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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De când Popescu a trecut
în opoziţie, dacă arde clădirea
şi cineva vrea să cheme pom-
pierii, el se opune. actualitate / 5
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Ploile continuă să facă
probleme în judeţul Dolj.
Precipitaţiile căzute în

noaptea de duminică spre luni, care au continuat şi diminea-
ţa, au făcut ca apele Jiului să crească mult peste cota de aten-
ţie, iar la Răcari chiar peste cota de inundaţie. Necazuri au
adus şi cursuri de apă mai mici, care acum s-au umflat de la
ploi şi au inundat gospodăriile în multe localităţi ale Doljului.
Printre cele mai afectate este satul Cleanov ce aparţine co-
munei Carpen, unde apa a pătruns chiar şi în case. În tot
acest timp, autorităţile au intervenit pentru a-i evacua pe cei
aflaţi în pericol şi pentru a scoate apa din gospodării.

Câteva
făgăduinţe
de luat în seamă
ale premierului

Sâmbătă, premierul Victor Pon-
ta, însoţit de membri ai Guvernu-
lui, dar şi de parlamentari din părţi-
le locului, s-a aflat la Craiova, pen-
tru a lua parte la mitingul prilejuit
de lansarea candidaţilor Alianţei
electorale PSD-UNPR-PC pentru
alegerile europarlamentare din 25
mai a.c.. Evenimentul, în general
bine organizat, la Sala Polivalentă
din Craiova, arhiplină, ş i-a atins
scopul, luările de cuvânt comple-
tându-se adecvat. Câţiva dintre
vorbitori au ales un alt fel de dis-
curs, o altă imagine a propriei limbi.
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Parþial
înnorat

Vacanþa de 1 Mai s-a încheiat, dar
românii care nu au ajuns încã la mare
o pot face de acum cu bani mai pu-
þini. De ieri a început programul „Li-
toralul pentru toþi”, care se va înche-
ia pe 15 iunie. Oferta socialã a fost
gânditã de structurile private din tu-
rism: Asociaþia Litoral-Delta Dunãrii,
Federaþia Patronatelor din Turismul
Românesc (FPTR) ºi Asociaþia Naþi-
onalã a Agenþiilor de Turism
(ANAT). Preþurile, minimale faþã de
tot restul sezonului turistic, sunt va-
labile numai pentru sejururi de cel
puþin 6 nopþi. „Am gândit programul
social pentru a susþine eforturile ho-
telierilor de a avea turiºti în aceastã
perioadã, nu doar în vârf de sezon,
iulie-august. Iar preþurile atractive din
aceastã ofertã nu au concurenþã.
Sperãm ca vremea sã fie bunã în cele
ºase sãptãmâni de program, 5 mai -
15 iunie, astfel încât turiºtii sã se bu-
cure de alegerea fãcutã“, a declarat
Lucia Nora Morariu, preºedintele
ANAT. Ediþia de primãvarã 2014 are
preþuri comparabile cu cele din ediþia
de toamnã 2013. În zona Mamaia -
Constanþa - Eforie, plafonul maximal
al unui sejur de 6 nopþi pentru o per-
soanã este de 205 lei la un hotel de 1
stea fãrã mic dejun, 235 lei la un hotel
de 2 stele fãrã mic dejun, 265 lei - hotel
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CE îmbunãtãþeºte din nou
prognozele privind creºterea
economicã a României

Comisia Europeanã (CE) a îmbunã-
tãþit ieri, din nou, previziunile privind
creºterea economicã a României în 2014
ºi 2015, estimate acum la 2,5% în 2014
ºi 2,6% în 2015, faþã de 2,3% ºi respec-
tiv 2,5%, cât estimase la momentul pre-
zentãrii previziunilor de iarnã, în februa-
rie. Este pentru a doua oarã consecu-
tiv când executivul comunitar face
acest lucru, dupã ce în februarie a revi-
zuit în sus estimãrile de creºtere eco-
nomicã, prognozate în toamnã la 2,1%
în 2014 ºi 2,4% în 2015. Economia Ro-
mâniei a depãºit aºteptãrile ºi a avut o
creºtere de 3,5% în 2013, aceasta fiind
determinatã de producþia industrialã ro-
bustã ºi de recolta abundentã care a
alimentat exporturile, se menþioneazã
în document.

Guvernul sesizeazã CCR în
legãturã cu implicarea lui
Bãsescu în campania electoralã

Guvernul va sesiza Curtea Consti-
tuþionalã a României (CCR) pentru a
analiza implicarea preºedintelui Traian
Bãsescu în campania electoralã pen-
tru alegerile europarlamentare, a decla-
rat premierul Victor Ponta asearã, în
cadrul unei conferinþe de presã. „Gu-
vernul va sesiza CCR pentru a analiza
implicarea preºedintelui Bãsescu în
campania electoralã. Dacã preºedinte-
le are voie sã facã campanie electroalã,
cãci o astfel de decizie ar avea implica-
þia ºi asupra altor categorii: judecãtori,
poliþiºti, alte categorii de funcþionari
publici. (…) Sunt categorii de persoa-
ne publice care nu au voie sã facã cam-
panie electoralã. Un judecãtor care face
campanie e exclus din magistraturã. Un
poliþist care face campanie e exclus din
Poliþie. Preºedintele României are ace-
leaºi obligaþii”, a spus Ponta.

Fosta tenismenã Ruxandra Dra-
gomir ºi-a depus, ieri, candidatura
din partea PMP pentru postul de
senator din Sectorul 4 lãsat vacant
de Dan Voiculescu, în timp ce Cris-
tian Ilie, fost deputat, candideazã
din partea aceleiaºi formaþiuni pe
locul de senator rãmas liber în urma
demisiei lui Victor Ciorbea. Cei doi
candidaþi au venit la Biroul Electo-
ral din Primãria Sectorului 4 însoþiþi
de Elena Udrea, Eugen Tomac ºi alþi
lideri ai PMP. Ruxandra Dragomir îl
are contracandidat din partea
Alianþei electorale PSD-UNPR-PC
pe tenismenul Ilie Nãstase. Potrivit
lui Dragomir, deºi are un contracan-

Premierul Victor Ponta a anunþat,
ieri, cã el ºi vicepremierii Liviu Drag-
nea ºi Gabriel Oprea vor suspenda
activitãþile de campanie electoralã ºi
cã vor merge în cursul zilei în zonele
inundate din Mehedinþi, pentru a ve-
dea dacã este necesar un spijin ime-
diat. „Cel puþin câteva zile, pânã când
toatã situaþia produsã de intemperii
va intra în normal, ºi eu ºi ceilalþi mi-
niºtri care avem responsabilitãþi vom
suspenda campania electoralã. O sã
plec împreunã cu vicepremierul Drag-
nea în Mehedinþi. De la Bucureºti, vi-
cepremierul Oprea e cel care coordo-
neazã activitatea în toatã þara. Atât
timp cât vor fi intemperii, campania
electoralã o las pentru alþii ºi miniºtrii
care au responsabilitãþi mã vor însoþi,
se vor ocupa în special de acest lu-
cru”, a precizat Ponta. Drept urmare,
ieri, în jurul orei 16, premierul, însoþit
de vicepremierul Liviu Dragnea, a

Ruxandra Dragomir, Ilie Nãstase ºi Gabriela Szabo,
în cursa pentru un loc în Parlament

Ponta ºi miniºtrii au suspendat campania
electoralã pentru a se ocupa de inundaþii

3 stele fãrã mic dejun, 315 lei - hotel 2
stele cu mic dejun, 425 lei - hotel 3
stele cu mic dejun, 485 lei - hotel 4
stele cu mic dejun ºi 605 lei - hotel 5
stele cu mic dejun. Pentru sudul lito-
ralului (Costineºti - Vama Veche), pla-
fonul maximal pentru sejurul unei
persoane este de 159 lei - hotel 1 stea
fãrã mic dejun, 179 lei - hotel 2 stele
fãrã mic dejun, 199 lei - hotel 3 stele
fãrã mic dejun, 269 lei - hotel 2 stele
cu mic dejun, 329 lei - hotel 3 stele cu

mic dejun, 379 lei - hotel 4 stele cu
mic dejun, 469 lei - hotel 5 stele cu
mic dejun. Programul social are ºi o
variantã de lux: All Inclusive. Aceas-
ta asigurã turiºtilor toate cele 3 mese
ale zilei servite în regim bufet, cu bã-
uturi incluse. La facilitãþi intrã acce-
sul gratuit la locuri de joacã pentru
copii, piscine, ºezlonguri ºi umbrele
pe plajã. În opþiunea All Inclusive,
sejurul este de 5 nopþi. Plafonul ma-
ximal pe care îl plãteºte o persoanã

este de 765 lei la un hotel de 3 stele,
875 lei - hotel 4 stele, 985 lei - hotel 5
stele. „Tarifele reprezintã o recoman-
dare maximalã din partea organizato-
rilor. Cum valoarea pachetului de ser-
vicii este stabilitã de fiecare presta-
tor în parte, preþul final al sejurului
poate fi inferior acestui plafon”, pre-
cizeazã organizatorii. Pânã acum s-
au înscris în program 38 hoteluri din
staþiunile de pe litoral. Acestea pun
la dispoziþie un numãr de 5.408 locuri
pe serie (perioada indicatã de 6 nopþi,
respectiv 5 nopþi pentru All Inclusi-
ve). Locurile vor fi vândute numai prin
agenþiile de turism care fac parte din
ANAT ºi FPTR. Oferta „Litoralul pen-
tru toþi“ este disponibilã în peste 70
de agenþii din toatã þara, ceea ce în-
seamnã cã cel puþin 32.000 turiºti vor
putea beneficia de vacanþe pe litoral
la tarife reduse, în aceastã perioadã.
Mai mult, turiºtilor le este oferit un
voucher din partea gazdelor, care le
va permite vizitarea la alegere a unor
obiective turistice din judeþul Con-
stanþa: Muzeul de Istorie Naþionalã
ºi Arheologie, Muzeul de Artã, Com-
plexul Muzeal de ªtiinþe ale Naturii,
Muzeul de Artã Topalu, monumen-
tul Trophaeum Traiani de la Adam-
clisi ºi cetatea Histria. Programul so-
cial a ajuns la cea de-a 14-a ediþie.

didat care va porni de pe prima po-
ziþie, acest lucru nu o sperie ºi spe-
rã ca votul sã se ducã la persoana
potrivitã, adicã la ea. ªi Ministrul
Tineretului ºi Sportului, fosta atle-
tã Gabriela Szabo, ºi-a depus ieri
candidatura pentru Parlament, mai
exact pentru Camera Deputaþilor, în
Colegiul 4 Ilfov, afirmând cu acest
prilej cã înscrierea sa în cursa
electoralã din 25 mai reprezintã o
altã competiþie importantã a vieþii
sale. „Îmi depun candidatura pen-
tru o altã competiþie foarte, foarte
importantã din viaþa mea. Îi mul-
þumesc premierului Victor Ponta,
dar ºi preºedintelui PSD Ilfov, Ga-

briela Firea, care mã sus-
þine. De fapt, ea a fost cea
care m-a convins cã tre-
buie sã intru într-o cursã
extrem de importantã.
Mulþumesc ºi echipei
care îmi stã în spate. Într-
adevãr vin dintr-un sport
individual, dar am înþeles
astãzi cã nimic nu se
poate câºtiga de unul
singur ºi cã în spatele
tãu trebuie sã fie o echi-
pã responsabilã, o echi-
pã cu care sã mergem împreunã
spre victorie”, a spus Gabriela
Szabo. Alegerile parþiale pentru

locurile vacante din Parlament vor
avea loc în 25 mai, simultan cu eu-
roparlamentarele.

ajuns în comuna Bãlãciþa, din judeþul
Mehedinþi, unde aproximativ 50 de
gospodãrii au fost inundate în urma
ploilor din ultimele douã zile, ºi le-a
promis oamenilor cã Guvernul va alo-
ca „rapid” 3 milioane de lei pentru re-
gularizarea râului Desnãþui, care s-a
revãrsat, ºi cã vor fi refãcute rigolele,
din banii constructorului. „Am vrut
sã vin sã vãd cu ochii mei ce au pãþit
oamenii. Este foarte clar ºi aici, ºi în
alte zone, cã degeaba curãþã oamenii
casele, dacã nu regularizãm râul”, le-a
pus Ponta oamenilor. El a susþinut cã
vicepremierul Dragnea va rãmâne în
judeþ pânã astãzi ºi va face o evaluare
a pagubelor, iar Guvernul le va trimite
sinistraþilor alimente, apã, pãturi, pre-
cum ºi materiale de construcþie. Toto-
datã, premierul a subliniat cã o eva-
luare a pabubelor va fi fãcutã, luni
searã, ºi pentru judeþul Dolj, unde au
avut loc, de asemenea, inundaþii.
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Pentru cã este aºezat într-o
zonã cu foarte multe vãi, fiind
traversat de pârâul Desnãþui, sa-
tul Cleanov a fost unul dintre cele
mai afectate în urma ploilor abun-
dente din ultimele zile. Problemele
au început de duminicã, de la
prânz, când apa de pe versanþi s-
a adunat, a trecut peste un pod
din localitate ºi a intrat direct în
gospodãriile oamenilor. Totul s-a
petrecut foarte repede ºi autori-
tãþile nu au mai avut timp sã in-
tervinã, multe case fiind inunda-
te. În câteva puncte ale satului
Cleanov, apa a fost aºa de mare
încât oamenii nu au mai putut sã-
ºi pãrãseascã locuinþele, forþele
de intervenþie venind cu barca
pânã la pragul caselor pentru a-i
evacua. Numai cã ploile nu s-a
oprit. Precipitaþiile au cãzut ºi în
noaptea de duminicã spre luni,
complicând ºi mai mult situaþia,
astfel cã, luni dimineaþã, ºi mai
multe gospodãrii erau pline cu
apã. Printre clãdirile inundate se
numãra duminicã ºi grãdiniþa din
localitate, dar autoritãþile locale au
reuºit sã scoatã apa la timp ast-
fel încât ieri copiii s-au putut în-
toarce în sãlile de curs.

50 de case au fost afectate
La Cleanov, 50 de case au fost

afectate de viiturã, 15 dintre aces-
tea mai grav, dar pompierii au
reuºit sã scoatã cu motopompele
apa din locuinþe. „Au fost niºte

Ploile au fãcut prãpãd la CleanovPloile au fãcut prãpãd la CleanovPloile au fãcut prãpãd la CleanovPloile au fãcut prãpãd la CleanovPloile au fãcut prãpãd la Cleanov
Ploile continuã sã facã pro-

bleme în judeþul Dolj. Precipi-
taþiile cãzute în noaptea de du-
minicã spre luni, care au con-
tinuat ºi dimineaþa, au fãcut ca
apele Jiului sã creascã mult
peste cota de atenþie, iar la
Rãcari chiar peste cota de
inundaþie. Necazuri au adus ºi
cursuri de apã mai mici, care
acum s-au umflat de la ploi ºi
au inundat gospodãriile în mul-
te localitãþi ale Doljului. Prin-
tre cele mai afectate este satul
Cleanov ce aparþine comunei
Carpen, unde apa a pãtruns
chiar ºi în case. În tot acest
timp, autoritãþile au intervenit
pentru a-i evacua pe cei aflaþi
în pericol ºi pentru a scoate
apa din gospodãrii.

zile foarte grele pentru noi. 50 de
case au fost afectate de inunda-
þii, dar noi am fãcut tot ce am
putut pentru a salva bunurile oa-
menilor. Am primit sprijinul pom-
pierilor care au fost aici 24 din
24 de ore ajutându-ne cu tot ce
s-a putut”, a declarat ªtefan Va-
silca, primarul comunei Carpen.

Tot la Cleanov au fost inunda-
te ºi 200 de hectare de teren agri-
col pe care localnicii cultivaserã
grâu ºi porumb ºi care acum
sunt compromise. Pentru a eva-
lua pagubele ce au rãmas în urma
viiturii, autoritãþile locale lucrau
ieri la un bilanþ în care sã se re-
flecte situaþia realã din gospodã-
rii. Din câte se pare, multe pã-
sãri ºi animale au pierit din cauza
revãrsãrii apelor acestea nemai-
putând sã se adãposteascã.

5.000 de saci cu nisip pentru a
apãra gospodãriile

Ca urmare a inundaþiilor pro-
duse în mai multe localitãþi dol-
jene, specialiºtii Administraþiei Ba-
zinale de Apã Jiu au acþionat în
punctele critice alãturi de repre-
zentanþii celorlalte instituþii impli-
cate cu peste 5.000 de saci cu
nisip, buldoexcavatoare, autobas-
culante, autoutilitare, buldoexca-
vatoare, un excavator pe ºenile
ºi motopompe. Conducerea A.-
B.A Jiu  a dispus luarea mãsuri-
lor de monitorizare a evoluþiei si-
tuaþiei hidrometeorologice. „Ad-

ministraþia Bazinalã de Apã Jiu
prin Sistemul de Gospodãdire a
Apelor Dolj monitorizeazã în con-
tinuare evoluþia nivelurilor ºi de-
bitelor pe cursurile de apã, pre-
cum ºi starea lucrãrilor hidroteh-
nice cu rol de apãrare aflate în
administrare. Pe sec-
toarele neîndiguite
A.B.A Jiu acþioneazã
ºi este pregãtitã sã
acþioneze dacã situa-
þia o impune cu for-
maþii de intervenþie
operativã ale S.G.A.
Dolj, fiind mobilizaþi
cu materiale ºi  mij-
loace de intervenþie
pentru ajutorarea Co-
mitetelor Locale pen-
tru Situaþii de Urgen-
þã prin Serviciile de
Voluntariat pentru Si-
tuaþii de Urgenþã ale
localitãþilor din area-
lul afectat, în acþiuni-
le de limitare ºi înlã-
turare a efectelor
inundaþiilor, pânã la
îndepãrtarea pericolu-
lui ºi revenirea situaþiei la normal”,
a afirmat Marin Talãu, directorul
Administraþiei Bazinale de Apã
Jiu.

Cod portocaliu de inundaþii
pe Jiu, pânã la ora 14.00

Hidrologii au prelungit codul
portocaliu de inundaþii, astfel în-

cât acesta rãmâne valabil pânã
astãzi la prânz, pentru ºapte ju-
deþe: Dolj, Argeº, Dâmboviþa,
Giurgiu, Vâlcea, Prahova ºi Olt.
Potrivit avertizãrii, existã risc de
inundaþii în apropierea râurilor
din bazinele hidrografice: Jiu pe

sector aval confluenþã Motru -
amonte S.H Podari (judeþul Dolj),
afluenþi ai Argeºului superior (ju-
deþul Argeº) ºi pe Sabar (judeþele
Dâmboviþa ºi Giurgiu).

Totodatã, va fi cod galben,
pânã azi la ora 14.00, pe râurile
din bazinele hidrografice: Timiº,
Bârzava, Cerna (judeþele Timiº

ºi Caraº-Severin), Drincea (ju-
deþul Mehedinþi), Desnãþui (ju-
deþul Dolj), pe Jiu sector aval
S.H. Sadu ºi pe afluenþii sãi din
judeþele Gorj, Mehedinþi ºi Dolj,
pe unii afluenþi ai Oltului mijlo-
ciu ºi inferior din judeþele Gorj,
Olt, Vâlcea, Dolj ºi Sibiu, pe unii
afluenþi ai Mureºului din judeþul
Hunedoara, pe Vedea (judeþele
Teleorman ºi Olt), Argeº (jude-
þele Argeº, Dâmboviþa ºi Giur-
giu), bazinul superior ºi mijlociu
al Ialomiþei (judeþele Dâmbovi-
þa, Prahova ºi Ialomiþa).

Aceste fenomene se pot pro-
duce ºi pe afluenþi de grad infe-
rior ai acestor râuri ºi pe cursu-
rile de apã necadastrate.

Veste bunã din partea meteo-
rologilor: vremea se încãlzeºte

Meteorologii vin, însã, cu
veºti bune. Chiar de astãzi, vre-
mea se amelioreazã fiind aºtep-
tate temperaturi ridicate în tot
judeþul. Mai mult decât atât, soa-
rele va strãluci pe parcursul în-
tregii sãptãmâni. „Cerul va de-
veni variabil în tot cursul aces-
tei sãptãmâni. Izolat, în timpul
dupã-amiezelor, la deal ºi la mun-
te rãmân posibilitãþi de averse de
ploaie ºi descãrcãri electrice.

Vântul va sufla slab pânã la mo-
derat cu unele intensificãri”, a
precizat Ion Marinicã, meteoro-
log în cadrul Centrului Meteo-
rologic Regional Oltenia.

Pânã miercuri temperaturile
vor atinge valori maxime cuprin-
se între 16 ºi 23 de grade  Cel-
sius, iar de joi vremea se încãl-
zeºte ºi mai bine, temperaturile
maxime ajungând pânã la 27 de
grade. Minimele care se vor în-
registra în cursul nopþilor ºi al
dimineþilor vor fi între 9 ºi 16
grade Celsius. Aceste tempera-
turi se vor menþine potrivit me-
teorologilor toatã sãptãmâna,
urmând ca de pe data de 12 mai
sã se întoarcã ploile. „Aceste
ploi nu sunt atipice, este ceva
obiºnuit pentru cã lunile mai ºi
iunie sunt caracterizate printr-
o instabilitate accentuatã a vre-
mii. Vorbim de vreme frumoa-
sã în iulie ºi august, dar nici
atunci nu sunt excluse precipi-
taþiile”, a mai spus meteorolo-
gul de serviciu Ion Marinicã.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Au fãcut jumãtate de million de euro,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

În decembrie 2010 procurorii
DNA - Serviciul Teritorial Craio-
va îi trimiteau în judecatã pe Cos-
ticã Radovici ºi Aurel Niþu, fost
director general de la SC Con-
strucþii Feroviare (CF) Craiova,
respectiv fost director economic
la aceeaºi societate, ºi pe Marian
Enache, directorul SC ALI
PROSPERITY SRL Constanþa
pentru luare de mitã ºi abuz în
serviciu contra intereselor persoa-
nelor cu consecinþe deosebit de
grave, respectiv  dare de mitã ºi
complicitate la abuz în serviciu
contra intereselor persoanelor, cu
consecinþe deosebit de grave.
Potrivit rechizitoriului întocmit în
cauzã, în anul 2002,  Marian Ena-
che, directorul SC ALI PROSPE-
RITY SRL Constanþa, l-a cunos-
cut pe economistul de la SC Con-
strucþii Feroviare Craiova ºi l-a
rugat sã îl prezinte directorilor
Costicã Radovici ºi Aurel Niþu

Foºti directori ai SC Construcþii FeroviareFoºti directori ai SC Construcþii FeroviareFoºti directori ai SC Construcþii FeroviareFoºti directori ai SC Construcþii FeroviareFoºti directori ai SC Construcþii Feroviare
Craiova condamnaþi definitiv pentru mitãCraiova condamnaþi definitiv pentru mitãCraiova condamnaþi definitiv pentru mitãCraiova condamnaþi definitiv pentru mitãCraiova condamnaþi definitiv pentru mitã
Costicã Radovici ºi Aurel

Niþu, fost director general de la
SC Construcþii Feroviare Craio-
va, respectiv fost director eco-
nomic la aceeaºi societate, au
fost condamnaþi definitiv la câte
4 ani de închisoare pentru lua-
re de mitã. Hotãrârea a fost pro-
nunþatã la Curtea de Apel Cra-
iova, pe 30 aprilie a.c., cei doi

pentru a aranja livrarea cãtre fir-
ma din Craiova de combustibili,
precizând cã acceptã ca stingerea
obligaþiilor de platã sã se facã prin
compensare.  Cei trei s-au întâl-
nit, iar Radovici a pretins în nu-
mele sãu ºi al directorului econo-
mic Aurel Niþu ca livrarea com-
bustibilului sã se facã la suma de
20 de bani pe litru. În schimb,
Costicã Radovici urma sã accep-
te încheierea de contracte de vân-
zare-cumpãrare de produse petro-
liere de la SC ALI PROSPERITY
SRL, dar ºi efectuarea de plãþi în
avans cãtre SC ALI PROSPERI-
TY, reprezentând achitarea con-
travalorii produselor petroliere. 

Procurorii au stabilit cã, în fapt,
Radovici a dispus achiziþionarea
de produse petroliere de la SC ALI
PROSPERITY Constanþa la pre-
þuri mai mari decât cele prevãzu-
te în contractele de vânzare-cum-
pãrare aprobate în Consiliul de Ad-

ministraþie al societãþii. În toate
contractele încheiate între CF Cra-
iova ºi SC ALI PROSPERITY s-a
menþionat cã preþul convenit de
pãrþi este preþul Rafinãriei Petro-
midia la data când are loc livrarea
motorinei, însã aceastã prevedere
nu a fost respectatã la nici o li-
vrare. De fapt, Enache cumpãra
motorina de la Petromidia cu ba-
nii plãtiþi în avans de CF Craiova,
dupã care livra combustibilul la
societatea din Craiova la un preþ
mai mare. De asemenea, procu-
rorii anticorupþie au mai stabilit cã
directorul general a dispus efec-
tuarea de plãþi în avans cãtre fir-
ma din Constanþa, aducând în
acest fel CF Craiova un prejudi-
ciu total de 256.779,10 lei.

ªpãgi... cu repetiþie
Conform anchetatorilor, în

schimbul favorurilor fãcute SC
ALI PROSPERITY, Radovici ºi
Niþu au primit de la Enache diver-
se sume de bani ºi alte avantaje
materiale. În cursul lunii septem-
brie 2003, Enache i-a dat lui Ra-
dovici 14.000 de euro, iar în de-
cembrie 2003, Radovici a primit

de la Enache 3.000 de euro, pen-
tru a aproba vânzarea cãtre SC
ALI PROSPERITY a unei canti-
tãþi de îngrãºãminte chimice pro-
venite de la Doljchim în contul
datoriilor pe care aceasta le avea
faþã de CF Craiova. Tot în toam-
na anului 2003, Niþu a pretins ºi
primit de la Enache suma de
40.000 de lei. Conform declara-
þiilor lui Marian Enache, banii re-
prezentau o parte din suma de
aproape 100.000 de lei pe care o
primise de la o altã persoanã, cu
titlul de platã a contravalorii unei
cantitãþi de îngrãºãminte chimice.
Se pare cã Enache s-ar fi plâns
cã suma pretinsã de Niþu este prea
mare, cel din urmã afirmând cã
va împãrþi banii cu Radovici. Din
probatoriul administrat de anche-
tatori nu s-a stabilit cã Niþu i-ar fi
dat o parte lui Radovici. Nici unul
dintre inculpaþi nu ºi-a recunos-
cut faptele, dosarul fiind înregis-
trat ºi judecat la Tribunalul Dolj.

Pedepse scãzute la apel
În iulie 2012 judecãtorii de la

Tribunal au pronunþat sentinþa, cei
trei fiind gãsiþi vinovaþi ºi condam-

naþi. Aurel Niþu ºi Costicã Rado-
vici au primit câte 5 ani de închi-
soare fiecare, iar Marian Enache,
care era recidivist a primit 12 ani
de închisoare. Atât inculpaþii, cât
ºi procurorii DNA Craiova au de-
clarat apel, care a fost soluþionat
de judecãtorii Curþii de Apel Cra-
iova pe 30 aprilie a.c. Intrarea în
vigoare a noilor coduri, penal ºi
de procedurã penalã, a fost de
bun augur pentru inculpaþi. Cel
mai câºtigat a fost Marian Ena-
che, faþã de care a încetat proce-
sul ca urmare a intervenþiei pre-
scripþiei, bãrbatul scãpând în
acest fel de pedeapsã. Niþu ºi Ra-
dovici au obþinut reducerea cu un
an a pedepselor primite la Tribu-
nal, ambii fiind condamnaþi la câte
4 ani de închisoare. Potrivit repre-
zentanþilor Inspectoratului de Po-
liþie al Judeþului (IPJ) Dolj, ambe-
le mandate de executare a pedep-
sei cu închisoare emise pe nume-
le celor doi au fost puse în exe-
cutare. Niþu ºi Radovici au fost
ridicaþi de la domicilii ºi introduºi
în arestul IPJ Dolj, de unde vor fi
transferaþi în penitenciar pentru is-
pãºirea pedepselor.

Prins cu 135 km/h pe „Calea Bucureºti”
În cadrul unei razii rutiere

desfãºurate duminicã, poli-
þiºtii au prins un tânãr de 22
de ani, din judeþul Olt, care
circula la volanul maºinii
sale, pe „Calea Bucureºti”
din Craiova cu 135 km/h. Tâ-

Poliþiºti din cadrul Serviciului
Rutier - Biroul Drumuri Naþionale
ºi Europene împreunã cu poliþiºti
din cadrul Biroului Rutier Craiova
ºi formaþiunilor rutiere ale poliþii-
lor municipale ºi orãºeneºti au or-
ganizat, pe parcursul zilei de du-
minicã, o acþiune pe principalele
drumuri din judeþul Dolj dar ºi pe
strãzile din Craiova, pentru preve-

nirea ºi combaterea accidentelor de
circulaþie cauzate de nerespectatrea
vitezei legale. În cadrul acestor
activitãþi, oamenii legii au consta-
tat 200 de abateri de naturã con-
travenþionalã pentru sancþionarea
cãrora au fost aplicate amenzi de
peste 27.000 lei, dintre care 146
pentru încãlcarea regimului legal de
vitezã. De asemenea, poliþiºtii au

reþinut în vederea suspendãrii 6
permise de conducere ºi au retras
2 certificate de înmatriculare.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, cel care a bãtut toate recordu-
rile de vitezã a fost Florin  Dumitru,
de 22 de ani, din Gãneasa, judeþul
Olt, care a fost depistat conducând
un autoturism marca Opel, pe Calea
Bucureºti din Craiova, cu viteza de
135 km/h. „Tânãrul a fost sancþio-
nat conform O.U.G. 195/2002 R
privind circulaþia pe drumurile pu-
blice cu amendã în cuantum de 765
lei ºi ca mãsurã complementarã i s-a
reþinut permisul de conducere pe o
perioadã de 90 de zile”, a precizat
inspector principal Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

nãrul a devenit pieton pentru
urmãtoarele trei luni, întru-
cât i-a fost reþinut permisul
de conducere, pe parcursul
raziei fiind aplicate nu mai
puþin de 146 de amenzi pen-
tru vitezã excesivã.

fiind ridicaþi de poliþiºti ºi în-
carceraþi în arestul IPJ Dolj, de
unde vor ajunge în penitenciar
pentru ispãºirea pedepselor. În
acelaºi dosar, Marian Enache
(fost Dragomir), director al unei
firme din Constanþa la momen-
tul comiterii faptelor, de la care
Radovici ºi Niþu au primit mitã,
a fost achitat.
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Sâmbătă, premierul Victor Pon-
ta, însoţit de membri ai Guvernu-
lui, dar şi de parlamentari din păr-
ţile locului,  s-a aflat la Craiova,
pentru a lua parte la mitingul prile-
juit de lansarea candidaţilor Alian-
ţei electorale PSD-UNPR-PC pen-
tru alegerile europarlamentare din
25 mai a.c.. Evenimentul, în ge-
neral bine organizat, la Sala Poli-
valentă din Craiova, arhiplină, şi-a
atins scopul, luările de cuvânt com-
pletându-se adecvat. Câţiva dintre
vorbitori au ales un alt fel de dis-
curs,  o altă imagine a propriei
limbi. Nu de stilistica ireproşabilă
e vorba. Dar retorica lor a părut
mai puţin ipocrită. Riscurile sunt

MIRCEA CANŢĂR

Câteva făgăduinţe
de luat în seamă ale premierului

de regulă mari. Şi de aceea politi-
cieni cu simţul onoarei cultivă po-
pulismul în doze prizabile, fără
pericol. Prezenţa premierului la
Craiova n-ar fi deloc exclus să ră-
mână una de referinţă, prin pro-
gramul său preponderent econo-
mic, cum remarca şi preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prio-
teasa. Componenta economică a
programului premierului Victor
Ponta, făgăduinţele acestuia la ob-
iectivele vizitate, chiar trebuie lua-
te în seamă, fiindcă, dincolo de
impactul politic, au menirea revi-
gorării unui tonus economic deloc
robust, aşa cum îl ştim. Avioane
Craiova, Softronic, ETI sunt ob-

iective economice apte să menţină
şi să creeze locuri de muncă, să
ridice PIB-ul Craiovei, cu toate
consecinţele favorabile ce decurg
din acest detaliu şi, în subsidiar,
Bănia să se menţină în topul mari-
lor municipii ale ţării, validat nu de
mult de Forbes România. O com-
pletare la enumerarea obiectivelor
trecute în revistă de premierul Vic-
tor Ponta: reconstrucţia, din teme-
lii, a stadionului „Ion Oblemenco”
şi construirea unui nou spital re-
gional, cu fonduri europene. Toa-
te promisiunile, cu izul lor discret
elec toral,  au făgăduită materiali-
zarea, fiindcă până la campania
pentru alegerile prezidenţiale pre-

mierul Victor Ponta va mai veni
la Craiova,  iar în situaţia în care
candidatura sa va deveni o certi-
tudine, ceea ce deja pare, de bună
seamă că va dori să demonstreze
că s -a ţinut de c uvânt. De altfel,
Doljul, din punct de vedere poli-
tic, a contat mereu c a un bas tion
social-democ rat şi ar fi momen-
tul să-i fie răsplătită fidelitatea. Şi
atunci, o redecolare economică a
Doljului ar putea fi legată de nu-
mele lui Vic tor Ponta, premierul
care, dincolo de promisiuni de cir-
cumstanţă, s-a şi implicat nemij-
locit în renaşterea aces tei zone a
Olteniei, Craiova fiind motorul ei
economic. Pe de altă parte, însuşi

Victor Ponta pare convins de ne-
ces itatea imperioasă a susţinerii
Craiovei în toate demersurile ad-
ministraţiei publice loc ale, pentru
a nu se mări decalajele deja resim-
ţite faţă de munic ipiile din vestul
ţării. N-am trece cu vederea opţi-
unea deja enunţată, de a sus ţine
Craiova în aspiraţia dobândirii sta-
tutului de Capitală Culturală Eu-
ropeană în 2021, proiect al pri-
marului Lia Olguţa Vasilescu. Con-
vins că nu poate scăpa de presiu-
nea politică a acesteia în făgăduin-
ţele avansate, Victor Ponta  mai
ştie că se poate baza pe doljeni
doar ţinându-se de cuvânt, fiind-
că vorba este umbra faptei.

Astfel, persoanele care nu deţin acte de identitate şi îndeplinesc condi-
ţiile de vârstă, deţinătorii de buletine de identitate sau cărţi de identitate a
căror valabilitate a expirat, sunt aşteptaţi să solicite eliberarea de noi do-
cumente de identitate chiar din prima zi de activitate la acest serviciu.
Noul serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor vine în
sprijinul celor aproximativ 4440 de cetăţeni ai comunei, care începând
cu data de 7.05.2014, nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze în oraşul Filiaşi
pentru a-şi obţine actele de identitate. Programul de funcţionare al servi-
ciului va fi zilnic de luni până vineri, între orele 8.30-16.30, în ziua de
miercuri programul prelungindu-se până la orele 18.30.

ALINA DRĂGHICI

Ghişee de evidenţă a populaţiei
în comuna Brădeşti

Serviciul Public Comunitar Local de  Evi-
denţă a Persoanelor Brădeşti îş i va deschi-
de  activitatea miercuri, 7 mai. Direcţia Pu-
blică Comunitară de Evidenţă a Persoane-

lor Dolj aduce la cunoştinţă această schim-
bare cetăţenilor din comuna Brădeşti ş i ce-
lor care  doresc să-ş i stabilească domiciliul
în localitatea respectivă.

Relaţii suplim entare se pot
obţine prin Com partim entul Re-
laţii Publice din cadrul Direc-
ţiei Publice Comunitare de Evi-
denţă a Persoanelor Dolj,  la nu-
merele de telefon 03511437.038,
03511437.039 şi de la sediul Ser-
viciului Public Comunitar Lo-
cal de Evidenţă a Persoanelor
Brădeşti.

Primăria Craiova organizează cea
de-a doua ediţie a Festivalului
„Mihai Viteazul”. Ca şi primul
spectacol, care a avut loc anul trecut
pe velodrumul din Parcul Romanes-
cu, festivalul va avea o tematică
medievală, deliciul pentru public
fiind, şi de această dată, costumele şi
decorurile de epocă pe care organi-
zatorii le vor folosi. Spectacolul se
desfăşoară timp de două zile, pe 10

Festivalul „Mihai Viteazul”,
la cea de-a doua ediţie

şi 11 mai, şi îl va celebra pe banul
Craiovei, Mihai Viteazul. Festivalul
este gândit ca o incursiune în vre-
mea de atunci, cu demonstraţii de
luptă şi concursuri. De asemenea, nu
va lipsi nici parada costumelor de
epocă. Anul trecut, la debutul festi-
valului, festivalul s-a inspirat din
bătălia de la Călugăreni, iar ca fapt
inedit, primarul Craiovei, Lia Olguţa
Vasilescu, s-a costumat în haine
medievale.

LAURA MOŢÎRLICHE

Marian Jean
Marinescu este
din 2007 deputat
european de
centru dreapta,
vicepreşedinte al
puternicului grup
PPE. În aceşti
ani, el s-a remar-
cat prin participa-
rea la multe din
acţiunile impor-
tante ale Parla-
mentului Euro-
pean, printre
care misiunile de
monitorizare ale
alegerilor de la
Chişinău, în
2009. El este unul dintre puţinii deputaţi europeni care fac în acelaşi timp oficiu de
reprezentare a instituţiei, întrucât este adesea prezent în mass-media, dar este şi un
bun tehnician.

Marinescu este inginer de avioane , absolvent al Facultăţii de Aeronave a Univer-
sităţii Politehnice din Bucureşti. Tehnocrat, dar şi politician implicat în toate dosare-
le sensibile legate de România, iată portretul unui influent deputat european.

Cariera lui Marian Jean Marinescu la Bruxelles şi Strasbourg a început în sep-
tembrie 2005, când se alătura echipei de observatori români pe lângă Parlamentul
European, înainte de a fi ales în 2007 membru cu drepturi depline pe listele PDL.

Europarlamentarul anului 2014 :
MARIAN JEAN MARINESCU
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Domnule preºedinte Valeriu
Zgonea, se apropie un nou scru-
tin al alegerilor europarlamenta-
re. Cât de importante sunt aceste
alegeri? Credeþi cã românilor le
pasã astãzi mai mult de ”Europa
dumitale”, vorba lui Caragiale?

Ne pasã în primul rând de Ro-
mânia, dar nu trebuie sã uitãm cã
România este astãzi parte a Euro-
pei, iar Europa este ºi a noastrã, a
românilor. ªi vrem sã fim respec-
taþi în Europa, vrem sã fim mândri
cu þara noastrã. Tocmai de aceea
sunt importante aceste alegeri ºi
este important pe cine trimitem sã
ne reprezinte în Europa. Parla-
mentul European joacã un rol im-
portant pentru fiecare þarã mem-
brã, mai ales cã o bunã parte a
legislaþiei naþionale fie este con-
turatã la nivelul Uniunii Europe-
ne, fie este adoptatã în baza unor
norme europene care sunt votate
de Parlamentul European. Dacã
vrem sã vedem o creºtere a nive-
lului de trai pentru cât mai mulþi
dintre români, atunci trebuie sã
trimitem în Parlamentul European
oameni care sã promoveze bunã-
starea. Am vãzut cu toþii ce a în-
seamnat austeritatea impusã de
partidul popularilor europeni ºi de
aliaþii lor din România, domnii
Bãsescu, Boc ºi Blaga. Eu nu cred
cã românii îºi mai doresc tãieri de
salarii si pensii, disponibilizãri,
închideri de ºcoli ºi spitale, scum-
piri pe linie la gaze ºi curent elec-
tric. Eu cred cã românii au vãzut
în ultimii doi ani cã þara poate fi
guvernatã ºi altfel. Cã pot fi crea-
te ºi locuri de muncã noi, dar ºi
kilometri de autostradã câþi nu au
fost realizaþi în tot regimul Bãses-
cu. Cã pot fi majorate ºi pensiile,
dar ºi fondurile alocate susþinerii
întreprinzãtorilor români. Cã pot
fi crescute ºi salariile mici, dar ºi
exporturile realizate de economia
României. Dacã vrem sã rãmâ-
nem ºi pe mai departe pe acest
drum, atunci este important ca
PSD sã trimitã în Parlamentul Eu-
ropean cât mai mulþi europarla-
mentari, pentru ca aceºtia, împre-
unã cu social-democraþii europeni,
sã promoveze o politicã a bunas-
tarii la nivelul întregii Uniuni Eu-
ropene.

Cum au sprijinit concret eu-
roparlamentarii români ai PSD
dezvoltarea localã, rezolvarea pro-
blemelor cu care se confruntã
cetãþenii aici, în þarã?

Europarlamentarii au la îndemâ-
nã instrumente care influenþeazã
politicile europene, pe cele naþio-
nale ºi, în cele din urmã, influen-
þeazã viaþa de zi cu zi a fiecãrui
cetãþean, din fiecare localitate. Toþi
europarlamentarii noºtri au luptat
pentru dreptul la liberã circulaþie
ºi dreptul la muncã al românilor în
toate statele din Europa, au apãrat
românii în faþa atacurilor din par-
tea extremiºtilor ºi a populiºtilor
europeni, s-au bãtut pentru a obþi-
ne mai mulþi bani europeni pentru
România.

Vã dau doar câteva exemple
concrete. Victor Boºtinaru este
unul dintre cei mai activi ºi apre-

ciaþi europarlamentari români, care
a luptat pentru extinderea perioa-
dei de accesare a banilor europeni,
precum ºi pentru o politicã de co-
eziune mai puternicã, în avantajul
României. Datoritã lui, României i-
a fost prelungitã cu un an perioa-
da de folosire a banilor europeni
din exerciþiul financiar 2007-2013.
Sunt bani folosiþi pentru dezvolta-
rea localitãþilor, pentru asfaltarea
drumurilor, pentru sistemele de ali-
mentare cu apã, staþii de epurare
ºi canalizare, pentru centre socia-
le. Acestea sunt lucruri importan-
te pentru fiecare comunitate, pen-
tru fiecare familie. Viorica Dãn-
cilã a sprijinit agricultura din Ro-
mânia prin amendamentele aduse
reformei Politicii Agricole Comu-
ne, s-a bãtut în Parlamentul Euro-
pean pentru a obþine mai mulþi bani
europeni pentru agricultorii români,
dar ºi pentru persoanele defavori-
zate. Corina Creþu a reprezentat
cu mândrie România la Bruxelles
în toþi aceºti ani, fiind un apãrãtor
recunoscut al românilor în faþa ata-
curilor din partea extremiºtilor ºi a
populiºtilor europeni. A luptat con-
stant pentru dreptul la liberã cir-
culaþie ºi dreptul la muncã al ro-
mânilor în statele din Europa. Da-
ciana Sârbu s-a implicat intens în
negocierile de la Bruxelles privind
viitorul agriculturii UE, depunând
peste 80 de amendamente la pro-
iectul de reformã a Politicii Agri-
cole Comune, ºi s-a luptat pentru
mãsuri favorabile României. A or-
ganizat în Europa evenimente de
promovare a produselor româ-
neºti. De asemenea, a cerut UE sã
creeze un cadru de protecþie a lu-
crãtorilor migranþi împotriva abu-
zurilor angajatorilor.

Spre deosebire de Monica Ma-
covei ºi alþii ca ea, aceºti oameni
au apãrat întotdeauna interesele
României ºi nu ºi-au denigrat þara
la Bruxelles sau în cancelariile eu-
ropene. Bãsescu ºi PDL i-au lãsat
pe români sã fie trataþi ca niºte
cetãþeni de mâna a doua în þãrile
din UE.

”Europarlamentarii propuºi
de PSD-UNPR-PC vor reprezen-
ta cu mândrie România”

Vã rog sã precizaþi trei motive
principale pentru care românii ar
trebui sã voteze candidaþii Alian-
þei PSD-UNPR-PC.

În primul rând, pentru cã avem
cei mai buni candidaþi. Avem o
echipã puternicã, valoroasã, sunt
oameni care ºtiu sã lupte pentru
binele românilor. sunt oameni bine
pregãtiþi, profesioniºti în domenii-
lor lor de activitate, care vor pro-
mova interesele României în Eu-
ropa, pentru urmãtorii cinci ani.
Este o listã care îmbina experienþa
Ecaterinei Andronescu, a lui Ioan
Mircea Paºcu, Dan Nica sau Vic-
tor Boºtinaru, cu energia ºi entu-
ziasmul unei generaþii de oameni
tineri, precum Corina Creþu sau
Cãtãlin Ivan. L-aº menþiona ºi pe
Sorin Moisã, un tânãr cu o pregã-
tire excepþionalã ºi cunoaºtere
aprofundatã a politicilor europene,
consilier politic al Delegaþiei CE în
România ºi director adjunct de
cabinet al comisarului european
pentru Agriculturã, Dacian Cioloº.
Ni se alãturã, pe aceastã listã, ºi
oameni care au avut succes în afa-
ra politicii, precum Damian Drã-
ghici, un român respectat ºi iubit
peste tot în lume. Este o echipã
echilibratã ºi competentã.

În al doilea rând, un vot pen-
tru candidaþii propuºi de
PSD+UNPR+PC înseamnã un
vot pentru social-democraþii eu-
ropeni – adevãraþii prieteni ai
României la Bruxelles ºi Stras-
bourg. Social-democraþii euro-
peni sunt cei care au sprijinit cel
mai mult procesul de aderare a
României la UE ºi cei care, în pro-
cesul de integrare, au fost alãturi
de România în faþa valului de po-
pulism sau de critici ºi atacuri ne-
justificate la adresa cetãþenilor ro-
mâni din Italia, Spania sau Marea
Britanie. Social-democraþii euro-
peni sunt cei care au susþinut creº-
terea alocãrilor de fonduri europe-

ne pentru România ºi cei care ne
sprijinã cel mai mult în eforturile
noastre de aderare la Spaþiul
Schengen.

În al treilea rând, noi ne-am þi-
nut de cuvânt. România a înregis-
trat în 2013 una dintre cele mai
mari creºteri economice din Uniu-
nea Europeanã. Pentru prima datã
în ultimii 20 ani, România a exportat
mai multe produse agricole decât
a importat. Rata de absorbþie a fon-
durilor europene a crescut de la
7% în timpul guvernãrii PDL, la
35% dupã numai un an de guver-
nare USL. Inflaþia a ajuns ºi ea la
un minim istoric, de 1,5%, ceea
ce înseamnã cã preþurile au rãmas
aproape pe loc. Peste un milion de
angajaþi au beneficiat de majora-
rea salariului minim, iar profesorii
debutanþi ºi medicii rezidenþi pri-
mesc ºi ei mai mulþi bani decât anul
trecut. Dar poate cel mai impor-
tant, în vreme ce Europa se con-
fruntã cu problema gravã a ºoma-
jului, noi am creat 80.000 de lo-
curi noi ºi am adus rata ºomajului
la una dintre cele mai mic valori
din Uniune. Un vot pentru PSD-
UNPR-PC este un vot pentru con-
tinuarea acestei guvernãri.

”Oltenia are un potenþial
economic uriaº”

Când vorbim despre Europa
ºi despre fonduri europene, nu
putem sã nu ne gândim la fap-
tul cã Oltenia este una dintre
cele mai sãrace regiuni. Poten-
þial existã, fãrã îndoialã, pen-
tru dezvoltarea regiunii. Ce tre-
buie fãcut pentru a spori atrac-
tivitatea zonei pentru potenþia-
lii investitori?

Oltenia se aflã, încã, în urma
altor regiuni, dar vã asigur cã lu-
crurile sunt pe cale sã se schimbã
în bine. Dezinteresul foºtilor gu-
vernanþi faþã de întreaga regiune
Oltenia nu este un secret pentru
nimeni. Ani de zile au fost olteni la
conducerea Ministerului Transpor-
turilor, iar Oltenia nu are nici mã-
car un kilometru de autostradã.

Avem nevoie de o autostradã în
Oltenia ºi o vom face. Întreaga
regiune Oltenia are un potenþial
economic uriaº, toþi suntem con-
ºtienþi de el. Avem avantajul unui
Aeroport Internaþional la Craiova.
Consiliului Judeþean a investit peste
10 milioane de euro pânã în pre-
zent în dotãri ºi terminale noi ºi
urmeazã sã reabiliteze infrastruc-
tura de miºcare a aeroportului,
proiect în valoare totalã de 24,4
milioane de euro, cu finanþare din
fonduri europene. Podul Calafat-
Vidin reprezintã, de asemenea, o
investiþie importantã pentru infras-
tructura din zonã, precum ºi pen-
tru economia Olteniei. Pânã în varã
vor începe lucrãrile la autostrada
Craiova-Slatina-Piteºti, la pachet
cu centura ocolitoare a municipiu-
lui Slatina. Anul viitor, drumul na-
þional Craiova- Calafat va fi termi-
nat, în timp ce DN Craiova- Be-
chet va intra în reabilitare. Inves-
tiþia Ford de la Craiova reprezintã
motorul dezvoltãrii economice a
întregii regiuni, pentru cã antrenea-
zã dezvoltarea industriei pe orizon-
talã. Sunt multe firme care îºi dez-
voltã activitatea pentru cã primesc
comenzi de la Ford. Dar Oltenia
nu înseamnã numai Ford. Sunt
multe alte investiþii ºi firme care
produc zeci ºi sute de milioane de
euro anual ºi care dau de lucru
pentru zeci de mii de angajaþi. Po-
peci Utilaj Greu este una dintre cele
mai moderne companii din Euro-
pa Centralã ºi de Est în domeniu.
Avem aici ºi Pirelli, Alro, Comple-
xul Energetic Oltenia, care este
pilonul de bazã al sistemului ener-
getic naþional. Jumãtate din ener-
gia electricã a þãrii pe timpul iernii
a fost asiguratã de cele trei com-
plexuri energetice din Oltenia -
Turceni, Rovinari ºi Craiova. A fost
semnat memorandumul prin care
va demara cea mai mare investiþie
chinezeascã din România, de pes-
te un miliard de dolari, pentru con-
strucþia unui nou grup la termo-
centrala Rovinari din Complexul
Energetic Oltenia, de 500-600 MW.
Oltenia înseamnã ºi maºini agricole
ºi tractoare, adicã MAT Craiova,
singura întreprindere din România
care mai produce utilaje cu tehno-
logie româneascã. Desigur, poten-
þialul agricol al regiunii este unul
dintre punctele tari ale Olteniei.
Anul trecut, agricultura a adus 18
mld. euro în economie.

În calitate de preºedinte al Ca-
merei Deputaþilor am numeroase
întâlniri cu ambasadorii acreditaþi
la Bucureºti, cu ºefi de parlamen-
te ºi reprezentanþi ai guvernelor din
întreaga lume, iar discuþiile vizea-
zã preponderent dinamica relaþii-
lor economice bilaterale ºi oportu-
nitãþile de afaceri. În toate vizitele
oficiale în strãinãtate plec cu bra-
þele încãrcate de materiale care sã
promoveze economia româneascã,
investitorii români ºi realitãþile ro-
mâneºti. La fel fac ºi colegii mei
deputaþi, ºi europarlamentarii
noºtri, care reprezintã un vector
de imagine pentru România. ªi
vreau sã subliniez, din nou, cã eu-
roparlamentarii propuºi de PSD-
UNPR-PC vor lupta pentru un vi-
itor mai bun al tuturor românilor.

”România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii””România vrea o politicã a bunãstãrii”



cuvântul libertãþii / 7marþi, 6 mai 2014
economie

Ajutorul de stat se acordã pro-
ducãtorilor agricoli care îndepli-
nesc o serie de condiþii, în func-

Cererile trebuiesc depuse pânã pe 10 iunie
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Producãtorii agricoli mai pot de-
pune la Agenþia de Plãþi ºi Interven-
þie pentru Agriculturã (APIA) cere-
rea de acord prealabil pentru anul
2014, în vederea acordãrii unui aju-
tor de stat pentru motorina utilizatã
în agriculturã, pânã pe 10 iunie a.c

inclusiv. Ajutorul de stat se acordã
sub formã de rambursare a diferen-
þei dintre acciza standard ºi acciza
redusã (stabilitã la 21,00 euro/1000
litri) pentru motorina utilizatã la
efectuarea lucrãrilor mecanizate în
agriculturã.

þie de sectorul/sectoarele vege-
tal, zootehnic ºi/sau îmbunãtãþiri
funciare în care îºi desfãºoarã

activitatea. Sã fie înscriºi în Re-
gistrul unic de identificare; sã fie
înscriºi în evidenþele APIA cu su-
prafeþele de teren pe care le ex-
ploateazã sau în Registrul plan-
taþiilor viticole, dupã caz; sã fie
înscriºi în Registrul agricol cu
suprafaþa spaþiilor protejate (sere
ºi solarii), dupã caz; sã fie înre-
gistraþi în Registrul naþional al ex-
ploataþiilor (RNE) al Autoritãþii
Naþionale Sanitare Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor.

“Suprafeþele de teren pe care
le exploateazã sã fie de minimum
un hectar inclusiv, iar suprafaþa
parcelei agricole sã fie de cel pu-
þin 0,3 ha, cu excepþia suprafe-
þelor aferente legumelor cultiva-
te în spaþii protejate. În cazul vii-
lor, livezilor, culturilor de hamei,
pepinierelor pomicole, pepiniere-

lor viticole, arbuºtilor fructiferi,
suprafaþa minimã a parcelei tre-
buie sã fie de cel puþin 0,1 ha”,
se precizeazã în comunicatul
APIA Dolj.

Cererea de acord prealabil pen-
tru finanþare prin rambursarea di-
ferenþei de accizã se depune la cen-
trul judeþean APIA sau centrul
APIA unde a fost depusã cererea
de platã pentru schemele de spri-
jin pe suprafaþã ori cererea de

acord prealabil pentru finanþare
prin rambursare în cadrul sche-
mei de ajutor de stat pentru mo-
torina utilizatã în agriculturã apro-
batã prin H.G.408/2010. “Acor-
dul prealabil pentru finanþare prin
rambursare se emite de cãtre cen-
trele APIA în termen de cel mult
20 de zile de la data depunerii ce-
rerii de acord prealabil pentru fi-
nanþare prin rambursare”, se mai
spune în comunicat.

La nivel naþional, în anul 2013, 46% din-
tre creditele acordate de BCR pentru achi-
ziþionarea unei locuinþe au fost folosite pen-
tru cumpãrarea apartamentelor cu 2 came-
re, 23% pentru cele cu 3 camere iar 13%
pentru garsoniere. 14% din credite au fost
folosite pentru achiziþionarea unei case, iar
4% pentru apartamente cu 4 sau mai multe
camere. În Bucureºti s-au acordat cele mai
multe credite pentru apartamentele cu 2 ca-
mere – 48%. În ceea ce priveºte profilul
clienþilor beneficiari ai creditelor acordate
de BCR pentru achiziþia unei locuinþe, aceºtia
sunt în proportie de 54% bãrbaþi, marea
majoritate dintre ei având vârsta cuprinsã
între 25 ºi 40 ani, cãsãtoriþi, cu studii su-
perioare. Ponderea bãrbaþilor este însã des-
crescândã faþã de 2012 (58,5%), zonele în
care femeile sunt principalii clienþi ale aces-
tei pieþe fiind din ce în ce mai multe, Bucu-

Valoarea medie a unui credit acordat de Banca Comerciala
Romana (BCR) pentru achiziþionarea unei locuinþe în Bucureºti
este de circa 180.000 lei, în timp ce, la nivel naþional, valoare
medie a unui credit pentru locuinþã este de peste 140.000 lei,
conform unui studiu al bãncii. Valori mai mari ale creditelor
pentru locuinþe decãt valoarea medie la nivel naþional se
înregistreazã în judeþele Brasov, Constanþa, Iaºi, Timis ºi
municipiul Bucureºti. În acelaºi timp în judeþele Bacãu, Bihor,
Cluj, Dolj ºi Sibiu valoarea creditelor pentru locuinþe este mai
micã decât valoarea medie la nivel naþional.

reºtiul remarcându-se în
acest sens. “Din multe
puncte de vedere, în 2013,
profilul clientului a rãmas
acelaºi cu cel din 2012 ex-
cepþie fãcând un indicator
care s-a modificat sub-

stanþial. Dacã în 2012, doar aproximativ
10% dintre clienþi deþineau deja o proprie-
tate la momentul accesãrii creditului pen-
tru noua locuinþã, în 2013 acest procent
ajunge la aproape 29%. Aceste date subli-
niazã tendinþa de stabilizare a pieþei imobili-
are, clienþii considerând cã preþurile la care
sunt tranzacþionate imobilele sunt unele care
justificã investiþia, mai ales dacã clientul op-
teazã sã inchirieze imobilul respectiv; dife-
renþa dintre rata unui credit ipotecar ºi chi-
rie este, în multe cazuri, una nesemnifica-
tivã”, a declarat Teodor Mincu, ºeful Bi-
roului Management Parteneri, BCR.

Modele de afaceri în domeniul imobiliar

Datele prezentate mai sus au fost dis-
cutate cu partenerii BCR în cadrul celei
de a IV-a ediþii a Roadshow-ului BCR Real
Estate 2014. În cadrul conferinþelor sus-

þinute în 10 dintre principalele oraºe ale
tãrii, s-a discutat despre modele de afa-
ceri în domeniul imobiliar ºi avantajele pro-
duselor de creditare BCR. În anul 2013,
BCR a avut o contribuþie majorã în trans-
formarea pieþei de creditare dintr-o piaþã
aproape exclusivã în EURO în una în LEI,
fapt ce a creat posibiltiatea de a oferi clien-
þilor avantaje importante cum ar fi: lipsa
riscului valutar, avansuri mai mici, cos-
turi de creditare mai scãzute. „Din poziþia
de lider al pieþei bancare ne dorim în con-
tinuare sã sprijinim piaþa imobiliarã din Ro-
mânia prin oferte foarte atractive ºi soluþii
de finanþare complete. În prezent, BCR are
cea mai bunã solutie de finantare din piaþã
atat pentru clientii care achizitioneaza o pri-
ma locuinta, cât ºi pentru cei care doresc
sã-ºi îmbunãtãþeascã condiþiile locative
prin modernizarea / schimbarea celei deti-
nute. Suntem astfel bucurosi sã putem aju-
ta clienþii în realizarea unuia dintre cei mai
importanti paºi din viaþã: achiziþionarea /
construcþia / modernizarea unei locuinþe”,
a declarat Andrew Gerber, Director Pro-
duse Retail în cadrul BCR.

Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare Ru-
ralã ºi Pescuit (APDRP) organizeazã în  pe-
rioada 6 – 9 mai 2014, în judeþul Dolj, o
vizitã de exemplificare privind accesarea
fondurilor europene la proiecte finanþate
prin Programul Naþional de Dezvoltare Ru-
ralã (PNDR). În acest context se vor vizita
zece proiecte considerate ca exemple de
bunã practicã. Acest eveniment are loc în
cadrul Campaniei EuroAgricultura lansatã
la nivel naþional de APDRP, pentru prezen-
tarea ºi multiplicarea informaþiilor privind
accesarea ºi derularea finanþãrilor europe-
ne acordate României pentru agriculturã ºi
dezvoltarea ruralã.
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„Silvia” sau „Prinţesa Cearda-
şului” este una dintre cele mai fai-
moase operete compuse de Emme-
rich Kalman. În 1915, când acest
savuros cocktail de romantism, vals,
ceardaş şi umor fin a debutat pe
scena vieneză a Teatrului „Johann
Strauss”, publicul avea nevoie mai
mult decât oricând de mirajul unei
Belle Epoque. Iar acest basm de
cabaret, povestea de dragoste din-
tre tânăra cântăreaţă Silvia Varescu
şi Prinţul Edwin, era transpus într-
un libret excepţional, care includea
numeroase elemente de fascinaţie şi
reverie: localuri de noapte seducă-
toare, baluri din înalta societate, in-
trigi care se ţes şi desfac cu uşurin-
ţă şi personaje care par să practice

Opereta „Silvia”, în premieră
la Opera Română Craiova

Una dintre  ce le  mai faimoas e  ope re te
compus e de  Emmerich Kalman, „Silvia”,
va ave a pre miera la Ope ra Română Craio-
va la mijlocul ace stei luni, pe 15 mai, înce -
pând cu ora 19.00. Pove s te a de dragoste
dintre  tânăra cântăre aţă Silvia Vare s cu ş i

Prinţul Edwin va fi trans pus ă în sce nă de
Andras  Kurthy – re gizor şi director de  pro-
grame  la Opera de Stat din B udape sta, dar
ş i colaborator pe rmanent al Ope re i Ma-
ghiare  din Cluj-Napoca şi Rudas The atri-
cal Organization (California, SUA).

Libretul scris de Leo
Ste in şi Bela Jenbach
spune povestea amoru-
lui fără speranţă dintre
Ducele Edwin şi Silvia,
vedetă a cabaretului Or-
pheum din Budapesta,
dragoste care este dez-
aprobată de familia du-
ce lui. Părinţii fac tot
ceea ce le stă în putinţă
pentru a-l atrage pe fiul
lor înapoi la Viena, unde
îl aşte aptă o partidă
adecvată, Contesa Stazi.
Pentru a urgenta rezol-
varea situaţiei, părinţii
îi fac rost Silviei de un
contract la New York, în
virtutea despărţirii grab-
nice  a celor doi. Dar
Contele Boni conspiră să
îi ajute pe îndrăgostiţi, la
fel şi chelnerul, Miska,
fratele său geamăn Al-
fons, valetul din casă
Lippert-Weilersheim şi Unchiul Feri, prietenul lui Boni, de la Orpheum.
Principalul ţesător al intrigilor, acesta este dispus chiar să-şi deconspi-
re iubirea din tinereţe, însăşi mama lui Edwin, pentru a reuşi.

frivolitatea cu fervoare.
Regizată într-o viziune clasică,

montarea lui Andras Kurthy de la
Opera craioveană pledează pen-
tru „esenţa” operetei, a spectaco-
lului de gen,  alert, spumos, con-
struit din răsturnări de s ituaţie,
cupe de şampanie şi finaluri feri-
cite.  Replicile savuroase de umor
fin,  în paş i de vals şi ritmuri f ier-
binţi de c eardaş vor răsuna în in-
terpretarea artiş tilor Renata Vari
(Silv ia,  şansonetistă) , Adrian
Grădinaru (Arhiducele Ferdinand
Salv ador) ,  Cosmin Vas ilesc u
(Ducele Leopold Maria), Edith
Mag Noferi (Ducesa Cecilia, so-
ţia ducelui) ,  Florin Butnaru
(Prinţul Edwin, fiul lor), Lauren-

ţiu Nicu (Contele Bonifaciu Kau-
ciano), Noemi Modra (Contesa
Stazi), Gabriel Marciu, Ioan Che-
rata, Lelia Vais, Violeta Ţicu, Anca
Ţecu, Ştefan Ciucă, Dragoş  Dra-
gomirescu, Alexandru Petre, Mir-
cea Tudora,  Nicolae Popa, Cos-
tin Nanu şi Tamara Grama.

Costumele şi decorurile sunt rea-
lizate de Răsvan Drăgănescu, iar co-
regrafia îi aparţine lui Adrian Mure-
şan (Cluj-Napoca). Premiera din 15
mai, ca şi următoarea reprezentaţie,
din 17 mai, ora 19.00, vor avea loc
sub conducerea muzicală a maestrului
Gheorghe Stanciu – actualmente di-
rijor principal la Teatrul Naţional de
Operă şi Balet „Oleg Danovski” din
Constanţa. Dat fiind faptul că, încă

de la premiera pe scena vieneză, din
urmă cu aproape un secol, a făcut
săli pline atât în Europa, cât şi în Ame-
rica, reprezentanţii Operei craiovene

sunt convinşi că spectacolul de ope-
retă „Silvia” va avea un deosebit im-
pact la public.

MAGDA BRATU

Atelier pentru descoperirea identităţii judiciare
Centrul pentru Cultură Contemporană Club

Electroputere anunţă deschiderea atelierului
„Cine se teme de justiţie?” din cadrul programului
„Complex de Vitamine”. Invitatul acestei ediţii
este avocatul Andi Puiu, care propune un atelier

pentru descoperirea identităţii judiciare, ce are
ca scop tratarea temerilor legate de actul proce-
dural juridic. Atelierul se va desfăşura sâmbătă,
10 mai, cu începere de la ora 17.00, la Club Elec-
troputere Craiova, din Calea Bucureşti nr. 56.

Este justificată spaima pe care
o trăieşte aproape orice persoană
implicată într-o procedură judicia-
ră, fie că este vorba de magistrat,
avocat, poliţist, inculpat, victimă,
rec lamant sau pârât? Care sunt
cauzele unei astfel de frici? Cum
îşi pune aceasta amprenta asupra
procedurilor judiciare? Există prea
multă dramatizare judiciară? Este

legitimă aspiraţia soluţionării
tuturor conflictelor sociale pe

cale juridică? Sunt doar câteva din-
tre întrebările la care atelierul, prin
avocatul Andi Puiu, va răspunde.

„Scenariul propus pentru această
temă este performativ. Cei care do-
resc să participe va trebui să îşi
anunţe prezenţa prin e-mail la adre-
sa info@clubelectroputere.ro. Primii
20 înscrişi vor fi împărţiţi în două
tabere – acuzaţi şi acuzatori –, pen-

tru a simula dimensiunea şi dina-
mica juridică a unei săli de judeca-
tă”, au precizat organizatorii.

„Complex de Vitamine” este un
program de workshop-uri, confe-
rinţe, dezbateri şi ateliere, ce cu-
prinde o arie foarte variată de do-
menii. Plecând de la constatarea că
astăzi relaţiile interumane sunt alie-
nate de factori care privesc socie-
tatea de consum, mass-media sau
tehnologie etc., programul încear-

că să scurtcircuiteze această situa-
ţie c reând un spaţiu alternativ,
nonideologic de relaţionare şi dez-
batere. „Complex de Vitamine” ur-
măreşte să împărtăşească publicu-
lui, prin selecţia invitaţilor şi prin
particularităţile temelor prezentate,
atât aspecte ale cotidianului care
scapă criticii, cât şi un ansamblu
de idei cu o importantă componen-
tă practică. 

MAGDA BRATU

Proiectul cultural „Scoarţe şi covoare olte-
neşti” îşi propune să promoveze unitatea cul-
turală a popoarelor  francofone prin evidenţie-
rea unor elemente de patrimoniu naţional, res-
pectiv scoarţele şi covoarele olteneşti. Proiectul este
realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj ş i în
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj,
Liceul Tehnologic Transporturi CFR Craiova, Cole-
giul Pedagogic „Ştefan Velovan” Craiova, Primăria
Calafat, Biblioteca „George Şt. Marincu”,  filiala Ca-
lafat, şi Ansamblul Folcloric „Rozele Calafatului”.

Spec ialiştii Muzeului Olteniei împreună cu şeful
Secţiei de Etnografie, dr. Cornel Bălosu,  vor prezen-
ta participanţilor  la acţiune c olecţia inedită de sc oar-
ţe ş i covoare olteneşti aflată în patrimoniul instituţiei
craiovene. În cadrul unei mese rotunde, prof.  dr.
Maria Tronea, preşedintele Asociaţiei Române a Pro-

Despre „Scoarţe şi covoare olteneşti”,
la Casa Băniei

Secţia de Etnografie a Muzeului
Olteniei organizează astăzi, ora 13.30,
proiectul cultural „Scoarţe şi covoare
olteneşti”, derulat sub egida programu-
lui cultural-educativ „Patrimoniul
imaterial al popoarelor francofone / Le
patrimoine immateriel des peuples
francophones”.

fesorilor de Franceză (A.R.P.F.), f iliala Dolj, va vorbi
participanţilor despre motivele tradiţionale existente
pe scoarţele şi covoarele olteneşti, semnificaţia sim-
bolică a utilizării acestora, precum şi despre tehnici
utilizate de meşteşugarii olteni în realizarea unor pie-
se de  patrimoniu unice.

La finalul întâlnirii, Ansamblul Folc loric „Rozele
Calafatului” va susţine un spectac ol de c ântece şi
dansuri populare, în încerc area de a reda atmosfe-
ra vremurilor  autentice,  când oltenii ţeseau scoarţe
ş i c ovoare specif ic e, renumite, în prezent,  în
întreaga lume.

MAGDA BRATU

Studiile vor fi finanţate de stat şi, potrivit sindicatelor, aproximativ 13
mii de profesori ar intenţiona să obţină o a doua diplomă de licenţă.
Statul va finanţa cea de-a doua specializare, iar facilitatea nu se aplică şi
pentru orice altă persoană care doreşte încă o diplomă de licenţă, ci
numai pentru cadre didactice. “Încercăm o formulă împreună cu uni-
versităţile nu doar pentru zona Iaşiului ci pentru toată ţara de obţinere a
celei de-a doua calificări. Există posibilitatea legală. Conform legii există
posibilitatea să parcurgi
trei sau patru semestre
pentru a doua califica-
re”, a explicat Remus
Pricopie.  În Marea Bri-
tanie persoanele c are
doresc să facă o a doua
facultate pot apela la un
împrumut guvernamen-
tal pentru achitarea taxei
de studii. Pe de altă par-
te, în Danemarca, Sue-
dia, Norvegia, Finlanda şi
Scoţia studiile universi-
tate sunt gratuite.

ALINA DRĂGHICI

Profesorii care vor o nouă specializare
ar putea face gratuit a doua facultate

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie a anunţat în urmă
cu câteva zile că dascălii care vor dori să urmeze cursurile
unei a doua facultăţi o vor putea face gratuit.
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Intense lupte se derulau
ieri lângã Sloviansk, în es-
tul Ucrainei, ºi se înregistrau
morþi, anunþa jurnaliºtilor
ministrul de Interne, Arsen
Avakov, aflat în apropierea
teatrului  de operaþiuni.
Acesta n-a precizat cãreia
dintre tabere îi aparþineau
victimele ºi nici numãrul
acestora. Slovianskul este
un bastion al rebelilor sepa-
ratiºti proruºi, încercuit de
vineri de armata ucraineanã,
care filtreazã minuþios cir-
culaþia autoturismelor. Deºi
luptele se duc în periferia
oraºului, oameni înarmaþi þin
oraºul de mai multe sãptã-
mâni sub control. „Misiunea
mea este sã elimin teroriºtii. Sin-
gura tacticã este sã avansãm
puþin câte puþin spre centrul ora-
ºului”, a declarat Arsen Avakov.
La rândul sãu, ºeful Gãrzii naþi-
onale, Stepan Poltorak, prezent
la faþa locului, fãcea remarca
„adversarii noºtri sunt bine echi-
paþi ºi bine antrenaþi (...) rutele
de acces spre zonele de conflict

Ucraina: Putin ezitã între o intervenþieUcraina: Putin ezitã între o intervenþieUcraina: Putin ezitã între o intervenþieUcraina: Putin ezitã între o intervenþieUcraina: Putin ezitã între o intervenþie
militarã directã ºi una indirectãmilitarã directã ºi una indirectãmilitarã directã ºi una indirectãmilitarã directã ºi una indirectãmilitarã directã ºi una indirectã

Inspectorii Agenþiei Interna-
þionale pentru Energie Atomicã
(AIEA) au sosit la Teheran,
pentru a vizita douã instalaþii
nucleare în cadrul acordui de
transparenþã care expirã la ju-
mãtatea lunii mai, a anunþat ieri
presa iranianã. Directorul ge-
neral adjunct al AIEA, Massi-
mo Aparo, urmeazã sã se în-
tâlneascã cu responsabili ai Or-
ganizaþiei Iraniene pentru Ener-
gie Atomicã (OIEA) înainte de
a vizita minele de extracþie a
uraniului de la Saghand ºi com-
plexul unde se produce con-
centrat de uraniu de la Arda-
kan, în centrul þãrii. Apoi, Apa-
ro se va întâlni ºi cu reprezen-
tanþi ai centrului de la Arak,
pentru a discuta despre reac-
torul cu apã grea care provoa-
cã îngrijorarea occidentalilor, a

Inspectorii AIEA se aflã la Teheran, pentru noi
inspecþii la instalaþiile nucleare iraniene

afirmat un oficial OIEA, citat
de agenþia Irna. Vizita la cele
douã ins ta la þ i i ,  precum º i
furnizarea de informaþii cu pri-
vire la reactorul de la Arak, fac
parte dintr-un acord de coope-
rare încheiat în februarie între
Iran ºi AIEA, privind ºapte mã-
suri de transparenþã în progra-
mul nuclear controversat al
Teheranului, care trebuie veri-
ficate înainte de 15 mai. Coo-
perarea dintre Iran ºi AIEA are
loc în paralel cu negocierile în-
tre Teheran ºi þãrile din grupul
5+1 (SUA, Rusia, China, Fran-
þa, Marea Britanie ºi Germania)
privind un acord final pe tema
programului nuclear iranian.
Cele douã pãrþi urmeazã sã se
întâlneascã la Viena la 13 mai,
pentru noi discuþii pe tema do-
sarului nuclear.

sunt închise ºi accesul civililor
este interzis”. Informaþiile sunt,
de bunã seamã, trunchiate de o
parte ºi de alta. Rusia a pus în
gardã ieri iminenþa unei „catas-
trofe umanitare” în oraºele blo-
cate de armata loialistã ucrainea-
nã, prin faptul cã se constatã o
penurie de medicamente ºi în-
treruperea aprovizionãrii popu-

laþiei cu alimente. Ce aºteaptã
Vladimir Putin? Un pretext? Dra-
ma de la Odesa, prezentatã de
televiziunile din Rusia, pãrea
ocazia gãsitã pentru „incitarea
criminalã” a autoritãþilor de la
Kiev. Se spune de cãtre experþii
militari cã inclusiv starea vre-
mii nu avantajeazã operaþiunile
militare. „Aviaþia rusã nu iubeº-
te vremea urâtã”. Poate salva
ploaia Ucraina? Totul pare o glu-
mã. Mai degrabã se aºteaptã
destabilizarea durabilã a regiu-
nilor din estul ºi sudul þãrii, ceea
ce va permite Rusiei sã decre-
teze prezidenþialele din 25 mai
ilegitime ºi sã reclame Occiden-
tului cã toate incursiunile în spa-
þiul fost sovietic sunt rezultatul
eºecului ºi haosului. Câþiva bãr-
baþi echipaþi în verde, cu cagu-
le, bine antrenaþi, sunt suficienþi.
Elicopterele armatei ucrainene
ce au survolat Slavianskul la 2
mai a.c. au fost abãtute de lan-
satoare de rachete. Nucleul dur
al combatanþilor din Slaviansk
este compus din „spetsnaz

(GRU)”, oameni ai Serviciu-
lui rus de informaþii militare,
probabil ofiþeri în retragere
coordonaþi de Kremlin. Elibe-
rarea subitã a ostatici lor
OSCE se înscrie în acest con-
text. Vladimir Lukin, media-
torul rus deplasat vineri la Sla-
viansk, n-a negociat nimic.
Aºadar, rãzboi deschis sau
gherilã teleghidatã? Oricare
va fi decizia lui vladimir Pu-
tin, Ucraina sub forma actua-
lã pare condamnatã. Dezin-
formarea vine din toate pãrþi-
le. Cotidianul german „Bild”,
publicaþie extrem de serioa-
rã, în numãrul sãu de dumi-
nicã enumera prezenþa la Kiev
a unui numãr de specialiºti

americani în informaþii, care
consiliazã guvernul ucrainean.
Citând surse anonime ale servi-
ciului ucrainean de informaþii,
„Bild” preciza cã agenþi CIA ºi
FBI ajutã Kievul pentru a lichi-
da rebeliunea din estul þãrii ºi a
pune în loc un dispozitiv eficient
de securitate. Potrivit cotidianu-
lui german, agenþii nu sunt di-
rect implicaþi în confruntarea cu
separatiºtii proruºi, „activitatea
lor fiind cantonatã în Kiev”. Vi-
itorul Ucrainei nu mai depinde
acum doar de ucraineni, cum s-
a crezut în timpul manifestãri-
lor din „Maidan” (n.r. – Piaþa ),
iar aspiraþiile europene ale po-
porului ucrainean, prezentate la
maniera de cliºee, aveau ºi alt-
ceva în spate. Moscova, oricât
de blamatã ar rãmâne, decrip-
tase bine scenariile pregãtite,
parte a jocurilor geostrategice
deloc de datã recentã. Se joacã
un ºah perfid, aºa cum l-a pre-
vãzut politologul Zbigniew Brze-
zinski cu mai mulþi ani în urmã,
punându-i pe ruºi în gardã.

Ucraina ºi-a închis temporar
graniþa cu Crimeea ºi Sevastopol

Autoritãþile ucrainene au decis,
ieri, închiderea temporarã a 27 de
puncte de control ºi de trecere a
frontierei de stat cu Crimeea ºi Se-
vastopol, anexate la mijlocul lunii
martie la Federaþia Rusã, potrivit
site-ului oficial al guvernului de la
Kiev, citat de RIA Novosti. „Minis-
terul de Externe a fost însãrcinat sã
aducã la cunoºtinþa misiunilor di-
plomatice strãine în Ucraina, pre-
cum ºi reprezentanþelor diplomati-
ce ºi consulare ale Ucrainei, închi-
derea temporarã a punctelor de
control ºi de trecere”, se menþio-
neazã în comunicatul executivului
ucrainean. Anterior, Kievul, dupã
schimbarea puterii ºi anexarea Cri-
meei la Rusia, a interzis intrarea pe
teritoriul sãu a cetãþenilor ruºi de sex
masculin. Preºedintele interimar
ucrainean, Oleksandr Turcinov, a
declarat duminicã, într-un interviu
televizat, cã practic conducerea Ru-
siei a declanºat un rãzboi pe terito-
riul Ucrainei. Revoltele în regiuni
sunt orchestrate de provocatori,
printre care se numãrã ºi localnici.
Dar toate acþiunile lor sunt coordo-
nate dintr-un singur centru ºi acesta
este situat pe teritoriul Rusiei, a afir-
mat Turcinov, citat de publicaþia elec-
tronicã ucraineanã Last24.info.

Putin semneazã legea ce
pedepseºte cu închisoarea
„reabilitarea nazismului”

Preºedintele rus, Vladimir Putin,
a semnat, ieri, legea ce introduce
pedeapsa de pânã la cinci ani de în-
chisoare pentru „reabilitarea publi-
cã a nazismului”, „negarea fapte-
lor” stabilite de Tribunalul de la
Nurnberg, precum ºi pentru „rãs-
pândirea de false informaþii” cu pri-
vire la activitãþile Uniunii Sovietice
în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial, informeazã RIA Novosti.
„Legea federalã introduce respon-
sabilitate penalã pentru negarea fap-
telor stabilite de Tribunalul militar
internaþional pentru judecarea ºi pe-
depsirea marilor criminali de rãzboi
din þãrile europene ale Axei, pentru
aprobarea crimelor stabilite în pro-
cesul menþionat ºi pentru rãspândi-
rea de informaþii false despre acti-
vitãþile Uniunii Sovietice în timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial”,
precizeazã serviciul de presã al
Kremlinului. Legea, adoptatã de par-
lamentul rus în aprilie, stabileºte,
totodatã, ºi pedepse cu amenzi pen-
tru profanarea zilelor dedicate glo-
riei militare ºi istoriei Rusiei.

Fidesz propune alegerea
premierului ungar la 10 mai

Alianþa de guvernãmânt condu-
sã de Fidesz a propus ca premierul
sã fie selectat la 10 mai, a anunþat
ieri liderul grupului parlamentar,
Antal Rogan. Preºedintele ungar,
Janos Ader, l-a nominalizat pe po-
pulistul Viktor Orban, candidatul
alianþei formate de Fidesz ºi creº-
tin-democraþi pentru funcþia de pre-
mier, sã formeze viitorul guvern, în
urma alegerilor legislative. Totoda-
tã, Peter Harrach va continua sã
conducã grupul creºtin-democraþi-
lor, aliaþi ai Fidesz, au anunþat aceº-
tia într-o conferinþã de presã. Pri-
ma reuniune a noului Parlament a
fost convocatã pentru astãzi.
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Anunþul tãu!
TOMYSLUCY SRL  anunþã publi-

cul interesat cã a depus documentaþia
necesarã pentru obþinerea autorizaþiei
de mediu obiectiv punct de colectare
ºi valorificare resturi metalice ºi neme-
talice comuna Þuglui, sat Þuglui T 40 P
3 ºi 3/1 Dolj. Reclamaþii la sediul APM
Craiova pânã la data de 19.05.2014.

ANUNT PUBLIC Privind depune-
rea solicitarii de emitere a acordului
de mediu Spitalul Municipal Calafat
anunta publicul interesat asupra de-
punerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul ,,mon-
tarea unei instalatii de neutralizare a
deseurilor medicale periculoase re-
zultate din activitatea spitaliceasca”,
propus a fi amplasata in municipiul
Calafat, str. Traian, nr. 5, judetul Dolj.
Informatiile privind proiectul propus
si observatiile publicului pot fi con-
sultate si se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj din Craiova,
strada Petru Rares, nr. 1.

ASOCIAÞIA de Proprietari nr. 6
„Nicolae Titulescu” din Craiova, Calea
Severinului, nr. 18, bl. 309, sc. 1, parter,
organizeazã licitaþie publicã cu plic
închis în data de 23.05.2014 pentru rea-
lizarea unei ºarpante pe terasa imobi-
lului bl. 319 situat în strada Calea Se-
verinului, nr. 6. Ofertele se vor depune
pânã la data de 20.05.2014, ora 12.00, la
adresa: Craiova, Calea Severinului, nr.
6, bl. 319, sc. 1, ap. 33. Relaþii tehnice la
tel/fax: 0351.429.622, 0722.602.443.

Consiliul Local Mischii, concesi-
oneazã prin licitaþie publicã, fostul
sediu al CAP Motoci ºi terenul afe-
rent în suprafaþã de 1000 mp. Ofertele
se depun la sediul Consiliului Local
Mischii pânã la data de 28.05.2014, ora
10.00. Deschiderea ofertelor va avea
loc în data de 28.05.2014, ora 11.00.
Informaþii suplimentare ºi relaþii la te-
lefon: 0251/450.194.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Unitatea Militarã 0654 CRAIOVA or-

ganizeazã licitaþie publicã cu strigare
pentru atriubuirea contractului de în-
chiriere a unui spaþiu în suprafaþã de
13,05 mp, situat la reºedinþa unitãþii din
localitatea Craiova, strada Alexandru
Macedonski nr. 7, Craiova, judeþul Dolj,
în scopul înfiinþãrii unui punct de des-
facere a produselor alimentare pream-
balate (dulciuri, patiserie, bãuturi rãco-
ritoare etc) ºi nealimentare. Persoane-
le interesate se vor prezenta la sediul
unitãþii din localitatea Craiova, strada
Alexandru Macedonski nr. 7, judeþul
Dolj de unde, în perioada 6 – 16.05.2014,
orele 8.00 – 16.00, pot solicita în scris
fiºa de date a achiziþiei, care se obþine
contra sumei de 5 lei.

În conformitate cu HCLM 144/2014,
S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L. cu
sediul în Craiova, Calea Bucureºti nr.
51, organizeazã  licitaþie publicã  în ve-
derea  închirierii pe o perioadã de pa-
tru ani a terenurilor din Piaþa Dezrobirii
ºi Piaþa Centralã care aparþin dome-
niului public al Municipiului Craiova,
dupa cum urmeazã: - în data de
26.05.2014, ora 12:00 pentru închirierea
terenurilor din Piaþa Dezrobirii - poziþii-
le cadastrale nr. 4 ºi nr. 2 si Piaþa Cen-
tralã - poziþiile cadastrale nr. 176 ºi 177,
conform HCLM 144/2014; - în data de
28.05.2014, ora 12:00 pentru închirierea
terenurilor din Piaþa Dezrobirii-poziþii-
le cadastrale nr. 1 ºi nr. 3 ºi Piaþa Cen-
tralã-pozitia cadastralã nr. 78, conform
HCLM 144/2014. Documentaþia de par-
ticipare la licitaþiile publice  se achiziþi-
oneazã de la S.C Pieþe ºi Târguri Cra-
iova SRL. Ofertele se depun la sediul
S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL pânã
la data de susþinere a licitaþiilor publi-
ce (inclusiv), ora 10.00. Deschiderea
ofertelor va avea loc la sediul S.C Pieþe
ºi Târguri Craiova SRL în data mai sus
mentionatã, ora 12:00. Relaþii suplimen-
tare la sediul S.C Pieþe ºi Târguri Craio-
va SRL sau la telefon 0251/410696.

Primãria comunei Drãgoteºti, ju-
deþul Dolj strada Nicolae Iorga nr. 1
cod fiscal 4554297 telefon/ fax: 0251/
456.355. adrresã e-mail drãgotesti
@cjdolj.ro organizeazã procedura
publicã de închiriere a unei magazii
de depozitare cereale ºi a unui teren
aferent . Caietul de sarcini ºi alte in-
formaþii se obþin de la secretarul pri-
mãriei. Garanþia de participare este
de 200 lei. Depunerea ofertelor se
face la secretarul primãriei Drãgo-
teºti pânã la data de 18.05.2014 ora
10,00. Data limitã de solicitare de cla-
rificãri este de 15.05.2014. Fiecare
ofertant va depune o singurã ofertã
în douã plicuri sigilate, original ºi
copie introduse într-un singur plic
pe care se va afla numele ofertantu-
lui, adresa ºi telefonul. Data deschi-
derii ofertelor va fi 18.05.2014 ora 12,00
în sediul primãriei Drãgoteºti. Litigii-
le se vor judeca în instanþã la Jude-
cãtoria Craiova.

Mandatarul finaciar al Alianþei
Electorale PSD-UNPR-PC Dolj pen-
tru alegerile locale parþiale ale comu-
nei Coºoveni, din data de 25 mai 2014,
este doamna Cojman Ema Ilona, le-
gitimatã cu CI DX 833812, eliberat de
SPCLEP Craiova, la data de 1.03.2012.

Primaria comunei Podari anun-
ta publicul interesat asupra depune-
rii solicitarii de obtinere a autoriza-
tiei de mediu privind “Reteua de ali-
mentare cu apa in satul Podari’’. In-
formatiile privind potentialul impact
asupra mediului pot fi consultate la
sediul APM, Dolj, Craiova, str. Petru
Rares, nr. 1, zilnic, intre orele 9.-14.00.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM, Dolj, pana la data
de 21.05. 2014.

Primãria ºi Consiliul Local Cela-
ru organizeazã duminicã 11 Mai 2014,
Tradiþionala Sãrbãtoare „FLOAREA
DE SALCÂM” în punctul „Fântâna lui
Murgan”, începând cu ora 11.00.
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PRESTÃRI SERVICII

PARTICULAR, gresie, rigips,
glet, parchet, tencuieli, ieftin.
Telefon: 0767/273.789.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Îngrijesc persoanã vârstnicã,
cu maximã seriozitate, în sco-
pul donãrii unei locuinþe. Te-
lefon: 0723/466.154.
Coafez ºi tund la domiciliul
clientului. Telefon: 0785/
449.260.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifi-
ce la domiciliul clientului, asi-
gur garanþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut re-
paraþii canapele, fotolii, colþa-
re. Calitate ºi seriozitate. Te-
lefon: 0351/416.198; 0768/
623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Lãpuº etaj 3/
4 deosebitã. Preþ 83.000 lei.
Telefon: 0761/142.328.
Vând garsonierã semideco-
mandatã Valea Roºie. Tele-
fon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere,
bloc PATRIA, etaj. III. Telefon:
0761/387.316.
Vând 2 decomandate 4/4
Billa. Telefon: 0749/437.958;
0740/218.188.
Apartament 2 camere, zonã
centralã km 0 (sau închiriez).
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament Brazdã, 2
decomandate. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2 camere
Craioviþa Nouã. Telefon: 0351/
401.251.
Vând apartament 2 camere,
în fostã casã naþionalizatã,
zonã centralã, gaze, curte,
cumpãrat de la proprietar.
Eventual, schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon: 0727/
816.959.
Particular vând apartament 2
camere decomandate Braz-
dã. Telefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 camere lân-
gã 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

 Vând apartament 3 camere
zona 1 Mai cu îmbunãtãþiri.
Telefon: 0758/347.623.

PROPRIETAR apartament 3
camere, Dezrobirii, 65mp,
modernizat, centralã termicã,
AC, 60.000 Euro negociabil.
Telefon: 0786/135.810.
Vând 3 decomandate 1 Mai,
2 bãi, 2 balcoane, 86 m.p. îm-
bunãtãþiri. Preþ 49.000 euro.
Telefon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 camere se-
midecomandate 43 mp, etaj
1 cu apartament 2 camere de-
comandate etaj 1 sau 2 plus
1500 Euro. Telefon: 0351/
409.381.

CASE
VÂND casã P+1 cu teren
7.000 mp, loc. Ciutura. Tele-
fon: 0752/524.243.
CÃLÃRAªI, casã cãrãmidã,
locuibilã, mobilatã, dependin-
þe, central. Telefon: 0754/
652.837, 0748/693.240.
Vând D+P 6 camere, pivniþã,
utilitãþi, 2 bãi + 3 camere cãrã-
midã, teren 1300 mp str. Bu-
covãþ - 95000 Euro. Telefon:
0769/360.741.
Casã la roºu, proiect deose-
bit, posibil ºi sediu firmã, plus
800 mp teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de la co-
munã, la asfalt, 13 km de Cra-
iova, comuna Robãneºti. Te-
lefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependinþe în
satul Negoeºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere, te-
ren, Craioviþa Nouã zona Triaj,
fãrã acte, 1000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400 mp, 2
ieºiri, strada Râului, nr. 162,
vad comercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Telefon:
0767/341.784.
Vând casã 4 camere la 20 km
de Craiova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã, 800 mp teren, lo-
calitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 camere, încãlzi-
re centralã, sau schimb cu
apartament minim 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Tele-
fon: 0788/452.733. Rog se-
riozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12, pre-
tabil cabinet medical – avo-
caturã. Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425; 0761/
687.300.
Vând casã recent renovatã cu
apã curentã, livadã, vie, în co-
muna Giurgiþa. Telefon: 0755/
953.397.

Vând casã Câmpia Islaz cu
teren 320 m. Telefon: 0351/
178.898.
Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren zonã centralã, 260
metri pãtraþi. Preþ atractiv. Te-
lefon: 0769/709451.
Vând teren intravilan Coºo-
veni. Telefon: 0763/111.036.

Vând teren 1500 mp deschi-
dere 30 m Bariera Vâlcii 20
Euro / mp. Telefon: 0748/
887.219.
Vând teren urgent str. Pãuni-
þei – Lãpuº 2200 mp. Telefon:
0751/675.783.
Vând teren 3000 m.p. Leam-
na de Jos, zonã bunã. Tele-
fon: 0251/414.112; 0727/
463.456.
VÂND TEREN, ZONA BARIE-
RA 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 Segar-
cea, intravilan, cu cadastru,
strada Unirii, nr. 29F (în spate-
le liceului). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând, închiriez teren, zona
CITROEN, MAZDA, Calea
Bucureºti, km 9, ideal show-
room 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 Gheor-
ghe. Telefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de casã,
Secui – Dolj. Telefon: 0768/
304.392.
Vând teren ZONÃ CENTRA-
LÃ 350 mp Telefon: 0746/
660.001.
Vând 1700 mp, 13 m lãþime
Centura de Nord, 15 E/mp.
Telefon: 0728/800.447.
Vând 9 ha pãdure – Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
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· ERATÃ . Referitor la anunþul
Primãriei Podari judeþul Dolj
publicat în data de 29.04.2014, în
cotidianul „Cuvântul Libertãþii”
revenim cu urmãtoarea rectifica-
re: în loc de: domeniul agricol,
inginerie, tehnicã – se va citi: do-
meniul agricol.

Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu de
Sus la 600 m de Lacul Tan-
chiºtilor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 5500 Euro lotul
de casã în spatele spitalu-
lui Balº-Olt. Telefon: 0763/
690.698.
Vând urgent teren Centura
de Nord, 13 euro/mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil, facili-
tãþi ºosea asfaltatã, apã, po-
sibilitate energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan zona ANL
412 m.p. Telefon: 0770/
222.518.

Vând pãdure comuna Bo-
rãscu -  Gor j .  Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640;  0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Tele-
fon: 0746/495.167.

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil. Tele-
fon: 0723/364.681.

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

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 came-
re decomandat, etaj l-3. Tele-
fon: 0763/690.698.

SCHIMBURI
Schimb apartament central în
Timiºoara cu similar în Craio-
va. Telefon: 0740/887.095.
Schimb apartament 2 came-
re decomandate (50 mp), str.
General Magheru, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Telefon:
0251/452.233.

Schimb garsonierã Calafat, cu
garsonierã Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravilan 4000
mp cu apartament 2 camere
+ diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, benzinã, re-
vizie 2015, stare excelentã
91000 km, 4500 RON, con-
sum sub 4,5%. Telefon: 0749/
059.070.
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 re-
ali, 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, turbo-diesel, motor
1.9, 262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0753/948.440.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând familii de albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând 3 locuri de veci. Tele-
fon: 0770/661.777.
Vând þiglã Jimbolia din demo-
lãri ºi cãpriori stejar. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.
Perucã pãr sintetic, scurt, on-
dulat, culoare roºu spre cas-
taniu, 60 RON, negociabil. Te-
lefon: 0351/181.202; 0767/
049.976.
Instalaþie hidrofor irigaþii trifaza-
tã 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. Tele-
fon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã, cali-
tate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat, frigi-
der inox, televizor mic ºi
mare, ºifonier stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon: 0741/
654.981.
Vând vin roºu 5 lei litru. Tele-
fon: 0753/876.047.

Vând remorcã auto 240 kg
nefolositã cu prelatã, 60 ele-
mente calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Telefon:
0251/458.192.
Vând ªabloane imprimat
Steag UE ºi NATO toate mãri-
mile plus ºabloane pentru BA-
TISTE toate mãrimile manua-
le. Telefon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani cu
diagonala 30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de radio Sele-
na, Gloria, 30 lei bucata. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Tele-
fon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS pen-
tru castrat armãsari, inox veri-
tabil - 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 ghi-
veci. Telefon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã, cali-
tate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze sobã D
600, bocanci piele 43 noi, pia-
trã polizor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm 850 W
nou, cauciucuri 155/13 cu jan-
tã 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 Dor-
meo nouã, o persoanã, lus-
tre 2-3 braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope de
iarnã (Michelin) pentru Renault
Megane 2. Telefon: 0729/
814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci cimitirul
Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.
Vând colþar sufragerie mo-
dern mare bine întreþinut. Preþ
600 lei negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/690.546.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 6 mai 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
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S.C. ERPIA SA, cu
sediul în Craiova, str. Si-
retului nr. 35 angajeazã
mecanici utilaj terasier
(încãrcãtor frontal, fre-
zã asfalt, autogreder,
etc.). Condiþii: pregãti-
re de specialitate, per-
mis de conducere ca-
teg. Tr. sau C. Depune-
rea CV- ului se va face
la sediul societãþii noas-
tre, sau fax: 0251/
464.030. Relaþii la tele-
fon: 0728/ 315.509.

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

Vând peruci pentru dame,
confecþionate din pãr natural.
Telefon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris mar-
ca OLIVETTI STUDIO ºi BMB
232. Preþ negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr. 44,
piele naturalã, nefolosiþi, anti-
derapante, cãrucior copii
modern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute
dar nefinisate la cimitirul Ro-
maneºti, convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 serta-
re, stare foarte bunã, asigur
garanþie 1 an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci, cu-
lorile alb, portocaliu, albastru,
roºu cu sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pantofi
negri, flex mare, calculator in-
struire copii nou, combinã ste-
reo - 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! Tele-
fon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/682.917.
Vând cãmãºi naþionale, cea-
suri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.
Vând un injector pentru insta-
laþie 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 ga-
ranþie. Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap hai-
ne, aragaz voiaj ºi butelie,
aparat foto, bicicletã, aparat
mãsurã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºate, mo-
chetã, haine din piele, maºi-
nã 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 Merce-
des. Telefon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn imi-
taþie car complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor co-
lor Grundig micã defecþiune
50 lei, cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe lem-
ne ºi gaze,  ºamotatã tip Co-
ralex, 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 covor persan 220/180,
70 lei. Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.

Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, fotolii,
bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP, marcã ruseas-
cã ºi discuri Electrecord de
muzicã popularã ºi uºoarã.
Telefon: 0765/789.181.
Vând canapea extensibilã ta-
piþerie pluº, preþ 160 lei, sta-
re bunã negociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scule,
motor rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15 kg, 8
lei/kg, 2 damigene 10-15 litri,
15 lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat, mase
plastice uºã cu toc pentru
casã sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã fãrã
picior nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), covor
persan 2/3 ºi lãzi de lemn
curate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei, de
fructe 12 lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de cusut casni-
cã, 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 su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termicã pe
gaze, în funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2 came-
re, etaj 2, ultracentral, pretabil
firmã. Telefon: 0745/698.425.
ÎNCHIRIEZ apartament 2 ca-
mere, semidecomandat, Va-
lea Roºie. Telefon: 0740/
522.562.

Primesc în gazdã bãiat con-
diþii bloc (centralã). Telefon:
0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu cen-
tralã Craioviþa Nouã, 250 lei/
lunã.  Telefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament decoman-
dat Sãrari, renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa scãrii, 2 bal-
coane. Telefon: 0761/665.763.
Închiriez birou + depozit stra-
dal Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat Craioviþa Nouã (Bigul
Vechi). Telefon: 0767/993.510.
Închiriez sau vând locaþie pen-
tru cultivarea cãpºunilor din
solarii suspendate. Telefon:
0762/278.639.
Garsonierã mobilatã et. 1/5,
Bucureºti – Vitan. Exclus
agenþie, 230 Euro / lunã se-
riozitate. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Închiriez teren pentru Staþie
GPL, Centru vânzare maºini
sau parcare. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu o fatã, vâr-
sta 24 ani, pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon: 0251/421.727.
Domn, doresc doamnã pes-
te 50 ani, modestã, fãrã obli-
gaþii. Telefon. 0351/181.202;
0767/049.976.
Domn serios 52 ani cu serviciu
caut doamnã serioasã pentru
prietenie eventual cãsãtorie. Te-
lefon: 0785/103.411; 0740/
895.691.

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 carnet student pe
numele SÃNDULESCU
GEORGIANA DANA. Se
declarã nul.
Pierdut Certificat de Inregis-
trare eliberat de ORC Dolj J
16/ 1296/1998, CUI 11334170.
Se declarã nul.
Pierdut Carnet eliberat de
Corpul Experþilor Contabili ,
Seria CH 14 Nr. 101075 pe
numele POPESCU MIHAELA
CORNELIA. Se declarã nul.
Pierdut Numãr Fiscal DJ
0027029772. Se declarã nul.

DECESE
CU profund regret anunþãm
trecerea în nefiinþã a scum-
pului nostru GANÃ ANTON,
în etate de 57 de ani. Înmo-
mântarea va avea loc azi,
6.05.2014, ora 12.00, la cimi-
tirul Nord, la capelã.

UN ultim omagiu adus celui
ce a fost unchi ºi bunic
GANÃ ANTON, din partea
fam. CÃNURECI SANDU, CÃ-
NURECI MARIUS ºi CÃNU-
RECI IRINEL.
Dumnezeu sã-l odihneascã în
liniºte ºi pace pe cel ce a fost
GANÃ ANTON. Nu îl vom
uita! Familia Ganã Marian.
CU durere în suflet familia
anunþã trecerea în nefiinþã a
iubitului nostru soþ ºi tatã, ing.
VIRGIL STROE. Înhumarea a
avut loc pe data de 3.05.2014
la cimitirul Ungureni.

CONDOLEANÞE
Conducerea Direcþiei Genera-
le de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj este alã-
turi de familia Stoenicã, Ilia-
na ºi Mihai, la greaua sufe-
rinþã pricinuitã de decesul ful-
gerãtor al celui ce a fost ION
CUPRINSU (67 de ani) – tatã,
respectiv socru. Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace!
Colegii de la Direcþia Gene-
ralã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj sunt
alãturi de familia Stoenicã,
Iliana ºi Mihai, greu încerca-
tã în urma decesului fulge-
rãtor al celui ce a fost ION
CUPRINSU (67 de ani) – tatã,
respectiv socru. Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace!
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PRIMERA DIVISION – ETAPA A 36-A

Vineri: Rayo – Bilbao 0-3 (San Jose 20, De
Marcos 30, Ander Herrera 74; La gazde, Rãz-
van Raþ a fost suspendat).

Sâmbãtã: Barcelona – Getafe 2-2 (Messi 23,
Sanchez 67 / Lafita 37, 90+2; Vizitatorii n-au
putut conta pe Ciprian Marica – suspendat),
Malaga – Elche 0-1 (Rodrigues 11; Cristian
Sãpunaru a lipsit din lotul învingãtorilor),
Osasuna – Celta 0-2 (Nolito 20, 34), Vallado-
lid – Espanyol 1-0 (Rukavina 20; La oaspeþi,
Gabriel Torje nu a fost convocat).

Duminicã: Almeria – Betis 3-2 (Diaz 52, A.
Vidal 77, Azeez 90+4 / Rodriguez 60, S. Sevil-
la 71), Levante – Atl. Madrid 2-0 (F. Luis 7
aut., Barral 69), Sevilla – Villarreal 0-0, Real
M. – Valencia 2-2 (Ramos 59, Ronaldo 90+2 /
Mathieu 44, Parejo 65).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Sociedad –
Granada.

1. Atl. Madrid 88 11. Rayo 43
2. Barcelona 85 12. Espanyol 41
3. Real M.* 83 13. Malaga 41
4. Bilbao 68 14. Elche 39
5. Sevilla 60 15. Granada* 37
6. Sociedad* 57 16. Getafe 36
7. Villarreal 53 17. Almeria 36
8. Valencia 46 18. Osasuna 35
9. Celta 46 19. Valladolid* 35
10. Levante 45 20. Betis 22
* - un joc mai puþin.
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii Cham-

pions League, locurile 5-7 – Europa League,
locurile 18-20 retrogradeazã.

SERIE A – ETAPA A 36-A

Duminicã: Genoa – Bologna 0-0, Udinese –
Livorno 5-3 (Di Natale 19, 45, Badu 21, Pere-
yra 33, G. Silva 44 / Paulinho 13, 28, Mesbah
88), Catania – Roma 4-1 (M. Izco 26, 34, Ber-
gessio 56, Barrientos 79 / Totti 37; La oas-
peþi, Bogdan Lobonþ ºi Vlad Marin au fost
rezerve), Parma – Sampdoria 2-0 (Cassano 8,
Schelotto 90), Chievo – Torino 0-1 (Sardo 54
aut.; Adrian Stoian a fost rezervã la gazde),
Milan – Inter 1-0 (De Jong 65).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Lazio – Ve-
rona, Juventus – Atalanta.

Astãzi: Fiorentina – Sassuolo (20:00), Napoli
– Cagliari (22:00).

1. Juventus* 93 11. Atalanta* 47
2. Roma 85 12. Sampdoria 44
3. Napoli* 69 13. Udinese 42
4. Fiorentina* 61 14. Genoa 41
5. Inter 57 15. Cagliari* 39
6. Torino 55 16. Chievo 30
7. Parma 54 17. Bologna 29
8. Milan 54 18. Sassuolo* 28
9. Lazio* 52 19. Catania 26
10. Verona* 52 20. Livorno 25
* - un joc mai puþin.
Locurile 1-3 – grupe sau preliminarii Cham-

pions League, locurile 4-6 – Europa League,
locurile 18-20 retrogradeazã.

LIGUE 1 – ETAPA A 36-A

Vineri: Bastia – Lille 1-1 (Khazri 85 / Ka-
lou 32).

Duminicã: St’Etienne – Montpellier 2-0 (Ha-
mouma 47, Erdinc 57), Lorient – Ajaccio 1-0
(Aliadiere 17), Reims – Evian TG 1-0 (Onian-
gue 30), Sochaux – Nice 2-0 (Pejcinovici 45
aut., J. Ayew 56), Toulouse – Nantes 1-1 (Ben
Yedder 67 / Vizcarrondo 9; La gazde, Mihai
Roman a jucat începând cu minutul 79. De cea-
laltã parte, Bãnel Nicoliþã s-a aflat pe teren
pânã în minutul 62, oferind assist-ul la gol),
Valenciennes – Bordeaux 0-1 (Faubert 74),
Marseille – Lyon 4-2 (S. Diawara 14, Thauvin
26, Gignac 48, 56 / Mvuemba 40, Gomis 82).

Partidele Monaco – Guingamp ºi Paris SG –
Rennes au fost reprogramate pentru mâine, de-
oarece Guingamp ºi Rennes s-au întâlnit în fina-
la Cupei Franþei, scor 2-0 în favoarea primeia.

1. Paris SG* 83 11. Nantes 45
2. Monaco* 75 12. Bastia 45
3. Lille 68 13. Montpellier 42
4. St. Etienne 63 14. Nice 42
5. Lyon 58 15. Rennes* 40
6. Marseille 56 16. Guingamp* 38
7. Bordeaux 51 17. Evian TG 38
8. Reims 48 18. Sochaux 37
9. Lorient 46 19. Valencien. 29
10. Toulouse 46 20. Ajaccio 20
* - un joc mai puþin.
Locurile 1-3 – grupe sau preliminarii Cham-

pions League, locurile 4-5 plus câºtigãtoa-
rea Cupei Franþei, Guingamp – Europa Lea-
gue, locurile 18-20 retrogradeazã.

Sâmbãtã: West Ham – Tottenham 2-0
(Kane 27 aut., Downing 44; La oaspeþi, Vlad
Chiricheº a evoluat începând cu minutul 29),
Aston V. – Hull 3-1 (Westwood 1, Weimann 41,
45+3 / Bowery 28 aut.), Man. United – Sun-
derland 0-1 (Larsson 30), Newcastle – Cardiff
3-0 (Ameobi 18, Remy 87, Taylor 90+1), Sto-
ke – Fulham 4-1 (Odemwingie 39, Arnauto-
vici 54, Assaidi 73, Walters 82 / Richardson
80), Swansea – Southampton 0-1 (Lambert
90+3), Everton – Man. City 2-3 (Barkley 11,
Lukaku 65 / Aguero 22, Dzeko 43, 48; Costel
Pantilimon a fost rezervã la oaspeþi).

Duminicã: Arsenal – West Brom 1-0 (Gi-
roud 14), Chelsea – Norwich 0-0.

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Crystal P.
– Liverpool.

RESTANÞE
Astãzi, 21:45: Man. United – Hull.
Mâine, 21:45: Sunderland – West Brom,

Man. City – Aston V.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1

18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia
Chiajna – Gaz Metan Mediaº, Dinamo – CFR Cluj.

 DIGI SPORT 2

12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Madrid, în
Spania: ziua a 2-a /

DIGI SPORT 3

18:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, play-
off: „U” Jolidon Cluj – Corona Braºov / 20:00,
22:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Fiorentina – Sas-
suolo, Napoli – Cagliari.

DOLCE SPORT

5:00 – BASCHET NBA: play-off.

DOLCE SPORT 2

16:00 – TENIS (F) – Turneul de la Madrid: ziua a 2-
a / 20:00, 22:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Fioren-
tina – Sassuolo, Napoli – Cagliari.

EUROSPORT

20:00 – SPEEDWAY – Liga Naþionalã, în Suedia.

1. Man City* 80 11. Crystal P.* 43

2. Liverpool* 80 12. West Ham 40

3. Chelsea 79 13. Swansea 39

4. Arsenal 76 14. Aston V.* 38

5. Everton 69 15. Hull* 37

6. Tottenham 66 16. West B.* 36

7. Man. Utd* 60 17. Sunderl.* 35

8. Southampton 55 18. Norwich 33

9. Newcastle 49 19. Fulham 31

10. Stoke 47 20. Cardiff 30

* - un joc mai puþin.

Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii Cham-

pions League, locurile 5-6 plus câºtigãtoa-

rea Cupei Angliei (se joacã între Arsenal ºu

Hull) – Europa League ( dacã se impune Ar-

senal, în competþie merge ºi locul 7), locurile
18-20 retrogradeazã.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 37-A

Dupã ce Barcelona a obþinut doar o
remizã sâmbãtã, 2-2, pe teren propriu,
cu Getafe, echipa lui Cosmin Contra
egalând în prelungiri, nici ziua de du-
minicã n-a fost mai bunã pentru echi-
pele ce tânjesc la coroana Primerei.
Cronologic, liderul Atletico (foto: Die-
go Costa ºi Raul Garcia) a plecat cu
mâna goalã din fief-ul lui Levante, 0-
2, fapt anticipat de Gicã Craioveanu,
un apropiat al fotbalului spaniol. „Atle-
tico nu va câºtiga! Levante e o echipã
urâtã”, spunea „Gicanul” la Digi Sport,
în avancronica etapei.

Seara a venit ºi rândul lui Real Ma-
drid s-o pãþeascã, doar o execuþie su-
perbã a lui Cristiano Ronaldo, cãlcâi din
6 metri, salvând in extremis (90+2) un
punct, 2-2 pe „Bernabeu” cu Valencia.
Punct ce s-ar putea dovedi de aur dacã
oamenii lui Ancelotti vor câºtiga cele trei
meciuri pe care le mai au de jucat,
restanþa cu Valladolid (d) ºi partidele cu
Celta (d), respectiv Espanyol (a), iar
Atletico nu va scoate mai mult de trei
puncte din jocurile cu Malaga (a) ºi Bar-
celona (d) – (n.r. a se vedea clasamen-
tul). În caz de egalitate de puncte, se iau
în calcul meciurile directe! Real este în
dezavantaj atât cu Atletico, cât ºi cu Bar-
celona, scoþând doar un punct din 12
posibile, pe „Vicente Calderon”. Pentru
Real, golul lui Ronaldo ar putea avea ºi
un efect de bumerang, dacã trupa „blau-
grana”, care ºi-ar mai puteau apãra titlul

Sincope în lanþ pentru protagonisteleSincope în lanþ pentru protagonisteleSincope în lanþ pentru protagonisteleSincope în lanþ pentru protagonisteleSincope în lanþ pentru protagonistele
luptei la titlu din Primeraluptei la titlu din Primeraluptei la titlu din Primeraluptei la titlu din Primeraluptei la titlu din Primera

Atletico rãmâne favoritã în faþa rivalei Real, dar stã la mâna Barcei

doar dacã Real se va încurca, nu va þine
morþiº sã ocupe poziþia secundã ºi o va
lãsa mai moale cu Atletico. ªi sunt toate
ºansele elevii lui „Tata” Martino sã nu se
omoare cu firea, þinând cont de legenda-
ra rivalitate cu Real. În afarã de confrun-
tarea din runda finalã, formaþia „blaugra-
na” mai are de jucat pe terenul lui Elche.

Altfel, Barcelona e marea perdantã a

acestei runde. Nemailuând în calcul
punctele pierdute cu Getafe, golul lui
Ronaldo a scos-o aproape definitiv din
lupta pentru titlu. Dacã pe „Bernabeu”
rãmânea 1-2, catalanii depindeau numai
ºi numai de ei. Ce meci ar fi fost cu Atle-
tico! Asta, bineînþeles, punând la soco-
tealã victorii cu Elche ºi Malaga, în
week-end.

Juventus Torino ºi-a asigurat,
duminicã, al treilea titlu consecutiv în
Serie A, graþie eºecului suferit de
principala sa urmãritoare, AS Roma,
care a cedat cu 4-1 în Sicilia, în com-
pania Cataniei.

În urma acestui rezultat, “Bãtrâna
Doamnã” a rãmas cu opt puncte avans
faþã de formaþia capitolinã, care mai are
doar douã meciuri de jucat.

Acesta este cel de-al 30-lea titlu din

Juventus, noua ºi vechea
campioanã a Italiei

istoria lui Juve, fiind de departe cea mai
titratã echipã din acest punct de vedere.
În fapt, “bianconerii” au cucerit 32 de
“Scudetto”, însã trofeele din 2005 ºi
2006 i-au fost retrase, ca urmare a
scandalului “Calciopoli” (n.r. scandalul
meciurilor trucate). Cea ce a atras dupã
sine ºi retrogradarea lui Juve, în Serie B.

Piemontezii sunt însoþiþi pe podium,
într-o ierarhie a titlurilor cucerite, de
AC Milan (18) ºi Inter Milano (17).
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Formaþia maghiarã ETO Gyor a
câºtigat pentru al doilea sezon con-
secutiv Liga Campionilor, trecând
cu 27-21 de echipa Cristinei Nea-
gu, Buducnost Podgorica, în finala
disputatã duminicã searã la Buda-
pesta. Astfel, handbalistele pregã-
tite de Martin Ambros s-au rãzbu-
nat pentru finala pierdutã în 2012.

Gyor început în forþã ºi, dupã 14
minute, conducea cu 7-2. A fost mo-
mentul în care a ieºit la rampã Cris-
tina Neagu. Românca a înscris
douã goluri consecutive ºi Buduc-
nost s-a apropiat, dar nu pentru
mult timp. Katrine Lunde Haraldsen
a fãcut minuni în poartã ºi gazdele
ºi-au creat un avantaj ºi mai mare,
de 6 goluri.

Neagu ºi Dalby au reuºit sã mai
puncteze, dar la pauzã muntene-

HANDBAL (F)

Neagu a jucat excelent, dar degeaba

Gyor ºi-a apãrat titlul continentalGyor ºi-a apãrat titlul continentalGyor ºi-a apãrat titlul continentalGyor ºi-a apãrat titlul continentalGyor ºi-a apãrat titlul continental
grencele erau conduse, 10-15. Fos-
ta jucãtoare a Oltchimului, Katarina
Bulatovici, a înscris primul gol al re-
prizei secunde pentru Gyor, dar rãs-
punsul trupei lui Dragan Adzici a
venit prin aceeaºi Cristina Neagu.

Cea mai bunã jucãtoare din 2010
a fost fãrã greºealã, a înscris douã
goluri, a reuºit trei pase decisive ºi
Buducnost s-a apropiat din nou.
Emoþiile handbalistelor maghiare s-
au risipit însã imediat – trio-ul Gor-
bicz, Loke, Amorim a fost de neo-
prit ºi scorul a capãtat proporþii.

La 26-20, când finala era jucatã,
spiritele au degenerat atât pe par-
chet, cât ºi în tribunã. Forþele de
ordine au intervenit în sectorul re-
zervat fanilor muntenegreni, iar
Knezevici ºi Cvijici au suferit ac-
cidentãri grave în urma unor faul-

turi dure ale jucãtoarelor adverse
ºi a fost nevoie de intervenþia me-
dicilor.

Dupã reluare, fiecare echipã a
mai înscris câte un gol, iar Gyor rã-
mâne pentru încã un an în posesia
trofeului. ªapte goluri a reuºit Cris-
tina Neagu, fiind cea mai bunã rea-
lizatoare a lui Buducnost. De cea-
laltã parte, lider a fost Gorbicz – tot
cu ºapte reuºite.

Trofeul a fost acordat întâia
oarã ca urmare a unui “final-four”.
În finala micã s-a impus Vardar
Skopje (Macedonia), 34-31 cu FC
Midtjylland (Danemarca).

Iatã ºi rezultatele din semifinale:
Vardar – Buducnost 20-22 (Neagu
a fost de asemenea cea mai bunã
marcatoare – 6 goluri) ºi Gyor –
Midtjylland 29-26.

Marius Copil, victorie imensã la Madrid
Marius Copil (164 ATP) a reuºit

sã producã supriza la Mastersul de
la Madrid, dupã ce l-a învins, ieri,
pe unul dintre favoriþii gazdelor,
Marcel Granollers, ocupantul locu-
lui 30 în lume, scor 6-3, 6-4.

Victoria din primul tur al turneu-
lui care se desfãºoarã la complexul
Caja Magica reprezintã prima din ca-
riera jucãtorului în vârstã de 23 de
ani la vreo competiþie din seria Mas-
ters, a doua ca importanþã dupã tur-
neele de Grand Slam.

Arãdeanul a practicat un joc de
atac, aºa cum a obiºnuit în ultima vre-
me, recurgând în dese rânduri la ve-
niri la fileu. Spaniolul, un jucãtor de
zgurã, defensiv, a returnat fãrã suc-

ces serviciile românului, iar game-
urile s-au scurs rapid în contul celui
care a primit wild-card pentru prezen-
þa pe tabloul principal. În turul se-
cund al turneului dotat cu premii în
valoare totalã de 3.671.405 de euro,
Marius va juca împotriva câºtigãto-
rului dintre Grigor Dimitrov (Bulga-
ria), locul 16 ATP, ºi Pablo Carreno-
Busta (Spania), locul 63 ATP (meci
disputat dupã închiderea ediþiei).

Trecând pe tabloul feminin, ºi Iri-
na Camelia Begu, de asemenea be-
neficiarã a unui wild-card, a infirmat
calculele hârtiei, trecând de aseme-
nea ieri, în primul tur, de sportiva
chinezã Shuai Zhang, locul 41
WTA, scor 6-4, 7-5. În faza urmã-

toare, Begu va juca împotriva învin-
gãtoarei dintre Karolina Pliskova
(Cehia), locul 63 WTA, venitã din
calificãri ºi Sabine Lisicki (Germa-
nia), locul 16 WTA ºi cap de serie
numãrul 15.

Prezentã ºi ea la Madrid, Simona
Halep, a patra favoritã a competi-
þiei, a evoluat dupã închiderea edi-
þiei, cu Julia Goerges din Germania.

Duminicã, celelalte reprezentante
ale noastre, Sorana Cîrstea (nr. 27) ºi
Monica Niculescu (nr. 79) au fost eli-
minate în turul întâi. Cîrstea a cedat
în faþa Petrei Kvitova (Cehia, nr. 6),
scor 1-6, 7-5, 6-7, iar Niculescu în faþa
americancei Sloane Stephens (nr. 17),
scor 6-2, 3-6, 2-6.

LIGA A IV-A –

PLAY-OFF – ETAPA 1

Dunãrea Calafat – Progresul Segarcea
2-1, CSO Filiaºi – Dunãrea Bistreþ 2-0.

1. Calafat 14
2. Filiaºi 12
3. Bistreþ 7
4. Segarcea 5

Seria I
Recolta Galicea Mare – Voinþa Caraula 2-4,

Voinþa Radovan – Viitorul Vârtop 1-0, Fulgerul
Maglavit – Progresul Bãileºti 2-1, Avântul Giu-
bega – Tractorul Cetate 4-2, SC Poiana Mare –
SIC Pan Unirea 3-1, Avântul Rast – Victoria
Pleniþa 3-2, Viitorul Ciupercenii Noi – Avântul
Verbiþa 2-0. Viitorul Întorsura – Flacãra Moþã-
þei nu s-a disputat.

1. SIC PAN 61 9. Întorsura* 26
2. Poiana M.* 47 10. Ciupercenii N. 23
3. Pleniþa 43 11. Maglavit 23
4. Moþãþei* 40 12. Radovan** 22
5. Cetate* 36 13. Verbiþa* 20
6. Caraula 34 14. Giubega* 16
7. Rast* 33 15. Galicea Mare 14
8. Bãileºti* 32 16. Vârtop 13
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt  pe-

nalizate cu 6 puncte.

Seria a III-a
Unirea Tâmbureºti – Olimpia Bãdoºi 2-1, Vi-

itorul Ghindeni – Unirea Tricolor Dãbuleni 0-3,
Viitorul Apele Vii – Unirea Amãrãºtii de Jos 3-1,
Fulgerul Mârºani – Progresul Amãrãºtii de Sus
3-0, Sporting Leu – Victoria Cãlãraºi 13-1. Viito-
rul Bratovoieºti – AS Rojiºte nu s-a disputat, iar
Ajax Dobroteºti ºi Progresul Castranova au stat.

1. Tâmbur.** 41 8. Rojiºte*** 27
2. Mârºani* 40 9. Cãlãraºi** 20
3. Dobroteºti* 37 10. Castran.** 18
4. Dãbuleni*** 37 11. Bãdoºi** 17
5. Leu* 34 12. Bratov.* 16
6. Apele Vii 34 13. Ghindeni 12
7. Amãr. S.* 31 14. Amãrãºtii J*9
Progresul Castranova este penalizatã cu 6

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

puþin, *** - trei jocuri mai puþin.

Seria a II-a
Voinþa Belcin – Viitorul Coºoveni 1-4, Jiul

Breasta – Viitorul II Cârcea 5-4, Rapid Potmel-
þu – AS Goieºti 5-0, Avântul Þuglui – Stan-
dard ªimnicu de Sus 13-1. Unirea Braloºtiþa –
Luceafãrul Craiova, Viitorul Craiova – Arena
Bulls Preajba, Jiul Bucovãþ – ªtiinþa Malu
Mare nu s-au disputat, în timp ce Inter Secui a
stat.

1. Coºoveni 52 9. Þuglui 24
2. Malu Mare 50 10. Braloºtiþa 22
3. Potmelþu 40 11. Breasta 19
4. Preajba 38 12. ªimnicu S. 16
5. Cârcea II 37 13. Bucovãþ 14
6. Goieºti 37 14. Luceafãrul 13
7. Secui 36 15. Viitorul Cr. 5
8. Belcin 31

LIGA A V-A – ETAPA A 22-A

Seria I – Etapa a 17-a

Victoria Basarabi – Viitorul Dobridor 5-3,
Juventus Piscu Vechi – Unirea Vela 10-5,
Viitorul Siliºtea Crucii – Gloria Catane 3-2,
Recolta Cioroiaºi – Dunãrea Negoi 2-0, Re-
colta Seaca de Câmp – Progresul Cipercenii
Vechi 1-2.

1. Piscu Vechi 36 6. Vela* 21
2. Siliºtea Cr. 34 7. Catane 19
3. Basarabi 31 8. Ciuperceni* 18
4. Cioroiaºi** 31 9. Negoi 18
5. Dobridor 22 10. Seaca C. 11

LIGA A VI-A
Seria a IV-a – Etapa a 20-a

AS Greceºti – Viitorul Sfârcea 3-0, AS Scaeºti
– Jiul Mihãiþa 7-1, Avântul Gherceºti – Voinþa
Raznic 7-2. Vulturul Cernãteºti – Energia Cra-
iova, Viitorul Valea Fântânilor – FC Schitu nu
s-au disputat, iar Viitorul Brãdeºti ºi Progresul
Mischii au stat.

1. Scaeºti 46 7. Mihãiþa 21
2. Cernãteºti* 43 8. Valea F.* 19
3. Energia* 29 9. Mischii* 18
4. Gherceºti 26 10. Sfârcea 16
5. Raznic* 25 11. Brãdeºti 10
6. Schitu** 22 12. Greceºti* 9
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin.

Seria a III-a – Etapa a 19-a
Voinþa Puþuri – Avântul Dobreºti 2-1, Lucea-

fãrul Popânzãleºti – Energia Radomir 1-11,
Avântul Pieleºti – Unirea Câmpeni 3-0, Viito-
rul Sadova – Avântul Daneþi 4-1, Atletico Zã-
noaga – Torentul Secui 6-2, Unirea Dioºti –
Flacãra Drãgoteºti 8-0.

1. Radomir* 45 7. Pieleºti 30
2. Daneþi 43 8. Câmpeni 22
3. Puþuri 36 9. Dioºti* 19
4. Sadova 34 10. Secui 15
5. Dobreºti 34 11. Drãgoteºti 7
6. Zãnoaga 32 12. Popânzãl. 3
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a II-a – Etapa a 19-a
ªtiinþa Calopãr – Unirea Goicea 5-2, Aktiv

Padea – A.F.C. Giurgiþa 2-4, Viitorul Mãce-
ºu de Sus – Recolta Mãceºu de Jos 4-0,
Viitorul Valea Stanciului – Dunãrea Gighera
0-3, Viitorul Gângiova – Triumf Bârca 0-2.
Recolta Urzicuþa – Progresul Cerãt nu s-a
disputat.

1. Gighera 44 7. Cerãt* 29
2. Bârca 44 8. Urzicuþa* 21
3. Mãceºu S. 37 9. Padea 19
4. Mãceºu J. 34 10. Gângiova 14
5. Goicea 32 11. Valea St. 13
6. Giurgiþa 31 12. Calopãr 12



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii marţi, 6 mai 2014sport Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 29 20 8 1 63-16 68
Petrolul 30 16 13 1 47-18 61
Astra 30 18 6 6 57-26 60
Dinamo 30 15 7 8 45-28 52
FC Vaslui 30 15 6 9 36-19 51
CFR Cluj 30 10 12 8 36-30 42
Pandurii 30 12 6 12 48-36 42
Botoşani 30 12 5 13 34-47 41
Gaz Metan 30 10 7 13 29-32 37
Ceahlăul 30 9 9 12 24-29 36
„U” Cluj 30 10 6 14 27-42 36
Chiajna 30 9 8 13 32-41 35
ACS Poli 30 9 7 14 23-35 34
FC Braşov 30 8 9 13 30-38 33
Viitorul 30 8 9 13 24-45 33
Săgeata 30 8 8 14 25-47 32
Oţelul 30 9 4 16 32-48 31
Corona 29 2 8 19 20-55 14

6

5

4

LIGA IEtapa a XXXI-a
Concordia – Gaz Metan  astăzi, ora 18.30
Dinamo – CFR Cluj  astăzi, ora 21
Ceahlăul – FC Botoşani  mâine, ora 18
Petrolul – FC Vaslui  mâine, ora 19.30
Astra – Săgeata  mâine, ora 20.15
FC Braşov – Corona  joi, ora 17
Pandurii – Viitorul  joi, ora 19
Oţelul – ACS Poli  joi, ora 19.30
„U” Cluj – Steaua  joi, ora 21.30

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

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

ASA zgâlţâie şi
banca lui Balint?

Lincar a fost demis după un egal la Târgu Mureş,
iar Stângă a devenit indezirabil după eşecul cu ASA

Între meciurile c u c ele două
echipe care au reuşit să câştige la
Craiova în sezonul regulat, ASA şi
Metalul Reşiţa, CS Universitatea îşi
linge rănile după dezastrul de la
Târgu Mureş. Cu tot lotul valid,
Balint şi-a încheiat urât seria vic-
torioasă, clacând la cel mai impor-
tant meci. Dacă ţinem cont de an-
tecedentele conducerii clubului din
Bănie, Balint ar trebui să-şi facă griji
în  privinţa postului său. Lui Stân-
gă i-a fost fatal un eşec cu 2-1 cu
ASA, după o primă repriză în care
Craiova şi-a „subordonat” rivala,
în timp ce Erik Lincar a fost de-
mis după un egal, 1-1, la Târgu
Mureş, gazdele egalând în prelun-
giri dintr-un penalty acordat ero-
nat. De această dată, Craiova a fost
depăşită la toate capitolele şi putea
pierde chiar mai drastic. Cu Balint
pe bancă, CSU nu a avut o presta-
ţie coerentă decât cu Motru, o echi-
pă consolată cu locul retrograda-
bil şi cu Slatina, formaţie care nu
are drept de promovare, cedând şi
celelelate meciuri din play-off. Ba-
lint nu a reuşit să imprime un stil
de joc echipei, în afara mingilor
aruncate în disperare către Cure-
lea. Şi totuşi, marea problemă a
echipei în derby-ul de sâmbătă a
fost defensiva, una care primise
doar un gol în ultimele 8 meciuri.
Stoperii Izvoranu şi Pătraşcu au
fost complet depăşiţi, ambii tre-
cându-şi în cont şi henţuri în ca-
reu. Pentru echipa din Bănie ur-
mează meciul de mâine, ora 18, cu
Metalul Reşiţa, programat pe „Ion
Oblemenco”, unul care devine ex-
trem de important în condiţiile în

care ASA şi Gloria Bistriţa, con-
tracandidatele la promovare, dis-
pută meciul direct. Sâmbătă, la ora
11, echipa lui Gabi Balint încheie
turul play-off-ului, întâlnind în Ză-
voi pe CSM Rm. Vâlcea. Va fi pri-
ma din cele 3 deplasări consecuti-
ve ale alb-albaştrilor, următoarele
fiind la Slatina şi Bistriţa.

Stanciu: „CSU este cea mai
slabă contracandidată
la promovare”

Managerul general al mureşeni-
lor, Daniel Stanciu, s-a dezlănţuit
după victoria clar din derby. De
această dată, fostul ziarist nu a mai
contestat dreptul de promovare al
CSU, ci a ironizat prestaţia adver-
sarei. “E un scor mincinos, pentru
că am ratat un penalty şi o ocazie
mare. Contează mai puţin că sun-
tem pe primul sau al doilea loc,
important este că suntem un loc
promovabil, pentru că aici toată
lumea îşi doreşte enorm să promo-
văm. S-a văzut diferenţa clară de
valoare în favoarea noastră. Cred
că le-am închis gura multora de la
Craiova. Am întâlnit cea mai slabă
echipă dintre contracandidatele la
promovare. La noi s-a c onstruit
altfel. Pe bani mai puţini am reuşit
să încheg un colectiv extraordinar.
Am avut o şedinţă cu băieţii acum
câteva zile şi le-am spus că habar
nu au cât de frumos se vede echi-
pa din afară şi că trebuie doar să
fie uniţi”, a spus Daniel Stanciu
pentru sptfm.ro. Antrenorul Adri-
an Falub a declarat că echipa sa a
câş tigat tactic, tehnic duelul cu

Craiova, în special
datorită surplusului
de motivaţie: „A fost
o victorie meritată,
am controlat jocul
tac tic ,  tehnic,  dar
mai ales motivaţional.
M-au mirat declara-
ţiile celor de la Cra-
iova, c are vorbeau
despre o revanşă şi o
victorie cu 2-0. Aşa
e în fotbal, dacă nu eşti concen-
trat la ceea ce faci, eşti pedepsit.
Loturile sunt echilibrate valoric, di-
ferenţa a făcut-o motivaţia. Obiec-
tivul nos tru nu este spec tacolul,
sau să învingem o echipă sau alta,
ci promovarea”.

Întăriri pentru echipa a doua
După ruşinea păţită săptămâna

trec ută de echipa-satelit a CSU,
eliminată din optimile Cupei Româ-
niei, faza judeţeană, de Ştiinţa Malu
Mare, scor 2-1, clubul a hotărât
să-i trimită lui Daniel Mogoşanu şi
jucătorii care rereţinuţi în lot de
Gabi Balint. Astfel, la partida din
Cupa Ligii Dolj, CS Universitatea
II – Recolta Ostroveni, portarul
Latinovic , dar ş i Tomic, Cârjă,
Voinea şi Precup au evoluat titu-
lari. Ultimii doi au şi marcat, ală-
turi de Dragu şi Stănia, în succe-
sul obţinut cu 4-2 de Universitatea
II, care a început în formula: Lati-
novic – Cârjă, Tomic, Avram, Stă-
nia – Geo Mişu, Precup, Georges-
cu – Dragu, Voinea, Andruţă, iar
pe parc urs au intrat: Dragomir,
Chircan, Stoichiţoiu.

Bosnia a anunţat lotul pentru Mondial
Calificată în premieră la un turneu final, Bosnia este prima na-

ţională care a anunţat cei 23 de jucători pentru Campionatul Mon-
dial 2014. Selecţionerul Safet Susic va miza pe vedetele Dzeko,
Ibisevic, Misimovic, Lulic, Pjanic sau Bogovic, dar l-a convocat
şi pe nepotul său şi fiul fostului internaţional iugoslav Sead Susic,
Tino Sven Sucic, care evoluează la Hajduk Split. Portarul Avdu-
kic este singurul care evoluează în campionatul bosniac, la Borac
Banka Luka. Lotul Bosniei pentru Mondialul din Brazilia: Begovic
(Stoke), Fejzic (Aalen), Avdukic (Borac) – portari; Spahic (Le-
verkusen), Kolasinac (Schalke 04), Vranjes (Elazigspor), Zuka-
novic (Gent), Bicakcic (Braunschweig), Mujdza (Freiburg), Sunjic
(Zorya Luhansk) – fundaşi; Salihovic (Hoffenheim), Pjanic (AS
Roma), Ibricic (Erciyespor), Hajrovic (Galatasaray), Medunjanin
(Gaziantepspor), Lulic (Lazio), Vrsajevic (Hajduk Split), Misimo-
vic (Guangzhou), Visca (Istanbul BB), Besic (Ferencvaros), Su-
sic (Hajduk Split) – mijlocaşi; Dzeko (Manchester City), Ibisevic
(VFB Stuttgart) – atacanţi.

Succes de moral pentru Ioana Roşca la Mediaş
În perioada 29 aprilie-4 mai, tenismena de la CSM

Craiova, Ioana Loredana Roşca, a participat la un tur-
neu internaţional de juniori, 38th Mediaş-sen-Sibiu Ju-
nior ITF Tournament. Acolo, sportiva din Bănie a ajuns
lejer în finală, trecând pe rând de: Novac Gabriela (6-0,
6-0), Ciufrilă Raluca (6-0, 6-1) Anshba Amina (6-2, 6-
0), Roşca Andreea-Amalia (7-6, 6-2). În ultimul act al
competiţiei, Roşca Ioana a învins favorita numărul 3,
Gabriela Ruse, cu 6-2, 1-6, 6-2. Acest concurs a prece-

dat campionatul naţional de juniori, unde Roşca va intra
direct pe tabloul principal, fiind clasată pe poziţia a doua
în lista favoritelor. „Victoria pe care am reuşit-o la Me-
diaş îmi dă încredere pentru campionatul naţional. A fost
un turneu de un nivel bun, dar intensitatea meciurilor va
fi cu siguranţă mai ridicată la naţionale. Mi-am propus
drept obiectiv pentru campionatul naţional câştigarea ti-
tlului sau cel puţin să prind finala competiţiei, ceea ce eu
cred că pot realiza”, a declarat Ioana Roşca.


