixte de control vor patrula în zonele pentru picnic ºi în cele turistice, de Paºte ºi de 1 Mai
menajate, cunoscute ca zone de picnic, respectiv
în zonele turistice ºi în zonele de afluenþã publi-
cã, pentru a asigura respectarea prevederilor le-
gale. Potrivit Legii 54/2012, activitãþile de picnic
pot fi organizate numai în zone special amenajate
sau în zone indicate pentru picnic, care aparþin
domeniului public sau privat al statului ºi unitãþi-
lor administrative-teritoriale, zone în care existã
utilitãþi ºi facilitãþi pentru desfãºurarea unor ast-
fel de activitãþi ºi este permisã aprinderea focu-
lui. Organizarea activitãþilor de picnic în alte zone

decât cele special amenajate sau indicate se sanc-
þioneazã cu amendã cuprinsã între 1.000 lei ºi 3.000
lei. În zonele special amenajate, cetãþenii trebuie
sã respecte mai multe reguli, printre care: pãstra-
rea curãþeniei ºi aruncarea deºeurilor doar în con-
tainerele special amenajate, aprinderea focului
doar în locurile special amenajate, supraveghe-
rea arderii ºi stingerea jarului dupã încheierea
activitãþii, folosirea toaletelor ecologice, parca-
rea autovehiculelor doar în zonele amenajate în
acest scop, pãstrarea liniºtii ºi ordinii publice.

ieri, într-un comunicat de presã
remis agenþiei Mediafax. Potrivit
sursei citate, procurorii au dispus,
joi, începerea urmãririi penale cu
privire la fapta sesizatã, sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de ºan-
taj, însã ieri au constatat cã în
aceastã cauzã existã un impedi-
ment legal temporar pentru pune-
rea în miºcare a acþiunii penale,
fiind dispusã, prin ordonanþã, sus-

pendarea urmãririi penale. „S-a apre-
ciat cã, în conformitate cu dispoziþiile
art.84 alin.2 raportat la art.96 alin.1 din
Constituþie, Preºedintele României se
bucurã de imunitate”, a precizat Parche-
tul instanþei supreme. Gabriela Firea a
depus, miercuri, la Parchetul General, o
plângere penalã, în care îl acuzã pe ºeful
statului de ameninþare ºi ºantaj în legã-
turã cu declaraþiile pe care acesta le-a
fãcut în cadrul unei emisiuni televizate.
În plus, 176 de parlamentari, în frunte cu
Victor Ponta, Valeriu Zgonea, Liviu
Dragnea ºi Ilie Sârbu, au semnat un de-
nunþ de ºantaj împotriva lui Traian Bã-
sescu, acesta fiind depus, joi, la PICCJ.

masivului pârtiile nu sunt amenajate.
„Domeniul schiabil a fost închis. Pâr-
tiile nu sunt amenajate, plasele de pro-
tecþie ºi sistemele de avertizare au fost
demontate ºi astfel securitatea schio-
rilor nu este garantatã de nimeni. Zã-
pada este grea ºi apoasã ºi nu mai este
la fel de sigurã ca în timpul iernii. Cei
care vor sã schieze trebuie sã ºtie cã, în
partea a doua a Masivului Postãvarul,
la coborârea spre staþiune, nu este un

strat de zãpadã prea mare
ºi pot apãrea accidente”, a
avertizat Drãgoi. Dintre in-
stalaþiile pe cablu doar cele
douã telecabine, Capra
Neagrã ºi Kanzel, funcþio-
neazã. ªi la Predeal, pe pâr-
tia Clãbucet sistemele de
avertizare ºi plasele de pro-
tecþie au fost demontate de
Primãria Predeal, adminis-
tratorul pârtiei, iar turiºtii
care vor sã schieze o fac
pe proprie rãspundere, de-
oarece nici pârtia nu este
amenajatã.
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În aceste zile de sãrbãtoare
vor funcþiona non-stop Unitatea
de Primiri Urgenþe a Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã din
Craiova, Compartimentul de Pri-
miri Urgenþe al Spitalului Clinic
Municipal Filantropia din Craio-
va, Camera de Gardã a Spitalu-
lui Clinic de Boli Infecþioase din
Craiova ºi Camera de Gardã a
Spitalului Clinic de Neuropsihia-
trie Craiova. Nu însã ºi policli-
nicile acestor unitãþi sanitare. De
asemenea, Serviciul Judeþean de
Ambulanþã ºi SMURD, apelabile
la numãrul de telefon 112, vor
avea program normal de lucru.

Cabinetele de medicinã de
familie asigurã permanenþa prin
cent re le  de  permanenþã  cu
funcþionare non stop din loca-
litãþile: Amãraºtii de Jos, Be-
chet, Brabova, Bulzesti-Fraþi-
la, Gherceºti, Ghidici, Goicea,
Murgaºi, Pleniþa, Piscu Vechi,
Vârvoru de Jos, Sadova ºi Cra-
iova – strada „George Enescu”
nr. 76, bl. 15 (Craioviþa Nouã)
ºi strada „Împãratul Traian” nr.
213, bl.P4.

La nivelul Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã Dolj funcþio-
neazã serviciul de gardã epi-
demiologie între orele 8.00 ºi
20.00, apelabil la numãrul de
telefon 0251/554.872.

Spitalele asigurã doar „urgenþele” de PaºteSpitalele asigurã doar „urgenþele” de PaºteSpitalele asigurã doar „urgenþele” de PaºteSpitalele asigurã doar „urgenþele” de PaºteSpitalele asigurã doar „urgenþele” de Paºte
În zilele de Paºte, doljenii care au ne-

voie de îngrijiri medicale se pot adresa
serviciilor de primiri urgenþe ºi came-
relor de gardã ale spitalelor. Reprezen-
tanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj
au anunþat cã în perioada 19-21 aprilie
a.c. unitãþile sanitare au program de zile
libere, asigurând doar urgenþele.

Avertisment din partea
medicilor

Pentru a evita o vi-
zitã neplãcutã la spi-
tal, medicii craioveni
avertizeazã cã masa
de Paºte nu trebuie
sub nici o formã sã se
transforme într-un
prilej de exces alimen-
tar ºi bahic. Astfel,
pornind ºi de la ceea ce s-a întâm-
plat în ultimii ani, medicii recoman-
dã cumpãtare, pentru a evita pro-
blemele de sãnãtate cum ar fi pan-
creatita acutã, colicile biliare ºi to-
xiinfecþiile alimentare, cel mai des
întâlnite în zilele de sãrbãtoare.

Un consum cumpãtat de pro-
duse tradiþionale ºi bãuturã este
recomandat pentru a nu trece de
la masa festivã direct pe patul ca-
merelor de gardã. Evitând exce-
sele, mielul la tavã sau la proþap,
ouãle roºii, drobul, sosurile, sala-
tele cu maionezã, cozonacul, pas-
ca ºi vinul care nu vor lipsi de pe
masa de sãrbãtori, petrecãreþii se
pot feri de problemele de sãnãtate
cum ar fi, indigestiile, colicile ab-
dominale, balonãrile, arsurile gas-
trice, mahmureala, pancreatitele
sau, mult mai grav, decompensãri
ale unor afecþiuni cronice cum ar
fi diabetul sau afecþiunile cardio-

vasculare sau digestive.
Bolnavii cronic sunt sfãtuiþi sã

opteze pentru carne de pasãre
sau de vitã, fiartã sau la grãtar.
Aceeaºi recomandare se aplicã
ºi în cazul cardiacilor, diabetici-
lor ºi persoanelor cu afecþiuni di-
gestive renale. Sarea ºi condi-
mentele – ardei iute, hrean, us-
turoi – trebuie consumate cu
prudenþã, mai ales de persoane-
le cardiace. Medicii atrag însã
atenþia ºi în ceea priveºte con-
sumul de alcool. Nu este indi-
cat, spre exemplu, amestecul de
bãuturi, în special spirtoase.

Friptura de miel sau porc tre-
buie consumatã în cantitãþi mo-
derate, alãturi de garnituri de le-
gume: broccoli, fasole verde,
varzã,  salate  ºi  mai puþin  cu
garnituri de cartofi, orez sau
paste. Alimentele prãjite (de la
carne pânã la legume) trebuie

evitate mai ales de cei care au
probleme digestive fiind prefe-
rat grãtarul sau friptura la tava
ºi legumele la grill. Dulciurile,
mai ales prãjiturile cu cremã, tre-
buie consumate în cantitãþi foar-
te mici sau chiar înlocuite cu

salate de fructe sau fructe
proaspete.

Bolnavii trebuie sã continue
tratamentul

Nici dulciurile nu trebuie con-
sumate în exces, incluzând aici
tradiþionalul cozonac cu nuci
sau stafide ori torturile sau prã-
jiturile cu cremã. Cei care op-
teazã pentru un stil de viaþã sã-
nãtos pânã la capãt pot înlocui
fãrã regrete dulciurile cu fruc-
te ºi legume. Atenþie mare ºi la
bãuturile consumate. Trebuie
evitate pe cât posibil sucurile
carbogazoase. Aportul de lichi-
de trebuie sã fie de minimum 2
litri pe zi. Recomandate sunt
ceaiurile neîndulcite de plante,
apa platã sau sucurile naturale.

Totodatã, bolnavii cronic nu
trebuie sã întrerupã regimul re-
comandat de medic în aceastã
perioadã. Persoanele cu afecþi-
uni cunoscute vor pãstra conti-
nuu legãtura cu medicii curanþi
pentru a evita agravarea stãrii de
sãnãtate ºi luarea unor mãsuri
profilactice suplimentare.

Craiovenii nu vor avea parte de
zilele însorite pe care ºi le-ar fi dorit
pentru aceste zile de sãrbãtoare. În
ajunul Paºtelui, adicã astãzi, meteo-
rologii spun cã în Craiova va fi vre-
me rece ºi va ploua destul de mult,
iar în plus va bate ºi vântul. Tempe-
raturile maxime de sâmbãtã sunt cu-
prinse între 9 ºi 14 grade Celsius,

Autobuzele RAT Craiova vor
circula în zilele de Paºte dupã un
program de sãrbãtoare care este
mai redus. Chiar în ziua de Paºte,
pe 20 aprilie, autobuzele vor pleca
de la cap de linie la ora 6.00 a di-
mineþii ºi vor fi menþinute pe tra-
see pânã la  ora 20.00, când va fi
ultima plecare de la cap de linie.
Frecvenþele vor fi diferite, în func-
þie de trasee. Astfel, autobuzele care
circulã pe traseele  E1T,  E1R, 1,
3, 100 (care înlocuieºte tramva-

Cum circulã autobuzele

RAT Craiova
iul) vor circula la o frecvenþã de
15 minute; pe traseul 2b se va cir-
cula la o frecvenþã de 20 minute;
pe traseul 9 se va circula la o frec-
venþã de 60 minute, cu plecãri la
fix din capetele de linie; pe traseele
4, 5b, 10, 11, 13, 17, 20, 23, 24,
25, 29b vor avea program de zile
nelucrãtoare. Sâmbãtã ºi luni, pe
19 ºi 21 aprilie, se va circula dupã
program de zile nelucrãtoare, în-
tre orele  6.00 ºi 21.30.

iar minimele între 3 ºi 8 grade Cel-
sius. Comparativ cu sâmbãtã, în ziua
de Paºte vremea se mai încãlzeºte,
dar fãrã a fi deosebit de cãlduroasã
ºi frumoasã.

„Duminicã, în ziua de Paºte, vre-
mea se va ameliora ºi se va încãlzi.
Cerul va fi temporar noros în pri-
mele ore ale dimineþii, când va ploua

slab, iar vântul va su-
fla pânã la moderat”,
a declarat Ion Mãrini-
cã, meteorolog în ca-
drul Centrului Meteo-
rologic Regional Olte-
nia. Temperaturile ma-
xime de duminicã vor
fi cuprinse între 17 ºi
22 de grade Celsius,
iar minimele între 5 ºi
10 grade Celsius.
Luni, în a doua zi de
Paºte, vremea va fi cal-
dã, însã dupã-amiaza
sunt aºteptate totuºi
averse de ploaie cu
descãrcãri electrice.

„Vremea va fi mai
caldã, cerul va fi va-

riabil ºi, izolat, dupã-amiazã, vor cã-
dea averse de ploaie ºi se vor sem-
nala descãrcãri electrice. Vântul va
sufla slab pânã la moderat”, a mai
spus meteorologul Ion Mãrinicã.
Temperaturile maxime vor fi cuprin-
se între 18 ºi 24 de grade Celsius ºi
minimele între 5 ºi 11 grade Celsius.

Vreme rece de sãrbãtori

RADU ILICEANU

LAURA MOÞÎRLICHE

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj îi asi-
gurã pe doljeni cu privire la faptul
cã poliþiºtii vor fi prezenþi în zona
lãcaºelor de cult unde vor avea
loc manifestãri religioase, dar ºi
în alte zone unde vor fi organiza-
te manifestãri cultural-artistice,
numai în noaptea de Înviere fiind
la datorie 700 de poliþiºti.

Poliþiºtii vor patrula zilnic, fiind
pregãtiþi sã intervinã pentru preve-
nirea ºi combaterea infracþiunilor
stradale, aplanarea stãrilor conflic-
tuale, descurajarea elementelor in-
fractoare ºi fluidizarea traficului
rutier. Ca de fiecare datã, poliþiºtii
rutieri vor avea un rol foarte im-
portant ºi vor acþiona pentru su-

Oamenii legii, „pe baricade” de PaºteOamenii legii, „pe baricade” de PaºteOamenii legii, „pe baricade” de PaºteOamenii legii, „pe baricade” de PaºteOamenii legii, „pe baricade” de Paºte
Peste 1.000 de poliþiºti, dar ºi jandarmi vor fi „pe

baricade” în aceste zile de sãrbãtoare. Misiunea oa-
menilor legii este de a asigura un climat de ordine ºi
siguranþã publicã, astfel încât doljenii sã se poatã
bucura în liniºte de Învierea Domnului Isus Hristos.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, joi sea-
ra, în jurul orei 21.00, poliþiºtii Secþiei 2 Ru-
ralã Breasta au fost sesizaþi cu privire la fap-
tul cã în comuna Breasta s-a produs un acci-
dent rutier soldat cu pagube materiale. În urma
cercetãrilor, poliþiºtii ajunºi la faþa locului au
stabilit cã Ioana Baca, de 63 de ani, din co-
muna Breasta, în timp ce conducea un auto-
turism Dacia pe DJ 606, din cauza consu-
mului de bãuturi alcoolice a pierdut controlul
direcþiei de mers, pãrãsind partea carosabilã
ºi a intrat în gardul de protecþie din faþa unui

Bãutã la volan, a intrat cu maºina în gard

Sfânta Sãrbãtoare a Paºtelui reprezintã
pentru toþi credincioºii un prilej de bucu-
rie, fiecare dintre ei dorind sã sãrbãtoreas-
cã cu cei dragi acest moment important
din viaþa religioasã. Fiecare om doreºte sã
fie în centrul atenþiei familiei sale, bucu-
rându-se de cãldura cãminului ºi nimic nu
face ca aceste Sãrbãtori Sfinte sã fie pe-
trecute mai plãcut decât în cadrul familiei,
cu toþi membrii sãi. Din pãcate însã nu toþi
se pot bucura de cãldura unui cãmin, în
aceste zile. Pentru ca toþi copii de la Cen-
trul de Îngrijire ºi Recuperare a Copilului
cu Handicap Sever „Noricel” ºi membrii a
patru familii nevoiaºe sã se bucure de aceastã
sãrbãtoare, jandarmi din cadrul Inspectora-
tului de Jandarmi Judeþean Dolj le-au fãcut,
ieri, o vizitã, încãrcaþi cu daruri.

Bucuroºi cã în Sãptãmâna Mare pot sã
aducã un zâmbet pe chipul acestor oa-
meni cãrora soarta le-a hãrãzit o viaþã mai
grea, o delegaþie a jandarmilor doljeni ºi
preotul unitãþii le-au împãrþit produse spe-

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în urma percheziþiilor efec-
tuate joi de poliþiºtii Secþiei 5 Poli-
þie Craiova la locuinþele ºi punctele
de lucru aparþinând unor persoane
bãnuite cã desfãºoarã activitãþi ile-
gale de depozitare, transport ºi co-

Douã craiovence reþinute în dosarul contrabandiºtilor de þigãri
Douã craiovence au fost reþinute pentru

24 de ore în urma celor 11 percheziþii fãcu-
te joi de poliþiºtii Secþiei 5 Craiova la sus-
pecþi de contrabandã cu þigãri. Ieri dupã-
amiazã femeile au fost prezentate instanþei
de judecatã cu propunere de arestare pre-
ventivã. Magistraþii Judecãtoriei Craiova au
dispus însã continuarea cercetãrilor cu sus-
pectele în stare de libertate.

mercializare de produse
din tutun provenite din con-
trabandã, s-a dispus mãsu-
ra reþinerii pe bazã de ordonanþã
de reþinere pe 24 ore faþã de ªtefa-
nia Dinu, de 50 de ani ºi Nela Mar-
cu, de 48 de ani, ambele din Cra-

iova, pentru sãvârºirea infracþiu-
nilor de contrabandã ºi complici-
tate la contrabandã. Cele douã per-
soane au fost prezentate, ieri dupã-

amiazã, magistraþilor
Judecãtoriei Craiova
cu propunere de ares-
tare preventivã. In-
stanþa a respins însã
propunerea Parchetu-
lui de pe lângã Judecã-
toria Craiova de ares-
tare a femeilor, dispu-
nând continuarea cer-
cetãrilor cu femeile în
stare de libertate.

Reamintim cã poli-
þiºtii craioveni, cu
sprijinul de specialita-
te al DIPI, au efectuat

joi, 11 percheziþii la locuinþe ºi
spaþii comerciale aparþinând unor
persoane suspectate de contra-
bandã cu þigãri. Poliþiºtii craio-

pravegherea traficului rutier pe
principalele artere de circulaþie,
pentru afluirea/defluirea doljenilor
spre/dinspre lãcaºele de cult ºi zo-
nele de agrement din judeþul Dolj,
precum ºi pentru combaterea ex-
cesului de vitezã, prevenirea acci-
dentelor, fluidizarea ºi controlul
circulaþiei în municipii ºi oraºe ºi
pe traseele de deplasare.

Structurile de poliþie cu profil eco-
nomic împreunã cu specialiºti ai Di-
recþiei Sanitare, Autoritãþii Sanitar-
Veterinare ºi ai Oficiului pentru Pro-
tecþia Consumatorului acþioneazã
îndeosebi în pieþe, târguri, locuri de
sacrificare a animalelor pentru veri-
ficarea modului în care sunt respec-
tate normele igienico-sanitare.

Activitãþile vor fi desfãºurate în
sistem integrat – echipe mixte de
ordine ºi siguranþã publicã, în co-
laborare cu jandarmi din cadrul In-
spectoratului de Jandarmi Judeþean
Dolj ºi de la Gruparea de Jandarmi
Mobilã Craiova, precum ºi cu
agenþi din cadrul Poliþiilor Locale.

Jandarmii, „de serviciu”
la lãcaºele de cult

În Craiova ºi judeþul Dolj, apro-
ximativ 100 de jandarmi din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Jude-
þean Dolj vor asigura mãsurile de
ordine publicã, având în vedere
numãrul mare de persoane aºtepta-
te sã ajungã la Catedrala Mitropoli-
tanã „Sfântul Dumitru” ºi Biserica
„Madona Dudu”, la Mânãstirea din
localitatea Maglavit, pentru desfã-
ºurarea în condiþii de siguranþã a
activitãþilor specifice organizate cu
acest prilej, precum ºi în zona altor
lãcaºe de cult din Calafat, Bãileºti,
Segarcea, Filiaºi ºi Bechet.

De asemenea, 200 de jandarmi
din cadrul Grupãrii de Jandarmi

Mobile Craiova vor asigura mãsu-
rile de ordine publicã la o gamã
variatã de activitãþi ce se vor des-
fãºura în perioada acestor sãrbã-
tori la mânãstirile Cãlui, Sf. Ana,
Vânju Mare ºi alte locuri de agre-
ment din zona de responsabilitate.
Misiunile jandarmilor au în vede-
re, în principal, prevenirea ºi com-

O femeie de 63 de ani, din co-
muna doljeanã Breasta, bãutã la
volan, a intrat cu maºina pe care
o conducea în gardul unei gos-
podãrii din localitate. Accidentul
s-a soldat doar cu pagube mate-
riale, însã femeia este cercetatã
penal, întrucât poliþiºtii au stabi-
lit cã avea o concentraþie de 1,16
mg/l alcool pur în aerul expirat.

Daruri de la jandarmi pentru nevoiaºi
ºi  copii  instituþionalizaþi

baterea oricãror fapte care aduc
atingere legilor ºi normelor de con-
vieþuire socialã; depistarea, identi-
ficarea ºi dispunerea mãsurilor le-
gale împotriva celor care comit
acest gen de fapte; monitorizarea
ºi descurajarea grupurilor de per-
soane cu un comportament care
tulburã ordinea ºi liniºtea publicã.

imobil. Pentru cã mirosea a alcool, poliþiºtii
au testat-o cu etilotestul, rezultând o concen-
traþie de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Persoana în cauzã a fost condusã la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde i s-au
recoltat probe biologice în vederea stabilirii alco-
olemiei. Poliþiºtii i-au întocmit dosar penal sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de  conducere pe
drumurile publice a unui autovehicul având o con-
centraþie alcoolicã în sânge mai mare decât limita
legalã”, ne-a explicat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

cifice sãrbãtorilor pascale, încercând sã
le transmitã câte ceva din spiritul aces-
tor sãrbãtori. Aceastã acþiune s-a desfã-
ºurat la nivelul I.J.J. Dolj, benevol, fie-
care jandarm contribuind cu diverse
sume de bani, fiind alãturi de semenii lor
atât de-a lungul anului, cât ºi cu ocazia
uneia dintre cele mai frumoase sãrbãtori
ale lumii creºtine – Paºtele.

veni au gãsit ºi ridicat în vederea
confiscãrii peste 175.000 þigare-
te (8.919 pachete þigãri), diferite
mãrci, care nu aveau aplicat tim-
bre de marcaj fiscal, fiind intro-
duse ilegal pe teritoriul României.
De asemenea, la locuinþa unuia
dintre suspecþi a fost gãsitã suma
de 266.800 lei despre care existã
indicii temeinice cã provine din
sãvârºirea de infracþiuni, suma
respectivã fiind ridicatã în vede-
rea cercetãrilor.

„Cercetãrile continuã în aceas-
ta cauzã pentru stabilirea întregii
activitãþi infracþionale a suspec-
þilor ºi dispunerea mãsurilor le-
gale”, a declarat inspector prin-
cipal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
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Se spune că, deseori, Con-
stantin Noica deplângea medio-
critatea formulei „Ce ţie nu-ţi
place altuia nu-i face”, consi-
derând-o de un minimalism in-
acceptabil. Mai generoasă, mai
nobilă i se părea măcar aserţiu-
nea „Fă şi altuia ce-ţi place
ţie”, deşi exprimarea ideală ar fi
„Fă altuia ce-i place lui”. In-
diferent de formulare, esenţială
rămâne credinţa că nu poate fi
iubit cineva care nu iubeşte pe
nimeni, şi trebuie amintit numele
celui care a făcut rostirea, „rupt”
prematur dintre noi, actorul Emil
Hossu. Cine mai aude astăzi
aceste cuvinte? Bucuriile noas-
tre, dacă sunt, par mai degrabă
resentimentare: ne bucurăm de

MIRCEA CANŢĂR

Fă altuia ce-i place lui
eşecurile altora. Ne bucurăm să
depozităm veşti proaste, să dis-
tribuim vinovăţii şi injurii. Nu mai
avem încredere decât în noi în-
şine şi în cei care ne aprobă.
Temători şi trişti, precar dispuşi
şi în cel mai bun caz sarcastici,
suntem totuşi capabili de a re-
simţi spiritul pascal, credinţa
adevărată, care nu e altceva de-
cât a fi predispuşi la bucurie în
plină încercare şi de a ne simţi
asistaţi în efortul cotidian de
ochiul suprem. Însuşi faptul că a
plouat în tot teritoriul Doljului,
într-un moment esenţial, e un
semn al celui care a promis să
fie „cu noi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului”. Trăim într-o
nefirească tensiune, zilnic poten-

ţată, încât putem clama că mar-
tirajul e acceptarea unei suferin-
ţe nemeritate. Se spune că la
oameni suferinţa se explică prin
greşeala protopărinţilor. Să fim
serioşi. Filmul unei zile obişnuite
în România, urmărit pe televiziu-
nile de ştiri, este unul care inclu-
de obligatoriu stări de asalt, şoc
şi spaimă, capu’ la cutie, încât e
riscant să fii părăsit de angoase.
Sminteala pare uneori fără mar-
gini. Şi nu e vorba de un orna-
ment retoric. Sărbătoarea Învierii
e tocmai sărbătoarea transgre-
sării unor poticniri. E sărbătoa-
rea a două îndemnuri – „Bucu-
raţi-vă”, „Nu vă temeţi” – şi
a unei promisiuni – „Cu voi
sunt”. Handicapul greu de de-

păşit este dacă împreună şi fie-
care în parte suntem capabili de
un plus de luciditate, bunătate
umană, altruism, doar prin ru-
găciune. Cu scepticismul lumi-
nat al unora şi pietatea inflexi-
bilă a altora, e greu de făcut din
aşezământul nostru pământesc
un templu idolatru, cum spune
rugăciunea domnească „Pre-
cum în cer, aşa şi pre pă-
mânt”. Pentru asta, ca şi pen-
tru altele, nu avem bune raţiuni
justificative. A încerca a fi mai
buni, a iubi pe cineva în am-
bianţa creştină – copii, părinţii,
femeia de care te-ai îndrăgos-
tit, prietenii, profesiunea care te
împlineşte – ca pe tine însuţi,
aplicând şi „aproapelui” acelaşi

tratament, nu-i un demers la în-
demâna fiecăruia. Mai ales că
atunci când suntem singuri cu noi
înşine ştim foarte bine ce ne poa-
te pielea. Ştim ce păcate avem,
cât cântărim, care ne sunt pen-
umbrele. Adagio creştin se pre-
tează şi la o interpretare simetri-
că, privită din unghiul aproape-
lui: nu te iubi altfel decât îşi iu-
beşti aproapele. Fireşte, acum nu
poţi iubi grimasa duşmanului.
Numai că ceea ce lumea noas-
tră desparte, angelicitatea noas-
tră apropie. Şi nu ni-l putem în-
chipui pe Iisus coborând de pe
cruce pentru a se răzbuna şi nici
pentru a stârni melancolii şi spai-
me. Acestea fiind spuse, reflec-
ţia devine necesară.

În Sfânta şi Marea Duminică a
Paştilor prăznuim Învierea cea aducătoa-
re de viaţă a Domnului Dumnezeu şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe
care o numim şi Paşte, după cuvântul
care în vechiul grai evreiesc înseamnă
trecere. Pentru că aceasta este ziua în
care Dumnezeu a adus de la început
lumea dintru nefiinţă întru fiinţă, în
această zi, smulgând Dumnezeu poporul
israelian din mâna faraonului, l-a trecut
prin Marea Roşie şi tot în această zi S-a
pogorât din ceruri şi S-a sălăşluit în sânul
Fecioarei. Iar acum, smulgând tot
neamul omenesc din adâncul iadului, l-a
suit la cer şi l-a adus iarăşi la vechea
vrednicie a nemuririi. Învierea Mântuito-
rului Iisus Hristos este cea mai mare
sărbătoare creştină, învăţătura care stă
la temelia credinţei noastre. De aceea,
Apostolul Pavel spune: “Dacă Hristos n-
a înviat, zadarnică este atunci propovă-
duirea noastră, zadarnică şi credinţa
voastră” (I Corinteni 15,
14). Sinaxarul marii sărbă-
tori învaţă: În lumina divină a
Învierii se naşte bucuria
deplină a sufletului care se
regăseşte în comuniunea cu
Hristos. Această bucurie are
însuşirea de a fi eternă
pentru că toate motivele de
întristare rămân lipsite de
orice importanţă în faţa
biruinţei asupra morţii.
Învierea este, fără îndoială,
un fapt istoric, real şi
irevocabil, o siguranţă
absolută a creştinilor că
Iisus a murit, luând asupra
Sa păcatele oamenilor, a
Înviat şi stă în Ceruri de-a
dreapta Tatălui. Niciun
evanghelist nu descrie
Învierea Domnului, deoare-
ce nu au fost martori la această minune,
doar consemnează ce s-a petrecut după
ce Hristos a ieşit din mormânt. Din
evanghelii aflăm că în prima zi a săptă-
mânii, duminica, femeile mironosiţe au
venit cu miresme la mormântul lui

Hristos a  Înviat!
Hristos, să ungă, după obicei, trupul lui
Iisus. Maria Magdalena, venită cu
celelalte femei, ajunge prima la mormânt
şi, uimită de vederea pietrei ridicate şi a
mormântului gol, nu le mai aşteaptă şi
aleargă să le vestească apostolilor cele
petrecute. Pe când femeile mironosiţe
mergeau către apostoli să vestească cele
întâmplate, sunt întâmpinate de Hristos
cu următoarele cuvinte: “Bucuraţi-vă!” şi
“Nu vă temeţi!” El le repetă îndemnul
dat de înger: “Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor
Mei, să meargă în Galileea şi acolo mă
vor vedea!” La mormânt ajung şi Ioan şi
Petru. În afară de prezenţa giulgiului şi a
mahramei, care arătau că Hristos a
înviat, apostolii au simţit în mormânt ceva
minunat, o experienţă învăluită în taină,
care a constituit o adevărată iluminare.
Din acest moment, Ioan a crezut fără
şovăială în Învierea lui Hristos. Cei doi
apostoli vor merge să vestească şi
celorlalţi Învierea lui Hristos. Maria

Magdalena, care îi urmase, nu pleacă de
la mormânt, rămâne aici să plângă.
Gândul ei era că trupul lui Iisus fusese
furat. Pe când plângea, potrivit Scripturii,
i se arată doi îngeri. După puţin timp, i se
arată şi Hristos, pe care Îl aseamănă

pentru început cu un
grădinar, căruia îi cere să-i
spună unde a fost pus
Hristos. După ce Îl
recunoaşte, primeşte
misiunea să meargă şi să
vestească ucenicilor:
“Mergi la fraţii Mei şi le
spune: Mă voi sui la Tatăl
Meu şi Tatăl vostru!”
Învierea lui Hristos nu este
o simplă revenire la viaţa
pământească, ci începutul
altei vieţi: viaţa veşnică, în
care trupul omenesc nu
mai este supus stricăciunii.
De aceea, Biserica
Ortodoxă cântă în ziua de
Paşti: “Prăznuim astăzi
omorârea morţii şi
începutul unei alte vieţi,
veşnice”. Omul ar fi
trebuit să nu cunoască

moartea şi să
rămână în starea de nepăcă-
toşenie până la întărirea
definitivă în bine, pentru a
avea parte de viaţa cea
veşnică. Pentru că Adam a
păcătuit, însă, omul şi-a
atras moartea, iar gândul la
moarte poartă în sine un fior
ce nu poate fi ocolit. Sufle-
tul a rămas nemuritor, dar
trupul a fost supus morţii.
Până la jertfa lui Iisus
Hristos pe Cruce, orice
moarte era jalnică, ea
nefiind luminată de nădejdea
Învierii.  După mântuirea
câştigată prin Învierea lui
Iisus Hristos moartea a
căpătat o măreţie nespusă,
Sfântul Pavel ajungând să
spună: “Pentru mine viaţa

este Hristos şi moartea un câştig!”
(Filipeni 1, 21). Astăzi ni s-au deschis
porile Raiului şi ale Împărăţiei Ceruri-
lor. Astăzi îngerii se bucură împreună
şi preamăresc pe Dumnezeu. Suntem
datori înaintea lui Dumnezeu să ne

străduim neîncetat, să păstrăm dreapta
credinţă, să trăim în duhul dragostei
creştine, să lepădăm din casele şi
inimile noastre toată răutatea, toată
întristarea şi păcatul şi să primim cu
bucurie pe Hristos Cel Înviat! Să ne
închinăm Crucii pe care S-a răstignit
Hristos! Să urmăm cu credinţă şi
nădejde pe Mântuitorul nostru, împreu-
nă cu Maica Domnului, cu Apostolii, cu
toţi sfinţii, cu părinţii şi înaintaşii noştri!
Să ne sărutăm duhovniceşte frate cu
frate, să ne împăcăm, să ne iubim unii
pe alţii fiindcă astăzi am dobândit
iertarea şi mântuirea prin Înviere!
Nimeni să nu fie trist, nimeni să nu-şi
piardă credinţa şi nădejdea în necazuri-
le vieţii, căci Hristos Cel Înviat este cu
noi! Îl purtăm în noi şi va rămâne în
veci cu noi, de vom rămâne în dragos-
tea Lui si-I vom păzi poruncile! Cu
această credinţă dătătoare de viaţă,
care ne dă putere şi biruinţă, să cântăm
împreună: “Hristos a înviat din morţi,
cu moartea pe moarte călcând şi celor
din morminte viaţă dăruindu-le!”.

Preot LIVIU SĂNDOI
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Peste 30 000 de aplicaþii se ba-
zeazã pe tehnologia spaþiala ºi pot
ajuta la optimizarea transportului,
creºterea eficienþei în industria
agriculturii ºi pescuitului, precum
ºi la protecþia mediului înconjurã-
tor ºi la îmbunãtãþirea securitãþii.
Vizitarea expoziþiei spaþiale europe-
ne este gratuitã pentru public ºi
toate informaþiile vor fi puse la dis-
poziþie în mai multe limbi. Dupã
ce a vizitat cu succes 18 oraºe
europene în ultimii doi ani, expo-
ziþia a ajuns în Bãnie, iar vizitatori
de toate vârstele pot vedea, atinge
ºi încerca o gamã largã de tehno-
logii ºi servicii inovatoare pe care
le oferã spaþiul cosmic. Cu ajuto-
rul unor prezentãri interactive, edu-
cative ºi de divertisment, expozi-
þia va evidenþia multe dintre bene-
ficiile investiþiilor în spaþiu.

„Marian Jean Marinescu, un
susþinãtor foarte puternic al
programelor spaþiale”

Stephane Ourevitch, coordona-
torul expoziþiei, a precizat, ieri, în
deschidere, cã iniþiativa aparþine
Comisiei Europene ºi ea este sus-

În Piaþa „Mihai Viteazul” din Craiova ºi-a
deschis porþile expoziþia organizatã de Comi-
sia Europeanã – „Spaþiul European”. Înce-
pând de astãzi ºi pânã pe 27 aprilie, toþi craio-
venii, pasionaþi de fizicã, de sateliþi, de ºtiin-
þã, în general sunt aºteptaþi sã o viziteze. Este
vorba de o expoziþie itinerantã despre spaþiul
cosmic care prezintã modul în care activitãþi-
le ºi aplicaþiile din spaþiu au un impact direct
asupra vieþii de zi cu zi a cetãþenilor. Cu aju-
torul telescopului amplasat în spaþiul expozi-
þiei vor putea fi observaþi pe cer sateliþii eu-

ropeni, iar vizitatorii vor avea la dispoziþie
“OmniGlobe”, o hologramã a atmosferei Pã-
mântului. La ceremonia de deschidere au luat
parte primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasiles-
cu, deputatul european Marian Jean Marines-
cu, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, Marius Ioan Piso – preºedintele
Agenþiei Spaþiale-ROSA, parlamentari de
Dolj, consilieri judeþeni ºi directori ai institu-
þiilor craiovene. Oficiile de gazdã au fost fã-
cute de Stephane Ourevitch, coordonatorul
expoziþiei.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

 «Am participat cu mare bucurie la deschiderea oficialã a expoziþiei
„European Space Expo”, Comisia Europeanã alegând Craiova pentru a
fi cel de-al 19-lea oraº de pe întreg cuprinsul Uniunii care gãzduieºte
aceastã manifestare de anvergurã. Evenimentul gãseºte în Oltenia un
public avizat, deja iniþiat în secretele Universului, graþie Planetariumului
realizat la Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei printr-un pro-
iect al Consiliului Judeþean Dolj, Planetarium care reprezintã o premierã
naþionalã din punctul de vedere al tehnologiei moderne folosite.  Poate
cã nu întâmplãtor deschiderea expoziþiei, organizatã de Comisia Euro-
peanã, are loc astãzi, când spaþiul comunitar se aflã la ceas aniversar,
18 aprilie fiind data la care, în urmã cu exact 63 de ani, a fost parafat
actul de naºtere al Comunitãþii Europene a Cãrbunelui ºi Oþelului, insti-
tuþie care a stat la baza creãrii Uniunii Europene din prezent».

Lia Olguþa Vasilescu, primarul municipiului Craiova:
«Vã mulþumesc cã aþi ales oraºul Craiova pentru a gãzdui aceastã

expoziþie. Este un eveniment care coincide în mod fericit cu cel mai
important festival al momentului în România, este vorba de Festiva-
lul „Shakespeare”. Aici s-a organizat cel mai repede, s-au scos toate
autorizaþiile în timp record. Suntem absolut convinºi cã vom avea,
în aceastã perioadã, foarte mulþi vizitatori din afara oraºului, pentru
cã, venind sã vadã piesele celor mai importante teatre din lume, vor
dori sã vizioneze ºi aceastã expoziþie. Aþi pus punctul pe „i”, locurile
de muncã sunt principala problemã a acestui oraº, dar eu sunt con-
vinsã cã ºi aceasta se va rezolva. În mod sigur cei care vor veni sã
vadã aceastã expoziþie vor fi chiar copiii, mai ales cã s-a terminat ºi
„Sãptãmâna altfel” ºi vor fi interesaþi».

þinutã de diverºi parteneri. Scopul
acestei expoziþii este de a arãta ce-
tãþenilor români care poate fi su-
portul lor, în viaþa de zi cu zi, din
aceste misiuni. „Banii investiþi în
astfel de misiuni nu sunt investiþi
numai pentru situaþii practice, ci
ºi pentru rezultate fructuoase. Prin
investiþia în programele emblema-
tice ale UE, respectiv Galileo ºi
Copernicus, cetãþenii europeni vor
beneficia de mai multe servicii ºi
aplicaþii care favorizeazã crearea de
oportunitãþi de piaþã la nivel mon-
dial ºi de a ajuta crearea locurilor
de muncã ºi creºterea economicã.
Aceasta este a 19-a expoziþie. A
fost vãzutã deja de peste 360.000
de vizitatori. Pânã acum am mers
în diferite capitale ale lumii. ªi
acum, la Craiova, a devenit pentru
aceste zile Capitala Centrului Spa-
þial. Dorim sã mulþumim, pentru
cã existã o legãturã puternicã în-
tre Comisia Europeanã, România
ºi Parlamentul European. Agenþia
Spaþialã Românã este un partener
pentru toate programele spaþiale
europene. În Craiova, apreciem
foarte mult faptul cã Marian Jean

Marinescu este membru al Parla-
mentul European, este un susþinã-
tor foarte puternic al programelor
spaþiale. Domnul Marian Jean Ma-
rinescu este foarte apreciat ºi de
domnul Tajani, vicepreºedintele
Comisiei Europene, pentru indus-
trie ºi antreprenoriat. IMM-urile din
România au început sã dezvolte tot
timpul de astfel de aplicaþii. De
asemenea, diverse companii in-
dustriale din Spania, din Franþa au
investit deja în România, tocmai
pentru a benefica de inteligenþa ro-
mâneascã”, a subliniat Stephane
Ourevitch.

Galileo ar putea contribui
cu pânã la 90 miliarde de euro
la economia europeanã

Piaþa aplicaþiilor de navigaþie prin
satelit la nivel global va ajunge la
240 de miliarde de euro, din care
circa 7% din produsul intern brut
(aproximativ 800 milioane de euro

în Europa) se bazeazã pe serviciile
de navigaþie prin satelit. Studii in-
dependente au demonstrat cã sis-
temul Galileo ar putea contribui cu
pânã la 90 miliarde de euro la eco-
nomia europeanã în primii 20 de
ani de funcþionare. Alãturi de Gali-
leo, Copernicus utilizeazã datele
colectate de sateliþi, precum ºi in-
strumente de mãsurare aflate pe
Pãmânt, pentru a ajuta la creºte-
rea gradului de înþelegere a schim-
bãrilor climatice ºi a problemelor
de mediu prin observarea precisã
a acestora, cum ar fi analiza stãrii
oceanelor sau a compoziþiei chi-
mice a atmosferei. Copernicus va
avea utilitate ºi în domeniul secu-
ritãþii, de exemplu în domeniul su-
pravegherii frontierelor. Potrivit

Organizaþiei pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã (OCDE),
piaþa globalã a datelor comerciale
colectate în urma observãrii Pã-
mântului ar putea creºte cu 3 mili-
arde de dolari anual pânã în 2017.
Prognozele estimeazã cã beneficiile

de pe urma proiectului Copernicus
vor fi de cel puþin patru pânã la
zece ori mai mari decât investiþia
iniþialã. În prezent, industria euro-
peanã de fabricare a tehnologiilor
spaþiale este estimatã la 5,4 miliar-
de euro anual. Mai mult de 31.000
de oameni cu un grad înalt de ca-
lificare profesionalã lucreazã în
acest domeniu.

Primul cosmonaut român
vine la Craiova

Pe lângã punctele de informare
interactive din spaþiul expoziþiei,
accesibile oricând în timpul pro-
gramului, se vor organiza câte trei
prezentãri de 15 minute în fiecare
zi, susþinute de specialiºti într-un
limbaj accesibil, urmate de între-
bãri ºi rãspunsuri din partea publi-
cului. Expoziþia va putea fi vizitatã
în perioada 19-27 aprilie între ore-
le 09:00 ºi 19:00 în zilele lucrãtoa-
re ºi de la 10:00 la 22:00 în wee-
kend. Astfel, astãzi, la ora 16.30 –
„Galileo ºi Egnos în viaþa de zi
cu zi”, prezentatã de Mugurel Bã-
lãn (Institutul de ªtiinþe Spaþiale);
la ora 17.30 – „Copernicus pentru
o mai bunã supraveghere ºi eva-
luare a inundaþiilor, furtunilor ºi
alunecãrilor de teren din Româ-
nia”, prezentatã de Gheorghe
Stancãlie (Administraþia Naþionalã
de Meteorologie), ºi la ora 18.30 –
„Aflã despre razele cosmice”, pre-
zentatã de Gina Isar, cercetãtor
ºtiinþific la Institutul de ªtiinþe Spa-
þiale din Bucureºti. Pe 23 aprilie,
craiovenii se vor putea întâlni cu
cosmonautul român Dumitru Do-
rin Prunariu, care va fi prezent, în
Craiova, în cadrul unui program
special.

Europarlamentarului PDL Marian-Jean Marinescu,
raportorul  Parlamentului European pentru sistemele

de radionavigaþie prin satelit Galileo ºi EGNOS:

«Craiova va fi capitala  “spaþialã” a Europei. Este pentru prima
datã când expoziþia vine în România. Mulþumesc Comisiei Europene
ºi în special comisarului european pentru industrie, Antonio Tajani,
pentru deschiderea arãtatã ºi vreau sã felicit autoritãþilor locale pen-
tru mobilizarea exemplarã. Îi invit pe toþi cei interesaþi de proiectele
spaþiale ale Uniunii Europene sã viziteze expoziþia».
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Gabriel Garcia Marquez sau Povestea fără sfârşit…
Anunţată oarec um, prin dereglări ale să-

nătăţii din ultimele săptămâni, moartea lui
Gabriel Garcia Marquez nu încetează să
ne surprindă.

Pe 3 martie, a ieşit pentru ultima oară
în public , în faţa c asei sale din Mexico
City, spre a răspunde urărilor unui grup
de fani c u prilejul împlinirii patriarhalei
vârste de 87 ani. Atunci,  a asc ultat, cu
veneraţie,  o melodie populară pe care re-
cunoştea de a fi iubit-o c el mai mult.  Apoi,
pentru mai bine de o lună au început în-
cercările, poate ale Crucii, în ciuda reţi-
nerii sale ştiute faţă de c redinţă. Într-un
interviu mai vechi, oferit italienilor  prin
intermediul televiziunii publice, recunoş-
tea, c u o abia disimulată tr isteţe,  că regre-
tă faptul că Dumnezeu nu şi-a găsit un loc
anume în întinsa sa operă.

În ac elaşi interviu, declara că nu se teme
de moarte, ci de actul de a muri: „Nu mi-e
fric ă de moarte, întrucât ca scriitor, consi-
der că lucrul cel mai important al vieţii mele,
care va fi acela de a muri, este unicul de
care nu voi putea scrie niciodată”. Stranie
confesiune a unui scriitor pentru care vie-
ţuirea, faptul exis tenţial ca atare, n-a înce-
tat niciodată să f ie reprezentat ca un mira-
col.  ca unica Taină demnă de a intra într-o
poveste.  „O sută de ani de singurătate” sau,
cum probabil sună mai bine în română, „Un
veac  de singurătate”, care rămâne, cu si-
guranţă, capodopera sa şi probabil una din-

tre cele mai respectate opere scrise în
istoria literaturii universale, este talisma-
nul lui Gabo, aşa cum era alintat de fa-
miliari şi prieteni. Deloc puţini aceştia
din urmă. Şi faimoşi, ca şi el. Printre ei,

Fidel Castro, dar şi Che Guevara, Papa Ioan
Paul al Doilea, ca să nu mai vorbim de atâ-
ţia dintre c olegii săi de solitudine literară.

Am rec itit de curând una din ultimele
sale c ărţi, „Dragostea în vremea holerei”,
ca şi „Amintirea tris telor mele târfe”, în
care geniul său de povestitor, de vrăjitor
al poveştilor  smulse unei lumi căreia i-a
fost martor ş i mărturis itor  se dezvăluie în
tensiunea dintre înfruntarea bătrâneţii ca

prag ultim al lucidităţii
pe care o considera un
dar primit din propria sa
familie: o ofrandă gene-
tică, o  numise c ândva.

Ieşirea sa din dimen-
siunea trupească are,  iată, loc în Vinerea
Mare, a răstignir ii,  a Cruc ii pe care a pur-
tat-o prin vâltorile veacului trec ut căruia
i-a oferit una dintre c ele mai dramatice
mărturii. Controversat, suspectat şi chiar
ac uzat de simpatii „c omuniste”,  Garc ia
Marquez ş i-a notific at totdeauna poziţiile:
prieten cu Fidel Castro, mărturisea că n-a
obosit să-i c eară cu obs tinaţie mai multă
democraţie; admirator  al lui Salvador Al-

lende, n-a pregetat să lup-
te, cu pana sa de sc riitor
in comod ş i mai ales de
jurnalist genial,  împotri-
va uzurpatorului Pino-
chet c a ş i a tuturor regi-
murilor dictatoriale ce-au
însângerat is toria conti-
nentului său.

A salutat „perestroika”
gorbac iovistă, mărturi-
sind c ă nu fusese nicio-
dată un f ilosovietic, aşa
c um îl acuzaseră unii,
câţiva chiar foşti prieteni
din tinereţe.

Îi admira pe Borges,
pe Llosa, pe Ernesto Sabato,  ca pe imenşi
autori nu doar sud-americani, c i univer-
sali, deşi şi-a recunoscut modelele în Kafka
şi în Faulkner, adăugând, într-o altă de-
poziţie, c ă nu recomandă căutarea unor
influenţe ale ac estora în opera sa, f iindcă
un adevărat artist va căuta totdeauna să
se diferenţieze de predecesorii cei mai ad-
miraţi.

Cu Marquez, nu dispare o lume, a căr-
ţilor sale, ci ea continuă. Şi c ontinuă în
forma uneia dintre cele mai fascinante Po-
veşti pe c are spiritul uman ni le-a oferit în
ultimul veac. De s ingurătate.  Dar şi de so-
lidaritate întru spiritul mereu c reator al
omului ca izvoditor de Is torie.

Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Daţi dracu sunt americanii ăştia,
Popescule! Ai văzut ce politică au?
Pe preşedintele nostru l-au plimbat
cu vaporul, iar pe premier l-au plim-
bat cu avionul.

Rozalia Pataki susţine un recital
de harpă în Salonul „Minerva”

Miercuri, 23 aprilie, craiovenii
sunt invitaţi, de la ora 19.00, în Sa-
lonul „Minerva”, pentru a audia un
recital de harpă susţinut de Rozalia
Pataki. Tânăra muziciană – în pre-
zent artist instrumentist în Orches-

Cu prilejul împlinirii a 67 de ani de la înfiinţare, Filarmonica „Oltenia” organizează, în perioada
17-30 aprilie, „Zilele Muzicale Aniversare”. Programul a debutat joi, cu Concertul extraordinar de Paşti,
şi va continua cu alte evenimente muzicale: un recital de harpă susţinut de Rozalia Pataki (23
aprilie), un Concert de concerte cu Valentin Doni la pupitrul
dirijoral (25 aprilie) şi un recital al pianistului Adrian Radu (30
aprilie). De asemenea, vor avea loc Ziua Porţilor Deschise şi o
întâlnire cu reprezentanţi ai breslelor profesionale, sub generi-
cul „Prietenii Filarmonicii au cuvântul” (24 aprilie), ca şi o întâl-
nire colocvială cu foşti directori şi actualul manager, prilej cu
care se va discuta despre «Filarmonica de Stat „Oltenia” – Istorie
şi contemporaneitate» (28 aprilie).

tra Filarmonicii „Oltenia” – propu-
ne spre audiţie un program atractiv
şi variat, cu lucrări precum „Sara-
bandă” de Johann Sebastian Bach,
„Vals” de Johannes Brahms, „Tan-
go” de Carlos Salzedo, „Chacon-
ne” de Jeremiah Clarke, creaţii de
Wolfgang Amadeus Mozart, Niko-
lai Titov, John Thomas, Scott Jo-
plin, Skaila Kanga, Sergiu Natra,
Marţian Negrea şi Carmen Petra-
Basacopol. Biletele pentru recital pot
fi achiziţionate de la Agenţia Filar-
monicii, la preţurile de 5 şi 10 lei.

Născută în anul 1987, la Reşiţa,
Rozalia Pataki a început studiul har-
pei la vârsta de zece ani, în cadrul
Colegiului Naţional de Artă „Ion
Vidu” din Timişoara, cu prof. Stel-
la Dinulescu, de a cărei îndrumare
a beneficiat inclusiv pe parcursul
studiilor universitare finalizate la Fa-
cultatea de Muzică a Universităţii de
Vest din Timişoara. Apoi, în anul
2010, şi-a finalizat studiile de mas-
ter în cadrul aceleiaşi instituţii de în-
văţământ muzical superior, sub în-
drumarea prof. univ. dr. Ştefana
Graţiela Negruţiu, la secţia de Sti-
lis tică a interpretării muzicale –
muzică de cameră.

Abordează stiluri şi genuri muzi-
cale diferite, atât în domeniul muzi-
cii de cameră, cât şi al concertului
cu acompaniament de orchestră. A

susţinut recitaluri solistice şi în ca-
drul unor manifestări artistice, pre-
cum Festivalul Muzicii de Cameră –

Timişoara, Festivalul „Nichita Stă-
nescu”, Festivalul Internaţional „Cra-
iova Muzicală” (ediţia a 40-a, 2013).

67 de ani de când Regele
Mihai a promulgat legea
înfiinţării instituţiei

La 17 aprilie 1947 Regele Mi-
hai I a promulgat Legea nr. 131,
prin care a luat fiinţă Orchestra
Filarmonică „Oltenia”.

În ziua de 18 aprilie a avut loc
concertul inaugural al Orches-
trei Filarmonice „Oltenia”. Ast-
fel, sub bagheta dirijorului Mir-
cea Bârsan, violonista Gaby Gru-
bea a interpretat Concertul în Mi
minor pentru vioară, op. 64 de F.
Mendelssohn-Bartholdy.  De ase-
menea, în programul concertului
din acea seară s-au regăsit Simfo-
nia a III-a în Mi bemol major, op.
55, „Eroica” de L. van Beethoven
şi Uvertura operei „Ruslan şi Lud-
mila” de M. Glinka.

Stagiunea 1947-1948 avea să
confere o tot mai pronunţată con-
tinuitate acestei orchestre care nu-
măra la acea oră aproximativ 65

de instrumentişti, dintre care 47
erau craioveni. Conducerea Filar-
monicii „Oltenia” i-a fost încredin-
ţată lui Gh. Petrescu, la data res-
pectivă principalul animator al vie-
ţii muzicale craiovene. De la înce-
put s-a acordat o importanţă deo-
sebită promovării muzicii autohto-
ne. Se cântau lucrări de George
Enescu, Alfred Alessandrescu,
Theodor Rogalsky, Constantin Sil-
vestri, Ion Dumitrescu ş.a.

MAGDA BRATU
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Constantin Rada, preºedintele
FSLI Dolj, a explicat ieri, în ca-
drul unei conferinþe de presã, cã
scrisoarea respectivã este adresa-
tã PSD pentru cã acesta este prin-
cipalul partid aflat la guvernare.
“Având în vedere situaþia din ulti-
mul timp, ºi anume faptul cã ac-
tualul guvern a cam fãcut sã dis-
parã dialogul social, în sensul cã
nu avem niºte rezultate concluden-
te, FSLI a lansat o scrisoare cãtre
conducerea PSD, principalul par-
tid aflat la guvernare, prin care am
solicitat de urgenþã o întâlnire cu
conducerea federaþiei pentru a dis-
cuta principalele probleme cu care
se confruntã învãþãmântul la ora
actualã. De asemenea, am stabilit

Membrii Federaþiei Sindicatelor Libe-
re din Învãþãmânt (FSLI) au adresat o
scrisoare conducerii PSD, prin interme-
diul cãreia solicitã o întâlnire de urgen-
þã în cursul lunii aprilie, în care sã dez-

batã principalele probleme cu care se
confruntã învãþãmântul. În funcþie de rãs-
puns, aceºtia avertizeazã cã vor demara o
serie de acþiuni revendicative, “dacã va
fi cazul”.

ca în data de 25 aprilie a.c. sã aibã
loc întâlniri cu deputaþii partidului
de guvernãmânt, cu candidaþii la
alegerile europarlamentare, pentru
a discuta în fiecare judeþ starea în-
vãþãmântului. În scrisoarea pe care
am transmis-o conducerii PSD am
atins principalele probleme cu care
ne confruntãm”, a explicat Rada.

“De câþiva ani salariaþii
din învãþãmânt nu au primit
nici un fel de majorare”

Preºedintele FSLI Dolj spune
cã finanþarea învãþãmântului este
o problemã care persistã în fie-
care an fãrã sã i se gãseascã re-
zolvare, astfel încât salariaþii din
Învãþãmânt nu au primit nici un

fel de majorare. “Finanþarea învã-
þãmântului este problemã cu care
ne confruntãm an de an, deºi avem
aprobat prin lege 6%, procentul
nu depãºeºte 3% de aprobare pen-
tru învãþãmânt. Probleme deose-
bite avem cu salarizarea în învã-
þãmânt. Ne-am judecat ºi am câº-
tigat procesele pe legile: 221, 330,
285, dar din pãcate la ora actualã
foarte greu reuºim sã luãm aces-
te diferenþe ºi de câþiva ani de zile
salariaþii din învãþãmânt nu au pri-
mit nici un fel de majorare. Am
solicitat guvernului, pentru a nu
continua acest ºir de procese, în
termen de doi ani sã dea o lege
specialã pentru învãþãmânt, aºa
cum a fost ºi Legea 63, prin care
personalului din învãþãmânt sã i
se majoreze salariul gradual pen-
tru a atinge 33,34% acordat de
Legea 221. Probleme întâmpinãm
la costul standard per elev. Existã
o comisie care ar trebui sã stabi-
leascã acest cost standard, ea nu
s-a întrunit mai deloc ºi acest cost
standard este stabilit la Finanþe.
Bugetul alocat Învãþãmântului se
împarte la numãrul total de elevi
ºi cu plus sau minus adãugat, în
funcþie de nivel, se stabileºte
acest cost standard care nicioda-
tã nu a fost suficient pentru fi-
nanþarea învãþãmântului. De fie-
care datã s-au fãcut rectificãri
prin care guvernul a venit ºi a plu-
sat pentru a se ajunge la un mi-

nim necesar”, a mai explicat Con-
stantin Rada.

“De 5 ani nu s-a susþinut concurs
pentru ocuparea posturilor
de conducere în învãþãmânt”

Totodatã, prin intermediul scri-
sorii adresate partidului aflat la
guvernare, FSLI solicitã organiza-
rea de concursuri pentru ocupa-
rea funcþiilor de conducere. “O
problemã deosebitã este aceea pri-
vind politizarea învãþãmântului. De
5 ani nu s-a susþinut nici un fel de
concurs pentru ocuparea posturi-
lor de conducere în învãþãmânt. A
rãmas ca numirea sã se facã de
cãtre inspectoratele ºcolare, mo-
tiv pentru care am solicitat ca de
urgenþã sã se elaboreze o metodo-
logie ºi sã trecem la demararea
concursurilor pentru ocuparea
funcþiilor de conducere. Nu în ul-
timul rând, am solicitat sã înceapã
negocieri privind programele ºco-
lare ºi evaluarea elevilor. Din pã-
cate, de ani de zile stagnãm pe ace-
leaºi programe vechi, nu reuºim sã
ne pliem pe noutãþile care apar.
Dacã nu reuºim sã atragem copiii

printr-o programã flexibilã, dacã nu
reuºim sã atragem pãrinþii prin ofe-
rirea, la finalizarea cursurilor, a unui
standard de pregãtire ºi a unor
norme eficiente prin care orice
absolvent sã poatã fi angajat, de-
geaba pierdem timpul în ºcoalã,
pentru cã nimeni nu-ºi mai trimite
acum copilul sã facã liceul când
ºtie foarte bine cã nu are nici o
perspectivã. S-a reuºit destul de
greu sã se reînfiinþeze ºcoala pro-
fesionalã ºi zic eu cã de aici tre-
buie sã plecãm ºi sã continuãm
aceastã chestiune, pentru cã Ro-
mânia are nevoie ºi de forþã de
muncã, dar noi îi învãþasem pe
copii sã termine toþi liceul ºi sã
meargã la facultate, iar la final sã
nu aibã posibilitatea sã se angaje-
ze conform studiilor. Aºteptãm ca
partidul de guvernãmânt sã ne in-
vite la discuþii ºi în funcþie de asta
vom acþiona în continuare. La
nivelul FSLI, în funcþie de rãspun-
sul primit, vom stabili un calendar
de acþiuni revendicative dacã va fi
cazul, pânã la sfârºitul anului ºco-
lar”, a declarat Constantin Rada,
preºedintele FSLI Dolj.

ALINA DRÃGHICI

Ministerul Educaþiei a
modificat Metodologia-cadru
privind mobilitatea personalului
didactic din preuniversitar în
anul ºcolar 2014-2015, dupã ce
a adus schimbãri la Legea
educaþiei astfel încât profesorii
sã se poatã titulariza în conti-
nuare ºi pe baza notelor obþinu-
te la examen în ultimii ºase ani.

Potrivit schimbãrilor aduse
calendarului de titularizare,
cererile de repartizare se depun
direct la inspectorate de
cadrele didactice care folosesc

note din ani anteriori, pânã la
data de 23 aprilie a.c. În
perioada 24-28 aprilie 2014 va
avea loc verificarea dosarelor
de o comisie constituitã la
nivelul inspectoratului ºcolar.
Repartizarea pe post a profeso-
rilor se realizeazã în ºedinþã
publicã organizata de inspecto-
ratul ºcolar, pe 29 aprilie. Pe
29 ºi 30 aprilie se vor putea
depune contestaþii la sediile
inspectoratelor ºcolare, iar
pânã pe 5 mai acestea vor fi
soluþionate.

«Bucuria copiilor de la centre-
le de zi “Aripi de Luminã” – Cra-
iova, “Best Life” – Craiova,
“Sfântul Nicolae” – Filiaºi, “Sfân-
tul Stelian” – Lipovu nu ar fi fost
posibilã daca nu am fi fost ajutaþi
de oameni cu suflet bun, oameni
care au învãþat sã dãruiascã ºi
celor din jur, oameni
care nu uitã sã ajute
atunci când pot sã
facã acest lucru. A
fost o luptã grea, am
întâlnit oameni care au
refuzat sa ne ajute si
nu neapãrat pentru cã
nu dispuneau de re-
surse materiale, însã
în momentul când alte
persoane au rãspuns
pozitiv apelului meu,
supãrãrile au rãmas în
urmã. Au fost impre-
sionaþi de activitatea
noastrã, au înþeles ca
în spatele fiecãrui cen-
tru este o muncã enor-

Daruri de Paºti pentru copiii nevoiaºi
Aproape 200 de copii din cadrul Arhiepiscopiei

Craiovei, care participã la activitãþile desfãºura-
te în cadrul centrelor de zi, au primit daruri din
partea Asociaþiei „Vasiliada”, cu prilejul sfintelor
sãrbãtori pascale. Pentru cei mici a fost o adevã-
ratã sãrbãtoare sã primeascã aceste cadouri, ma-
joritatea provenind din familii cu venituri modeste
care fac mari eforturi pentru a le asigura strictul
necesar pentru fiecare zi. De asemenea, micuþii
din cadrul Centrului social multifuncþional „Best
Life” pentru copiii dezavantajaþi social al Arhie-
piscopiei Craiovei au primit ºi ei mai multe da-
ruri, cu prilejul sãrbãtorilor pascale.

mã ºi ne-au ajutat. Mulþumim tu-
turor celor care, prin bunãvoinþa
lor, ne-au sprijinit pentru ca îm-
preunã sã aducem un zâmbet pe
chipul acestor copii» a precizat
Anca ªtefan, coordonator Fun-
draising în cadrul Asociaþiei „Va-
siliada”.

Micuþii din cadrul Centrului so-
cial multifuncþional „Best Life”
pentru copiii dezavantajaþi social al
Arhiepiscopiei Craiovei au primit
ºi ei mai multe daruri, cu prilejul
sãrbãtorilor pascale. Plase cu dul-
ciuri specifice acestor sãrbãtori,
printre care cozonaci ºi iepuraºi

din ciocolatã, au fost
pregãtite special pentru
copii. „Ne bucurãm sã
fim alãturi de aceºti co-
pii dragi ºi dorim ca Paº-
tele sã le aducã multã lu-
minã în suflete, lor ºi fa-
miliilor”, a mãrturisit
Dana Liveºteanu, direc-
torul unei firme de con-
strucþii. ªi  membrele
Fundaþiei „Societatea
Ortodoxã a Femeilor” din
Craiova, aflatã sub patro-
najul Mitropoliei Olteniei,
au poposit în mijlocul
beneficiarilor Centrului,
pentru a le aduce, la rân-
dul lor, daruri celor mici.
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Reuniunea diplomaticã, la
nivel înalt, de la Geneva, în
formatul anunþat – Rusia,
Ucraina, SUA, UE – s-a ma-
terializat pânã la urmã într-un
acord convenit asupra etape-
lor menite sã dezescaladeze
criza. Kievul rãmâne sceptic
în urma acordului încheiat,
care prevede: dezarmarea
grupurilor înarmate ilegal,
actualmente active în Ucrai-
na; evacuarea clãdirilor publi-
ce ocupate; stoparea acþiuni-
lor violente, de intimidare ºi
provocare; amnistia manifes-
tanþilor proruºi, arestaþi, ex-
ceptându-i pe cei rãspunzã-
tori de crime. Premierul
ucrainean, Arseni Iaþeniuk, a
spus pentru Interfax cã „n-
are încredere în partea rusã”,
în timp ce Serghei lavrov, ºeful di-
plomaþiei de la Moscova, a in-
sistat asupra faptului cã Ucraina se
aflã „în pragul rãzboiului civil”,
propunând revizuirea Constituþiei,
încât sã fie oferit un plus de auto-
nomie regiunilor din est. Schema-
tic, o astfel de abordare expusã
repetat ar putea fi decriptatã ast-
fel. De-a lungul anilor, diplomaþia
rusã a refuzat sã considere Euro-
pa ca un ansamblu serios în mate-
rie politicã. Pentru ea, europa n-a
fost altceva decât o piaþã comunã,
politic discutând separat cu fieca-
re þarã europeanã ºi în particular
cu tenorii precum Franþa, Germa-
nia, Marea Britanie. Odatã cu lan-
sarea proiectului unui parteneriat
oriental de cãtre UE, care urma sã
„asambleze” Ucraina, Moldova,
Belarus, Georgia, Armenia ºi Azer-
baidjan, Moscova a început sã þinã

Foaia de parcurs a lui Vladimir PutinFoaia de parcurs a lui Vladimir PutinFoaia de parcurs a lui Vladimir PutinFoaia de parcurs a lui Vladimir PutinFoaia de parcurs a lui Vladimir Putin

Feribotul care a naufragiat
miercuri în largul Coreei de Sud
cu sute de persoane la bord, din
care marea majoritate liceeni, era
condus de un ofiþer subaltern ºi
nu de cãpitan, în momentul ac-
cidentului, a anunþat ieri justiþia.
„Cel de-al treilea locotenent era
la cârmã în momentul producerii
accidentului”, a declarat procu-
rorul general, Park Jae-Eok, în
cadrul unei conferinþe de presã.
„Cãpitanul nu era la cârmã”, a
adãugat el. Cãpitanul Lee Joon-
Seok, criticat dur de rudele celor
dispãruþi pentru cã a pãrãsit nava
în timp ce sute de pasageri erau
blocaþi, se afla „în spate”, a ex-
plicat procurorul, fãrã alte deta-
lii. Cauzele accidentului nu sunt
cunoscute. Numeroºi pasageri
susþin cã au auzit un zgomot pu-
ternic dupã care feribotul s-a
oprit brusc, ceea ce ar putea în-
semna cã nava s-a lovit de un
obiect imens. Experþii vorbesc,
de asemenea, de posibilitatea ca
încãrcãtura feribotului, care
transporta 150 de vehicule, sã se

Feribotul scufundat în Coreea de Sud era
condus de un subaltern, nu de cãpitan

cont de Europa, în pofida slabei
sale coordonãri politice. Dorindu-
se prima putere economicã mon-
dialã, cu 505 milioane locuitori, o
redutabilã maºinã militarã, un po-
tenþial nuclear deloc neglijabil, de
care dispun Franþa ºi Marea Brita-
nie, UE rãmâne ºi coloana verte-
bralã a NATO. În faþa acestui co-
los european, Rusia face o palidã
figurã. Puterea sa economicã, dar
ºi populaþia, sunt derizorii în com-
paraþie cu UE. Participã la econo-
mia mondialã cu 4%, în timp ce
UE participã cu 23%. Dintr-o
nostalgie a imperiului sovietic des-
trãmat, Vladimir Putin a dorit sã
creeze Uniunea Eurasiaticã. Aliaþii
sãi din proiectul avut în vedere –
Kazahstan ºi Belarus – nu pot con-
tribui la o manierã substanþialã la
materializarea acestuia. Împreunã,
cele trei þãri conteazã pe 170 mili-

oane persoane. Rusia ºi Kazahsta-
nul îºi bazeazã PUB-ul pe valorifi-
carea hidrocarburilor, în timp ce
Belarusul trãieºte prin ajutorul Ru-
siei. Armenia, luatã în discuþie, n-
are decât 3 milioane de locuitori ºi
o situaþie economicã precarã. Cu
Ucraina alãturi, Rusia era o putere
regionalã. Reataºarea, sub o for-
mã sau alta, a Ucrainei a fost înde-
lung gânditã. Pânã la semnarea
Acordului de asociere cu UE, care
a deturnat definitiv aceastã þarã de
la Uniunea Eurasiaticã, în curs de
constituire, momentan existând o
Uniune Vamalã între Rusia, Bela-
rus ºi Kazahstan. Pentru ce, atunci,
aceastã revoltã subitã în estul
Ucrainei? Pentru elementarul mo-
tiv ca regiuni precum Doneþk, Lu-
gansk, Harkov sã se proclame mici
republici independente, pentru a se
reuni în sânul unei federaþii care

sã adere ulterior la uniunea Eur-
asiaticã. Calculele sunt bine fã-
cute, numai cã, paradoxal, Vla-
dimir Putin, potrivit editorialis-
tului de la „Washington Post”,
David Ignatius, nu face altce-
va decât aplicã tactica utilizatã
de Ronald Reagan contra a
ceea ce denumea „imperiul rã-
ului”. Pentru a pune URSS în
genunchi, cursa înarmãrii ºi
rãzboiul stelelor fiind o capca-
nã, Ronald Reagan a declan-
ºat o operaþiune de destabili-
zare contra regimurilor favo-
rabile Moscovei din Nicaragua
pânã în Angola ºi Afganistan.
Acþiunile clandestine, amenin-
þate de miliþiile locale, au fost
ajutate de consilieri, experþi,
mercenari fãrã uniforme ºi
ecuson, expediaþi în secret în

aceste þãri de SUA. Contras în Ni-
caragua, mujahedinii în Afganistan
ºi, în aceeaºi manierã, „Solidar-
nost”, cu Lech Walesa, în Polo-
nia, au participat la destabilizarea
imperiului rus. Acordul diplomatic
pentru soluþionarea crizei din
Ucraina reprezintã un pas. Dar nu
este nici o certitudine cã va fi apli-
cat, sub supravegherea USCE, aºa
cum s-a stabilit, încât Washingto-
nul rãmâne prudent, iar Bruxelle-
sul va continua eforturile pentru
susþinerea ucrainei din punct de
vedere economic, financiar ºi po-
litic, cum s-a exprimat Catherine
Ashton. Mai ales cã dupã anunþa-
rea acordului, separatiºtii proruºi
care ocupã sediul guvernamental
din Doneþk, au declarat cã nu vor
pãrãsi locul, aºa cum au fãcut par-
tizanii Kievului pe „Maidan”, Piaþa
Independenþei din Kiev.

fi deplasat, dezechilibrând ime-
diat nava. Cãpitanul a afirmat cã
nu s-a lovit de o stâncã. Încon-
jurat de echipe de televiziune în
birourile pazei de coastã, el ºi-a
prezentat scuze joi. Justiþia sud-
coreeanã a emis ieri mandate de
arestare pe numele cãpitanului ºi
a doi membri ai
echipajului feribotu-
lui, a anunþat un res-
ponsabil al gãrzilor
de coastã, citat de
AFP. Cãpitanul ºi
majoritatea celor 28
de membri ai echi-
pajului au reuºit sã
pãrãseascã nava îna-
inte ca aceasta sã se
scufunde ºi au fost
criticaþi dur pentru
cã au abandonat-o
în condiþiile în care
majoritatea pasageri-
lor erau captivi pe
feribot. Pânã în pre-
zent au fost gãsite
25 de cadavre, po-
trivit bilanþului oferit

în cursul nopþii de paza de coas-
tã. Dintre cele 475 de persoane
care se aflau la bord, din care pes-
te 300 de liceeni, 179 au fost sal-
vate. Sunt dispãrute 271 de per-
soane. Circa 500 de scafandri au
fost mobilizaþi la faþa locului, dar
curenþii puternici ºi vizibilitatea re-

dusã împiedicã eforturile de a pã-
trunde în nava cu mai multe punþi.
Este vorba despre încercarea de
a gãsi eventuali supravieþuitori
care s-ar fi putut refugia în buzu-
narele de aer, o ipotezã care pare
din ce în ce mai puþin credibilã,
pe mãsurã ce trece timpul.

Vietnamul se confruntã
cu o epidemie de rujeolã care
a ucis deja peste 100 de persoane

O epidemie violentã de rujeolã în
Vietnam a dus deja, de la începutul
anului, la moartea a peste 112 per-
soane, în principal copii cu vârste
sub 10 ani, ºi a contaminat alte câ-
teva mii, au anunþat ieri autoritãþile
de la Hanoi, citate de AFP. Bilanþul
riscã sã se agraveze din cauza unor
tulpini încruciºate, a intemperiilor
ºi a spitalelor pediatrice suprapo-
pulate din principalele oraºe ale þã-
rii, unde pãrinþii panicaþi îºi duc
copiii bolnavi, a avertizat Ministe-
rul Sãnãtãþii. Premierul Nguyen Tan
Dung a fãcut apel, miercuri, la au-
toritãþi sã fie mai „active” pentru a
împiedica propagarea bolii. Auto-
ritãþile au distribuit vaccinuri, au
îmbunãtãþit monitorizarea bolii ºi le-
au cerut pãrinþilor sã îºi îngrijeas-
cã copiii pe plan local în loc sã-i
transporte spre spitale supraaglo-
merate. Reprezentantul Organiza-
þiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS),
Takeshi Kasai, s-a declarat „foarte
îngrijorat” de aceastã epidemie.
„Acest virus este foarte contagios
ºi dificil de controlat”, a subliniat
el pentru AFP, adãugând cã cel mai
bun mijloc de a-i limita rãspândi-
rea este încurajarea vaccinãrii.

Cel puþin ºase persoane au murit
în urma unei avalanºe în Everest

O avalanºã a provocat moartea
a cel puþin ºase persoane, ieri dimi-
neaþa, în Everest, au anunþat ofi-
cialii, citaþi de AFP.  „Salvatorii au
recuperat deja patru cadavre ºi în-
cearcã sã extragã alte douã, care
sunt îngropate în zãpadã”, a decla-
rat Ang Tshering Sherpa, preºedin-
tele Asociaþiei de alpinism din Ne-
pal. Avalanºa s-a declanºat la ora
localã 06.45 (04.00 ora României),
la aproximativ 5.800 de metri alti-
tudine, într-o zonã supranumitã
„popcorn field”, care duce la ghe-
þarul Khumbu, a adãugat el. Nume-
roºi alpiniºti sunt rãniþi, a precizat
acesta, fãrã a oferi cifre. Un oficial
din cadrul Ministerului Turismului
a declarat pentru AFP, sub acoperi-
rea anonimatului, cã victimele sunt
de origine nepalezã ºi pregãteau ac-
cesul cãtre culme înainte de vârful
sezonului, care începe la sfârºitul
lui aprilie. „ªtim cã 14 alpiniºti ne-
palezi duceau echipamente ºi baga-
je în aceastã zonã, dar nu ºtim deo-
camdatã câþi dintre ei au fost afec-
taþi”, a menþionat el.

Crimeea va trece complet
la rubla ruseascã, în douã-trei
sãptãmâni

Crimeea va trece complet la ru-
bla ruseascã, în douã-trei sãptãmâni,
a declarat ieri „premierul” regiunii,
Serghei Aksionov, citat de Itar Tass.
Luna trecutã, Parlamentul de la Sim-
feropol a decis cã rubla ruseascã
va deveni moneda oficialã a acestei
republici separatiste, dar cã mone-
da ucraineanã folositã pânã în pre-
zent (hrivna) ar urma sã fi accepta-
tã în paralel pânã la data de 1 ianua-
rie 2016. „Vrem sã încetãm sã mai
folosim hrivna ucraineanã cât mai
curând posibil. Cred cã procesul va
fi finalizat în douã-trei sãptãmâni”,
a spus Aksionov.
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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 Învierii 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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DISPOZIÞIA NR.2748
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art. 39 alin. 1 ºi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicatã,
privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã or-

dinarã în data de 24.04.2014, ora 10.00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului
Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului local al municipiului
Craiova, pe trimestrul I al anului 2014.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a creditelor externe,
pe trimestrul I al anului 2014.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a fondurilor externe
nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2014.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a instituþiilor publice ºi a
activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2014.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al municipiului Craiova, pe anul 2014.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al
municipiului Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al S.C.
Companiei de Apã „Oltenia” S.A., pe anul 2014.

9. Proiect de hotarâre privind participarea municipiului Craiova la Programul de Eficienþã
Energeticã în clãdirile publice ocupate de instituþii de învãþãmânt ºi spitale din Craiova.

10. Proiect de hotarâre privind asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliului Local
al Municipiului Craiova, cu S.C. Caravana lui Axinte  S.R.L., în vederea organizãrii
evenimentului „Caravana lui Axinte”.

11. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetãþean de Onoare” al Munici-
piului Craiova, actorului Marcel Iureº.

12. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetãþean de Onoare” al Munici-
piului Craiova, chitaristului Radu Ionescu.

13. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetãþean de Onoare” al Munici-
piului Craiova, sublocotenent Post Mortem Claudiu Constantin Vulpoiu.

14. Proiect de hotarâre privind aprobarea Programului Zilelor Municipiului Craio-
va, ediþia a XVIII-a.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale apa-
ratului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Po-
liþiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Operei
Române Craiova, pentru anul 2014.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Fi-
larmonicii “Oltenia” Craiova, pentru anul 2014.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale An-
samblului Folcloric “Maria Tãnase” Craiova, pentru anul 2014.

20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Te-
atrului pentru Copii ºi Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2014.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Casei
de Culturã “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2014.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Sport
Club Municipal Craiova, pentru anul 2014.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea Regulamentului de Organizare ºi Func-
þionare al Sport Club Municipal Craiova.

24. Proiect de hotãrâre privind stabilirea obiectivelor ºi criteriilor de performanþã
ale administratorului S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014.

25. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi
grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 2014.

26. Proiect de hotãrâre privind preluarea din domeniul public al statului ºi adminis-
trarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al municipiului Cra-
iova ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 26 locuinþe destinate
închirierii familiilor evacuate din imobile naþionalizate, situate în municipiul Craiova,
str.Potelu, nr.148, bl.R17, respectiv str. Potelu, nr.146, bl.R19.

27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea închirierii, a unor locuinþe
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la nivel naþional.

28. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea închirierii, a patru
locuinþe situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roºie, bl.7, cam.19, cart.Valea Ro-
ºie, bl.7, cam.51, str.Corneliu Coposu, nr.83 ºi str.General Gh. Magheru, nr.60.

29. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea închirierii, a unei

locuinþe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naþionalizate, si-
tuatã în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam.107.

30. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au
ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la
nivel naþional, precum ºi locuinþe din domeniul privat al municipiului Craiova.

31. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a
cotei de ½ din spaþiul cu destinaþia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova,
cart.Craioviþa Nouã, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologicã, nr.4, la etaj).

32. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a
cotei de ½ din spaþiul cu destinaþia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova,
cart.Craioviþa Nouã, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologicã, nr.4).

33. Proiect de hotãrâre privind închirierea, cãtre S.C. GDF SUEZ ENERGY RO-
MÂNIA S.A., a unor terenuri ce aparþin domeniului public al municipiului Craiova, în
vederea realizãrii protecþiei împotriva coroziunii, a conductelor metalice îngropate, afe-
rente reþelei de alimentare cu gaze naturale de joasã presiune a municipiului Craiova,
situate în zona str. Teilor, intersecþie cu str.Rodna, respectiv zona str.Negoiu, intersec-
þie cu str.Râului.

34. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect terenuri ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale,
producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.

35. Proiect de hotãrâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune
nr.38111/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi CMI dr. Stã-
nescu Miralena Ileana, cãtre S.C. SANTEMEDNEW S.R.L.

36. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.366/2014
ºi nr.367/2014, în sensul schimbãrii concesionarilor, ca urmare a vânzãrii-cumpãrãrii
bunurilor imobile (spaþii comerciale) amplasate pe terenul situat în bd. Nicolae Titules-
cu, nr.2, ce face obiectul concesiunii.

37. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în
municipiul Craiova, cartier Craioviþa Nouã, bdul. Oltenia, nr.78A.

38. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în
municipiul Craiova, bdul. ªtirbei Vodã, nr.7.

39. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare cãtre Regia Autonomã de
Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului „Pasaj
subteran”.

40. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare cãtre Consiliul Judeþean Dolj,
a bunului „Drum de Exploatare 684”, proprietate publicã a municipiului Craiova, situat
în Tarlaua 69.

41. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare cãtre Curtea de Conturi a
României, pentru Camera de Conturi a judeþului Dolj, a terenului ce aparþine domeniu-
lui public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31.

42. Proiect de hotãrâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Con-
siliului Local al Municipiului Craiova, a bunului „Parcare str.Olteþ nr.30-32”.

43. Proiect de hotãrâre privind preluarea în folosinþã gratuitã, de cãtre municipiul Cra-
iova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, de la Mitropolia Olteniei – Arhiepisco-
pia Craiovei, a unui teren situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopºor, nr.12.

44. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul pri-
vat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

45. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului privat al municipiului Craiova.

46. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului public al municipiului Craiova.

47. Proiect de hotãrâre privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.203/2010 referitoare la însuºirea rapoartelor de evaluare a bunurilor ce apar-
þin domeniului privat al municipiului Craiova, amplasate pe terenurile, proprietate particu-
larã, din municipiul Craiova, str.Caracal, nr.150 A, respectiv str.Caracal, nr.150 B.

48. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind obiecti-
vul de investiþii „Staþie tratare ape reziduale Craiova-Water Park”.

49. Proiect de hotarâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local
al Municipiului Craiova, cu comuna Iºalniþa, prin Consiliul Local al Comunei Iºalniþa ºi
comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea
înfiinþãrii Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Termis Dolj”.

50. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.540/2013 referitoare la aprobarea tarifelor privind desfãºurarea ser-
viciului de ecarisaj.

51. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.109/2014 referitoare la aprobarea Documentaþiei de atribuire a con-
tractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj ºi a activitãþilor de dezinsecþie,
dezinfecþie, deratizare ºi tratamente fitosanitare.

52. Proiect de hotãrâre privind depunerea la Agenþia de Intervenþii ºi Plãþi în Agri-
culturã, a cererii unice de platã pentru anul 2014, pentru suprafaþa de 94,62 ha islaz
comunal.

53. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                                Emisã azi  17.04.2014

                PRIMAR,                                   SECRETAR,
    Lia Olguþa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria oraºului Bechet or-

ganizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea urmatoarelor
funcþii publice de execuþie va-
cante: 1. inspector debutant,
compartimentul economico – fi-
nanciar, studii universitare de li-
centa absolvite cu diploma, res-
pectiv studii economice de lun-
ga durata absolvite cu diploma
de licenta sau echivalent; 2. refe-
rent debutant, compartimentul
impozite si taxe, studii medii li-
ceale absolvite cu diploma de ba-
calaureat; 3. referent debutant,
compartimentul cadastru, studii
medii liceale absolvite cu diplo-
ma de bacalaureat. Din cadrul
aparatului de specialitate al  pri-
marului  oraºului Bechet, jude-
þul Dolj. Concursul  se organi-
zeazã   la  sediul Primãriei oraºu-
lui Bechet, str. A. I. Cuza, nr. 100,
judeþul Dolj, în data de
26.05.2014, ora 1100, proba scrisã
iar în data de 28.05.2014, ora 1100,
interviul. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data  publicarii în
Monitorul Oficial, parte a III-a, la
sediul Primãriei Oraºului Bechet,
judeþul Dolj. Dosarul de înscrie-
re la concurs trebuie sã conþinã
în mod obligatoriu documente-
le prevãzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificatã ºi comple-
tatã de H.G. nr. 1173/2008. Con-
diþiile de participare la concurs
ºi bibliografia se afiºeazã la sediul
ºi pe site-ul Primãriei oraºului Be-
chet www.primariabechet.ro. Re-
laþii suplimentare se pot obþine la
sediul Primãrie oraºului Bechet ºi
la nr. de telefon: 0251.336.826.

COMUNA PIELEªTI anunta
publicul interesat ca solicita avi-
zul de gospodarire a apelor pen-
tru investitia CONSTRUIRE STA-
TIE DE ALIMENTARE CU APA II
PIELESTI, COMUNA PIELESTI,
SAT PIELESTI jud. Dolj. Cei inte-
resati pot suna la nr. de tele-
fon 0251.459545.

S.C. CONSTRUCÞII FEROVIA-
RE Craiova S.A. declarã pierdute
certificate constatatoare de autori-
zare pentru punctele de lucru: Pen-
siune Cãlimãneºti situate în loc. Cã-
limãneºti, perimetrul staþiei CFR
Cãlimãneºti, judeþul Vâlcea ºi Ca-
binet medical situat în Craiova, Ale-
ea I Bariera Vâlcii, nr. 28, judeþul
Dolj. Se declarã nule.

Începand cu data de 3.04.2014,
ora 10:00, a fost deschisã sesiu-
nea a II-a de inscriere in cadrul Pro-
gramului national multianual de in-
fiintare si dezvoltare de incubatoa-
re tehnologice si de afaceri. Poten-
tialii beneficiari ai Programului sunt
asteptati la sediul Incubatorului
Transfrontalier Tehnologic si de
Afaceri Craiova din Calea Bucu-
resti, nr. 154 A, pentru depunerea
documentelor necesare privind in-
cluderea in program. Sesiunea de
depunere a documentelor va fi des-
chisa 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.

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA, etaj.
III. Telefon: 0761/387.316.
Vând 2 decomandate 4/
4 Billa. Telefon: 0749/
437.958; 0740/218.188.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0 (sau
închiriez). Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.

Conducerea SC ERPIA SA ureazã
salariaþilor ºi colaboratorilor

ca Sfânta Sãrbãtoare a Învierii
Domnului sã le aducã armonie în

case ºi în gânduri, împãcare ºi regã-
sirea înþelepciunii în sânul familiei!

Hristos a Înviat!

Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã na-
þionalizatã, zonã centra-
lã, gaze, curte, cumpã-
rat de la proprietar. Even-
tual, schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu îm-
bunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea Bu-
cureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu aparta-
ment 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.
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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!

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!

Vând 3 decomandate 1
Mai, 2 bãi, 2 balcoane,
86 m.p. îmbunãtãþiri.
Preþ 49.000 euro. Tele-
fon: 0761/142.328.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa
Nouã zona Triaj, fãrã
acte, 1000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0763/
806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada Râu-
lui, nr. 162, vad comer-
cial, cadastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefini-
satã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã, 800 mp te-
ren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.

Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet me-
dical – avocaturã. Ac-
cept douã rate. Telefon:
0763/667.425; 0761/
687.300.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, li-
vadã, vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, des-
chidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.

Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZ-
DA, Calea Bucureºti, km
9, ideal showroom parc
auto, benzinãrie, 1000
m, deschidere 18 m, sau
2000 m – 36 m. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scur-
tu Gheorghe. Telefon:
0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Tele-
fon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.

VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500
Euro. Telefon: 0763/
690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament cen-
tral în Timiºoara cu simi-
lar în Craiova. Telefon:
0740/887.095.
Schimb apartament 2
camere decomandate
(50 mp), str. General
Magheru, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0251/452.233.
Schimb garsonierã Cala-
fat, cu garsonierã Craiova.
Telefon: 0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon:
0763/690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%, preþ
2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
CÃÞEL Bichon, 7 luni,
carnet. Telefon: 0770/
183.681. 300 lei, nego-
ciabil.
Vând albine, familii puter-
nice. Podari. Telefon:
0720/115.936.
COMBINÃ Levarda,
stare excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã.
Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar.
Telefon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând vin roºu 5 lei litru.
Telefon: 0753/876.047.
Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã,
60 elemente calorifer
fontã, 5 baterii, 110 þigle
beton. Telefon: 0251/
458.192.

Vând ªabloane imopri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BATIS-
TE toate mãrimile ma-
nuale. Telefon: 0723/
684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37
cm, 120 Ron, aparate
de radio Selena, Gloria,
30 lei bucata. Telefon:
0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil -
stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni so-
iurile Regina, Gorela ºi
Sengana din pepinierã
sau ghiveci. Preþ 7 lei fãrã
ghiveci, 9 lei cu ghiveci.
Telefon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã polizor
250 x 20 x 25 mm, poli-
zor (flex) 125 mm 850
W nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri cu
butelie. Telefon: 0251/
427.583.
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Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.

Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 4 jenþi cu anve-
lope de iarnã (Miche-
lin) pentru Renault Me-
gane 2. Telefon: 0729/
814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon.
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine în-
treþinut. Preþ 600 lei
negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate din
pãr natural. Telefon:
0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci fã-
cute dar nefinisate la ci-
mitirul Romaneºti, con-
venabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând ladã frigorificã 5 ser-
tare, stare foarte bunã,
asigur garanþie 1 an. Te-
lefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu,
albastru, roºu cu sau
fãrã þepi. Telefon: 0762/
278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale,
ceasuri de masã ºi o
pendulã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigi-
latã, televizor color dia-
gonalã 30 cm - 100 lei,
motor maºinã spãlat Al-
balux, Telefon: 0729/
977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi
butelie, aparat foto, bici-
cletã, 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 pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde geam
spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.

Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. 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,
fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau ma-
gazii. Telefon: 0767/
153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.

Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor per-
san. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. 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 aparta-
ment 2 camere, semi-
decomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã bã-
iat condiþii bloc (cen-
tralã). Telefon: 0746/
274.204.

Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 camere
cu centralã Craioviþa
Nouã, 250 lei/lunã.  Te-
lefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat,
apã potabilã contorizatã pe
casa scãrii, 2 balcoane.
Telefon: 0761/665.763.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craiovi-
þa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez sau vând 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 cã-
sãtorie. Telefon: 0251/
421.727.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Cumpãr ºi plantez pomi
în curþi sau grãdini. Îm-
pãrþim fructele. Telefon:
0766/304.708.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grã-
dinã. Telefon: 0727/
884.205.

PIERDERI
Pierdut cãþel rasa Bi-
chon, în zona Stadionul
Tineretului, strada Bu-
ziaº, în vârstã de 6 luni.
Rãspunde la numele
Frichi. Gãsitorului bunã
recompensã. Telefon:
0743/091.520; 0743/
838.383.
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BUNDESLIGA – ETAPA A 31-A

Joi: Frankfurt – Hannover 2-3 (Lanig 13, Me-
ier 68 / Andreasen 2, Stindl 20, Ya Konan 29).

Sâmbãtã: Dortmund – Mainz, Werder – Hof-
fenheim, Freiburg – M’gladbach, Augsburg –
Hertha, Braunschweig – Bayern (toate 16:30), Ham-
burg – Wolfsburg (19:30).

Duminicã: Nurnberg – Leverkusen (16:30),
Stuttgart – Schalke (18:30).

1. Bayern 78 10. Hertha 37
2. Dortmund 61 11. Frankfurt* 35
3. Schalke 58 12. Hannover* 35
4. Leverkusen 51 13. Werder 33
5. Wolfsburg 50 14. Freiburg 32
6. M’gladbach 49 15. Stuttgart 28
7. Mainz 47 16. Hamburg 27
8. Augsburg 42 17. Nurnberg 26
9. Hoffenheim 40 18. Braunschw. 25
* - un joc mai plus.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 34-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Atl. Madrid –
Elche.

Sâmbãtã: Osasuna – Valencia (17:00), Levante
– Getafe (19:00), Sociedad – Espanyol (21:00).

Duminicã: Almeria – Celta (13:00), Rayo – Be-
tis (18:00), Sevilla – Granada (20:00), Barcelona –
Bilbao (22:00).

Luni: Malaga – Villarreal (23:00).
Partida Valladolid – Real Madrid se va juca în

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

LIGUE 1 – ETAPA A 34-A

Vineri, supã închiderea ediþiei: St’Etienne –
Rennes.

Duminicã: Monaco – Nice (15:00), Bastia –
Ajaccio, Bordeaux – Guingamp, Lorient – Mon-
tpellier, Reims – Sochaux, Valenciennes – Nantes
(toate 18:00), Marseille – Lille (22:00).

Miercuri: Paris SG – Evian TG, Toulouse – Lyon
(ambele 19:30).

1. Paris SG 79 11. Bastia 41
2. Monaco 69 12. Nantes 40
3. Lille 63 13. Nice 39
4. St. Etienne 56 14. Rennes 38
5. Lyon 54 15. Montpellier 38
6. Marseille 51 16. Evian TG 38
7. Bordeaux 45 17. Guingamp 35
8. Reims 45 18. Sochaux 30
9. Toulouse 44 19. Valencien. 29
10. Lorient 41 20. Ajaccio 20

SERIA A – ETAPA A 34-A

Sâmbãtã: Genoa – Cagliari, Atalanta – Verona,
Parma – Inter, Milan – Livorno, Udinese – Napoli,
Catania – Sampdoria, Chievo – Sassuolo, Lazio –
Torino (toate 16:00), Juventus – Bologna (19:30),
Fiorentina – Roma (22:00).

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

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 35-A

Sâmbãtã: Tottenham – Fulham (14:45), Aston
V. – Southampton, Cardiff – Stoke, Newcastle –
Swansea, West Ham – Crystal P. (toate 17:00),
Chelsea – Sunderland (19:30).

Duminicã: Norwich – Liverpool (14:00), Hull –
Arsenal (16:05), Everton – Man. United (18:10).

Luni: Man. City – West Brom (22:00).
1. Liverpool 77 11. Crystal P. 40
2. Chelsea 75 12. West Ham 37
3. Man City* 71 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. Sunderland*26
* - un joc mai puþin.

Golul victoriei Realui, marcat de Gareth Bale
în finala cu FC Barcelona (2-1), din Cupa Spa-
niei, a intrat în Top 5 reuºite all-time în “El Cla-
sico”. Însã, cursa de aproape 60 de metri pe

„Fulgerul” Bolt, impresionat de reuºita lui Bale,„Fulgerul” Bolt, impresionat de reuºita lui Bale,„Fulgerul” Bolt, impresionat de reuºita lui Bale,„Fulgerul” Bolt, impresionat de reuºita lui Bale,„Fulgerul” Bolt, impresionat de reuºita lui Bale,
din finala Cupei Spanieidin finala Cupei Spanieidin finala Cupei Spanieidin finala Cupei Spanieidin finala Cupei Spaniei
care atacantul galez a fãcut-o pe
gazonul de pe “Mestalla”, înainte
de a marca, a fost comparatã cu un
sprint al lui Usain Bolt.

Intervievat de cãtre jurnaliºtii de
la Marca despre cursa absolut fan-
tasticã pe care a realizat-o britani-
cul, atletul jamaican, care deþine re-
cordul la probele de 100 ºi 200 de
metri, a spus:  “A fost un gol senza-
þional. Bale a demonstrat cã are o
vitezã foarte bunã, care i-a permis
sã treacã de apãrarea adversã, dupã
care a dat dovadã de o liniºte incre-
dibilã pentru a marca”.

Jamaicanul crede cã pregãtirea din þara na-
talã, din perioada junioratului, l-a ajutat pe fot-
balistul Realului sã ajungã la asemenea para-
metri.

“Tot ce a învãþat la Institutul din Cardiff,
legat de atletism, l-a ajutat enorm. Este golul pe
care orice alergãtor de vitezã viseazã sã-l în-
scrie cândva.

El este cel mai rapid jucãtor din lume în acest
moment, iar viteza este o calitate care a ajuns
sã facã diferenþa în fotbal”, a mai afirmat Bolt.

Pe parcursul sprintului sãu, Bale a atins vi-
teza de 31 de kilometri pe orã, una „ilegalã” dacã
ar fi alergat pe strãduþele din apropierea arenei
Mestalla, unde limita de vitezã este de 30 de
kilometri pe orã.

Comparativ, Usain Bolt atinge o vitezã de
38,18 kilometri pe orã. Bale este al doilea cel mai
rapid jucãtor din lume, conform unui clasament
întocmit de FIFA, dupã ecuatorianul lui Man.
United, Antonio Valencia. Coechipeirul lui Bale,
Cristiano Ronaldo, se aflã pe 4, în timp ce Messi
ocupã doar poziþia  a 7-a.

Paris Saint Germain ºi Olympique Lyon vor disputa
în aceastã searã, pe „Stade de France”, finala celei de a
20-a ediþii a Cupei Ligii Franþei, meci programat cu în-
cepere de la ora 22:00, în direct la Digi Sport 1 ºi Dol-
cesport.

Cele douã mari grupãri din Hexagon nu s-au întânit
niciodatã pânã acum într-un ultim act al competiþiei,
unde fiecare dintre ele a ajuns de 4 ori. PSG ºi-a adjude-
cat trofeul de 3 ori, record, la egalitate cu Bordeaux ºi
Marseille: (2-0 în 1995, la prima ediþie, cu Bastia, 2-2, 4-
2 la lovituri de departajare, în 1998 cu Bordeaux ºi 2-1 în
2008 cu Lens). Eºecul a venit în 2000, contra lui Gueug-
non, 0-2. De cealaltã parte, exact invers. Lyon a câºti-
gat întrecerea în 2001 (2-1 cu Monaco), capotând în
1996, 2007 ºi 2012 (în aceeaºi ordine, 0-0, 4-5 l.d. cu
Metz, 0-1 cu Bordeaux ºi 0-1 prel. cu Marseille).

PSG sau Lyon? Cupa Ligii Franþei îºi stabileºte câºtigãtoarea

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1

12:00 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: HCM
Constanþa – Lugi HF / 15:20 – FORMULA 3 –
European Championship, la Silverstone, în Re-
gatul Unit: cursa 2 / 17:00, 19:30 – FOTBAL –
Liga I: SC Vaslui – Corona Braºov, CFR Cluj –
Ceahlãul / 22:00 – FOTBAL – Cupa Ligii Fran-
þei, finala: Paris SG – Lyon.

DIGI SPORT 2

14:30 – TENIS (M) – Turneul de la Monte Car-
lo: semifinale / 19:30, 22:00 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Juventus – Bologna, Fiorentina – Roma.

DIGI SPORT 3

16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Parma – Inter
/ 19:00, 21:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Le-
vante – Getafe, Sociedad – Espanyol.

DOLCE SPORT

9:00 – FORMULA 1 – MP al Chinei: calificãri /
12:00 – TENIS (F) – Fed Cup: România – Serbia
/ 17:00 – FOTBAL – Camp. Ucrainei: ªahtior
Doneþk – Metalurg Doneþk / 22:00 – FOTBAL –
Cupa Ligii Franþei, finala: Paris SG – Lyon.

DOLCE SPORT 2

14:00 – TENIS (F) – Fed Cup: Cehia – Italia /
22:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Fiorentina –
Roma.

EUROSPORT

12:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit: prima zi / 14:45 –
FOTBAL – Camp. Angliei: Tottenham – Fulham
/ 16:45 – SNOOKER – CM la Sheffield / 19:30 –
FOTBAL – Camp. Angliei: Chelsea – Sunder-
land / 21:30 – SNOOKER – CM la Sheffield.

EUROSPORT 2

12:00 – SNOOKER – CM la Sheffield / 16:30,
19:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei: Dortmund
– Mainz, Hamburg – Wolfsburg / 21:30 – SNO-
OKER – CM la Sheffield.

Duminicã
DIGI SPORT 1

11:15 – FORMULA 3 – European Champion-
ship, la Silverstone, în Regatul Unit: cursa 3 /
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Almeria –
Celta Vigo / 16:30, 19:00 – FOTBAL – Liga I:
FC Botoºani – Pandurii, Sãgeata Nãvodari – Pe-
trolul / 22:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Bar-
celona – Bilbao.

DIGI SPORT 2

13:30, 16:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Monte Carlo: finala la dublu ºi finala la simplu /
20:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Sevilla – Gra-
nada / 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Mar-
seille – Lille.

DIGI SPORT 3

15:00, 18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Monaco – Nice, Valenciennes – Nantes / 20:15
– HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Rhein
Neckar Lowen – Barcelona.

DOLCE SPORT

10:00 – FORMULA 1 – MP al Chinei: cursa /
14:00 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – Astra /
22:00 – BASCHET NBA: Chicago – Washing-
ton.

DOLCE SPORT 2

12:00 – TENIS (F) – Fed Cup: România – Ser-
bia / 20:15 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-
lor: Paris SG – Veszprem.

EUROSPORT

12:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit: ziua a II-a / 14:00,
16:05 – FOTBAL – Camp. Angliei: Norwich –
Liverpool, Hull – Arsenal / 18:00 – CURSE DE
MAªINI – CM de Turisme FIA by LG, la LE Cas-
tellet, în Franþa: cursa 1 /  19:00 – CURSE DE
MAªINI – CM de anduranþã, la Silverstone, în
Regatul Unit / 21:00 – SNOOKER – CM la Shef-
field.

EUROSPORT 2

8:00 – FOTBAL AUSTRALIAN: Melbourne –
Gold Coast Suns / 12:00 – HOCHEI PE IARBÃ
– Liga Europeanã, la Eindhoven, în Olanda: se-
mifinale /   15:00 – CURSE DE MAªINI – CM de
anduranþã, la Silverstone / 16:30, 18:30 – FOT-
BAL – Camp.  Germaniei: Nurnberg – Leverku-
sen, Stuttgart – Schalke / 21:00 – SNOOKER –
CM la Sheffield.

ANTENA 1

14:00 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – Astra.

Luni
DIGI SPORT 1

18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Poli Timiºoa-
ra – „U” Cluj, Viitorul – Steaua.

DIGI SPORT 2

13:00, 18:00 – TENIS (M) – BRD Nãstase-
Þiriac Trophy: ziua 1 / 23:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Malaga – Villarreal.

DIGI SPORT 3

20:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor:
Flensburg – Vardar Skopje.

DOLCE SPORT

19:30 – FOTBAL – Liga I: FC Braºov – Con-
cordia Chiajna.

DOLCE SPORT 2

15:30 – TENIS (M) – Turneu la Barcelona, în
Spania: ziua 1.

EUROSPORT

12:00, 16:30, 21:00 – SNOOKER – Campio-
natul Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit: ziua
a III-a.

EUROSPORT 2

12:00 – SNOOKER – CM la Sheffield / 12:00 –
HOCHEI PE IARBÃ – Liga Europeanã, la Ein-
dhoven, în Olanda: finala / 17:00 – SNOOKER –
CM la Sheffield / 21:15 – FOTBAL – Liga se-
cundã germanã: FC Koln – Bochum / 23:00 –
SNOOKER – CM la Sheffield.

Marþi
DIGI SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, semifi-
nale, manºa tur: Atl. Madrid – Chelsea.

DIGI SPORT 2

12:00, 17:30 – TENIS (M) – BRD Nãstase-
Þiriac Trophy: ziua 2 / 20:30 – TENIS (F) – Tur-
neu la Stuttgart, în Germania: ziua 1.

DIGI SPORT 3

13:30 – TENIS (F) – Turneul de la Stuttgart /
19:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã, play-
off: Energia Tg. Jiu – ªtiinþa Bacãu.

DOLCE SPORT

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, semifi-
nale, manºa tur: Atl. Madrid – Chelsea.

DOLCE SPORT 2

15:30 – TENIS (M) – Turneu la Barcelona, în
Spania: ziua 1.

EUROSPORT

12:00, 16:30, 21:00 – SNOOKER – Campio-
natul Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit: ziua
a IV-a.

EUROSPORT 2

12:00, 16:30, 21:00 – SNOOKER – Campio-
natul Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit: ziua
a IV-a.

TVR 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, semifi-
nale, manºa tur: Atl. Madrid – Chelsea.

Dacã formaþia din capitalã a cucerit sezonul trecut
atât Supercupa cât ºi titlul (ca ºi adjudecat ºi în acest
an), adversara sa n-a mai luat nimic din 2012, când a
câºtigat de asemenea douã trofee, Cupa Franþei ºi Su-
percupa.

Ambele combatante vin dupã eliminãri în „sferturi-
le” competiþiilor continentale: PSG, în Liga Campioni-
lor, 3-1 ºi 0-2 cu Chelsea, iar Lyon în Liga Europa, 0-1 ºi
1-2 cu Juventus.

Traseul pânã în finalã:
PSG: 2-1(a; prel.) cu St. Etienne, 3-1 (d) cu Bordeaux,

2-1 (d) cu Nantes.
Lyon: 3-2 (a) cu Reims, 2-1 (a) cu Marseille, 2-1 (a)

cu Troyes (Ligue II).
În 2013, trofeul Ligii Franþei a poposit în vitrina lui

St. Etienne, 1-0 cu Rennes.
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Sorana Cîrstea (foto dreapta)
ºi Ana Ivanovici (foto stânga),
prietene foarte bune, vor juca pri-
ma partidã a întâlnirii dintre echi-
pele de tenis ale României ºi Ser-
biei, astãzi, de la ora 12,00, la Are-
nele BNR din Bucureºti, în play-
off-ul pentru Grupa Mondialã II a
Fed Cup.

Al doilea meci de simplu al zilei
va fi între Simona Halep ºi Bojana
Jovanovski, iar mâine, începând
tot cu ora 12:00, vor avea loc con-
fruntãrile Halep – Ivanovici ºi Cîr-
stea – Jovanovski, precum ºi par-
tida de dublu, între perechile Irina
Begu/Monica Niculescu ºi Jovana
Jaksici/Nina Stojanovici.

Cîrstea (27 WTA) a pierdut am-
bele meciuri directe cu Ivanovici
(12 WTA), în 2008, în primul tur
la Australian Open, când sârboai-

Weekend cu super-tenis la Arenele BNR

România întâlneºte Serbia, în Fed CupRomânia întâlneºte Serbia, în Fed CupRomânia întâlneºte Serbia, în Fed CupRomânia întâlneºte Serbia, în Fed CupRomânia întâlneºte Serbia, în Fed Cup
Balul va fi deschis cu „duelul amical” dintre Sorana Cîrstea ºi Ana Ivanovici

ca s-a impus cu 7-5, 6-3, ºi în
2010, la Linz, în primul tur, când
Ana a câºtigat cu 6-2, 6-0.

Sorana ºi Bojana Jovanovski
(39 WTA) sunt la egalitate la me-
ciurile din circuitul WTA, 3-3. Cîr-
stea a câºtigat în 2010 la Montre-
al, în calificãri, cu 7-6 (4), 6-3, în
2011 la Taºkent, în primul tur, cu
6-3, 6-1, ºi anul trecut în optimi la
Birmingham, cu 6-1, 1-6, 6-1. Jo-
vanovski s-a impus cu 6-4, 6-2 în
2011 în calificãri la Sydney, ºi anul
trecut de douã ori în China, cu 6-
2, 6-1 în primul tur la Guangzhou
ºi cu 6-3, 6-2 în turul I la Beijing.

Simona Halep (5 WTA) ºi Ana
Ivanovici s-au întâlnit de douã ori
în circuitul profesionist, scorul fi-
ind egal, 1-1. Ivanovici a profitat
de abandonul Simonei, anul trecut,
în primul tur la Doha, dupã 6-3

pentru sârboaicã în primul set,
dar Halep ºi-a luat revanºa la
Turneul Campioanelor de la So-
fia, când s-a impus în semifina-
le, cu 2-6, 6-1, 6-3.

Cât priveºte partida cu Bojana
Jovanovski, Simona Halep a câº-
tigat singurul meci de pânã acum,
în 2011, în primul tur la Wimble-
don, cu 6-1, 6-2.

Monica Niculescu (78 WTA)
ocupã locul 33 la dublu, iar Irina
Begu (120 WTA) se aflã pe 68. Jo-
vana Jaksici (105 WTA) este pe
605 în lume la dublu, iar Nina Sto-
janovici (994 WTA) pe 1076.

Serbia nu va putea conta la
aceastã întâlnire pe cea mai bunã
jucãtoare a sa, Jelena Jankovici (8
WTA). Federaþia de la Belgrad nu
a venit cu detalii privind aspectul.

Toate meciurile vor fi transmi-
se pe canalele Dolce Sport.

Rãmânem conectaþi
la “sportul alb”,

cu BRD Nãstase-Þiriac Trophy
Dupã confruntarea de Fed Cup,

începând de luni, arenele BNR vor
gãzdui ºi BRD Nãstase-Þiriac
Trophy, turneu care reuneºte pe
tabloul principal un numãr de 12
jucãtori de Top 50 ATP, în frunte
cu bulgarul Grigor Dimitrov, nr. 14
mondial ºi principal favorit, dar ºi
cu câºtigãtorul de anul trecut, ce-
hul Lukas Rosol (47 ATP). Iubito-
rii tenisului din România vor mai
avea ocazia sã-i vadã la lucru pe

francezii Gilles Simon (de 3 ori
câºtigãtor la Bucureºti) ºi Gael
Monfils, germanul Florian Mayer
(o victorie), canadianul Vasek Pos-
pisil sau italianul Andreas Seppi.

Singurul român prezent direct
pe tabloul principal este Victor
Hãnescu (foto), locul 76 în ierar-
hia ATP. Pe tabloul principal ar
putea accede ºi alþii, din calificãri
sau prin wild-carduri. Tragerea la
sorþi a meciurilor din primul tur
va avea loc azi.

Nici un român nu a câºtigat în
cele 21 de ediþii precedente, cel
mai aproape fiind chiar Hãnescu,
învins în finalã, în 2007, de fran-
cezul Simon. Spaniolii au câºtigat
cele mai multe ediþii la Bucureºti
– 7 (Montanes, D. Sanchez, Fer-
rer, Balcells, A. Martin, Clavet ºi
Berasategui), urmaþi de francezi –

4 (Gilles Simon – 3, Serra),  de
argentinieni – 3 (Juan Ignacio
Chela, Jose Acasuso, Franco Da-
vin) ºi de austrieci – 2  (Jurgen
Melzer, Thomas Muster). Germa-
nia (Florian Mayer), Maroc (You-
ness El Aynaoui), Australia (Ri-
chard Fromberg), Croaþia (Goran
Ivanisevici) ºi Cehia (Lukas Ro-
sol) au câte un trofeu.

La dublu, Horia Tecãu ar putea
stabili un record insolit, trei vic-
torii la Bucureºti cu trei parteneri
diferiþi, de aceastã datã alãturi de
olandezul Jean-Julien Rojer. Ante-
rior s-a impus cu olandezul Ro-
bert Lindstedt ºi cu bielorusul
Max Mirnâi.

Turneul, care va fi transmis în
direct de canalele Digi Sport, este
dotat cu premii în valoare de
426.605 euro.

Seria I
Sâmbãtã, ora 11:00: Flacãra Moþãþei –

Avântul Verbiþa, Viitorul Ciupercenii Noi – Vic-
toria Pleniþa,  Viitorul Întorsura – Voinþa Ca-
raula, Avântul Rast – Viitorul Vârtop, Voinþa
Radovan – Tractorul Cetate, Fulgerul Magla-
vit – SIC Pan Unirea, Avântul Giubega – SC
Poiana Mare. Partida Recolta Galicea Mare –
Progresul Bãileºti s-a disputat asearã, dupã
închiderea ediþiei.

1. SIC PAN 55 9. Întorsura 23
2. Pleniþa 40 10. Verbiþa* 20
3. Poiana M.* 38 11. Maglavit 19
4. Moþãþei 34 12. Radovan* 19
5. Cetate* 32 13. Ciupercenii N. 17
6. Bãileºti 29 14. Galicea Mare 14
7. Caraula 28 15. Giubega* 13
8. Rast* 27 16. Vârtop 10
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt  pe-

nalizate cu 6 puncte.

LIGA A IV-A – ETAPA A 29-A
Sâmbãtã, ora 17:00: SF Gicã Popes-

cu  – Victoria Celaru, CSU II Craiova –

Unirea Leamna, CSO Filiaºi – Vânãtorul

Desa, Danubius Bechet – Prometeu Cra-

iova, Dunãrea Calafat – Viitorul Cârcea,

CS Iºalniþa – Amaradia Melineºti, Recol-

ta Ostroveni – Progresul Segarcea. Du-

nãrea Bistreþ stã.

1. Filiaºi* 62 9. CSU II* 29
2. Calafat 59 10. Melineºti* 29
3. Bistreþ 58 11. Iºalniþa* 27
4. Segarcea** 49 12. Desa* 23
5. Prometeu* 48 13. Gicã Pop.* 22
6. Ostroveni* 43 14. Celaru* 22
7. Cârcea* 42 15. Leamna** 3
8. Bechet* 38

* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

 LIGA A V-A – ETAPA A 20-A

Seria a III-a
Sâmbãtã, ora 11:00: Sporting Leu – Progre-

sul Castranova, Ajax Dobroteºti – Olimpia Bã-
doºi,   Unirea Tâmbureºti – Unirea Tricolor Dã-
buleni, Viitorul Ghindeni – Progresul Amãrãºtii
de Sus, Viitorul Apele Vii – Fulgerul Mârºani.

Viitorul Bratovoieºti – Unirea Amãrãºtii de
Jos (orã nestabilitã). Victoria Cãlãraºi ºi AS
Rojiºte stau.

1. Mârºani* 36 8. Amãr. S.** 24
2. Tâmbureºti* 35 9. Cãlãraºi* 19
3. Dãbuleni** 31 10. Castranova*18
4. Dobroteºti 31 11. Bratov.* 16
5. Leu* 28 12. Bãdoºi** 14
6. Rojiºte* 27 13. Ghindeni 12
7. Apele Vii 27 14. Amãrãºtii J*3
Progresul Castranova este penalizatã cu 6

puncte.
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin.

Seria a II-a
Sâmbãtã, ora 11:00: Arena Bulls Preajba -

Standard ªimnicu de Sus, Avântul Þuglui –
ªtiinþa Malu Mare, Unirea Braloºtiþa – Inter
Secui, Voinþa Belcin – Viitorul II Cârcea, Jiul
Breasta – Rapid Potmelþu.

Viitorul Craiova – Luceafãrul Craiova, Jiul
Bucovãþ – Viitorul Coºoveni (ore nestabilite,
echipele gazdã nu s-au prezentat rundele tre-
cute, pierzând cu 0-3 la masa verde). AS
Goieºti stã.

1. Malu Mare 44 9. Braloºtiþa 21
2. Coºoveni* 43 10. Þuglui* 20
3. Secui 35 11. ªimnicu S.* 16
4. Cârcea II* 34 12. Breasta* 13
5. Preajba 34 13. Bucovãþ* 11
6. Goieºti 34 14. Luceafãrul* 10
7. Potmelþu** 31 15. Viitorul Cr. 5
8. Belcin* 25

Seria I – Etapa a 15-a

Sâmbãtã, ora 11:00: Victoria Basarabi –

Dunãrea Negoi, Unirea Vela – Gloria Catane,

Viitorul Dobridor – Juventus Piscu Vechi, Vi-

itorul Siliºtea Crucii – Progresul Cipercenii

Vechi, Recolta Cioroiaºi – Recolta Seaca de

Câmp.

1. Piscu Vechi 30 6. Negoi 18

2. Cioroiaºi 28 7. Dobridor 16

3. Siliºtea Cr. 25 8. Ciuperceni 15

4. Basarabi 25 9. Catane 13

5. Vela 21 10. Seaca C. 11

Seria a II-a – Etapa a 17-a
Sâmbãtã, ora 11:00: ªtiinþa Calopãr – Tri-

umf Bârca, Aktiv Padea – Dunãrea Gighera, Vi-
itorul Mãceºu de Sus – Unirea Goicea, A.F.C.
Giurgiþa – Recolta Mãceºu de Jos, Viitorul Va-
lea Stanciului – Progresul Cerãt, Viitorul Gân-
giova – Recolta Urzicuþa.

1. Gighera 35 7. Cerãt 23
2. Bârca 35 8. Padea 19
2. Mãceºu S. 31 9. Urzicuþa 18
3. Mãceºu J. 30 10. Gângiova 14
5. Goicea 29 11. Valea St. 13
6. Giurgiþa 24 12. Calopãr 9

Seria a III-a – Etapa a 17-a
Sâmbãtã, ora 11:00: Avântul Pieleºti – Avân-

tul Dobreºti, Viitorul Sadova – Flacãra Drãgo-
teºti.

Ora 14:00: Energia Radomir – Unirea Câm-
peni.

Ora 17:30: Voinþa Puþuri - Torentul Secui.
Luceafãrul Popânzãleºti – Avântul Daneþi, Atle-

tico Zãnoaga – Unirea Dioºti (ore nestabilite).
1. Daneþi 37 7. Zãnoaga 23
2. Radomir* 36 8. Câmpeni 19
3. Dobreºti 31 9. Dioºti* 16
4. Puþuri 30 10. Secui 12
5. Sadova 28 11. Drãgoteºti 7
6. Pieleºti 24 12. Popânzãl. 3
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a IV-a – Etapa a 18-a
Sâmbãtã, ora 11:00: Valea Fântânilor – Jiul

Mihãiþa, AS Greceºti – Voinþa Raznic.
Ora 15:00: Progresul Mischii – Energia Cra-

iova.
Vulturul Cernãteºti – Viitorul Sfârcea, Avân-

tul Gherceºti – Viitorul Brãdeºti (ore nestabili-
te). FC Schitu ºi AS Scaeºti stau.

1. Cernãteºti* 37 7. Mihãiþa* 18
2. Scaeºti* 37 8. Sfârcea* 16
3. Energia 28 9. Mischii* 14
4. Raznic* 25 10. Valea F.* 13
5. Schitu* 22 11. Brãdeºti* 10
6. Gherceºti 20 12. Greceºti* 6
* - un joc mai puþin.

LIGA A VI-A



C     M     Y       K

C     M     Y       K

20 / cuvântul libertăţii sâmbătă, 19 aprilie 2014sport Pagină realizată de COSMIN STAICU

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

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 27 18 8 1 57-16 62
Astra 27 17 5 5 56-23 56
Petrolul 27 13 13 1 38-16 52
Dinamo 27 13 7 7 40-25 46
FC Vaslui 27 13 6 8 27-17 45
Pandurii 27 12 6 9 46-31 42
CFR Cluj 27 9 11 7 33-28 38
Botoşani 27 10 5 12 28-41 35
Chiajna 27 9 7 11 29-34 34
Gaz Metan 27 9 6 12 28-30 33
Ceahlăul 27 8 9 10 22-26 33
ACS Poli 27 8 7 12 21-30 31
„U” Cluj 27 8 6 13 24-40 30
Năvodari 27 7 8 12 22-42 29
Oţelul 27 8 4 15 29-44 28
FC Braşov 27 6 9 12 25-34 27
Viitorul 27 6 9 12 19-42 27
Corona 27 2 8 17 19-43 14

6

5

4

LIGA I

Etapa a XXVIII-a
Gaz Metan – Oţelul  s-a jucat aseară
FC Vaslui – Corona – sâmbătă, ora 17
CFR Cluj – Ceahlăul – sâmbătă, ora 19.30
Dinamo – Astra Giurgiu – duminică, ora 14
FC Botoşani – Pandurii – duminică, ora 16.30
Săgeata – Petrolul – duminică, ora 19
ACS Poli – „U” Cluj – luni, ora 18.30
FC Braşov – Concordia – luni, ora 19.30
Viitorul – Steaua – luni, ora 21

Etapa viitoare, 26 aprilie: Universitatea Craiova – Gloria Bistri-
ţa, FC Olt – Metalul Reşiţa, CSM Rm. Vâlcea – ASA Tg. Mureş.

Clasament play-off
1. Universitatea 11 6 2 3 17-11 20
2. Gloria Bistriţa 10 4 4 2 11-9 16
3. ASA Tg. Mureş 10 4 3 3 10-8 15
4. Metalul Reşiţa 10 4 1 5 10-11 13
5. CSM Rm. Vâlcea10 3 3 4 9-11 12
6. FC Olt Slatina 11 2 3 6 6-13 9

Mini-campionatul elitei Ligii a II-a a început în
Bănie, cu liderul spulberând ultima pretendentă la pro-
movare. Deşi au început meciurile cu miză, preajma
Paştelui, ora „de serviciu” şi ploaia au împuţinat asis-
tenţa de pe „Ion Oblemenco”. Totuşi, mia de specta-
tori care a înfruntat vremea neprielnică a fost răsplă-
tită cu prima prestaţie consistentă a alb-albaştrilor de
anul acesta. Patriche a fost surpriza din dreapta „pen-
tru a-l bloca pe numărul 11 de la oaspeţi”, după cum
a explicat Balint, impresionat de slalomurile lui Ban-
cu în meciul direct de la Slatina. Pătraşcu a anunţat
deschiderea scorului cu o bară, pe care avea s-o lo-
vească imediat şi Pleşan, numai că liderul Ştiinţei a
fost ajutat să marcheze de portarul advers. Învins de
coechipierul Wallace în jocul de la Slatina, Mogoşa-
nu s-a autoexecutat în Bănie. Imediat, a fost cruţat
de Ferfelea, care l-a avut la cherem din 6 metri, dar a
trimis din alunecare paralel cu poarta. În preajma
debutului „Năstase-Ţiriac Open”, Vătăjelu a fost la
serviciu şi la primire, fiindcă a centrat la golul lui
Pleşan şi la ocazia lui Ferfelea, dar a şi păstrat avan-
tajul la pauză, prin „returul” de pe linia porţii, la sin-
gura ocazie a Oltului din prima parte. Pleşan a con-
sfiinţit vinerea neagră pentru Mogoşanu după ce l-a
driblat şi a realizat dubla, în startul reprizei secunde.
Dacă naşul Pleşan a dat tonul, finul Izvoranu s-a simţit
cu ploconul de Paşte, făcând 3-0 la centrarea lui Var-
ga. O fază „a la Regie” a adus „careul” Craiovei: ace-
laşi Varga a fost cu assist-ul şi Curelea a adus al trei-
lea gol cu capul al zilei, cu o execuţie clasică pentru
vârful lui Balint. Dacă Varga i-a prilejuit golul, Valskis
i-a negat dubla lui Curelea, balticul şutând în bară în

Play-off, Liga a II-a, seria a II-a
Universitatea Craiova – FC Olt 4-1
Meciurile Gloria Bistriţa – CSM Rm. Vâlcea şi ASA Tg. Mureş –

Metalul Reşiţa s-au jucat aseară.

Universitatea Craiova a învins cu 4-1 pe FC Olt în prima
etapă a play-off-ului, după o prestaţie consistentă a alb-

albaştrilor, în frunte cu căpitanul Pleşan

Ieri a început play-out-ul Ligii a III-a, iar în
seria a echipelor doljene a fos t programat meciul
„sateliţilor” lui Dinamo şi Conc ordia Chiajna.  As-
tăzi, de la ora 17,  la Işalniţa, se dispută al treilea
derby doljean al acestui sezon, între ACS Viitorul
Municipal Craiova ş i CS Podari,  în precedentele
victoriile fiind împărţite. Partida va f i arbitrată de

Derby doljean în Liga a III-a
Constantin Stamatoiu din Moldova Nouă,  Răzvan
Nistoran din Reş iţa şi Andrei Căluşeru din Salcia,
observatori f iind Marcel Paraschiv din Buc ureş ti
şi Mihail Ghiberdel din Piteşti.  Clasamentul play-
out-ului: 1.  Dinamo II  20p, 2. ACSM Craiova 15p,
3.  CS Tunari 15p, 4. Domneşti 13p, 5. CS Podari
12p,  6.  Chiajna II 10p.

CS Universitatea Craiova – FC Olt Slatina 4-1
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 1.000.

Au marcat: Pleşan 12, 48, Izvoranu 60, Curelea 65 / Quist 89
Universitatea: Brac – Patriche, Pătraşcu, Izvoranu, Vătăjelu – Vandelanoitte (24 Ad. Ionescu) – Varga,

Ferfelea, Pleşan (66 Valskis), Ganea (72 I. Şerban) – Curelea. Antrenor: Gabi Balint
FC Olt Slatina: Mogoşanu – Anghelina (54 Giurcă), Gligor, Marincău, Siminic – Quist, Ignea, Bardu (48

Huţanu), Pavel, Bancu – Cl. Ionescu (64 Dobrescu). Antrenor: Daniel Oprescu.
Arbitri: Iulian Călin (Ştefăneşti) – Andrei Constantinescu (Bucureşti), Ioan Ciocănea (Sibiu). Rezervă:

Robert Avram (Piteşti)
Observatori: Gheorghe Croitoru (Severin), Nicolae Grigorescu (Timişoara)

Adevărat au înviat în play-off!Adevărat au înviat în play-off!Adevărat au înviat în play-off!Adevărat au înviat în play-off!Adevărat au înviat în play-off!Adevărat au înviat în play-off!Adevărat au înviat în play-off!Adevărat au înviat în play-off!Adevărat au înviat în play-off!

loc să-l lase cu poarta goală pe golgheterul echipei.
Cea mai mare ocazie a părţii secunde s-a răzbunat
rapid, fiindcă ghanezul Quist, MVP-ul oaspeţilor, a
strecurat mingea pe lângă Brac şi Craiova a încasat
primul gol de la instalarea lui Balint. Ignea putea re-
duce şi mai mult diferenţa, dar portarul sârb s-a în-
tins şi a menţinut scorul cu care liderul s-a respectat
în startul play-off-ului.

Balint: „Aceasta este
adevărata valoare a Craiovei”

Gabi Balint a fost satisfăcut atât de joc, cât şi de
rezultat, dar îşi pune în gardă elevii pentru a menţine
acelaşi ritm în continuare. „Mă bucură startul reuşit,
am jucat cu cap şi am marcat 3 goluri cu capul. Asta
e adevărata valoare a Craiovei. Nu mai vreau să scă-
dem sub această prestaţie, doar să o îmbunătăţim,
dar asta înseamnă să rămânem concentraţi şi să ne
dăruim la fel de mult, fiindcă valoarea jucătorilor este
incontestabilă.  Promovarea nu ţine de alţii, depinde
doar de noi şi trebuie să o obţinem pe teren” a decla-
rat antrenorul Craiovei.

Cel mai bun jucător de pe teren, căpitanul Mihăiţă
Pleşan, a declarat: „Pentru noi azi a început campio-
natul şi am avut un start bun, atât ca joc, dar şi ca
rezultat. Am fost foarte motivaţi, după ce am păţit în
ultimul meci cu Slatina, când am fost neprofesionişti
şi am câştigat doar cu mare noroc. Nu trebuie să ne
îmbătăm cu apă rece, ne propunem să rămânem con-
centraţi şi să obţinem promovarea mai devreme, după
7-8 meciuri, pentru a avea o vacanţă mai lungă”.


