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Jiul şi-a umflat, ieri,
apele şi a pus probleme mari în Dolj. Dacă
la primele ore ale dimineţii, râul nu crescuse foarte
mult, în numai două ore şi-a crescut brusc volumul,
depăşind cota de inundaţii la Răcari. Echipajele ISU
Dolj au intrat în alertă, ridicând, ieri toată ziua, diguri de protecţie din saci cu nisip pentru apărarea
câtorva localităţi din zonele joase. În ultimă instanţă,
specialiştii ABA Jiu au apelat la o măsură specială pentru scăderea nivelului Jiului. Codul portocaliu pe Jiu
se menţine până astăzi, la ora 20.00
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- Vremea e bună, Popescule,
însă vremurile în care trăim...
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Coşoveni: Balamuc
curat. Rebelii din
Consiliul Local –
dizolvat –
candidează din nou
Coşoveniul n-are Cons iliu
Local funcţional de la s fârş itul anului trecut, dizolvat în
ce le din urmă printr-o decizie
a Tribunalului Dolj. Toată pove stea des cumpănitoare, despre care s-a mai scris, a fost
ge ne rată de gălceava ne curmată a unor consilie ri locali,
aşa-ziş i social-democraţi şi tot
aş a-zişi democrat-liberali, de
fapt nişte pseudo-derbe dei politici, ispitiţi doar de micile învârteli pe rsonale şi nicidecum
de cee a ce numim administraţia publică locală.
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Coşoveni: Balamuc curat. Rebelii din Consiliul
Local – dizolvat – candidează din nou
MIRCEA CANŢĂR
Coşoveniul n-are Consiliu Local funcţional de la sfârşitul anului trec ut, dizolvat în cele din
urmă printr-o decizie a Tribunalului Dolj. Toată poves tea descumpănitoare, despre care s -a
mai sc ris, a fost generată de gălceava nec urmată a unor cons ilieri loc ali, aş a-zişi soc ial-democraţi şi tot aşa-zişi democrat-liberali, de fapt nişte ps eudo-derbedei politic i, ispitiţi doar de micile învârteli pers onale ş i nicidecum de ceea c e numim administraţia public ă loc ală. Soc otelile
taberelor tradiţional adverse au
fost s tric ate de desemnarea insolită ca primar a lui Nicu Coan-

dă, multă vreme plecat din loc alitate, acesta candidând din partea conservatorilor, fiind ş i singurul primar al aces tora la nivelul Doljului. În faţa noilor realităţi, neaşteptate, liderii grupurilor de consilieri, zişi social-democraţi ş i democrat-liberali, Badea Dorel şi respectiv Ilie Dumitru, au îngropat duşmănia lor
prelungită şi au făcut front c omun, nemaiparticipând la şedinţele Consiliului Local până la dizolvarea aces tuia. Diligenţele făc ute pentru identific area unei
soluţii de ieşire din impas s-au
dovedit inoperante. În consecinţă, Badea Dorel ş i Marian Toma

s -au văzut exc luşi din partid
(PSD), dar, pagubă în ciuperc i,
şi-au găsit altă umbrelă politic ă.
La PDL nu s-au luat măsuri sancţionatorii. De la înc eputul anului,
Primăria din Coşoveni resimte lipsa unui Cons iliu Loc al, căruia
Legea adminis traţiei publice locale îi atribuie o seamă de competenţe exprese. Şi multe demersuri s unt împotmolite. Prin Hotărârea Guvernului nr. 283/16
aprilie a.c., anunţată în Monitorul Oficial, a fost stabilită ziua de
25 mai pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale,
aşa încât, la Coşoveni, localnicii
sunt chemaţi la urne şi pentru de-

semnarea unui nou Consiliu Local,
dar şi pentru alegerile europarlamentare. Surpriza cea mare este
că pe listele de candidaţi apar şi
numele rebelilor, adică a celor care
şi-au bătut joc de votul primit la
alegerile locale din 2012. E drept,
exc luşii de la PSD se regăs esc
acum pe la Partidul Mişcarea Populară. Fireşte, legiuitorul n-a avut
în vedere şi posibilitatea unor asemenea naufragii, datorate vanităţilor exacerbate, şi permite regăsirea pe listele de candidaţi a insurgenţilor. Toată tevatura costă din
păcate şi e vorba de bani publici.
Coşoveniul se află în buza Craiovei, nu la capătul pământului, dar

ceea ce s-a întâmplat aici nu este
decât îngrijorător, mai ales că toţi
cei 13 consilieri locali, după validarea mandatelor, au jurat strâmb.
Şi iată cum sună jurământul obligatoriu, cei care refuză să-l depună fiind consideraţi demisionaţi de
drept: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună
credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei. Aşa
să-mi ajute Dumnezeu!”. După
cum se vede, cei care încalcă jurământul depus nu păţesc nimic.
Şi atunci de ce să nu-l încalce,
dacă aşa li se năzare. Rămâne de
urmărit dacă vor fi şi revotaţi.

fost închis, iar circulaţia a fost deviată pe ruta ocolitoare DC 87 –
DE 574 – DJ 641. Tot Tesluiul care a mai pus probleme şi la primele ploi mai îndelungate de la
începutul lunii - a pus din nou în
pericol c omunele vecine, Robăneşti şi Drăgoteşti. În satul Viişoara, din Drăgoteşti, este chiar o situaţie specială pentru că digul care
a fost spart la prima viitură, nu a
apuc at să fie remediat, figurând
şi ac um ca „dig în execuţie nerec epţionat”, potrivit informării
transmise de ABA Jiu.

na Braloş tiţa, pompierii au ridicat un dig cu o lungime de 50
de metri, înălţat din 980 de saci
cu nisip, ca să proteje două case
care s e aflau în peric ol s ă fie
inundate de apele J iului. „Un dig
şi mai mare, de aproape 100 de
metri, s e ridică în loc alitatea
Bucovăţ, unde trebuie să protejăm zece gospodării. Aici se foloses c 1.000 de s aci cu nisip, iar
situaţia trebuie monitorizată pentru că există ris c de inundaţie de
la J iu”, ne-a precizat mr. Florin
Coc oşilă, ofiţerul de presă al ISU
Dolj. O altă loc alitate unde Jiul a
pus probleme a fos t Sfârcea, din
comuna Braloştiţa.

Alertă pe Jiu!
Jiul şi-a umflat, ieri, apele şi a pus probleme mari în Dolj. Dacă la primele ore ale dimineţii, râul nu crescuse foarte mult, în numai
două ore şi-a crescut brusc volumul, depăşind
cota de inundaţii la Răcari. Echipajele ISU
Dolj au intrat în alertă, ridicând, ieri toată ziua,
Râul Jiul a crescut mult din cauza precipitaţiilor şi, în ciuda aşteptărilor, a depăş it c ota de inundaţie. Specialiştii ABA Jiu au decis, ieri, să aplice măsura specială
c are se impune în c az de ape
mari, şi anume c a unda de viitură să fie tranzitată prin barajul de
la Işalniţa. „Concret, s e execută
manevre c u stavilele barajului
pentru evacuarea spre aval a vo-

diguri de protecţie din saci cu nisip pentru
apărarea câtorva localităţi din zonele joase.
În ultimă instanţă, specialiştii ABA Jiu au apelat la o măsură specială pentru scăderea nivelului Jiului. Codul portocaliu pe Jiu se menţine până astăzi, la ora 20.00

Viitura, tranzitată
prin barajul de la Işalniţa
Ieri dimineaţă, la ora 9.00, când
s-a luat decizia tranzitării undei de
viitură, Jiul cresc use deja peste
cota de inundaţii la Răcari, unde
avea cu 20 de centimetri peste nivelul maxim. La Filiaşi, apa Jiului
era puţin mai mic ă, fiind raportată o creştere a debitului cu 21 de

cinc i staţii de desecare aflate în
administratea ANIF Dolj, după ce
joi fus ese pornite primele zece
astfel de staţii.

Terenuri inundate la Scăeşti
şi Coţofenii din Dos
Cu toate acestea, Jiul a făcut,
ieri, şi câteva „victime”. Apele râului s-au revărsat pe suprafeţele joase inundându-le. Specialiştii ABA
Jiu au raportat, ieri, două comune
învecinate care sunt străbătute de
Jiu, ambele fiind afectate de umflarea apelor. În satul Scaeşti, care
aparţine comunei cu acelaşi nume,
au fost afectate nu mai puţin de
160 de hectare pe care se află semănate culturile oamenilor. În localitatea alăturată, Coţofenii din
Dos (mai precis în satul cu acelaşi
nume), Jiul a inundat 10 hectare
de teren arabil şi 7 hectare de pădure, situate într-o zonă în care nu
există nici un dig de protecţie.

Tesluiul a ameninţat din nou
Robăneştiul şi Drăgoteştiul

lumelor de apă şi reglarea nivelului în lac ul de acumulare, la cota
de 85. 50. Menţinerea lacului la
ac eastă cotă este nec esară pentru as igurarea cu apă a beneficiarilor”, s-a precizat într-un c omunicat de pres ă, transmis ieri
după-amiază de ABA Jiu.

centimentri peste cota de atenţie.
Jiul s-a umflat şi la Podari, dar nu
la fel de mult ca în celelalte locuri, aici fiind înregistrat un debit
cu 15 centimetri peste cota de
atenţie. Ca o a doua măsură de
siguranţă, tot ieri au fost pornite

Doi afluenţi ai Jiului, pârâurile
Tesluiul şi Desnăţuiul, şi-au umflat şi ele apele, depăş ind cotele
de apărare. Desnăţuiul a crescut
cu 35 de centimetri peste cota de
atenţie şi a pus în pericol satul
Dragoia, din comuna Vârvorul de
Jos. Într-un alt punct al judeţului,
pârâul Tes lui şi-a cresc ut debitul
revărsându-s e pe DJ 641 Mis chii
– Caracal, care a fos t inundat pe
o lungime de 30 metri. Drumul a

Echipajele ISU Dolj, în alertă
Ec hipajele ISU Dolj au fos t la
datorie, intrând imediat în alertă. În satul Ochiş or, din c omu-

LAURA MOŢÎRLICHE
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A primit 2 ani de închisoare cu executare:

Agentul Calotescu, în puºcãrie pentru luare de mitã
Agentul Florin Calotescu,
de la Biroul Poliþiei Rutiere
Craiova, a ajuns, joi searã,
în spatele gratiilor. Bãrbatul
s-a prezentat singur la arestul IPJ Dolj, dupã ce hotãrârea prin care a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu
executare pentru luare de
mitã a rãmas definitivã. Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului (IPJ)
Dolj au precizat cã urmeazã
ca raporturile de servici ale
lui Calotescu cu unitatea sã
se încheie. De anul trecut,
când a fost eliberat din arest
preventiv, Calotescu îºi desfãºura activitatea la garajul
Inspectoratului.

Au fãcut jumãtate de million de euro,

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La doi ani dupã ce „a cãlcat
strâmb”, fiind prins cu ºpagã,
agentul Florin Calotescu ºi-a aflat
sentinþa definitivã. Miercuri 23
aprilie a.c., Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a respins, ca nefondat, recursul declarat de inculpatul Calotescu, agent al Poliþiei Rutiere Craiova, împotriva
deciziei penale nr.313 din 21 octombrie 2013 a Curþii de Apel
Craiova prin care i s-a menþinut
pedeapsa primitã pe fond – 2 ani

de închisoare cu executare pentru luare de mitã. O zi mai târziu,
joi, Calotescu s-a prezentat singur la arestul IPJ Dolj, uned a fost
încarcerat ºi de unde va fi transferat în penitenciar pentru a-ºi
ispãºi pedeapsa. Reprezentanþii
Poliþiei doljene au precizat cã urmeazã sã se emitã dispoziþia de
încetare a raporturilor de muncã
ale poliþistului cu unitatea, ca urmare a condamnãrii definitive
pentru fapte de corupþie.

Reamintim cã ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj împreunã cu procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj au fost
sesizaþi de un craiovean, în ianuarie
2012 cã, în timp ce conducea un
autoturism înmatriculat în Ucraina pe o stradã din Craiova, a fost
oprit de agentul de poliþie Florin
Calotescu, de la Biroul Rutier Craiova. Denunþãtorul a povestit cã
poliþistul i-a cerut documentele ºi,
pentru cã nu le avea la el, l-a sanc-

Începe recrutarea tinerilor
care doresc sã devinã poliþiºti

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj anunþã
cã, de luni, începe recrutarea tinerilor care doresc sã devinã
ofiþeri sau agenþi de poliþie. Este
vorba despre înscrierile în instituþiile de învãþãmânt proprii ºi
subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum ºi în instituþiile de învãþãmânt ale Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi Serviciului Român de Informaþii
care pregãtesc specialiºti pentru
nevoile Ministerului Afacerilor
Interne. Anul acesta, numãrul de
locuri alocat la Academia de Po-

liþie „Alexandru Ioan-Cuza” Bucureºti este de 40 la Specializarea „Drept” ºi 255 de locuri, plus
15 pentru minoritãþi (7 locuri pentru rromi, 5 locuri pentru maghiari ºi 3 pentru alte minoritãþi).
Pentru subofiþeri, la ªcoala
de Agenþi de Poliþie „ Vasile Lascãr” Câmpina sunt 500 de locuri ( 10 locuri pentru rromi, 5
locuri pentru alte minoritãþi ),
iar la ªcoala de Agenþi de Poliþie „Septimiu Mureºan” Cluj–
Napoca – 125 de locuri. Pentru
cei care doresc sã opteze pentru o instituþie de învãþãmânt din

cadrul MApN, locurile allocate
MAI sunt: învãþãmânt superior –
studii universitare
de licenþã: Academia Forþelor Terestre „Nicolae
Bãlcescu” – Sibiu
- 33 de locuri;
Academia Tehnicã
Militarã – 18 de
locuri; Academia
Naþionalã de Informaþii „Mihai
Viteazul” - 10 locuri. Pentru învãþãmântul postliceal
(maiºtri militari),
ªcoala Militarã de
Maiºtri Militari ºi
Subofiþeri a Forþelor Terestre „Basarab I”- Piteºti pune la dispoziþia celor interesaþi 17 locuri;
Recrutarea candidaþilor pentru admiterea la instituþiile de învãþãmânt ale M.A.I. se realizeazã de cãtre Serviciul de Resurse
Umane din cadrul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Dolj. Pentru informaþii suplimentare, tinerii interesaþi se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului, la sediul de
pe strada Vulturi, Nr. 19, Craiova sau la numãrul de telefon
0251/407.500.

þionat contravenþional cu 140 de
lei ºi douã puncte de penalizare.
În plus, poliþistul i-a reproºat cã
are folie protectoare ce nu corespunde normelor legale, i-a reþinut
cartea de identitate a autoturismului ºi i-a cerut ca, la sfârºitul orelor de program (pe 10 ianuarie
2012, dupã ora 14.00), sã vinã la
sediul Biroului Poliþiei Rutiere ºi
sã-i aducã 600 de lei dacã vrea sãi restituie documentul. Denunþãtorul s-a dus pe 10 ianuarie, sea-

ra, la Biroul Rutier, a întrebat la
ofiþerul de serviciu de Calotescu
ºi când i s-a spus cã acesta nu
mai e la muncã a început sã facã
scandal, strigând în gura mare cã
va sesiza Direcþia Generalã Anticorupþie pentru faptul cã poliþistul îi oprise cartea de identitate ºi
îi ceruse bani ca sã i-o înapoieze,
astfel cã, dupã vreo douã zile Calotescu i-a returnat bãrbatului documentele, fãrã sã mai cearã ceva
în schimb, dupã cum au consemnat procurorii în rechizitoriul prin
care poliþistul a fost trimis în judecatã. Au fost introduºi în cauzã
investigatori sub acoperire, iar pe
13 martie 2012 Florin Calotescu
a fost prins în flagrant dupã ce
primise 100 de lei de la unul dintre ei. Pe 27 iulie 2012 judecãtorii
de la Tribunalul Dolj au pronunþat
sentinþa în cauzã, Calotescu fiind
gãsit vinovat ºi condamnat la o
pedeapsã de 2 ani închisoare cu
executare. Inculpatul a declarat
apel, pe care magistraþii Curþii de
Apel Craiova i l-au respins, ca
nefondat, în octombrie 2013, astfel cã acesta a folosit ºi ultima cale
de atac, recursul, judecat la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie. De
pe 13 martie ºi pânã pe 20 septembrie 2012, Florin Calotescu a
stat dupã gratii, în arest preventiv, aceastã perioadã urmând sã fie
scãzutã din pedeapsa primitã.

Prins cu 10 tone
de grâu fãrã acte
Un craiovean de 43 de ani s-a
ales cu o amendã de 5.000 lei ºi
a rãmas fãrã 10 tone de grâu, pen-

tru cã a fost prins de poliþiºti transportând aceastã cantitate fãrã a
avea documente legale.

În continuarea activitãþilor specifice desfãºurate de poliþiºti din cadrul Serviciului de Investigare a
Fraudelor pe linia prevenirii ºi combaterii faptelor de evaziune fiscalã
ºi activitãþilor ilicite de comerþ din
domeniul „morãrit - panificaþie”,
în cursul ziei de joi au fost efectuate verificãri ºi controale la 9 societãþi comerciale ºi 5 mijloace de
transport. „Au fost constatate ºi
aplicate 5 sancþiuni contravenþionale
în valoare de 25.000 lei, iar valoarea produselor confiscate se ridicã
la 7.903 lei, reprezentând contravaloarea a 10.680 kg grâu”, ne-a

declarat agent principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de presã
al IPJ Dolj. Mai exact, în cadrul acþiunii, pe drumul european Craiova
– Caracal, oamenii legii l-au oprit
pe Marian ªtefan, de 43 de ani, din
Craiova, care transporta 10.680 kg
grâu în vederea comercializãrii, însã
nu avea nici un fel de documente
care sã ateste provenienþa legalã a
cerealelor. Cel în cauzã a fost sancþionat contravenþional cu suma de
5000 lei conform OUG 12/2006, dispunându-se totodatã confiscarea întregii cantitãþi de grâu, dupã cum au
mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Cei
Cei mai
mai buni
buni dermatologi
dermatologi din
din
Oltenia
Oltenia se
se reunesc
reunesc la
la Craiova
Craiova
La sfârºitul acestei sãptãmâni, specialiºtii în dermatologie din cele cinci
judeþe ale Olteniei îºi dau întâlnire la Craiova pentru a atrage atenþia asupra
creºterii alarmante a numãrului de bolnavi cu afecþiuni ale pielii.
ºi al terapiei care s-a îmbogãþit perÎntâlnirea dermatologilor olteni
Afecþiuni dermatologice
manent. Identificarea dermatozelor
vine în contextual în care tot mai
tot mai grave,
buloase autoimune este departe de
mulþi pacienþi ajung la clinica de
descoperite de medici
a fi finalizatã, de aceea reprezintã
specialitate din cadrul Spitalului
Judeþean din Craiova cu afecþiuni
ale pielii dintre cele mai grave, inclusiv cancer. La Conferinþa de
primãvarã a Asociaþiei Dermatologilor din Oltenia participã medicii
dermatologi din judeþele Dolj, Olt,
Gorj, Vâlcea ºi Mehedinþi. Programul ºtiinþific al conferinþei cuprinde ultimele date privind dermatozele buloase autoimune. Morbiditatea ridicatã prin bolile de piele ºi
descoperirile din ultimele decenii în
domeniul dermatologiei au fãcut ca
aceastã specialitate sã ocupe un loc
de prim-plan în rândul specialitãþilor medicale.

Potrivit specialiºtilor, în general,
bolile dermatologice nu pun în joc
prognosticul vital, dar dermatozele
buloase autoimune sunt boli grave
care pot duce la deces. Acestea
afecteazã atât pielea ºi mucoasele,
cât ºi organele interne. Uneori se
asociazã cu cancere viscerale.
“Dermatozele buloase autoimune
cuprind grupul pemfigusurilor, grupul pemfigoidului, dermatita herpetiformã. Concepþia privind dermatozele buloase autoimune a suferit
în decursul anilor numeroase remanieri, atât din punct de vedere al
etiopatogeniei, al investigaþiilor, cât

un domeniu de excelenþã în cercetarea dermatologicã. Cu ocazia
acestei conferinþe vor fi prezentate
noutãþile din domeniu”, a precizat
conf. univ. dr. Virgil Pãtraºcu, preºedintele Asociaþia Dermatologilor
din Oltenia.
Programul ºtiinþific este completat cu cazuri clinice deosebite
întâlnite în practica dermatologicã
în zona Olteniei. Lucrãrile care
vor fi prezentate la Craiova sunt
publicate în volumul conferinþei.
Conferinþa este acreditatã de Colegiul Medicilor din România.
RADU ILICEANU

În martie, comparativ cu februarie

Pacienþii din România
S-au înregistrat mai puþini
se vor putea trata în alte state UE
ºomeri în judeþul Dolj
România va transpune Directiva Europeanã 24 din 2011 privind aplicarea drepturilor pacienþilor astfel încât pacienþii
români asiguraþi se vor putea trata în alte
state membre ale Uniunii Europene.

Executivul a aprobat în ºedinþa
de Guvern Hotãrârea pentru aprobarea normelor metodologice privind asistenþa medicalã transfrontalierã. Potrivit acesteia, persoanele asigurate în sistemul de asigurãri obligatorii de sãnãtate din România, care se deplaseazã într-un
alt stat membru UE, pot beneficia
de rambursarea contravalorii serviciilor medicale, a medicamentelor ºi dispozitivelor medicale în conformitate cu legislaþia statului în
care se acordã asistenþa medicalã.
În unele cazuri, pentru a beneficia de asistenþã medicalã transfrontalierã
pacienþii români vor
trebui sã obþinã o autorizare prealabilã, autorizare eliberatã de
CNAS sau casele judeþene dupã caz.
Potrivit Hotãrârii
aprobate de Executiv,
tipurile de asistenþã
medicalã pentru care
se impune autorizarea
prealabilã în vederea
rambursãrii costurilor

sunt: -PET-CT (tomografie cu emisie
de pozitroni) în regim ambulatoriu,
servicii medicale
spitaliceºti acordate în regim de spitalizare continuã ºi
spitalizare mai mare
de 24 de ore pentru urmãtoarele tipuri de tratament
(implant sau înlocuire de defibrilator cardiac, endoprotezare articularã tumoralã, implant segmentar
de coloanã, bypass coronarian cu/
fãrã investigaþii cardiace invazive
ºi naºterea), medicamente în tratamentul ambulatoriu, pentru care
este necesarã aprobarea comisiilor de experþi de la nivelul CNAS.

Rambursarea se realizeazã
în maximum 60 de zile
Rambursarea contravalorii
asistenþei medicale transfrontaliere se efectueazã de cãtre casa de

asigurãri de sãnãtate care a întocmit solicitarea de acordare de
prevedere bugetarã, în lei, în termen de maximum 60 de zile de la
data alocãrii de prevedere bugetarã.
Rambursarea se realizeazã la
nivelul tarifelor ºi prestaþiilor din
România ºi nu trebuie sã depãºeascã contravaloarea în lei a
asistenþei medicale transfrontaliere achitate de solicitant.Nu se suportã costurile referitoare la contravaloarea serviciilor de cazare
ºi de cãlãtorie suportate de persoanele asigurate ºi costuri suplimentare suportate de persoanele cu handicap din cauza unuia
sau a mai multor handicapuri
atunci când beneficiazã de asistenþã medicalã transfrontalierã.
Pacienþii români vor putea beneficia de asistenþã cu privire la
asistenþa medicalã transfrontalierã
prin intermediul unui Punct Naþional de Contact, ce va funcþiona începând cu
luna mai în subordinea CNAS.
Acesta va avea
paginã proprie de
internet, precum
ºi numere de telefon, inclusiv
gratuite (Tel-Verde), iar informaþiile vor fi disponibile în limba românã ºi englezã.
RADU ILICEANU

La sfârºitul lunii martie 2014, rata ºomajului înregistrat la
nivelul judeþului Dolj a fost de 9.69 % corespunzãtoare unui
numãr total de ºomeri de 28.501 persoane, aceasta fiind în
scãdere comparativ cu luna februarie 2014, dar ºi comparativ
cu aceeaºi perioadã a anului 2013.
Din totalul de ºomeri înregistraþi la sfârºitul lunii martie 2014 un
numãr de 5.958 sunt ºomeri indemnizaþi ºi 22.543 sunt ºomeri neindemnizaþi. „Din numãrul de ºomeri
neindemnizaþi 5.230 persoane au
primit în luna martie adeverinþe pentru venitul minim garantat, conform
Legii 416/2001 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare”, a precizat
Daniela Barbu, directorul executiv
al AJOFM Dolj. Din numãrul total
de ºomeri indemnizaþi de 5.958
persoane, 5.224 provin din muncã
ºi 734 din rândul absolvenþilor.

Peste 1800 de absolvenþii
de studii superioare nu au job
Referitor la structura ºomajului
dupã mediul de rezidenþã, statistica
ne aratã cã cei mai mulþi ºomeri
provin din mediul rural (21.872 persoane, aproximativ 77%) ºi 6.629
persoane provin din mediul urban.
„Referitor la structura ºomajului
dupã nivelul de instruire, ºomerii
fãrã studii ºi
cei cu nivel de
instruire primar, gimnazial
ºi profesional
au ponderea
cea mai mare în
numãrul total
de ºomeri înregistraþi la nivelulAJOFM Dolj
în luna martie
2014, aceasta
fiind de aprox.

79% (22.584 persoane)”, se mai
spune în comunicatul AJOFM Dolj.
ªomerii cu nivel de instruire liceal
ºi post-liceal au o pondere de
aprox. 14.5 % (4.112 persoane),
iar cei cu studii universitare au o
pondere de doar 6.5 % (1.805 persoane).

Cei mai mulþi ºomeri,
între 40-49 ani
Referitor la structura ºomajului
pe categorii de vârste, se observa
cã cei mai mulþi ºomeri sunt cei
cu vârsta cuprinsã între 40-49 ani
(8.147 persoane), urmaþi de segmentul de vârstã 30-39 ani (7.876
persoane). Pe locul urmãtor se situeazã segmentul de vârstã 50 - 55
ani (4.017 persoane), urmat de
segmentele de vârstã sub 25 ani
(3.948 persoane) ºi 25 – 29 ani
(2.593 persoane). Cei mai puþini
ºomeri sunt cei cu vârsta peste 55
ani (1.920 persoane.)
MARGA BULUGEAN
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Despre vinovãþie ºi culpã

Crimã ºi pedeapsã nu e doar titlul dostoievskian celebru, ci ºi înainte de toate o
formulã apoftegmaticã în care se include,
de o manierã aproape geneticã, ceva esenþial din destinul pãmântean al omului, ci ºi
una dintre cele mai intrigante probleme dilematice ale fiinþei omeneºti în esenþa sa
cea mai ireductibilã. Nu cred sã existe o
istorie a vinovãþiei, nici mãcar la nivelul
subsumat al „registrelor” numeroaselor
turpitudini belicoase ce-au traversat, prin
milenii, firava, dar glorioasa, Istorie a
Omului. ªi a umanitãþii în ansamblu ei.
O „soluþie” satisfãcãtoare – pentru toþi
actorii – nu existã cu siguranþã, pentru
simplul motiv cã nici nu poate exista: n-a
fost – ºi nici nu va fi – posibilã, dintr-un
motiv extrem de simplu: e vorba de Subiectul istoric, cel ce scrie, ca învingãtor,
ºi cel ce suferã, ca învins. Cel dintâi nuºi recunoaºte vina, oricât de evidentã, cel
de-al doilea n-are drept la cuvânt.
Însã, nu de puþine ori, în Istorie ca ºi
în viaþa noastrã cotidianã, rolurile – dintre învingãtor ºi învins – se schimbã, ori
mai bine zis se inter-schimbã, iar atunci

se schimbã, cu o naturaleþe nu mai puþin
stranie, ºi rolul agenþilor vinovãþiei.
Exemplele spuzesc în istoriografie, ca
ºi în viaþa noastrã cea de toate zilele. „Revoluþiile”, revoltele, loviturile de stat, ca
sã vorbim în termeni ceva mai actuali, sunt
principalii factori ai unor astfel de derapãri…juridice: victoriosul de ieri devine acuzatul de azi, adicã agentul preferat al unui
întreg arsenal de vinovãþii pe care, evident,
subjugat deja pãcatului comis, nu le va recunoaºte sub nicio formã.
S-a tot discutat în ultimii ani despre
crime ºi vinovãþii ale vechiului regim comunist. La noi, la români, mai aprins ºi
mai alambicat, mai alandala decât la alþii:
vecini ori mai îndepãrtaþi, egali, cu noi,
în vicisitudinile îndurate ori ceva mai…iertaþi, beneficiind, precum ungurii ori
polonezii, de ceva mai multe libertãþi (de
miºcare, ºi de opinie), dar mai contaminaþi decât noi de sentimentul – totuºi, atât
de real – al subordonãrii faþã de Moscova ºi faþã de cutumele Imperiului Roºu.
De ani buni, e la modã o veritabilã vânãtoare a colaboraþioniºtilor vechiului sis-

tem comunist: termenul, de colaboraþionist, ºi-a avut trista sa glorie în Franþa
postbelicã, când funcþionari de rând ori
personalitãþi marcante ale vieþii culturale
ºi chiar politice au fost supuse unor evaluãri care însã, cu câteva excepþii de altfel notabile, n-au avut consecinþele nici
cele scontate ºi poate nici cele meritate.
Un Mitterand, de exemplu, n-a putut fi
împiedicat nici sã acceadã în cea mai înaltã funcþie în stat. În cazul sãu, ca ºi în
cel al multor „spadasini” ai politicii de ieri
ºi de azi, n-a avut, cum s-a dovedit, niciun fel de impact o schimbare radicalã de
credinþã ideologicã.
La noi, dincolo de bizareria pe care am
mai semnalat-o cã cei vânaþi sunt, iarãºi
cu excepþiile de rigoare, persoane ori personalitãþi prinse în conjuncturi complicate, de viaþã, de destin etc., ei sunt preferaþii celor care i-au forþat, i-au ºantajat
ºi, uneori, i-au obligat la compromisuri
de care, fireºte, ar trebui sã se ruºineze.
Nu vreau sã scuz sub nicio formã pe nimeni. Dar nici sã acuz. Câtã vreme torþionari feroci, de-acum identificaþi, cu

nume, prenume, cu adrese ºi cu dosar în
vaza cãruia, culmea, chiar beneficiarã de
sinecuri grase, rãmân nu atât în afara pedepsei (la vârsta lor chiar o pedeapsã reclusivã nu ºi-ar mai avea efectul dorit),
ci în afara unei minime, dar atât de necesare, auto-ispãºiri.
Am revãzut, zilele trecute, tulburãtorul
film al lui Andrei Vajda despre tragedia –
cu adevãrat istoricã – consacrate mãcelului celor 12 mii de ofiþeri polonezi din pãdurea Katyn de cãtre un regiment al Armatei Roºii, în care vinovãþia e plasatã, de
la naziºti la bolºevici, funcþie de mobilitatea frontului, însã cu aceeaºi patimã „ideologicã” otrãvitã care nu poate oferi decât
perplexitate. ªi dincolo de tertipurile propagandistice, douã convingeri supravieþuiesc balastului cu pretenþii istoriografice:
crimele n-au culoare politicã, sunt egale,
iar pasul spre recunoaºtere nu-ºi poate gãsi
un suport mai consistent ºi mai convingãtor decât la nivelul unei conºtiinþe curate.
Or, problema vinovãþiei – ºi a vinovãþiilor
– este una de conºtiinþã. În absenþa ei, se
intrã în regatul instinctelor.

Tinerii cu studii în strãinãtate pot face Indemnizaþii mai mari pentru
profesorii care supravegheazã
practicã în instituþiile publice
Liga Studenþilor Români din Strãinãtate (LSRS) a anunþat oficial lista instituþiilor publice în cadrul cãrora tineri
cu studii în strãinãtate se pot înscrie penAflat la cea de-a doua ediþie, programul „SMART Internships” pune
la dispoziþia tinerilor cu experienþã
academicã internaþionalã stagii de
practicã în urmãtoarele instituþii publice:Administraþia Prezidenþialã, Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, Ministerul Educaþiei Naþionale, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice, Ministerul pentru Societatea Informaþionalã, Ministerul Tineretului ºi Sportului, Consiliul Naþional pentru Studierea Arhivelor
Securitãþii, Institutul European din
România & Centrul Europe Direct
Bucureºti (http://haiacasa.lsrs.ro/
smart-internships-2014/institutii-partenere). «Specificul „SMART Inter-

tru stagii de practicã în vara acestui an.
Perioada de înscrieri în competiþia pentru aceste stagii este 25 aprilie – 25 mai
2014.

nships” este expunerea la cel mai
înalt nivel în cadrul instituþiilor gazdã – cel decizional – ºi activitatea de
impact a stagiarilor pe durata activitãþii lor. Cu ocazia primei ediþii au
fost oferite ºaisprezece stagii în cinci
instituþii publice: Ministerul Economiei – Ministrul delegat pentru IMMuri, mediu de afaceri ºi turism, Ministerul Educaþiei Naþionale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Tineretului ºi Sportului ºi
Consiliul Naþional pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii», au precizat organizatorii.

Stagiile dureazã trei luni
Stagiile „SMART” vor fi deru-

late în perioada vacanþei universitare ºi vor avea o duratã de una
pânã la trei luni, cu posibilitatea
prelungirii. Studenþii ºi proaspãt
absolvenþii cu experienþã internaþionalã de studii care doresc sã desfãºoare astfel de stagii vor completa un formular online (http://
goo.gl/f6fdwd) ºi vor trimite prin
e-mail la adresa haiacasa@proiecte.lsrs.ro un CV actualizat (în limba englezã sau românã) ºi o scrisoare de motivaþie în limba românã sau englezã, de aproximativ 500
de cuvinte, cu diacritice, pânã la
data de 25 mai. Anunþarea candidaturilor câºtigãtoare va avea loc
în data de 15 iunie.
ALINA DRÃGHICI

examenele naþionale

Profesorii care supravegheazã evaluãrile naþionale
ºi BAC-ul vor primi indemnizaþii mai mari, potrivit
ministrului Educaþiei, Remus Pricopie.

Astfel, cadrele didactice
vor avea parte de o indemnizaþie cu 10 la sutã mai mare
decât în 2013. Ministrul a
precizat cã ºi anul trecut a
fost majoratã aceastã indemnizaþie, tot cu 10 la sutã,
pentru cã ea nu mai crescuse
de mai mulþi ani. Pentru
cadrele didactice care au
participat la simulãri sau care
vor participa la evaluãrile de
la clasele a II-a, a IV-a ºi
a VI-a nu vor fi alocate de la
bugetul de stat sume sumplimentare. Pe de altã parte, din
anul ºcolar viitor, eforturile
profesorilor implicaþi în

organizarea evaluãrilor
naþionale ºi a bacalaureatului
vor fi acoperite din fonduri
europene. În urmãtoarele
sãptãmâni vor fi redactate o
serie de proiecte pe fonduri
structurale pentru a plãti
profesorii care supravegheazã
evaluãrile naþionale, precum
ºi simulãrile examenelor
naþionale. Evaluãrile naþionale
pentru clasele a II-a, a IV-a ºi
a VI-a au fost amânate cu
aproape o lunã. Astfel, în loc
sã fie evaluaþi începând cu 6
mai, elevii vor fi supuºi
testãrilor începând cu 28 mai.
ALINA DRÃGHICI

sâmbătă, 26 aprilie 2014
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Seri la teatru şi în week-end: fac spectacol artişti
moscoviţi şi ai companiei britanice „Propeller”

„Iulius C aesa r”

Printre surprizele care ne aşteaptă la Festivalul Internaţional „Shakespeare” se află şi
mu lt-premiatu l s pectacol „M ăsură pent ru
măsură”, în regia lui Yury Butusov, scenografia lui Aleksandr Orlov, pe muzica lui Faustas
Latenas, prezentat de Teatrul „Vakhtangov” din
Moscova, astă-seară, de la ora 19.00. Piesa are
o tensiune tragică ce defineşte majoritatea scenelor. Ceea ce îl interesează pe regizorul Yury
Butusov este, mai presus de orice, paradoxul
n atu rii u man e.
Din aces t punct
de vedere, „Măsură pentru măsură” este echilibrată şi completă. Imagin ea lumii include lumină ş i în tu neric,
bine şi rău. Omul
t răieşt e du p ă
obiceiul pământului. Iar iubirea,
susţine regizorul,
este singura motivaţie care există. Ea ne forţează
s ă co mit em o
mulţime de nebunii şi lucruri meschine, dar la
sfârşit ne înfrumuseţează sufletul.
Yury Nikolaevich Bu tuso v s-a născut la
Gatchina (oraş lângă St. Petersburg), la 24 septemb rie 1961. În 1996 a ab solvit Departamentul de regie al Academiei Naţion ale de Arte
Teat rale din St. Pet ersburg (clasa Irinei M alochev skaya). Din februarie 2011 es te director
al Teatrului Academic Lensovet din St. Petersburg. Cât des pre teatrul mosco vit „Vakhtangov”, acesta a fost înfiinţ at în u rmă cu p este
90 d e ani, d e celeb rul regizor rus Evgeny Vakhtan gov, iar de-atun ci a cucerit inimile a milioane de oamen i din mai toată Europa, p ropunând o varietate de genuri, de la t ragedia clasică la vodevil. Secretul său constă în spiritul
tinerilor act ori şi regizori (atât seniori, cât şi
nou-veniţi) şi în as piraţia de a ab orda pro bleme mo rale comp lexe.

După succesul cu „Romeo şi Julieta”,
regizorul lituanian Oskaras Korsunovas
revine la Craiova cu „Miranda”
Comp ania shakespeariană „Propeller” din
Marea Britanie aduce pe scena Naţionalului
craiovean – mâine, 27 aprilie, de la ora 20.00 –
„Comedia erori lor”, în regia lui Edward Hall.
Acţ iunea piesei est e transpus ă într-un s tat
modern din America Latină, un de capul guvernu lui poartă pistol, iar populaţia locală iroseşte lu ngi du pă-amiezi cân tân d muzică şi
avân d relaţii ilicit e. „Comedia erori lor” s e

va juca pe 1 mai şi la Teatrul „Şt efan Io rdache” din Caracal.
Tot mâine-seară, ca şi pe 28 aprilie, şi tot în
cadrul Festivalu lui „Shakes peare”, pe scena
ARCUB-Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti – care, după cum şi-a obişnuit publicul,
este şi în 2014 coorganizator al acestei importante manifestări teatrale – se va juca spectacolul Teatrului Municipal din Vilnius, „Miranda”, o adaptare a piesei „Furtuna”, de William
Shakespeare, realizată de regizoru l lituanian
Oskaras Korsunovas. După succesul răsunător al reprezentaţiei „Romeo şi Julieta” la ediţ ia d in 2012 a
f es t iv a lu l u i ,
Korsunovas rev in e şi anu l
acest a cu prop ria viziun e
asu p ra op erei
marelui Shakespeare, în care
depresia şi absurdul lumii act uale s e răs frâng din replicile unor actori
remarcabili. Mira nd a (A irid a
Gint au taite) şi
„Miranda”

Prospero (Darius Meskauskas) sunt protagoniştii unui dialog al Sinelui cu Alter Ego-ul, al
luptei pentru supremaţie şi al jocului de cuvinte dincolo de care spectatorul po ate ghici o
dramă: valorile filosofice şi culturale nu pot supravieţui decât prin plămădirea unei fantasme
– Miranda. Spectacolul de o oră şi 40 de minute, în scenografia lui Dainius Liskevicius, va
putea fi văzut şi la Craiova, miercuri, 30 aprilie,
de la ora 21.00, în Sala „Amza Pellea” a Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.

Săptămâna viitoare
va începe în spirit englezesc
Până s ă ajungă la Craiova – marţi, 29 aprilie –, spectacolul „Iulius Ca esar” al Teatru-

lui Dramatic Yerevan (A rmenia), cu reg ia scen ică şi
adaptarea de Armen Kh andiky an ş i sceno grafia lui
Karen Grig oryan, va fi prezentat du minică s eara, o ra
19.00, la Teatrul „Elv ira Godeanu” din Târgu Jiu. „Iulius Cezar” face parte dintro s u ccesiu ne bo g at ă d e
spectacole shakespeariene
la teatrul armean, fon dat în
1967, în Yerev an, şi dint run lanţ de succese pent ru
t alent atu l reg izo r A rmen
Khandikyan, care es te d irector art ist ic al acest ei inst ituţ ii încă din anul 1985.
I-a fos t acordat cel mai în alt rang pen tru un
artist în ţara sa – titlul de Artist Naţio nal al
Armeniei, iar n umele său es te asociat cu afirmarea a noi forme t eatrale. Rezervaţi-v ă lo c,
aş adar, ş i la „Iulius Ca esar” – un spectacol
de două ore ş i jumătate, cu Grig or Gabrielyan
în rolul p rin cipal.
Săptămâna viitoare va începe în spirit englezesc, cu „Visul unei nopţi de vară” al companiei „Prop eller” (Marea Britanie) la Naţionalu l craio vean, s pectacol urmat de decernarea Premiului Internaţi onal „S hakespeare”
profesorulu i emerit Stanley Wells,
şi va continu a cu o multitudine de
evenimente. Pe lângă reprezentaţii
teat rale, su nteţi aşteptaţ i la ateliere d e teatrologie, lansări de cărţi,
sesiuni d e shakespearolog ie organizate împ reună cu Aso ciaţia Intern aţională a Criticilor de Teatru,
C o n feri n ţ a
In t ern a ţ io n a l ă
„Sha kespea re” organizată împreună cu Asociaţia Internaţională a
Criticilor de Teatru, un concert de
muzică renascentistă prezentat de
„Muzicienii d e la Glo be” din Londra şi un recital al acto rului p olonez Piotr Kon drat.
***
Org anizat de Teat rul Naţio nal
„Marin Sorescu” din Craiova, Fundaţia „Shakespeare”, ARCUB Bucureşti şi Institutul Cultural Român, Festivalul Internaţional „Shakespeare” se desfăşoară în perioada 23 aprilie – 4
mai şi îl are, şi la această a IX-a ediţie, preşedinte de onoare pe maestrul Radu Beligan. Evenimentul se bucură de susţinerea logistică şi financiară a Primăriei municipiului Craiova, fiind
gândit ca un eveniment de excepţie ce va promova oraşul nostru în competiţia pentru statutul Capitală Culturală Europeană în 2021, de cel
al Consiliului Local Municipal Craiova, Consiliului Judeţean Dolj, Uniunii Teatrale din România (UNITER), Britis h Coun cil România,
Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”, precum şi al unor sponsori.
„Comedia erorilor”

„Măsură pentru măsură”
şi paradoxul naturii umane

Două zile de animaţie la „Colibri”
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” animă u ltimul week-end din ap rilie cu două s pectacole. Astăzi, 26 aprilie, la ora 18.00, „Pri nţul
Broască” îşi dă întâln ire cu pu blicu l înt r-o
dramatizare de Veselin Boid ev du pă Fraţ ii
Grimm, în regia lui Todor Valov, cu sceno grafia semnată Stefka Kyuvliev a. În distribuţie îi
regăs im pe actorii Cos min Dolea, Oana Stancu, Adriana Ioncu ş i Alis Ianoş. Spectacolul a
fost distins în 2013 cu Premiul pen tru cea
mai bună in terpret are – acordat actriţei Adriana Ioncu şi Premi ul pentru cea mai bună

„Măsură pentru măsură”

„Măsură pentru măsură”, cu artişti ai Teatrului „Vakhtangov” din Moscova, în regia lui Yury
Butusov, şi „Comedia erorilor”, prezentată de compania „Propeller” din Marea Britanie şi pusă în
scenă de Edward Hall, sunt „provocările” week-end-ului pentru publicul craiovean la Festivalul
Internaţional „Shakespeare”. Şi iubitorii de teatru din ţară sunt invitaţi în sălile de spectacol: la
Târgu Jiu se joacă „Iulius Caesar”, montat la Teatrul Dramatic din Yerevan (Armenia), iar la
Bucureşti – „Miranda”, o adaptare a piesei „Furtuna”, realizată de Teatrul Municipal din Vilnius
(Lituania). Nu sunt însă singurele evenimente din programul week-end-ului… shakespearian.

scenog rafie, oferit Stefkăi Kyuv lieva, la cea
de-a XII-a ediţie a Festiv alului d e păpuş i şi
mario nete „Pu ck” de la Cluj-Napoca.
Ziua de mâine, 27 aprilie, este rezervată, de
la ora 11.00, reprezentaţiei „Alis în lumea păpuşilor”, un spectacol realizat pe un scenariu
şi în regia Iuliei Cârstea. Scenografia este o
creaţie a maes trului Eustaţiu Greg orian, iar
muzica îi aparţine lui Alexandru Iosub. Călătoria prin lumea păpuşilor se face împreună cu
act orii Alis Ianoş, Emanuel Pop escu , Oana
Stancu, Iulia Cârstea şi Daniel Mirea.

Sâmbătă, 26 aprilie

 Ora 9.00, Teatrul Naţional „Marin So-

rescu” din Craiova, Bibliotecã: Atelier de tea-

trologie realizat în colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru şi Departamentul de Teatrologie, Management Cultural şi Jurnalism Teatral din cadrul Universităţii Naţionale
de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti
(coordonator: conf. univ. Carmen Stanciu).
 Ora 11.00, Aula „Buia” a Universităţii din Craiova: „Visul unei nopţi de vară” –
spectacol prezentat de studenţii de la Departamentul de Teatru din cadrul Facultăţii de Litere
a Universităţii din Craiova (regia: Alina Rece).
 Ora 19 .00, Opera Română Craiova:
„Măsură pentru măsură” – spectacol prezentat de Teatru l ,,Vakhtangov” din Mosco va,
Rusia (regia: Yury Butusov).
Duminică, 27 aprilie
 Ora 9.00, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, Bibliotecă: Atelier de teatrologie realizat în colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru şi Departamentul de Teatrologie, Management Cultural şi Jurnalism Teatral din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti
(coordonator: conf. univ. Carmen Stanciu)
 Ora 11.00, Aula „Buia” a Universităţii din Craiova: „Repetă Hamlet” – spectacol
de teatru radiofonic prezentat de studenţii actori însoţiţi la microfon de maeştrii lor profesori, realizat în cadrul proiectului de parteneriat dint re Teat ru l Naţion al Radiofon ic ş i
UNATC, clasa prof. univ. Adrian Titieni (regia:
Mihai Lungeanu).
 Ora 19.00, Teatrul ,,Elvira Godeanu”
din Târgu Jiu: „Iulius Caesar” – spectacol
prezentat de Teatrul Dramatic din Yerevan, Armenia (regia: Armen Khadikyan).
 Ora 19.00, Centrul de Proiecte CulturaleARCUB Bucureşti: „Miranda” – spectacol prezen tat de Teatrul Municip al din Vilnius, Lituania (regia: Oskaras Korsunovas).
 Ora 20.00, Teatrul Naţional „Marin
Sorescu” din Craiova, Sala ,,Amza Pellea”:
„Comedia erorilor” – spectacol prezentat de
compania „Propeller” din Marea Britanie (regia: Edward Hall).
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CPI deschide o anchetã
în Ucraina
Procurorul general al Curþii
penale Internaþionale (CPI),
Fatou Bensouda, a deschis o
anchetã preliminarã privind
crimele comise înainte ºi dupã
cãderea preºedintelui ucrainean Viktor ianukovici, a
anunþat ieri, 25 aprilie, CPI.
Doamna Fatou Bensouda va
examina chestiunea de jurisdicþie, admisibilitatea ºi
interesul justiþiei, pentru a
decide dacã o anchetã completã este justificatã. Ucraina,
care n-a ratificat statutul de la
Roma privind fondarea CPI, a
depus o solicitare, în luna
aprilie, prin care face apel la
Curte pentru „identificarea,
urmãrirea ºi judecarea autorilor ºi complicilor” crimelor
care au fost comise pe teritoriul sãu între 21 noiembrie
2013 ºi 22 februarie 2014.
Aceste date corespund primelor
manifestãri care au urmat
refuzului precedentului guvern
de a semna Acordul de asociere
cu Uniunea Europeanã, pe
mandatul preºedintelui Ianukovici. Noile autoritãþi ucrainene
afirmã cã 100 de persoane au
fost ucise de forþele de securitate în aceastã perioadã.

Papii Ioan Paul al II-lea
ºi Ioan al XXIII-lea, sanctificaþi
duminicã de papa Francisc
Papa Francisc se pregãteºte
sã sanctifice doi dintre predecesorii sãi, italianul Ioan al
XXIII-lea ºi polonezul Ioan
Paul al II-lea, care simbolizeazã deschiderea spre lume ºi
încrederea în a fi catolic, douã
feþe complementare ale Bisericii catolice, în care el se
recunoaºte, potrivit AFP. În
faþa sutelor de mii de credincioºi veniþi din Italia, Polonia
ºi din alte þãri - ºi a altor
câteva sute de milioane în faþa
televizoarelor ºi în cinematografe din 20 de þãri, cu
ochelari 3D -, primul papã
latino-american din istorie va
canoniza, duminicã, în piaþa
Sf. Petru, doi papi: Giuseppe
Angelo Roncalli, cel care a
organizat Conciliul Vatican II
(1962 - 1965), care a deschis
Biserica Catolicã spre lume ºi
spre alte religii, ºi Karol
Wojtyla, un promotor de tip
„globe-trotter” al catolicismului ºi care a contribuit la
prãbuºirea comunismului. Încã
de la mijlocul sãptãmânii,
Oraºul Etern a început sã fie
asaltat de turiºti, veniþi pe jos,
cu autocarul, cu automobilul
personal, în timp ce chioºcurile de presã au fost aprovizionate cu mii de cãrþi poºtale cu
papi, în special cu Ioan Paul
al II-lea ºi cu Francisc. Se
vorbeºte despre un numãr de
pelerini care va ajunge la
800.000 - 1.000.000 în zilele
de sâmbãtã ºi duminicã ºi de
un cost pentru Roma de cel
puþin 7 milioane de euro
pentru întreaga perioadã
pascalã.
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Europene 2014: Ar putea provoca stânga
francezã înfrângerea stângii europene?
MIRCEA CANÞÃR

A început campania electoralã premergãtoare alegerilor europarlamentare din 25 mai a.c.,
cu toate ingredientele ei: lansarea candidaþilor, enunþarea sloganelor, convingerea votanþilor
ºi aºa mai departe. Se anunþã o
confruntare strânsã, la nivel european, dacã avem în vedere
ultimele estimãri ale Poll Watch
2014 privind configuraþia viitorului Parlament European. În
care dreapta, reprezentatã de
PPE, ar putea deþine 217 locuri
(din 766), iar Partidul Socialist
European (PSE) – stânga – ar
totaliza 208 mandate. Potrivit
modelului statistic enunþat, PPE
are 74% ºanse de a termina în
faþa PSE, dar suntem în marja
de eroare, încât o predicþie certã este hazardat de fãcut. În
schimb, specialiºtii în alegeri
europene convin asupra faptului cã
„stânga francezã ar putea deveni
cauza unui eºec al stângii europene”. Potrivit ultimului sondaj CSA
pentru Nice Matin ºi BFM – TV, publicat joi, Frontul Naþional este creditat cu 24%, UMP cu 22%, iar PS
cu 20%. Este ºi motivul pentru care
Martin Schulz ºi-a lansat campania
pentru europarlamentare, ieri, la Paris. În Germania, un sondaj recent
aratã cã doar 22% dintre persoanele
intervievate se aratã interesate de
scrutin. Dezinteresul germanilor pentru europarlamentare nu dateazã de

ieri, în 1979 rata de participare a fost
de 63%, iar în 2009 de 43%. Cum
rezumã ºi cotidianul „Stuttgarter Zeitung”, „strategia CDU se rezumã în
douã cuvinte: Angela Merkel”. SPD
este creditat cu 26%, CDU/CSU cu
38%, Verzii cu 11%, iar extrema stângã Die Linke cu 8%, liberalii (FDP)
staþionând la 4%. Cu un numãr de
44,6 milioane alegãtori, chemaþi la
urne pentru a doua oarã în acest an,
Franþa conteazã pe 74 de eurodeputaþi, care urmeazã sã fie aleºi în 8 euroregiuni. Socialiºtii francezi au ratat
ºi în 2009 alegerile europarlamentare

(16%), obþinând doar 13 eurodeputaþi, iar dupã alegerile municipale din
23 ºi 30 martie a.c., încheiate cu rezultate proaste pentru ei, ºi-au desemnat un nou prim-secretar, Jean Christophe Cambadelis, care îl înlocuieºte
pe Harlem Desir. Partide de stânga
susceptibile a-l susþine pe social-democratul Martin Schulz în a-i succeda la preºedinþia Comisiei Europene
lui Jose Manuel Barroso, au de înfruntat o dreaptã bine organizatã, în
destule þãri europene aflatã la putere.
Eºecul politicilor economice ale lui
Francois Hollande, ajuns la 18% în

sondaje, obligat sã desemneze un
nou premier, Manuel Valls, care
aparþine dreptei Partidului Socialist, nevoit sã recurgã la relaxare
fiscalã ºi relansarea activitãþii economice, deja în meniu, au costul
lor. Cu metode moderne, constând, între altele, în atragerea internauþilor, partidele social-democrate (stânga) din cele 28 de state ale UE, vor încerca sã plaseze
toate neîmplinirile Executivului
UE pe seama... popularilor europeni, care au deþinut majoritatea
pârghiilor de comandã. Bine cã
se negociazã în secret tratatul
transatlantic între SUA ºi UE. În
rest, conteazã intenþiile de vot din
marile state ale Uniunii Europene. Criza economicã din Europa,
pornitã din SUA, a generat o revenire la politici naþionaliste, individuale, afectând conþinutul valorilor europene fundamentale ºi solidaritatea membrilor. Þãrilor din Europa de Est li se spune cã trebuie sã
respecte aceste valori europene, în
timp ce Marea Britanie stabileºte restricþii pentru libertatea de deplasare,
iar pentru Franþa se acceptã depãºirea
pragului de deficit bugetar. Þãrilor din
Est li se spune cã trebuie sã fie orientate spre Vest, în timp ce statele occidentale îºi definesc relaþii tot mai intense cu China ºi Rusia. Cam aºa stãm,
dar toate acestea ºi destule altele vor
fi, de bunã seamã, acroºate în campania electoralã în care deja ne aflãm.

Moscova stabileºte frontierã
de stat între Crimeea ºi Ucraina
Serviciul rus pentru Migraþie
(FMS) a anunþat, ieri, stabilirea
unei frontiere de stat între Crimeea, fostã republicã autonomã
ucraineanã anexatã la Rusia la
mijlocul lunii martie, ºi Ucraina.
„Frontiera de stat se deschide începând de vineri, 25 aprilie. Vom
indica în curând locurile unde
vor fi instalate posturi de control ºi vom preciza regulile de
trecere a frontierei”, a indicat
ºeful interimar al Serviciul rus
pentru Migraþie în Crimeea, Petr
Iaroº, citat de RIA Novosti. El a
precizat cã Republica Crimeea
nu a impus la frontierã nici un
fel de restricþii de circulaþie pentru transportul ºi livrãrile de mãrfuri, menþionând cã în curând
vor fi fãcute publice normele de
trecere a frontierei în conformitate cu legislaþia rusã. Pe de altã
parte, trupele speciale ucrainene au lansat, tot ieri, a doua fazã
a operaþiunii împotriva insurgenþilor proruºi ºi încearcã sã blocheze complet oraºul Slaviansk,
aflat în continuare sub controlul
acestora din urmã, a anunþat
ºeful administraþiei prezidenþiale de la Kiev, Serghei Paºinski,
citat de agenþiile AFP, Reuters ºi
EFE. Potrivit oficialului ucrai-

nean, obiectivul acestei blocade
este sã ca separatiºtii sã nu mai
poatã primi întãriri. Dar comandantul „operaþiunii antiteroriste”,
generalul Vasili Krutov, a precizat cã trupele sale nu vor lua cu
asalt oraºul, ce numãrã circa
120.000 de locuitori, pentru a
evita producerea de victime în
rândul civililor. Militarul ucrainean a recunoscut totodatã cã
aceste trupe nu se bucurã de
sprijinul populaþiei
din Slaviansk. Armata ucraineanã a
început joi operaþiunea de eliberare a
localitãþii Slaviansk,
cel puþin cinci insurgenþi proruºi fiind
uciºi în confruntãri,
însã oraºul a rãmas
sub controlul separatiºtilor. Premierul interimar ucrainean
Arseni Iaþeniuk a
acuzat Rusia, ieri, cã
vrea sã lanseze „al
treilea rãzboi mondial”, susþinând insurecþia separatistã din
estul Ucrainei, ºi a îndemnat comunitatea
internaþionalã „sã se

uneascã împotriva agresiunii ruseºti”. „Tentativele de agresiune
ale armatei ruseºti asupra teritoriului Ucrainei vor conduce la un
conflict pe teritoriul Europei. Lumea nu a uitat al Doilea Rãzboi
Mondial, iar Rusia vrea sã lanseze al treilea rãzboi mondial”, a declarat Iaþeniuk într-o ºedinþã de
Guvern. Miniºtrii de Externe din
Uniunea Europeanã se vor reuni
„cât mai repede posibil” pentru a

examina noi sancþiuni împotriva
Rusiei, în cadrul crizei ucrainene,
a anunþat ieri cancelarul german
Angela Merkel. „Trebuie nu numai sã reflectãm, ci ºi sã luãm în
considerare noi sancþiuni (...). În
acest scop, se vor reuni cât mai
repede posibil miniºtrii europeni de
Externe”, a declarat Merkel în faþa
presei, în prezenþa premierului
polonez Donald Tusk, pe care l-a
primit la Berlin.

sâmbãtã, 26 aprilie 2014
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Anunþul tãu!
Începand cu data de 3.04.2014, ora
10:00, a fost deschisã sesiunea a II-a
de inscriere in cadrul Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de
afaceri. Potentialii beneficiari ai Programului sunt asteptati la sediul Incubatorului Transfrontalier Tehnologic si de
Afaceri Craiova din Calea Bucuresti, nr.
154 A, pentru depunerea documentelor necesare privind includerea in program. Sesiunea de depunere a documentelor va fi deschisa pana la data de
30.04.2014, ora 17:00. Date de contact:
Telefon: 0251.470.549 / 0786.256.556. Email: atde2011@yahoo.com.
ADMINISTRATORUL societãþii
Electroputere VFU SA, cu sediul în Craiova, Calea Bucureºti, nr. 80, Clãdirea
C9, et.3, jud. Dolj, în temeiul legii 31/1990
ºi Statutului Societãþii, convoacã la sediul societãþii Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor pentru data de
26.05.2014, ora 10.00, având ca ordine
de zi aprobarea situaþiilor financiare
anuale. În cazul neîndeplinirii cvorumului prevãzut de lege, a doua ºedinþã va
avea loc în data de 27.05.2014, ora 13.00,
la aceeaºi adresã ºi cu aceeaºi ordine
de zi. Administrator Electroputere VFU
SA, Gramada Pirvu Gheorghe.
CONVOCARE. Preºedintele Consiliului de Administraþie al SC PELENDAVA SA, înmatriculatã la O.R.C. sub
numãrul J16/65/1991, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificatã prin Legea nr. 44/2006, convoacã
ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A
ACÞIONARILOR pe data de 29.05.2014,
ora 14.00, la sediul societãþii din Craiova, str. Popoveni nr. 5 având pe ordinea de zi urmãtoarele: 1. Aprobarea SITUAÞIILOR FINANCIARE aferente anului 2013, pe baza Raportului Consiliului
de Administraþie ºi Comisiei de Cenzori.
2. Stabilirea Bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi a programului de activitate pentru anul 2014. 3. Diverse. În cazul în care
nu se va îndeplini cvorumul necesar,
A.G.A. va avea loc pe data de 30.05.2014,
la aceeaºi orã ºi adresã.

PRESTÃRI SERVICII

Coafez ºi tund la do- Vând 2 decomandaMESERIAª pensio- miciliul clientului. Tele- te 4/4 Billa. Telefon:
0749/437.958; 0740/
nar execut zidãrii, ten- fon: 0785/449.260.
218.188.
cuieli, glet, zugrãveli,
VÂNZÃRI
faianþã, gresie. Pentru
Apartament 2 caGARSONIERE
pensionari, mai redus. Vând garsonierã mere, zonã centra„Hristos a înviat!” Te- Lãpuº etaj 3/4 deose- lã km 0 (sau închilefon: 0752/233.192. bitã. Preþ 83.000 lei. riez). Telefon: 0741/
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0761/142.328. 784.417.
Telefon: 0722/943.220; Vând garsonierã se- Vând apartament
0771/215.774.
midecomandatã Va- Brazdã, 2 decomanRepar frigidere ºi lãzi lea Roºie. Telefon: date. Telefon: 0770/
901.283.
frigorifice la domiciliul 0351/175.564.
clientului, asigur ga- APARTAMENTE Vând apartament 2
ranþie. Telefon: 0785/ 2 CAMERE
camere, în fostã
103.411.
Vând apartament 2 casã naþionalizatã,
Tapiþer la domiciliu, camere, bloc PA- zonã centralã, gaze,
execut reparaþii cana- TRIA, etaj. III. Telefon: curte, cumpãrat de la
proprietar. Eventual,
pele, fotolii, colþare. 0761/387.316.
Calitate ºi seriozitate. Vând apartament 2 ca- schimb cu apartaTelefon: 0351/416.198; mere Craioviþa Nouã. ment în bloc. Tele0768/623.964.
Telefon: 0351/401.251. fon: 0727/816.959.

Particular vând apartament 2 camere decomandate Brazdã. Telefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kaufland Craiova. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Particular vând apartament 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil.
Telefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

PROPRIETAR apartament 3 camere,
Dezrobirii, 65mp, modernizat, centralã termicã, AC, 60.000
Euro negociabil. Telefon: 0786/135.810.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ
PREªEDINTE
DISPOZIÞIE

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia
publicã localã,
D I S P U N E:
ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 30.04.2014, ora 14,oo la sediul consiliului
judeþean.
ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind declararea vacantãrii unui loc de consilier judeþean.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al „Spitalului de Pneumoftiziologie
Leamna” pe anul 2014.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni pe anul 2014.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contului de execuþie al bugetului propriu judeþean, al bugetului instituþiilor
publice ºi activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile
încheiate la 31 decembrie 2013 ºi a situaþiilor financiare ale anului 2013.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea preþului mediu/tonã de masã verde obþinutã de pe pajiºte pentru anul 2014.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova – Facultatea de Medicinã în vederea organizãrii celui de-al XV-lea Congres Naþional al
Societãþii Anatomiºtilor din România.
7. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã a aparaturii medicale achiziþionatã de Consiliul Judeþean Dolj,
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
8. Proiect de hotãrâre privind trecerea unui autoturism de la Direcþia Judeþeanã de Pazã ºi Servicii Dolj la Liceul
Tehnologic Special „Beethoven”.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea participãrii Muzeului Olteniei la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naþional.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2014.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Muzeul Olteniei Craiova.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Muzeul de Artã Craiova.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa „U” Craiova.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al evaluãrii anuale a managementului Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea componenþei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj.
16. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. pentru luarea unor mãsuri.
17. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj la S.C. pentru Lucrãri Drumuri ºi Poduri Dolj
S.A. pentru luarea unor masuri.
18. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului judeþului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru
luarea unor mãsuri.
19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea majorãrii patrimoniului judeþului Dolj cu valoarea lucrãrilor executate (investiþiei) în cadrul Proiectului „Reabilitare pod pe DJ 606, km 21+250, Sârsca” ºi darea în administrarea Societãþii Comerciale
Lucrãri Drumuri ºi Poduri Dolj S.A.
20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea majorãrii patrimoniului judeþului Dolj cu valoarea lucrãrilor executate (investiþiei) în cadrul Proiectului „Reabilitarea ºi modernizarea DJ 606 Craiova (DN65) – limita judeþului Mehedinþi” ºi darea în
administrarea Societãþii Comerciale Lucrãri Drumuri ºi Poduri Dolj S.A.
21. Proiect de hotãrâre privind transferul lucrãrilor executate (investiþiei) în cadrul proiectului „Restaurarea monumentului istorico-religios Biserica Toþi Sfinþii – Bãºica, în vederea integrãrii acestuia în circuitul turistic al municipiului Craiova”
cãtre Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei ºi Parohia „Toþi Sfinþii Bãºica”.
22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea actualizãrii Planului de analizã ºi acoperire a riscurilor, aferent judeþului Dolj pe
anul 2014.
23. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã a unui spaþiu Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Dolj.
24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii ºi completãrii contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public judeþean de persoane prin curse regulate.
25. Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele
Craiova – Cârcea, Gherceºti – Brãdeºti Parc 1, Gherceºti – Brãdeºti Parc 1 – Brãdeºti Parc 4, Gherceºti – Brãdeºti Parc 1
– Brãdeºti Parc 5.
26. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.
NR. 116

Emisã astãzi, 25.04.2014

P R E ª E D I N T E,

Contrasemneazã,
SECRETAR,

ION PRIOTEASA

GHEORGHE BARBÃRASÃ

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând (schimb) 3 camere semidecomandate 43 mp, etaj 1 cu
apartament 2 camere
decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro.
Telefon: 0351/409.381.

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

Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad comercial, cadastru. Telefon: 0764/735.304.

Vând gospodãrie
(douã case, anexe),
38 ari, sat Þugureºti,
comuna Valea Stanciului.Telefon: 0721/
502.003; 0251/
352.239.
VÂND casã P+1 cu teren 7.000 mp, loc. Ciutura. Telefon: 0752/
524.243.

Vând D+P 6 camere,
pivniþã, utilitãþi, 2 bãi +
3 camere cãrãmidã,
teren 1300 mp str. Bucovãþ - 95000 Euro.
Telefon: 0769/360.741.
Vând casã cu 3 camere, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.

sâmbãtã, 26 aprilie 2014

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

TERENURI

Vând teren zonã centralã, 260 metri pãtraþi.
Preþ atractiv. Tel: 0769/
709451.
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Bariera Vâlcii 20 Euro /
mp. Telefon: 0748/
887.219.
Vând teren urgent str.
Pãuniþei – Lãpuº 2200
mp. Telefon: 0751/
675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã
bunã. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
VÂND
TEREN,
ZONA BARIERA VÂLCII, deschidere 22 m,
Telefon: 0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spatele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN,
MAZDA, Calea Bucureºti, km 9, ideal
showroom parc auto,
benzinãrie, 1000 m,
deschidere 18 m, sau
2000 m – 36 m. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Telefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Telefon: 0768/304.392.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Telefon: 0763/690.698.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºtilor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ negociabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil, facilitãþi ºosea asfaltatã, apã, posibilitate energie + alte avantaje. Telefon: 0785/
336.241.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând SPAÞIU COMERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
Vând teren itravilan 0763/690.698.
zona ANL 412 m.p. CUMPÃRÃRI
Telefon: 0770/222.518. Cumpãr apartament 3
Vând pãdure comuna camere decomandat,
Borãscu - Gorj. Tele- etaj l-3. Telefon: 0763/
fon: 0723/693.646.
690.698.
Vând 1500 mp Bãi- SCHIMBURI
le Govora, Belvede- Schimb apartament
re, împrejmuit, cu- central în Timiºoara cu
rent, apã, gaze. Po- similar în Craiova. Teziþie superbã. Tele- lefon: 0740/887.095.
fon: 0744/563.640;
Schimb apartament 2
0351/402.056.
camere decomandate
Vând teren 1750 mp, (50 mp), str. General
neparcelabil, str. Do- Magheru, cu similar
brogei, nr. 40, Craio- Brazdã sau Corniþoiu.
va. Telefon: 0761/ Telefon: 0251/452.233.
347.028.
Schimb garsonierã
VÂND PÃDURE Calafat, cu garsonierã
0,45 ha. Telefon: Craiova. Telefon: 0251/
0766/304.708.
231.143.
Vând teren central 330 Schimb teren intravimp deschidere 2 lan 4000 mp cu aparstrãzi. Telefon: 0746/ tament 2 camere + di495.167.
ferenþa. Telefon: 0727/
CUMPÃRÃRI TERENURI 884.205.
CUMPÃR teren araAUTO
bil. Telefon: 0723/
ROMÂNEªTI
364.681.
Solenza - 2004, benSPAÞII COMERCIALE

Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centralã. Telefon: 0746/
660.001.

Vând autoturism Dacia 1310, anul fabricaþiei 1993. Telefon:
0765/789.181.
STRÃINE

VÂND Fiat Stilo. Telefon: 0741/ 166.718.
Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km reali, 1500 Euro sau varianta Rabla. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Telefon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbodiesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE

Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Bucovãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093; 0767/
zinã, revizie 2015, sta- 249.701.
re excelentã 91000 VÂNZÃRI DIVERSE
km, 4500 RON, con- Vând vin roºu 5 lei lisum sub 4,5%. Tele- tru. Telefon: 0753/
876.047.
fon: 0749/059.070.
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Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Instalaþie hidrofor irigaþii trifazatã completã, motor Honda pentru pompã ºi echipament vânãtoare din
piele. Telefon: 0760/
521.340.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Telefon: 0251/414.112;
0727/463.456.
Vând albine, familii
puternice. Podari. Telefon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã.
Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat, frigider inox, televizor mic ºi mare, ºifonier stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 baterii, 110 þigle beton. Telefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane imoprimat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãrimile manuale. Telefon: 0723/684.511.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron, aparate de radio Selena,
Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Telefon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Gorela ºi Sengana din pepinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Telefon: 0733/832.532.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã polizor 250 x 20 x 25
mm, polizor (flex) 125
mm 850 W nou, cauciucuri 155/13 cu jantã noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie. Telefon: 0251/
427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889,0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã,
o persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope de iarnã (Michelin) pentru Renault
Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
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Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 1
9.00,
19.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
6.00,
16.00,
Duminică 9.00 - 1
4.00.
14.00.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon:
0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Telefon: 0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine întreþinut. Preþ 600 lei
negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Telefon: 0251/531.294.

Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI
STUDIO ºi BMB 232.
Preþ negociabil. Telefon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapante, cãrucior copii modern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.

publicitate
Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare foarte bunã, asigur garanþie 1 an. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Vând trandafiri la ghiveci, culorile alb, portocaliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator instruire copii nou, combinã stereo - nouã, frigider 320 litri, piei bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri, pentru gãtit etajat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.

CONVOCATOR
Al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii IDP PROIECT S.A.
cu sediul in Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr. 30, Cladirea Malmo, Biroul 705, Judetul Dolj,
CUI RO 30454254, inmatriculata la Registrul Comertului Dolj sub nr. J16/1137/2012
Administratorul Unic al Societatii IDP PROIECT S.A., (“Societatea”), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de 30 mai 2014, ora 14.00, la sediul Societatii din Craiova,
B-dul Stirbei Voda, nr. 30, Cladirea Malmo, Biroul 705, judetul Dolj, la care sunt indreptatiti sa
participe toti actionarii Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii IDP PROIECT
S.A. la sfarsitul zilei de 23 aprilie 2014 (data de referinta) , avand urmatoarea :
ORDINE DE ZI
1. Ratificarea si aprobarea expresa a urmatoarelor acte juridice, perfectate, in numele si pentru Societatea IDP PROIECT S.A., de catre dl. Cristian Dobre:
1.1. Actul Aditional nr. 5 din data de 19.03.2014, la Contractul de Imprumut nr. 08453/10 din
25.11.2009, perfectat intre ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, in calitate de Imprumutator (denumita in cuprinsul documentului “Banca”) si Societatea PROIECT S.A. CRAIOVA, in
calitate de Imprumutat, si Societatea POLYSTART IMPEX S.R.L. (inclusiv in raport cu drepturile
si obligatiile preluate de la Societatea POLYSTART CLIMA SISTEMS S.R.L. si Societatea POLYSTART POWER &LIGHTS S.R.L., societati radiate ca urmare a fuziunii prin absorbirea acestora de
catre POLYSTART IMPEX S.R.L.), Societatea CIVITAS P.S.G. S.R.L., Societatea CIVITAS SYSTEMS S.R.L., Societatea P.A.M. Capital S.R.L., Societatea HVAC GROUP S.R.L., Societatea
STRONG HOUSE S.R.L., Societatea CIVITAS D.I.R. S.R.L., Societatea IDP PROIECT S.A. si dl.
Dobre Cristian, in calitate de Garanti. Prin Actul Aditional nr. 5 la Contractul de Imprumut, Societatea IDP PROIECT S.A. impreuna cu Garantii, s-au obligat sa constituie urmatoarele garantii,
pentru garantarea facilitatii de credit mentionata in Contractul de Imprumut nr.08453/10 din
25.11.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se adauga orice dobanzi, comisioane
sau alte costuri aferente:
1.1.1.
Ipoteca mobiliara constituita de IDP PROIECT S.A. alaturi de Imprumutati si de
catre ceilalti Garanti asupra tuturor conturilor bancare deschise la Banca;
1.1.2.
Bilet la ordin in alb, la suma si scadenta, stipulate fara protest, emis de catre IDP
PROIECT S.A., respectiv de catre Imprumutati si ceilalti Garanti, in favoarea Bancii si avalizat de
catre dl. Dobre Cristian.
1.2. Actul Aditional nr. 6 din data de 19.03.2014, la Contractul de Imprumut nr. 08453/09 din
25.11.2009, perfectat intre ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, in calitate de Imprumutator (denumita in cuprinsul documentului, Banca) si, Societatea POLYSTART IMPEX S.R.L.
(inclusiv in raport cu drepturile si obligatiile preluate de la Societatea POLYSTART CLIMA SISTEMS S.R.L. si Societatea POLYSTART POWER &LIGHTS S.R.L, societati radiate ca urmare a
fuziunii prin absorbirea acestora de catre Societatea POLYSTART IMPEX S.R.L.), Societatea
CIVITAS P.S.G. S.R.L., Societatea CIVITAS SYSTEMS S.R.L., Societatea IDP PROIECT S.A. in
calitate de Imprumutati si Societatea P.A.M. Capital S.R.L., Societatea HVAC GROUP S.R.L.,
Societatea STRONG HOUSE S.R.L., Societatea CIVITAS D.I.R. S.R.L., Societatea PROIECT S.A.
CRAIOVA si dl. Dobre Cristian, in calitate de Garanti, pentru o facilitate de credit pentru emiterea
de angajamente potentiale, in vederea garantarii facilitatii de credit, pentru suma mentionata in
Contractul de Imprumut nr.08453/09 din 25.11.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, im-

Vând goblenuri. Telefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþionale, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pentru instalaþie de încãlzit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spãlat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron, Nokia 113, 80 Ron garanþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.

sâmbãtã, 26 aprilie 2014

Vând antifurt auto, dulap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsurã, pãturã antistres. Telefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Telefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mercedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.

Vând în Iºalniþa televizor color Grundig
micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Coralex,
stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de marmurã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Telefon: 0756/819.472.

preuna cu orice dobanzi, comisioane sau alte costuri aferente. Impreuna cu Imprumutatii si ceilalti
Garanti, Societatea IDP PROIECT S.A. s-a obligat sa constituie urmatoarele garantii, pentru garantarea facilitatii de credit, impreuna cu orice dobanzi, comisioane sau alte costuri aferente:
1.2.1.
Ipoteca mobiliara constituita de Societatea IDP PROIECT S.A., de catre ceilalti
Imprumutati si de catre Garanti asupra tuturor conturilor bancare deschise la Banca;
1.2.2.
Bilet la ordin in alb, la suma si scadenta, stipulate fara protest, emis de catre
Societatea IDP PROIECT S.A., respectiv de catre ceilalti Imprumutati si de catre Garanti, in favoarea Bancii si avalizat de catre dl. Dobre Cristian;
1.3. Actul Aditional nr. 6 din data de 19 martie 2014 la Contractul de Imprumut nr. 12084 din 23
februarie 2012 perfectat intre ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, in calitate de Imprumutator (denumita in cuprinsul documentului, Banca) si Societatea IDP PROIECT S.A., in calitate de
Imprumutat, si Societatea POLYSTART IMPEX S.R.L. (inclusiv in raport cu drepturile si obligatiile
preluate de la Societatea POLYSTART CLIMA SISTEMS S.R.L. si Societatea POLYSTART POWER
&LIGHTS S.R.L, societati radiate ca urmare a fuziunii prin absorbirea acestora de catre Societatea
POLYSTART IMPEX S.R.L.), Societatea CIVITAS P.S.G. S.R.L., Societatea CIVITAS SYSTEMS S.R.L.,
Societatea P.A.M. Capital S.R.L., Societatea HVAC GROUP S.R.L., Societatea STRONG HOUSE
S.R.L., Societatea CIVITAS D.I.R. S.R.L. si dl Dobre Cristian, in calitate de Garanti.
1.4. Actul Aditional nr. 1 din 19 martie 2014 la Contractul de Ipoteca asupra conturilor bancare
nr. 12084/G13 din 02 august 2012, perfectat intre ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, in
calitate de Imprumutator (denumita in cuprinsul documentului, Banca) si Societatea IDP PROIECT S.A., in calitate de Garant.
2. Ratificarea tuturor declaratiilor, anexelor la Contractele de Credit sau la contractele de
garantie si a oricaror alte acte si operatiuni, perfectate de dl. Cristian Dobre, in numele si pentru
Societatea IDP PROIECT S.A., in raport cu ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti.
3. Imputernicirea dlui. Bancu Dumitru, in calitate de Administrator Unic, sa semneze, in
numele si pentru Societatea IDP PROIECT S.A., orice alte acte aditionale ulterioare, la contractele
de imprumut sau de garantie, perfectate cu ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti.
4. Imputernicirea dlui. Bancu Dumitru, Administrator Unic, pentru a îndeplini formalitãþile de
publicitate a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Societatii IDP PROIECT S.A. in Monitorul Oficial al Romaniei si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati pentru ducerea la indeplinire a
respectivei hotarari. Acordarea prerogativei, domnului Bancu Dumitru, de a mandata terþe persoane pentru indeplinirea respectivelor formalitati.
In caz de neintrunire a cvorumului la data convocarii, se reconvoaca AGA Extraordinara in
aceleasi conditii, cu aceeasi ordine de zi, pentru data de 02 iunie 2014 ora 14.00 la sediul Societatii.
Incepand cu data de 28 aprilie 2014, documentele si materialele propuse a fi aprobate, se pot
consulta la sediul societatii mai sus mentionat, in fiecare zi de luni pana vineri, intre orele 9.00 –
15.00. Actionarii pot participa la sedinta Adunarii Generale Extraordinare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale, modelul procurii putand fi
disponibil la sediul societatii mai sus indicat. Un exemplar original al procurii de reprezentare se
depune la sediul societatii, cel tarziu inainte cu 48 de ore inainte de adunare .
Administratorul Unic al
Societatii IDP PROIECT S.A.
Dl. Bancu Dumitru

sâmbãtã, 26 aprilie 2014

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 damigene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balotat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Telefon: 0723/653.261.

Vând drujbã electricã bunã, lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn curate, preþ negociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal, piscinã copil, covor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi sufragerie, aragaz ºi frigider. Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/680.138.
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CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament
2 camere, etaj 2, ultracentral, pretabil firmã. Telefon: 0745/
698.425.
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, semidecomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã bãiat condiþii bloc (centralã). Telefon: 0746/
274.204.
Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã, 250
lei/lunã. Telefon:
0766/328.569.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã contorizatã pe
casa scãrii, 2 balcoane. Telefon: 0761/
665.763.

Închiriez birou + depozit stradal Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craioviþa Nouã (Bigul
Vechi). Telefon: 0767/
993.510.
Închiriez sau vând locaþie pentru cultivarea
cãpºunilor din solarii
suspendate. Telefon:
0762/278.639.
Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –
Vitan. Exclus agenþie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru vânzare maºini sau parcare. Telefon: 0722/
943.220;0755/139.772.

COMEMORÃRI

Domn serios 52 ani
cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie eventual cãsãtorie. Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

S-au scurs 4 ani de
durere ºi tristeþe de
când scumpa noastrã
fiicã ºi sorã ANUÞA
VOICHESCU (RÃCARU) a plecat pe
un drum fãrã întoarcere. Ne este dor de
tine te plângem ºi te
chemãm NUÞICA
noastrã dar nu mai vii.
Dumnezeu sã-þi odihneascã sufletul bun
ºi blând. In veci nu te
vor uita, tata, mama ºi
sora. Comemorarea
are loc azi, 26.04.2014.
Familia anunþã cu
regret împlinirea
unui an de la trecerea în nefiinþã a

DIVERSE

Caut meseriaºi pentru
a fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grãdini. Împãrþim fructele. Telefon: 0766/
304.708.
Caut o echipã de oameni pentru a amenaja o grãdinã. Telefon:
0727/884.205.

PIERDERI

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

MATRIMONIALE

Doresc cunoºtinþã cu
o fatã, vârsta 24 ani,
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.

scumpei noastre
SCRIECIU IONELA
VIOLETA. Nu te
vom uita în veci!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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BUNDESLIGA – ETAPA A 32-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Hannover –
Stuttgart.
Sâmbãtã: Bayern – Werder, Wolfsburg – Freiburg, Hoffenheim – Frankfurt, Mainz – Nurnberg, Hertha – Braunschweig (toate 16:30),
Leverkusen – Dortmund (19:30).
Duminicã: Augsburg – Hamburg (16:30),
Schalke – M’gladbach (18:30).
1. Bayern
81 10. Hertha
38
2. Dortmund 64 11. Werder
36
3. Schalke
58 12. Frankfurt
35
4. Leverkusen 54 13. Freiburg
35
5. Wolfsburg 53 14. Hannover
35
6. M’gladbach 49 15. Stuttgart
31
7. Mainz
47 16. Hamburg
27
8. Augsburg 43 17. Nurnberg
26
9. Hoffenheim 40 18. Braunschw. 25

LIGUE 1 – ETAPA A 35-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Nantes –
Marseille.
Sâmbãtã: Ajaccio – Monaco (18:00), Evian
TG – St. Etienne, Guingamp – Valenciennes,
Montpellier – Toulouse, Nice – Reims, Rennes
– Lorient (toate 21:00).
Duminicã: Sochaux – Paris SG (15:00), Lyon
– Bastia (18:00), Lille – Bordeaux (22:00).
1. Paris SG
82 11. Nantes
43
2. Monaco
72 12. Lorient
42
3. Lille
64 13. Rennes
39
4. St. Etienne 57 14. Montpellier 39
5. Lyon
55 15. Nice
39
6. Marseille
52 16. Evian TG
38
7. Bordeaux
48 17. Guingamp
35
8. Reims
45 18. Sochaux
33
9. Toulouse
45 19. Valencien.
29
10. Bastia
44 20. Ajaccio
20

SERIE A – ETAPA A 35-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Roma – Milan.
Sâmbãtã: Bologna – Fiorentina (19:00), Inter
– Napoli (21:45).
Duminicã: Verona – Catania (13:30), Sampdoria – Chievo, Livorno – Lazio, Cagliari – Parma,
Torino – Udinese (toate 16:00), Atalanta – Genoa (21:45).
Luni: Sassuolo – Juventus (21:45).
1. Juventus
90 11. Atalanta
46
2. Roma
82 12. Sampdoria
41
3. Napoli
68 13. Udinese
39
4. Fiorentina 58 14. Genoa
39
5. Inter
56 15. Cagliari
36
6. Parma
51 16. Chievo
30
7. Milan
51 17. Sassuolo
28
8. Torino
49 18. Bologna
28
9. Lazio
49 19. Livorno
25
10. Verona
49 20. Catania
23

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 35-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Elche – Levante.
Sâmbãtã: Granada – Rayo (17:00), Getafe –
Malaga (19:00), Real M. – Osasuna (21:00),
Betis – Sociedad (23:00).
Duminicã: Espanyol – Almeria (13:00), Valencia – Atl. Madrid (18:00), Bilbao – Sevilla
(20:00), Villarreal – Barcelona (22:00).
Luni: Celta – Valladolid (23:00).
1. Atl. Madrid 85 11. Levante
41
2. Barcelona
81 12. Rayo
40
3. Real M.*
79 13. Celta
40
4. Bilbao
62 14. Granada
37
5. Sevilla
59 15. Osasuna
35
6. Sociedad
54 16. Elche
35
7. Villarreal
52 17. Valladolid*
32
8. Valencia
45 18. Getafe
32
9. Espanyol
41 19. Almeria
30
10. Malaga
41 20. Betis
22

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 36-A
Sâmbãtã: Southampton – Everton (14:45),
Fulham – Hull, Stoke – Tottenham, Swansea –
Aston V., West Brom – West Ham (toate 17:00),
Man. United – Norwich (19:30).
Duminicã: Sunderland – Cardiff (14:00), Liverpool – Chelsea (16:05), Crystal P. – Man. City
(18:10).
Luni: Arsenal – Newcastle (22:00).
1. Liverpool
80 11. Crystal P.
43
2. Chelsea
75 12. West Ham
37
3. Man City* 74 13. Swansea
36
4. Arsenal
70 14. Hull*
36
5. Everton
69 15. Aston V.*
35
6. Tottenham 63 16. West B.*
33
7. Man. Utd* 57 17. Norwich
32
8. Southampton 49 18. Cardiff
30
9. Newcastle 46 19. Fulham
30
10. Stoke
44 20. Sunderland*29
* - un meci mai puþin.
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Se cautã înlocuitori pentru Valdes ºi Puyol!

Courtois ºi Javi Martinez,
doriþi de Barcelona
În 2 aprilie, Barcelona primea embargo la
transferuri din partea FIFA din cauza unor
iregularitãþi în ceea ce priveºte transferurile
unor jucãtori minori, care au încãlcat regulamentul forului mondial. De atunci, toatã presa spaniolã a încercat sã caute portiþe prin
care clubul catalan ar fi putut sã realizeze

Thibaut Courtois

transferuri în aceastã varã, având în vedere
cã Victor Valdes ºi Carles Puyol, doi dintre
jucãtorii emblematici ai echipei, îºi anunþaserã deja plecãrile.
Însã problemele clubului de pe “Camp Nou”
par sã fie amânate, mãcar pentru o perioadã
de transferuri! Forul internaþional a anunþat
miercuri, într-un comunicat de presã, cã apelul fãcut de Barcelona a fost acceptat de Comitetul de Apel al FIFA, iar embargoul la transferuri a fost suspendat.
În acest context, clubul catalan pregãteºte
o campanie de achiziþii rãsunãtoare în perioada de mercato de varã. Pentru a întãri echipa
în vederea sezonului de 2014-2015, Barcelona
ºi-a stabilit douã “þinte” importante: Thibaut
Courtois ºi Javi Martinez.
Chiar dacã Barcelona este în discuþii
avansate cu Andre ter Stegen
(Monchengladbach), potrivit celor de la sport.es, goalkeeper-ul belgian pare a fi “obiectivul” principal. Cei trei ani petrecuþi în campionatul spaniol, la Atletico (n.r. sub formã de îm-

Javi
Martinez
prumut de la Chelsea), îl transformã pe Courtois în candidatul ideal pentru poarta catalanilor. În ceea ce-l priveºte pe Javi Martinez, acesta a fost dorit de Barcelona ºi în 2012, dar Bayern a avut câºtig de cauzã.
Dupã douã sezoane în care a bifat 72 de
meciuri pentru bavarezi, mijlocaºul spaniol pare
tentat de o revenire în Spania, mai ales cã prinde destul de rar în ultimul timp “11-le” de bazã
al campioanei Germaniei.
Clubul “blaugrana” nu se grãbeºte, Antonio Zubizarreta precizând cã negocierile pentru transferuri vor fi demarate dupã încheierea
Cupei Mondiale.

Joacã “Mou” cu rezervele?!

Liverpool poate face un pas uriaº spre titlul de campioanã
Meciul weekend-ului în Europa va avea loc
mâine, în direct la Eurosport (ora 16:05), Liverpool urmând sã primeascã pe “Anfield” replica lui Chelsea. Gerrard, Suarez ºi compania
sunt pe primul loc în clasament cu 3 etape înainte de final ºi au 5 puncte peste Chelsea ºi 6
peste City, dar gruparea din Manchester are
un meci mai puþin disputat.
Jose Mourinho a anunþat în urmã cu câteva zile cã vrea sã introducã rezervele în acest
meci pentru a odihni titularii în vederea confruntãrii cu Atletico Madrid din returul semifinalei Ligii Campionilor (0-0 în tur, la Madrid),
iar în aceste condiþii Liverpool devine mare
favoritã sã ia primul titlu dupã 24 de ani de

aºteptare.
“Vreau sã joc în meciul cu Liverpool cu cei
care nu vor evolua miercurea viitoare în returul cu Atletico. Dar trebuie sã vãd ce decizie ia
ºi conducerea. Voi avea o discuþie, trebuie sã
ascult de ei, indiferent de ce decid.
Este o mare problemã faptul cã partida se
va disputa duminicã. Reprezentãm fotbalul englez. Suntem singura echipã care mai este în
competiþiile europene. Spania are 4 ºi le-au
fost oferite condiþiile necesare pentru a avea
succes. Dar noi jucãm duminicã în loc de vineri sau sâmbãtã”, a declarat Mourinho.
Altfel, pe Liverpool ar avantaja-o ºi un rezultat de egalitate, rãmânând sã ia toate punc-

tele din ultimele douã dispute, unele la o primã vedere facile, cu Palace (d) ºi Newcastle
(a). ªi Chelsea ar avea program uºor în continuare, cu Norwich (a) ºi Cardiff (d), însã ºi
dacã se va impune pe “Anfield”, tot ar rãmâne cu douã puncte de recuperat faþã de “cormorani”. Analizând ºi programul lui City, cãreia i-ar veni “mãnuºã” un succes al londonezilor, “cetãþenii” lui Costel Pantilimon joacã mâine cu Palace (d), urmând a întâlni apoi
pe Everton (d), Aston Villa (a) ºi West Ham
(a). În caz de egalitate de puncte, golaverajul
e primul criteriu de departajare! Acualmente,
City e prima (+56), Liverpool are (+52) iar
Chelsea (+41).

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:00, 13:00 – HANDBAL (F) – Cupa României, semifinale: HCM Baia Mare – Corona
Braºov, HCM Roman – SCM Craiova / 14:30 –
TENIS (F) – Turneu la Stuttgart, în Germania:
semifinale / 16:30, 18:45 – FOTBAL – Liga I:
Oþelul – Sãgeata Nãvodari, „U” Cluj – SC Vaslui / 21:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Real
Madrid – Osasuna / 23:00 – BOX – Galã la
Oberhausen, în Germania.
DIGI SPORT 2
12:00, 14:30, 17:30 – TENIS (M) – Turneul BRD Nãstase-Þiriac Trophy: semifinale la
simplu ºi finala la dublu / 19:00 – TENIS (M) –
Turneul BRD Nãstase-Þiriac Trophy: meci demonstrativ / 20:00 – MOTO GP – Marele Premiu al Argentinei: calificãri / 21:45 – FOTBAL
– Camp. Italiei: Inter – Napoli.
DIGI SPORT 3
12:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: Dinamo –
ªtiinþa Bacãu / 15:00 – MOTO GP – Marele
Premiu al Argentinei: sesiune de antrenamente
/ 17:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor,
„sferturi”, retur: Veszprem – Paris SG / 18:30 –
MOTO GP – Marele Premiu al Argentinei: sesiune de antrenamente / 19:30 – TENIS (F) –
Turneul de la Stuttgart: semifinale / 21:15 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor, „sferturi”,
retur: Barcelona – Rhein Neckar Lowen.
DOLCE SPORT
14:30 – TENIS (M) – Turneu la Barcelona,
în Spania / 18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Ajaccio – Monaco / 21:45 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Inter – Napoli.
DOLCE SPORT 2
18:00 – TENIS (M) – Turneul de la Bar-

celona.
EUROSPORT
12:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul Unit: ziua a 8-a / 14:45 –
FOTBAL – Camp. Angliei: Southampton – Everton / 16:45 – SNOOKER – CM / 19:30 – FOTBAL – Camp. Angliei: Man. United – Norwich
/ 21:30 – SNOOKER – CM.
EUROSPORT 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: Carlton –
West Coast Eagles / 12:15 – SNOOKER – CM
/ 16:30, 19:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei:
Wolfsburg – Freiburg, Leverkusen – Dortmund
/ 21:30 – SNOOKER – CM.
TVR 1
16:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSU Craiova
– Gloria Bistriþa /
TVR 2
11:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã:
Farul Constanþa – CSM ªtiinþa Baia Mare.
TVR 3
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: SC Bacãu –
Rapid.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:00, 13:00 – HANDBAL (M) – Cupa României: finala micã ºi finala mare – învinsele ºi
învingãtoarele din meciurile HCM Baia Mare
– Corona Braºov, HCM Roman – SCM Craiova / 15:00 – TENIS (M) – Turneul BRD Nãstase-Þiriac Trophy: finala la simplu / 17:00,
19:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Poli Timiºoara, Concordia Chiajna – Dinamo / 22:00
– FOTBAL – Camp. Spaniei: Villarreal – Barcelona.
DIGI SPORT 2
12:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: Dinamo –

ªtiinþa Bacãu / 15:00 – TENIS (F) – Turneu la
Stuttgart, în Germania: finala / 18:00, 20:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Valencia – Atl. Madrid, Bilbao – Sevilla / 22:00 – CURSE DE
MAªINI – IndyCar Grand Prix Arizona, în
SUA.
DIGI SPORT 3
15:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Sochaux
– Paris SG / 17:00 – MOTO GP – Marele Premiu al Argentinei: cursa.
DOLCE SPORT
14:00 – FOTBAL – Liga I: Astra – CFR Cluj
/ 17:00 – TENIS (M) – Turneu la Barcelona, în
Spania / 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Lille – Bordeaux.
DOLCE SPORT 2
15:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Sochaux
– Paris SG / 20:00 – BASCHET NBA: play-off.
SPORT.RO
15:30 – FOTBAL – Camp. Olandei: Heracles – Ajax.
EUROSPORT
11:30, 12:30 – CURSE DE BICICLETE –
Campionatul Mondial, la Assen, în Olanda /
14:00, 16:05 – FOTBAL – Camp. Angliei: Sunderland – Cardiff, Liverpool – Chelsea / 18:00,
21:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit: ziua a 9-a.
EUROSPORT 2
12:00 – SNOOKER – CM / 13:00 – CICLISM – Turul Turciei: etapa I / 15:00 – CURSE DE MAªINI – Seria Mondialã Renault, la
Alcaniz, în Spania: cursa a 2-a / 16:30, 18:30
– FOTBAL – Camp. Germaniei: Augsburg –
Hamburg , Schalke – M’gladbach / 21:00 –
SNOOKER – CM.
ANTENA 1
14:00 – FOTBAL – Liga I: Astra – CFR Cluj.
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LIGA EUROPA – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃ

Benfica ºi Sevilla ºi-au valorificat
avantajul terenului propriu

Dupã semifinalele din Liga Campionilor, joi seara au fost programate ºi meciurile din aceeaºi fazã
a Europa League. Benfica ºi Sevilla au profitat de avantajul terenului

propriu ºi s-au impus în duelurile
cu Juventus ºi Valencia.
Pe “Da Luz”, vulturii” s-au
aruncat din debut asupra prãzii ºi
defensiva “zebrelor”, cea mai bunã

Benfica 2-1 Juventus
Buffon – Caceres, Bonucci, Chiellini – Lichtsteiner, Pogba, Pirlo,
Marchisio, Asamoah –
Tevez (Osvaldo 82), Vucinici (Giovinco 65).
Antrenor: Antonio
Conte

A arbitrat Cuneyt Cakîr (Turcia).

Stadion: Ramon Sanchez Pizjuan, spectatori: 33.496.
Au marcat: M’Bia 33, Bacca 36.
Beto – Diogo Figueiras, Pareja, Fazio, F. Navarro – Carrico, M’Bia –
Reyes (Marin 59), Rakitici, Vitolo (Iborra 90) –
Bacca (Gameiro 73).
Antrenor: Unai Emery.

LIGA A IV-A – ETAPA A 30-A –
ULTIMA A SEZONULUI REGULAT
Sâmbãtã, ora 12:00: Victoria Celaru – CSU II
Craiova, Unirea Leamna – CSO Filiaºi, Vânãtorul Desa – Danubius Bechet, Prometeu Craiova – Dunãrea Bistreþ, Viitorul Cârcea – CS Iºalniþa, Amaradia Melineºti – Recolta Ostroveni,
Progresul Segarcea – SF Gicã Popescu.
Dunãrea Calafat stã.
1. Filiaºi
65
9. CSU II
32
2. Calafat
62
10. Melineºti 30
3. Bistreþ
58
11. Iºalniþa
28
4. Segarcea
52
12. Gicã Pop. 23
5. Prometeu
51
13. Celaru
23
6. Ostroveni
46
14. Desa
23
7. Cârcea
42
15. Leamna
3
8. Bechet
38

Guaita – Joao Pereira,
Javi Fuego, Mathieu, Bernat (Gaya 46) – Feghouli
(Jonas 74), Parejo, S. Keita, Fede (Piatti 57) – Edu
Vargas, Paco Alcacer.
Antrenor: Juan Antonio Pizzi.

A arbitrat Damir Skomina (Slovenia).

LIGA A III-A – SERIA 3 –
PLAY-OUT – ETAPA A 2-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Concordia
Chiajna II – Viitorul Domneºti, Dinamo II –
Municipal Apã Craiova.
Sâmbãtã, 17:00: CS Podari – CS Tunari.
1. Dinamo II
20
4. Mun. Apã 15
2. Tunari
18
5. Chiajna II 13
3. Podari
15
6. Domneºti 13
* - retrogradeazã ultimele trei clasate.

Vitolo-Bacca a majorat diferenþa
(36). Pânã la pauzã a fost cât pe
ce sã marcheze ºi Fazio, însã
Guaita s-a opus dezastrului. În
actul secund, acelaºi Fazio ºi Rakitici au ratat ºansa sã facã 3-0. ªi
Valencia putea sã reducã ecartul,
prin Edu Vargas, mai ales în final,
când chilianul a þintit transversala.
S-a terminat 2-0, iar Sevilla este
mare favoritã la calificare, mai ales
cã golgeterul “liliecilor”, Paco Alcacer, a încasat un cartonaº galben
în minutul 89 ºi va fi suspendat la
confruntarea de pe “Mestalla”.
Returul celor douã partide e programat joia viitoare, în 1 mai.

Sevilla 2-0 Valencia

Stadion: Da Luz, spectatori: 55.779.
Au marcat: Garay 3, Lima 84 / Tevez 73.
Artur – Maxi Pereira,
Luisao, Garay, Siqueira –
Markovici, Andre Gomes
(Cavaleiro 82), E. Perez,
Sulejmani (Andre Almeida 60) – Rodrigo, Cardozo (Lima 62).
Antrenor: Jorge Jesus.

ºului” în Europa! Rezerva Lima
(84) a readus avantajul: ºut imparabil, sub barã! Apoi, Marchisio a
fost blocat (de douã ori!) excelent
de Artur. ªi a rãmas 2-1.
Trecând la disputa spaniolã dintre Sevilla ºi Valencia, vizitatorii au
început mai lucid, ratând prima
ocazie: Beto a respins ºutul lui
Paco Alcacer. Dincolo, andaluzii au
creat pericol la “capul” trimis de
Fazio, dupã un corner. A fost preludiul avalanºei. Tot la o fazã fixã,
M’Bia – foto dreapta (33) a marcat cu cãlcâiul din doi metri, însã
fusese o dublã poziþie de ofsaid
nesemnalizatã! Apoi, conexiunea

din competiþie, a aþipit la o fazã
fixã. Garay (foto stânga) cu capul, servit din corner de Sulejmani,
a aprins “Stadionul luminii”. Era
doar minutul 3! Nu degeaba Benfica are cel mai prolific atac din
istoria EL! ªi nu a lipsit mult ca,
imediat, Sulejmani sã facã 2-0, însã
a nimerit plasa lateralã. Juve, care
va gãzdui finala din 14 mai, a suferit mult în prima reprizã, deranjatã de presingul gazdelor.
Trupa lui Conte s-a trezit la reluare ºi chiar putea egala dacã Artur nu salva de lângã barã la “capul” lui Pogba. Ori dacã Maxi Pereira nu scotea centrarea de gol a
lui Lichtsteiner. Intrarea lui Giovinco a reanimat atacul. ªi Tevez (73)
l-a bãtut pe Artur, dupã o acþiune
personalã. Gol venit dupã 5 ani ºi
1.873 de minute de secetã a “Apa-

LIGA A V-A – ETAPA A 21-A
Seria I

Seria a II-a

Seria a III-a

Duminicã, ora 11:00: Voinþa Caraula – Avântul Rast, Viitorul Vârtop – Recolta Galicea Mare,
Progresul Bãileºti – Voinþa Radovan, Tractorul
Cetate – Fulgerul Maglavit, SIC Pan Unirea –
Avântul Giubega, Victoria Pleniþa – Viitorul Întorsura, Flacãra Moþãþei – Viitorul Ciupercenii

Duminicã, ora 11:00: Luceafãrul Craiova –

Duminicã, ora 11:00: AS Rojiºte – Unirea
Tâmbureºti, Unirea Tricolor Dãbuleni – Viitorul Bratovoieºti, Unirea Amãrãºtii de Jos – Viitorul Ghindeni, Progresul Amãrãºtii de Sus –
Viitorul Apele Vii, Victoria Cãlãraºi – Fulgerul
Mârºani, Progresul Castranova – Ajax Dobroteºti. Sporting Leu ºi Olimpia Bãdoºi stau.
1. Mârºani*
36 8. Rojiºte**
27
2. Tâmbur.**
35 9. Cãlãraºi**
19
3. Dobroteºti
34 10. Castranova* 18
4. Leu*
31 11. Bratovoieºti 16
5. Dãbuleni*** 31 12. Bãdoºi**
14
6. Amãr. S.*
30 13. Ghindeni
12
7. Apele Vii
30 14. Amãrãºtii J*6
Progresul Castranova este penalizatã cu 6
puncte.
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai
puþin, *** - trei jocuri mai puþin.

Noi. Avântul Verbiþa – SC Poiana Mare (13:00).
1. SIC PAN
58 9. Întorsura
26
2. Poiana M.*
41 10. Ciupercenii N. 20
3. Pleniþa
40 11. Verbiþa*
20
4. Moþãþei
37 12. Maglavit
19
5. Cetate*
35 13. Radovan* 19
6. Bãileºti
32 14. Galicea Mare 14
7. Rast*
30 15. Giubega*
13
8. Caraula
28 16. Vârtop
10
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt penalizate cu 6 puncte.

Jiul Bucovãþ, Viitorul Coºoveni – Unirea Braloºtiþa, Inter Secui – Voinþa Belcin, AS Goieºti
– Jiul Breasta, Standard ªimnicu de Sus – Rapid Potmelþu, ªtiinþa Malu Mare – Viitorul Craiova, Arena Bulls Preajba –Avântul Þuglui. Viitorul II Cârcea stã.
1. Malu Mare

47 9. Braloºtiþa

22

2. Coºoveni*

46 10. Þuglui*

20

3. Preajba

37 11. ªimnicu S.* 16

4. Secui

36 12. Breasta*

5. Cârcea II*

34 13. Luceafãrul* 13

6. Potmelþu*

34 14. Bucovãþ

11

7. Goieºti*

34 15. Viitorul Cr.

5

8. Belcin*

28

16

LIGA A VI-A
Seria I – Etapa a 16-a
Duminicã, ora 11:00: Gloria Catane – Victoria Basarabi, Viitorul Dobridor – Unirea Vela,
Dunãrea Negoi – Viitorul Siliºtea Crucii, Progresul Cipercenii Vechi – Recolta Cioroiaºi,
Juventus Piscu Vechi – Recolta Seaca de Câmp.
1. Cioroiaºi
31 6. Dobridor
19
2. Piscu Vechi 30 7. Negoi
18
3. Siliºtea Cr.
28 8. Catane
16
4. Basarabi
28 9. Ciuperceni
15
5. Vela
21 10. Seaca C.
11

Seria a II-a – Etapa a 18-a
Duminicã, ora 11:00: Dunãrea Gighera –
ªtiinþa Calopãr, Unirea Goicea – Aktiv Padea,
A.F.C. Giurgiþa – Viitorul Mãceºu de Sus, Progresul Cerãt – Viitorul Gângiova, Triumf Bârca
– Viitorul Valea Stanciului, Recolta Mãceºu de
Jos – Recolta Urzicuþa.
1. Gighera
38 7. Giurgiþa
25
2. Bârca
38 8. Urzicuþa
21
3. Mãceºu S. 34 9. Padea
19
4. Mãceºu J.
31 10. Gângiova
14
5. Goicea
29 11. Valea St.
13
6. Cerãt
23 12. Calopãr
9

Seria a III-a – Etapa a 18-a
Duminicã, ora 11:00: Avântul Daneþi – Voinþa Puþuri, Avântul Dobreºti – Luceafãrul Popânzãleºti, Energia Radomir – Avântul Pieleºti,
Flacãra Drãgoteºti – Atletico Zãnoaga, Torentul Secui – Viitorul Sadova, Unirea Câmpeni –
Unirea Dioºti.
1. Daneþi
40 7. Zãnoaga
23
2. Radomir*
39 8. Câmpeni
19
3. Puþuri
33 9. Dioºti*
16
4. Sadova
31 10. Secui
12
5. Dobreºti
31 11. Drãgoteºti 7
6. Pieleºti
27 12. Popânzãl.
3
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a IV-a – Etapa a 19-a
Duminicã, ora 11:00: Viitorul Sfârcea – Viitorul Valea Fântânilor, Jiul Mihãiþa – AS Greceºti,
Voinþa Raznic – AS Scaeºti, FC Schitu – Vulturul
Cernãteºti, Viitorul Brãdeºti - Progresul Mischii.
Energia Craiova ºi Avântul Gherceºti stau.
1. Cernãteºti* 40 7. Mihãiþa*
18
2. Scaeºti*
40 8. Valea F.*
16
3. Energia
29 9. Sfârcea*
16
4. Raznic**
25 10. Mischii*
15
5. Gherceºti
23 11. Brãdeºti
10
6. Schitu**
22 12. Greceºti** 6
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai
puþin.
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Vremea Gloriei
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

Universitatea Craiova joacă astăzi împotriva
unei rivale în lupta pentru promovare, căreia
i-a luat doar un punct în sezonul regulat

Universitatea Craiova – Gloria Bistriţa
Stadion: „Ion Oblemenco”, astăzi, ora 16 (în direct pe TVR 1)
Universitatea: Brac – Ljubinkovic, Pătraşcu, Izvoranu, Vătăjelu – Ad. Ionescu – Ganea, Pleşan –
cpt., Ferfelea, Valskis – Curelea. Antrenor: Gabi Balint.
Gloria: Albuţ – cpt. - Budăcan, Hlinca, Chibulcutean, D. Sânmărtean - O. Bucur, R. Mărginean,
D. Matei, M. Chiţu - Brumă, Curtuiuş. Antrenor: Cristian Coroian.
Craiova a început sezonul cu
10.000 de suporteri ş i doar un
egal în faţa Gloriei Bis triţa. Când
a luat start play-off-ul, situaţia sa inversat, fiindc ă alb-albaştrii au
avut doar o mie de fani alături în
meciul cu Slatina, dar au câştigat
clar. Bistriţa revine as tăzi în Bănie, iar dorinţa de revanş ă es te
amplificată de eşecul din Ardeal,
unul dintre cele trei s uferite de
craioveni în această stagiune. Balint îşi întâlneşte echipa de origine, dar sentimentele sunt es tompate de un obiec tiv în c are s-a
angrenat şi dorinţa de a continua
„run-ul” de 6 succese cu care a
început mandatul la Craiova. Cuplul „VaVa”, Varga şi Vandelannoite, absentează as tăzi, dar Ljubinkovic revine pentru a-i mai oferi
lui Balint o soluţie pentru banda
dreaptă a defensivei, cel mai vulnerabil post al Craiovei în acest
sezon. Bis triţa a fost mereu „bestia nerra” pentru Craiova, fie că
meciurile s-au jucat pe teren sau
sub semnul „răcelilor” sau a „dezlegărilor”, pe vremea Cooperativei. Părintele acesteia, olteanul
„Tata Jean”, a ieşit din fotbal şi
de ceva timp plăteşte cu libertatea unele păc ate. Unul dintre cei
mai longevivi colaboratori ai lui
Pădureanu, Remus Vlad, este
acum director tehnic , iar cuplul
de atacanţi cu care Bistriţa se abonase la Intertoto acum un deceniu, Coroian-Negrean, pregăteşte
în tandem noua generaţie a „vampirilor”. Una care se vrea curată,
dar care a fost împinsă sus pect
în play-off de „relaxarea” ASA-

ului şi Olimpiei Satu Mare. Remus
Vlad a făcut o prezentare măgulitoare adversarului de as tăzi, tocmai bună de a-l „adormi” şi de aşi motiva ec hipa proprie. „Orice
joc trebuie abordat c u încredere,
chiar dacă întâlnim o echipă mult
mai valoroasă şi mai bine pregătită. Am scos rezultate bune c u ei
în sezonul regulat, dar erau în altă
situaţie, în construc ţie. Acum au
un statut foarte clar, cites c că joacă pe salarii de 100. 000 de euro.
E şi o presiune mare pe ei. Dacă
au sau nu drept de promovare,
este treaba FRF. Au o superechipă pentru Liga a II-a, c a să nu zic
că au o echipă foarte bună de mijloc ul clasamentului în Liga I.
Luând-o de la portar până la atacanţi, au jucători de valoare: Pleşan, Varga, Curelea şi aşa mai departe. Ne vom duce la Craiova să
ne batem cu armele noastre, ce

vom realiza vom vedea”
a spus Remus Vlad, directorul tehnic al Bis triţei, după egalul de săptămâna trecută, cu Vâlcea,
pe teren propriu.

Magazin de prezentare
şi lângă stadion
După ce şi-a inaugurat
anul trecut magazinul oficial în centrul oraşului,
lângă „English Park”, Universitatea Craiova a deschis alt punct de
vânzare a produselor cu însemnele clubului, chiar lângă stadion, mai
prec is în preajma statuii lui Ion
Oblemenco. Prima zi de lucru este
chiar în ziua meciului cu Bistriţa,
între orele 12-19 şi tot de acolo
fanii îşi pot achiziţiona şi bilete la
meci, care costă între 5 şi 20 de
lei, în funcţie de sector.

Play-off, Liga a II-a, seria a II-a
Universitatea Craiova – Gloria Bistriţa
FC Olt – Metalul Reşiţa
CSM Rm. Vâlcea – ASA Tg. Mureş

– ora 16
– ora 11
– ora 11

Clasament play-off
1. Universitatea
11
2. ASA Tg. Mureş 11
3. Gloria Bistriţa 11
4. Metalul Reşiţa 11
5. CSM Rm. Vâlcea11
6. FC Olt Slatina 11

6
5
4
4
3
2

2
3
5
1
4
3

3
3
2
6
4
6

17-11
12-8
12-10
10-13
10-12
6-13

20
18
17
13
13
9

Aproape de calificarea în cupele europene la handbal

SCM Craiova va juca semifinala Cupei României
După un sezon dezolant în Liga Naţională, echipa
feminină de handbal SCM Craiova a profitat de tragerea la sorţi avantajoasă din Cupa României şi este foarte
aproape să obţină calificarea în cupele europene, respectiv în Cupa Cupelor,
unde ar fi a doua reprezentantă a României. În
sferturile de finală ale
Cupei României, SCM
Craiova a învins cu 2523 (15-13) pe Jolidon
Cluj şi va juca astăzi, la
ora 13, în semifinale, cu
HCM Roman. Contra
Clujului, antrenorii Aurelian Roşca şi Gheorghe
Sbora, aflaţi la debutul pe
banca echipei din Bănie,
au folos it juc ătoarele:
Paş c a,
Munteanu
(portari), Han, Snopova, Cioaric, Apipie, Tivadar, Ilie,
Ianaşi, Dincă şi Joldeş. Portarii Ionica Munteanu (10
intervenţii) şi Mirela Paşca (7 parade) şi coordonatorul Roxana Han au contribuit mult la succesul Craiovei, care pierduse ambele jocuri din sezonul regulat
cu Jolidon Cluj. Adversara din penultimul act, HCM
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Roman, a trecut până acum în Cupa României, competiţie disputată la Târgovişte, de Dunărea Brăila şi
Ştiinţa Bucureşti, aceasta din urmă venită din liga secundă. În cealaltă semifinală se vor întâlni primele două
echipe din Liga Naţională, HC Baia Mare şi Corona Braşov. Dacă se va
califica în finală, SCM
Craiova va fi automat
calificată în Cupa Cupelor. Echipa din Bănie se
poate c alifica şi dac ă
pierde în semifinale, în
cazul în care celelalte 3
semifinaliste îşi c âştigă
meciurile din play-off,
unde sunt favorite, ele
terminând pe primele 3
locuri la finalul sezonului regulat. În aceste condiţii, eşecul din ultima etapă a Ligii Naţionale, în Sala
Polivalentă, cu HCM Roman, poate fi în avantajul craiovencelor, întrucât astfel echipa moldoveană a obţinut locul 3 şi va disputa mai multe meciuri acasă în
duelul cu Brăila. Craiova a învins Romanul în sezonul
regulat, în deplasare.

LIGA I
Etapa a XXIX-a
Meciul Ceahlăul – Gaz Metan s-a jucat aseară
Oţelul – Săgeata
– sâmbătă, ora 16.30
„U” Cluj – FC Vaslui
– sâmbătă, ora 18.15
Astra – CFR Cluj
– duminică, ora 14
Pandurii – ACS Poli
– duminică, ora 17
Concordia – Dinamo
– duminică, ora 19.30
Corona – Viitorul
– luni, ora 18.30
Steaua – FC Braşov
– luni, ora 20
Petrolul – FC Botoşani
– luni, ora 21

CLASAMENT
Steaua
Astra
Petrolul
4
Dinamo
5
FC Vaslui
6
Pandurii
CFR Cluj
Botoşani
Chiajna
Gaz Metan
Ceahlăul
„U” Cluj
ACS Poli
Oţelul
FC Braşov
Năvodari
Viitorul
Corona

M
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

V
19
17
14
14
14
12
10
11
9
9
8
9
8
9
7
7
6
2

E
8
5
13
7
6
6
11
5
7
6
9
6
7
4
9
8
9
8

Î
1
6
1
7
8
10
7
12
12
13
11
13
13
15
12
12
13
18

G
60-16
56-25
41-18
42-25
35-18
48-34
35-28
31-43
30-37
28-32
22-28
26-41
22-32
31-44
28-35
24-45
19-45
20-51

P
65
56
55
49
48
42
41
38
34
33
33
33
31
31
30
29
27
14

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

