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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De preşedinte nu zic nimic,
Popescule, mie nu-mi place să
vorbesc pe cineva de rău. actualitate / 5

De ieri, muncitorii au
început să monteze gra-
nitul în centrul istoric al

Craiovei. Constructorii şi-au propus să termine pavatul străzi-
lor până în vară, după care vor începe amenajarea toaletelor
publice de lângă Parcul English. Între timp, vor fi montaţi stâl-
pii de iluminat, care sunt realizaţi în spiritul modei de început
de secol al XX-lea, precum şi mobilierul stradal. Primăria Cra-
iova este cea care va decide asupra modelelor pentru băncuţe-
le, jardinierele şi spaţiile pentru informarea turiştilor care vor
fi amplasate în centrul vechi. După deschidere, tot perimetrul
la care se lucrează acum va deveni pietonal.
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Inundaţiile
ca o... fatalitate

Desnăţuiul a făcut deunăzi
prăpăd la Cleanov,  aşa cum în
luna martie  Tesluiul făcuse la
Drăgoteşti,  iar săptămâna tre-
cută Jiul, între satele Scaieşti
şi Valea lui Pătru. Unde îşi ie-
şise  din matcă. Şi revărsări de
cursuri de apă mai avem ş i în
alte localităţi. Numai de linişte
n-au avut parte angajaţii In-
spectoratului pentru Situaţii de
Urge nţă (ISU) Dolj de la înce-
putul anului, devenind într-un
fel „pompierii de serviciu”. Pa-
gubele materiale înregistrate
rămân gre u come nsurabile ,
dar,  cu părere de rău, comuni-
tăţile afe ctate le merită.
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$1 EURO ........................... 4,4411 ..............44411
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METEO

1 dolar SUA.......................3,1885........31885
1 g AUR (preþ în lei).......134,1617.....1341617
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Senin

Apa mineralã comercializatã de Lidl care a
fost retrasã de pe piaþã dupã controalele Au-
toritãþii Naþionale pentru Protecþia Consuma-
torilor (ANPC) nu prezintã probleme de cali-
tate, motivul retragerii fiind etichetarea greºi-
tã, responsabil pentru acest proces fiind pro-
ducãtorul, care va remedia neconcordanþele,
precizeazã Lidl. „Motivul pentru retragerea
apei a fost etichetarea greºitã privind descrie-
rea sursei de îmbuteliere a apei. Putem confir-
ma, prin intermediul buletinelor de analizã
puse la dispoziþie de producãtor, cã apa mine-
ralã Saguaro de 2L nu prezintã probleme de
calitate.Responsabil pentru informaþiile con-
þinute de etichetã ºi procesul efectiv de eti-
chetare este producãtorul. Acesta din urmã a de-
clarat cã va remedia în cel mai scurt timp cu repre-
zentanþii ANPC neconcordanþele informaþiilor con-
þinute de etichetã”, au declarat reprezentanþii Lidl.
Retailerul aratã cã apa mineralã Saguaro este fur-
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nizatã de unul dintre primii trei productori de apã
mineralã din România. „Dupã remedierea necon-
cordanþelor privind etichetarea, apa mineralã Sa-
guaro de 2L de la respectivul producãtor se va
regãsi spre vânzare în toate magazinele Lidl din

þarã”, mai spun reprezentanþii Lidl. Aproape
150.000 de litri de apã mineralã au fost retraºi
de pe piaþã dupã controale ANPC care au con-
statat cã apa era îmbuteliatã dintr-un izvor care
nu se aflã pe lista Autoritãþii Naþionale pentru
Resurse Minerale. Preºedintele ANPC, Marius
Dunca, a anunþat luni, într-o conferinþã de pre-
sã, cã în urma unei sesizãri venite din partea
„unui consumator”, inspectorii au descoperit
cã un lanþ de magazine – al cãrui nume nu l-a
precizat - avea la vânzare apã mineralã prove-
nitã din izvorul F4 Roºu, care nu se aflã pe
lista apelor minerale destinate comercializãrii.
În urma controalelor, reprezentanþii ANPC au
dispus retragerea de la vânzare a 101.160 de

litri, dupã care reprezentanþii reþelei de magazine au
scos de pe rafturi, din proprie iniþiativã, alþi 45.000
de litri de apã mineralã. Conform ANPC, nu existã
indicii potrivit cãrora apa respectivã ar fi improprie
pentru consumul uman.

Ciorbea a depus jurãmântul
ca Avocat al Poporului

Victor Ciorbea a depus, ieri, jurã-
mântul pentru funcþia de Avocat al
Poporului, în prezenþa preºedintelui
Senatului, Cãlin Popescu-Tãriceanu,
ºi a preºedintelui Camerei Deputaþi-
lor, Valeriu Zgonea, acesta din urmã
menþionând cã se reechilibreazã, ast-
fel, instituþiile fundamentale ale sta-
tului român. Potrivit preºedintelui Ca-
merei, Victor Ciorbea va fi Avocat al
Poporului „într-o perioadã delicatã a
societãþii româneºti”. „Organizaþiile
neguvernamentale, societatea civilã,
cetãþenii au astãzi, în prezenþa dom-
nului Ciorbea în funcþia de Avocat al
Poporului, unde sã se adreseze în mo-
mentul în care legislaþia nu le este
favorabilã sau sunt momente în care,
interpretând anumite pasaje din le-
gislaþie, constatã cã în anumite sec-
toare economice sau în anumite zone
sociale existã un blocaj”, a spus Zgo-
nea, adãugând cã aceastã funcþie are
mare vizibilitate, câteodatã cu presi-
uni extraordinare din partea grupuri-
lor politice parlamentare ºi nu numai.

Bãsescu: Salariul pe luna
aceasta îl donez PMP

ªeful statului, Traian Bãsescu, a
declarat, ieri, într-un interviu la Gân-
dul Live, cã va dona salariul pe luna
aceasta Partidului Miºcarea Popularã
(PMP), apreciind cã „un salariu de
preºedinte, de 6.000 de lei, nu e pu-
þin”. Întrebat dacã a contribuit, per-
sonal sau cu familia sa, la campania
electoralã a PMP, Traian Bãsescu a
rãspuns cã „nu, dar voi contribui cu
cât îmi permite legea. Abia aºtept sã
iau salariul pe luna mai. Se va întâm-
pla azi, sper sã primesc fluturaºul de
salariu ºi salariul pe luna aceasa îl do-
nez Partidului Miºcarea Popularã”.
„Un salariu de preºedinte, de 6.000 de
lei, nu e puþin”, a adãugat Bãsescu.

Hidrologii au instituit cod porto-
caliu de inundaþii pe râul Teleorman ºi
au prelungit codul galben pe râuri din
judeþele Timiº, Argeº, Dolj, Teleorman,
Dâmboviþa, Giurgiu, Cãlãraºi, Ilfov ºi
Ialomiþa. Potrivit noii avertizãri emise
de Institutul Naþional de Hidrologie
ºi Gospodãrire a Apelor, ieri, între ore-
le 10.00 ºi 15.00, râul Teleorman, la sta-
þia Tãtãrãºtii de Sus, sectorul îndiguit,
a fost sub avertizare cod portocaliu
de inundaþii. Avertizarea cod galben a
fost prelungitã, de ieri, ora 10.00, pânã
astãzi, la ora 12.00, pe râurile Timiº -
sector aval S.H. Grãniceri (judeþul
Timiº), Bârzava - sector aval S.H. Gã-

Ministrul Bugetului, Liviu Voinea,
a anunþat la reuniunea miniºtrilor de
Finanþe Ecofin, desfãºuratã ieri la
Bruxelles, cã, pe baza progreselor re-

ªedinþa Camerei Deputaþilor în
care trebuia sã se supunã la vot ridi-
carea imunitãþii deputatului Florin
Popescu (PMP) a fost suspendatã,
ieri, din lipsã de cvorum. Dupã sus-
pendarea ºedinþei, alesul a declarat
cã el stã la dispoziþia Parlamentului
ºi a justiþiei ºi cã nu a fost astfel sal-
vat, ci doar amânat. „Astãzi am venit
în faþa Parlamentului pentru a susþi-
ne cã nu sunt un pericol public. Din
pãcate, nu a fost cvorum în Parla-
ment, astfel încât decizia se va amâ-
na pentru o ºedinþã viitoare. Voi sta
la dispoziþia Parlamentului ºi a justi-
þiei de câte ori mã vor solicita”, a spus
Popescu, explicând cã se va prezen-
ta ºi la DNA sã dea declaraþii ºi nu va
împiedica bunul mers al anchetei.
„Nu sunt salvat, sunt în continuare
anchetat. Amânarea este o amânare,
nu o salvare. Un vot astãzi ar fi în-
semnat închiderea acestui subiect”,
a explicat Popescu. Totodatã, acesta
a anunþat cã ºi-a dat demisia din Par-
tidul Miºcarea Popularã. „Mi-am dat
demisia din PMP. Nu împiedic justi-
þia. Ancheta merge în continuare”, a

ªedinþa Camerei pentru ridicarea imunitãþii
lui Florin Popescu, suspendatã din lipsã de cvorum

spus deputatul. ªedinþa de ieri a de-
butat, conform programului, la ora
12.30, dar a fost suspendatã imediat
de cãtre preºedintele de ºedinþã, Vio-
rel Hrebenciuc, care a constatat lip-
sa cvorumului. Hrebenciuc a cerut un
vot de test ºi a constatat cã la plen
sunt prezenþi doar 138 de deputaþi,
care au introdus cartela pentru vot.
„E lipsã de cvorum”, a spus acesta,
dupã care a suspendat ºedinþa. DNA
a cerut avizul Camerei Deputaþilor
pentru arestarea preventivã a lui Flo-
rin Popescu, pentru folosirea influ-
enþei ori autoritãþii în scopul obþine-
rii de bani, bunuri sau alte foloase
necuvenite. „Din probele analizate
rezultã suspiciunea rezonabilã cã fap-
tele pentru care s-a dispus începerea
urmãririi penale, efectuarea urmãririi
penale ºi punerea în miºcare a acþiu-
nii penale constau în aceea cã, în
cursul anului 2012, inculpatul Popes-
cu Florin Aurelian, folosind influen-
þa ºi autoritatea decurgând din func-
þia de preºedinte al organizaþiei jude-
þene Dâmboviþa a unui partid, i-a ce-
rut administratorului unor societãþi

comerciale cantitatea de 50.000 -
60.000 pui grill (60 - 80 tone, cu va-
loare de peste 400.000 lei) pentru a o
distribui în scop electoral cetãþenilor
din judeþul Dâmboviþa, în cadrul cam-
paniei electorale pentru alegerile lo-

cale din iunie 2012”, a arãtat DNA în
cerere. Comisia juridicã a votat îm-
potriva arestãrii preventive a depu-
tatului, din cei 23 de membri 15 fiind
„împotriva” cererii DNA, 7 „pentru”
ºi unul s-a abþinut.

Cod portocaliu de inundaþii în
Teleorman, cod galben pe râuri
din nouã judeþe, inclusiv Dolj

România a anunþat oficial
cã va introduce euro
de la 1 ianuarie 2019

alizate în privinþa convergenþei reale
ºi nominale, a evoluþiei reformelor
structurale ºi a perspectivelor solide
de creºtere economicã, Guvernul Ro-

mâniei a stabilit  1 ianua-
rie 2019 ca datã þintã
pentru aderarea Româ-
niei la zona euro.
„Anunþul a fost primit
pozitiv de participanþii la
reuniunea Ecofin”, sus-
þine Voinea. Cu doi ani
înainte, pânã la 1 ianua-
rie 2017, România trebu-
ie sã închidã toate acor-
durile cu FMI.

taia (judeþul Timiº), Jiu - sector aval
de confluenþa cu râul Motru (judeþul
Dolj), pe Teleorman (judeþele Argeº
ºi Teleorman), pe Argeº - sector aval
de confluenþa cu râul R. Doamnei (ju-
deþele Argeº, Dâmboviþa, Giurgiu ºi
Cãlãraºi), pe Dâmboviþa - sector aval
Ac. Vãcãreºti - S.H. Lunguleþu (jude-
þul Dâmboviþa), pe Sabar - sector aval
de confluenþa cu Ciorogârla (judeþele
Ilfov ºi Giurgiu), pe Ialomiþa - sectorul
S.H. Siliºtea Snagovului - S.H. Coºe-
reni (judeþele Ilfov ºi Ialomiþa). Pe aces-
te râuri vor fi creºteri de debite ºi ni-
veluri, care ar putea duce la depãºirea
cotelor de atenþie ºi de inundaþie.
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Lucrările au fost oprite pen-
tru câteva săptămâni din cau-
za sărbătorilor de Paşte, dar şi
a Festivalului „Shakespeare”
care tocmai s-a încheiat. Mun-
citorii s-au întors, ieri, pe şan-
tier şi au început să se organi-
zeze pentru montarea plăcuţe-
lor de granit. „Doar o parte din
granit a sosit, dar şi alte co-

menzi sunt pe drum, deci nu
vom avea probleme. Important
este să nu plouă, ca să putem
să ne mobilizăm şi să terminăm
până în vară”, a declarat Ma-
rian Petcu, directorul Recon,
firma care se ocupă de ame-
najarea centrului istoric. Pa-
chetele uriaşe cu granit sunt
depozitate pe fiecare stradă,
aşteptând acum doar să le vină
rândul pentru a fi montate.

Primul lampadar de epocă
a ajuns în centrul vechi

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

De ieri , muncitorii  au început să monteze granitul  î n centrul istori c al  Cra-
iovei. Constructori i şi-au propus să termine pavatul străzil or până în vară, după
care vor începe amenajarea toal etel or publi ce de lângă Parcul  Engli sh. Între
timp, vor fi montaţi stâl pi i de i lumi nat, care sunt reali zaţi  î n spiritul  modei  de
î nceput de secol al  XX-lea, precum şi  mobil ierul stradal. Pri mări a Crai ova
este cea care va deci de asupra modelelor pentru băncuţel e, jardi ni erel e şi  spa-
ţii le pentru informarea turişti lor care vor fi  amplasate î n centrul vechi. După
deschidere, tot perimetrul la care se lucrează acum va deveni pi etonal .

Granitul va fi montat pe culori
Primele străzi care vor fi pavate

sunt „Dreptăţii” şi „Olteţ”, pe care
s-a şi intervenit prima dată. Con-
structorii spun că se porneşte cu
acestea deoarece este nevoie să se
testeze mai întâi modul cum se
comportă granitul după montare,
aceste străzi fiind mai mici. „Înce-

pem să montăm granitul pe nişte
străzi mai mici, pentru a vedea dacă
se comportă bine şi dacă metoda
pe care o folosim noi este bună. Eu
zic, totuşi, că nu vom avea nici o
problemă şi vom merge repede cu
această operaţiune şi pe celelalte
străzi”, a mai spus directorul Re-
con. Granitul va fi montat pe culori,
în nuanţe de gri pe străzile care
odinioară erau amenajate cu piatră
de râu. Excepţie va face strada
Lipscani: aici granitul va fi în nuan-

ţe de maro pentru a imita pardo-
seala de lemn care exista la înce-
putul secolului trecut.
Centrul istoric
va fi numai pietonal

Penultimele străzi care vor fi
pavate sunt străzile „Romain Rol-
lande” şi „Theodor Aman”, care
sunt considerate nişte străduţe
intens circulate, dat fiind faptul că
asigură trecerea prin centrul is-
toric. Ultima dintre străzi va fi „Ni-
colăescu-Plopşor”, strada care
vine perpendicular pe „Lipscani”,
fiind lăsată la final deoarece asi-
gură traficul dinspre strada „Al.
I. Cuza”. Potrivit constructorilor,
şi aici se va interveni la reţelele
de apă şi canalizare, după care
se va monta granitul. Toate stră-
zile care fac parte din centrul
vechi şi la care se lucrează acum
vor deveni, după terminarea şan-
tierului, pietonale. Pe ele nu va
mai circula nici o maşină, cu ex-
cepţia celor ale riveranilor.
Piaţa Buzeşti, o zonă civică

După ce va fi montat granitul
– acest lucru se va întâmpla în
vară – se va trece la mobilarea
centrului cu băncuţe, jardiniere
pentru flori şi spaţii care vor servi
la informarea turiştilor. „Tot mo-
bilierul urban îl vom asigura noi,
dar după ce municipalitatea se va
decide asupra modelelor. Însă va
fi mult până atunci, probabil pe la
sfârşitul anului vom ajunge şi la
această etapă a lucrării”, a mai
spus directorul Marian Petcu. În
Piaţa Buzeşti (zona din vecinăta-
tea Băncii BancPost), urmează să
se amenajeze o zonă publică des-

chisă, cu băncuţe şi spaţii verzi,
precum şi câteva statui şi o fân-
tână arteziană pentru a marca
faptul că, în această intersecţie,
era cel mai important loc pentru
comerţ al Băniei.
Iluminatul public
va fi unul estetic

În sarcina firmei intră şi asigu-
rarea iluminatului public. Proiec-
tul spune că acesta trebuie să fie
estetic, motiv pentru care firma
Recon a comandat deja primii 30
de stâlpi electrici din cei 90 care
vor fi amplasaţi în tot centrul is-
toric. Un exemplar a fost montat
de probă pe strada „Dreptăţii”.
Acesta este confecţionat din fon-
tă, în stilul lampadarelor cu un sin-

gur bec care se găseau la anul
1900 în Craiova. „Modelul l-am
preluat dintr-o fotografie veche a
Lipscaniului. Am avut şi norocul
că un lampadar s-a păstrat intact
în Parcul „Romanescu” şi ne-a
ajutat să-l reproducem”, a preci-
zat Marian Petcu. Lampadarul
este vopsit în negru şi are mai
multe elemente ornamentale sti-
lizate pe suport şi la partea de sus.
Toţi stâlpii de iluminat care se vor
găsi în centrul vechi al Craiovei
vor arăta ca acesta.
Toaletele publice
vor fi modernizate ultimele

Ultima dată vor intra în lucru
toaletele publice care se găsesc
în Parcul English. Ele vor fi mo-
dernizate în cadrul aceluiaşi pro-
iect, tot de firma Recon. Con-
structorii spun însă că au lăsat la
urmă această lucrare pentru ca
să mai poată fi, totuşi, folosite
până ce toată zona centrală va fi
gata. „Dacă le-am fi modernizat
primele, atunci toaletele ar fi stat
închise până ce terminam toată
lucrarea. Şi acest lucru nu aduce
nici un avantaj, din contră nu ar fi
putut fi folosite deloc în această
perioadă”, a mai spus directorul
Recon, Marian Petcu. După ce
vor fi modernizate, toaletele pu-
blice din faţa Prefecturii vor fi des-
chise, acestea funcţionând cu pla-
tă, ca şi până acum.
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Au fãcut jumãtate de million de euro,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organi-
zate (BCCO) Craiova – Serviciul
Antidrog ºi procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova organi-
zau, miercuri, 22 ianuarie a.c., o
acþiune în Craiova, în urma cãreia
doi tineri au ajuns în spatele gratii-
lor. În baza informaþiilor deþinute de
oamenii legii, au fost fãcute douã
percheziþii, la locuinþele a doi craio-
veni suspectaþi de trafic de droguri
de risc. Însoþiþi de “mascaþi” de la
IPJ Dolj, poliþiºtii B.C.C.O. Craio-
va au gãsit ºi ridicat, în urma des-

Craioveni condamnaþi cu suspendare pentru trafic internaþionalCraioveni condamnaþi cu suspendare pentru trafic internaþionalCraioveni condamnaþi cu suspendare pentru trafic internaþionalCraioveni condamnaþi cu suspendare pentru trafic internaþionalCraioveni condamnaþi cu suspendare pentru trafic internaþional
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Doi tineri din Craiova, ambii în vârstã
de 22 de ani, arestaþi preventiv în ianua-
rie a.c. pentru trafic internaþional de dro-
guri de risc ºi trafic de droguri de risc
dupã ce s-a gãsit la ei peste jumãtate de
kilogram de canabis provenit din Spania,
au fost condamnaþi de Tribunalul Dolj la...
muncã în folosul comunitãþii. Mai exact,
ambii au primit câte 2 ani ºi 8 luni de în-
chisoare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 3 ani ºi sunt obli-
gaþi ca, timp de 90 de zile, sã presteze o
muncã neremuneratã fie la Regia Autono-
mã de Administrare a Domeniului Public
ºi Fond Locativ (R.A.A.D.P.F.L.) Craiova,
fie la Serviciul Public de Asistenþã Medi-
co - Socialã Craiova, în funcþie de decizia
Serviciului de Probaþiune Dolj.

cinderilor, aproximativ 600 de gra-
me de rezinã de cannabis. “Din cer-
cetãrile efectuate a reieºit faptul cã
unul dintre suspecþi ar fi procurat
droguri din Spania, pe care le-ar fi
introdus în þarã prin intermediul
autocarelor de transport de persoa-
ne, iar ulterior le-ar fi vândut, îm-
preunã cu cel de-al doilea suspect”,
comunicau, la momentul respectiv,
reprezentanþii Inspectoratului Gene-
ral al Poliþiei Române.

Cei doi tineri, Alexandru Drãcea
ºi Daniel Ispas, ambii în vârstã de
22 de ani, au fost conduºi la sediul

DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova, pentru audieri, iar procurorii
au dispus reþinerea acestora pen-
tru trafic de droguri de risc, trafic
transfrontalier de droguri de risc
ºi deþinere de droguri de risc. O zi
mai târziu, pe 23 ianuarie, cei în
cauzã au fost prezentaþi Tribuna-
lului Dolj, care a admis propune-
rea procurorilor ºi a dispus aresta-
rea lor pentru 30 de zile.

Condamnaþi ºi puºi în libertate
Pe 13 martie a.c. s-a înregis-

trat la Tribunalul Dolj dosarul în

care cei doi craioveni au fost tri-
miºi în judecatã, în stare de arest
preventiv, pentru trafic internaþi-
onal de droguri de risc, trafic de
droguri de risc, respectiv com-
plicitate la aceste infracþiuni, iar
pe 30 aprilie a.c., instanþa a pro-
nunþat sentinþa în cauzã. Astfel,
Alexandru Constantin Drãcea ºi
Daniel Ispas au fost gãsiþi vino-
vaþi ºi condamnaþi la câte 2 ani
ºi 8 luni închisoare, judecãtorii
dispunând suspendarea pedepse-
lor pe durata unui termen de în-
cercare de 3 ani. În aceastã pe-

rioadã, cei doi trebuie sã se pre-
zinte la datele fixate la Serviciul
de Probaþiune Dolj; sã anunþe, în
prealabil, orice schimbare de do-
miciliu, reºedinþã sau locuinþã ºi
orice deplasare ce depãºeºte 5
zile, sã comunice schimbarea
locului de muncã; sã comunice
informaþii ºi documente de na-
turã a permite controlul mijloa-
celor sale de existenþã ºi sã nu
pãrãseascã teritoriul României
fãrã acordul instanþei.

Mai mult decât atât, instanþa a
decis ca pe parcursul termenului
de încercare fiecare din cei doi
inculpaþi sã presteze o muncã ne-
remuneratã în folosul comunitã-
þii pe o perioadã de 90 zile la Pri-
mãria Municipiului Craiova – Re-
gia Autonomã de Administrare a
Domeniului Public ºi Fond Loca-
tiv Craiova sau la Serviciul Pu-
blic de Asistenþã Medico - Socia-
lã Craiova, care urmeazã a fi sta-
bilitã de Serviciul de Probaþiune
Dolj. Din pedepse s-a scãzut pe-
rioada reþinerii ºi arestãrii preven-
tive de la 22 ianuarie 2014 la 30
aprilie 2014, odatã cu pronunþa-
rea sentinþei cei doi fiind puºi în
libertate. Fiecare are de achitat
câte 1.000 de lei cheltuieli judi-
ciare statului, iar sentinþa poate
fi atacatã atât de inculpaþi cât ºi
de procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Jude-
þului (IPJ) Dolj, Iulian Bãlteanu,
de 38 de ani, din municipiul Bãi-
leºti, în timp ce conducea un au-
toturism marca Volkswagen prin
localitate, fiind sub influenþa bã-
uturilor alcoolice, nu a redus vi-
teza de deplasare, iar într-o in-
tersecþie a pierdut controlul di-
recþiei de mers ºi a lovit un stâlp
din beton al reþelei electrice. În
urma accidentului maºina a fost

Bãileºtean rãnit grav într-un  accident provocat de ºofer bãut
Un bãrbat de 37 de ani, din Bãileºti, a fost rãnit

grav într-un accident provocat luni seara de un ºofer
bãut, care s-a izbit cu maºina de un stâlp din beton.

grav avariatã, iar Marcel Durac,
de 37 de ani, din Bãileºti a sufe-
rit leziuni grave, fiind transpor-
tat la Spitalul Municipal Bãileºti.

Tot acolo au ajuns ºi condu-
cãtorul auto, precum ºi Marian
Bairam, de 25 de ani, din comu-
na Bistreþ, pasager pe bancheta
din spate a autoturismului, însã
ambii au scãpat cu rãni uºoare
dupã cum au precizat poliþiºtii.
ªoferul este acum cercetat pen-
tru vãtãmare corporalã din cul-

pã, oamenii legii aºtep-
tând rezultatele alcoole-
miei.  „Conducãtorul
auto a fost testat cu apa-
ratul alcooltest, rezulta-
tul fiind de 0,38 mg/l
alcool pur în aerul expi-
rat, fapt pentru care i-
au fost recoltate probe
de sânge în vederea sta-
bilirii alcoolemiei. În ca-
uzã s-a întocmit dosar
penal în conformitate cu
prevederile legale”, ne-
a declarat agent princi-
pal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de presã
al IPJ Dolj.

Poºtaºii craioveni protestea-
zã astãzi, în centrul oraºului, iar
oamenii legii au anunþat cã sunt
pregãtiþi pentru asigurarea or-
dinii publice la aceastã manifes-
tare. Astfel, în intervalul orar
15.00 – 16.00, efective din ca-
drul Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean Dolj, în coope-
rare cu I.P.J. Dolj – Poliþia Mu-
nicipiului Craiova, Poliþia Loca-
lã Craiova ºi specialiºti I.S.U.
Dolj vor asigura mãsurile de
ordine publicã ºi protecþia par-

Jandarmii asigurã mãsurile de ordine la mitingul poºtaºilor
ticipanþilor la mitingul de pro-
test organizat  de Sindicatul
Lucrãtorilor Poºtali – Filiala
Craiova, pe esplanada Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu”.

Jandarmii doljeni vor asigu-
ra mãsurile de ordine publicã ºi
protecþia participanþilor pe în-
treaga perioadã de desfãºurare
a evenimentului, prin activitãþi
specifice, în vederea prevenirii
oricãror acte de tulburare a or-
dinii publice ºi asigurarea unui
climat civic corespunzãtor des-

fãºurãrii activitãþilor publice.
Inspectoratul de Jandarmi Ju-
deþean Dolj face apel cãtre toþi
participanþii, precum ºi la toþi
cetãþenii care se vor afla în
zona manifestãrii, sã adopte un
comportament civilizat, sã res-
pecte prevederile legilor în vi-
goare ºi indicaþiile forþelor de
ordine pentru menþinerea ordi-
nii ºi liniºtii publice pe tot par-
cursul desfãºurãrii manifestãrii,
dupã cum au precizat reprezen-
tanþii instituþiei.
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Inundaþiile ca o... fatalitateInundaþiile ca o... fatalitateInundaþiile ca o... fatalitateInundaþiile ca o... fatalitateInundaþiile ca o... fatalitate
MIRCEA CANÞÃR

Desnãþuiul a fãcut deunãzi prãpãd la
Cleanov, aºa cum în luna martie Tesluiul
fãcuse la Drãgoteºti, iar sãptãmâna trecu-
tã Jiul, între satele Scaieºti ºi Valea lui Pã-
tru. Unde îºi ieºise din matcã. ªi revãrsãri
de cursuri de apã mai avem ºi în alte loca-
litãþi. Numai de liniºte n-au avut parte an-
gajaþii Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj de la începutul anului,
devenind într-un fel „pompierii de servi-
ciu”. Pagubele materiale înregistrate rãmân
greu comensurabile, dar, cu pãrere de rãu,
comunitãþile afectate le meritã. Nu mai
amintesc de interesul „aparte” suscitat, într-o
ºedinþã a Colegiului prefectural, la înce-
putul anului, de prezentarea unei informãri
de cãtre directorul Sistemului de Gospo-
dãrirea Apelor din cadrul Administraþiei Ba-
zinale de Apã Jiu privind lucrãrile hidroteh-

nice efectuate anul trecut. Atât de temeini-
ce s-au dovedit lucrãrile pomenite ºi atâta
„competenþã” s-a dezvoltat în ºedinþa men-
þionatã, încât avem filmul nãucitor din aces-
te zile. La superficialitate crasã, efecte pe
mãsurã. Problema realmente serioasã este
urmãtoarea: de ce avem inundaþii pe cur-
suri de apã inofensive în timpul anului,
când uneori chiar seacã de-a dreptul? Nu
rezistã lucrãrile de consolidare a malurilor
fãcute cu temeinicie? Se ating debite isto-
rice, care depãºesc coronamentele supraî-
nãlþate? Nu sunt decolmatãrile suficient de
riguroase, sau care este motivul? De fapt,
pânã la urmã motivul este unul neaºteptat
de simplu: mereu, nu ne aºteptam la aºa
ceva. Fiindcã, de fapt, întreaga „preven-
þie” este o gargarã de oligofreni, desemnaþi
politic. ªi nu întreprindem realmente nici

un demers tehnic, cât de cât riguros, pen-
tru regularizarea etapizatã a cursurilor de
apã, astfel încât localitãþile traversate sau
riverane sã nu fie afectate. Considerând
drept o fatalitate ceea ce se întâmplã în
anumite anotimpuri ploioase, e drept mai
rare ºi uneori neprevãzute meteorologic,
asistãm la ceea ce ne vãd ochii. Nenoroci-
tul de „vot” cerut de primarii localitãþilor
menþionate a fãcut ca aceºtia sã adopte
expectativa, nãzuind cã potopul îi va ocoli.
ªi uneori nu-i ocoleºte. Fãrã o hartã clarã
a Doljului cu zonele vulnerabile de-a lun-
gul cursurilor de apã, fãrã lucrãri specifi-
ce, hidroameliorative, finanþate din bani
publici, dar efectuate ºi prin voluntariat,
îngropat de-a dreptul, deºi nu comuniºtii,
cum am spus, l-au inventat, vom contem-
pla ceea ce oferã în aceste zile Cleanovul,

unde pagubele sunt de luat în seamã. Ca o
colectivitate ruralã sã priveascã chibiþând
cum angajaþii ISU Dolj, aduºi cu maºinile,
stivuiesc sacii de nisip în calea apei, este
o problemã de minim civism, sau cum i-o
mai spune. Fiindcã nu s-a ajuns întâmplã-
tor la actuala stare de indiferenþã ºi ires-
ponsabilitate administrativã. Vinovaþi de
ceea ce ni se întâmplã suntem noi înºine,
ca oameni, ºi nicidecum capriciile naturii,
nãbãdãioºenia unor cursuri de apã, des-
considerate, în care deversãm toate gu-
noaiele posibile, într-un tembelism de ne-
curmat. Nici guvernul actual, nici cel vii-
tor nu ne va face ordine pe cursurile de
apã interioare, atât de nervoase în aceste
zile, fãrã o minimã concepþie de speciali-
tate ºi fãrã aportul nemijlocit al comunitã-
þilor ameninþate.

Cu aceastã ocazie, au fost
purtate discuþii atât cu locuito-
rii, cât ºi cu reprezentanþii au-
toritãþilor locale, pentru a fi sta-
bilite mãsurile imediate de aju-
torare a sinistraþilor, precum ºi
planul de acþiune pentru a sto-
pa, pe viitor, producerea unor
evenimente asemãnãtoare. „Ne-
am deplasat astãzi (n.r. – ieri),
alãturi de viceprim-ministrul Li-
viu Dragnea, în Cleanov, locali-
tate greu încercatã de inundaþii-
le din ultimele zile. Am parcurs,
rând pe rând, zonele cele mai
problematice ºi am intrat în
multe dintre gospodãriile afec-

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, s-a aflat, marþi, împreunã cu
viceprim-ministrul Liviu Dragnea, ministrul
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publi-
ce, în satul Cleanov, din comuna Carpen, unde
zeci de gospodãrii au fost afectate de inunda-
þiile provocate de precipitaþiile abundente din
ultimele zile. Alãturi de ºeful administraþiei
doljene, l-au mai însoþit pe viceprim-ministrul

Liviu Dragnea în deplasarea la Cleanov pre-
fectul Marius Deca, ºeful Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj, comisar-ºef Constan-
tin Nicolescu, prim-adjunctul inspectorului-ºef
al Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia”, colonel Mircea Mariº, directorul
Administraþiei Bazinale de Apã Jiu, Marin
Tãlãu, ºi directorul Sistemului de Gospodãri-
re a Apelor Dolj, Florinel Stancu.

tate. Am fost puºi, încã o datã,
în faþa unei imagini pe care nu
mi-aº mai fi dorit sã o revedem,
dupã inundaþiile catastrofale care
au lovit sudul judeþului, în urmã
cu opt ani. Am vorbit cu oameni
care au avut de suferit ºi am
aflat de la ei lucruri dureros de
triste. Mulþi ºi-au vãzut munca
de o viaþã distrusã într-o clipã;
unii s-au zbãtut, prin apa care,
pe alocuri, era adâncã de un
metru, pentru a-ºi salva bunuri-
le, animalele din curte, unii din-
tre ei chiar ºi copiii. Important
este faptul cã, în momentul de
faþã, Executivul este implicat cu

toatã forþa, oferindu-ne promi-
siunea fermã a unei rezolvãri cât
mai rapide a situaþiei din Dolj ºi
din judeþul învecinat, Mehe-
dinþi”, a precizat preºedintele CJ
Dolj, Ion Prioteasa.

Va fi alocatã
o sumã

de aproximativ
20 de milioane de lei

În acest sens, viceprim-minis-
trul Liviu Dragnea a anunþat cã,
în urma unei discuþii purtate cu
premierul Victor Ponta, s-a sta-
bilit ca, în urmãtoarea ºedinþã de
Guvern, sã fie alocatã, din fon-
dul de rezervã, o sumã de apro-
ximativ 20 de milioane de lei, atât

cât au fost evaluate de Adminis-
traþia Naþionalã „Apele Române”
lucrãrile de regularizare a cursu-
rilor de apã ºi de amenajare a sis-
temelor de apãrare împotriva
inundaþiilor în toatã aceastã zonã
la care ne referim, de la graniþa
judeþelor Dolj ºi Mehedinþi.

„Vestea bunã este cã, în para-
lel, o comisie analizeazã situaþia
din fiecare gospodãrie afectatã,
pentru a constata, punctual, pa-
gubele produse în urma inunda-
þiilor, în vederea despãgubirii oa-
menilor.  În acelaºi timp, dupã
cum am stabilit astãzi (n.r. – ieri)
cu domnul Liviu Dragnea, Consi-
liul Judeþean Dolj va înainta cãtre
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice o solicita-
re în vederea majorãrii sumei care
ne-a fost alocatã prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã. Cu
aceºti bani urmeazã sã fie repara-
te drumurile din Cleanov. În acest
sens, în zilele urmãtoare, prima-

rul comunei Carpen ne va prezenta
studiul de fezabilitate privind rea-
bilitarea de strãzi comunale, pe
care deja îl are pregãtit, ºi, dupã
ce îl vom analiza cu atenþie, vom
trimite la minister cererea de su-
plimentare a fondurilor, cu valoa-
rea care rezultã din acest docu-
ment. Poate cã toate aceste pa-
gube ar fi fost mult diminuate
dacã, în urmã cu câþiva ani, o se-
rie de investiþii pentru reabilitarea
podeþelor din Cleanov nu ar fi fost
scoase de pe lista proiectelor eligi-
bile, ca urmare a schimbãrii regu-
lilor în timpul jocului. Este ºi un
elocvent exemplu de imixtiune a
politicului în administraþia localã,
locuitorii comunei Carpen având de
suferit de pe urma faptului cã pri-
marul ªtefan Vasilca este înscris
într-un alt partid decât cel aflat la
acea vreme la guvernare…”, a de-
clarat Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.

MARGA BULUGEAN
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Testul se numeºte spirometrie,
nu doare ºi nu necesitã efort. Du-
reazã cinci minute, iar rezultatul
se dã pe loc. Campania „Infor-
meazã-te. Consultã medicul
pneumolog sau alergolog. Tes-
teazã-te. Trateazã-te corect” va
avea loc sâmbãtã ºi duminicã, în-

Peste doar câteva zile va debuta ºi în Dolj campania de testare
gratuitã pentru depistarea astmului. La sfârºitul acestei sãptãmâni,

medicii îi aºteaptã pe craioveni în Parcul „Nicolae Romanescu”
pentru a fi consultaþi de specialiºti.

tre orele 9.30 ºi 16.30.
Potrivit estimãrilor, în Româ-

nia trãiesc între 800.000 ºi un
milion de persoane cu astm. De
altfel, specialiºtii afirmã cã aceas-
ta este una dintre cele mai frec-
vente afecþiuni cronice din lume,
dar poate fi controlatã. Astmul

este o boalã cronicã de plãmâni,
caracterizatã prin probleme de
respiraþie ºi prin simptome ca lip-
sa de aer, respiraþie ºuierãtoare,
senzaþie de apãsare în piept ºi tuse.
În timpul unei respiraþii normale,
aerul circulã liber în ºi afarã din
plãmâni. Atunci când astmul nu
este sub control, cãile respiratorii
sunt îngroºate, umflate ºi infla-
mate ºi sunt mult mai sensibile la
schimbãrile de mediu. Aºa se pro-
duce o crizã de astm.

În timpul crizei de astm, mu-
coasa cãilor respiratorii se îngus-
teazã, muºchii din jurului aces-
teia se contractã, iar mucusul
blocheazã cãile respiratorii din
plãmâni, ceea ce face respiraþia
tot mai dificilã. Cele mai frec-
vente trei sintagme folosite de

pacienþi pentru a descrie criza
astmaticã sunt: lipsa de aer, su-
focarea ºi frica.

Cauzele astmului

rãmân un mister

Simptomele astmului variazã în
timp ºi adesea ele se agraveazã,
în mod caracteristic, în timpul
nopþii ºi în primele ore ale dimi-
neþii. Severitatea astmului varia-
zã, de asemenea, de la o persoanã
la alta. Cauzele astmului nu sunt
încã bine înþelese ºi creºterea ver-
tiginoasã a prevalenþei acestei boli,
peste tot în lume, este considerat
a fi unul dintre cele mai mari mis-
tere ale medicinei moderne.

Medicii declarã cã, în acest
moment, controlul astmului re-
prezintã deopotrivã o necesitate

ºi un obiectiv realizabil. O per-
soanã cu astm controlat este o
persoanã care prezintã simptome
minime sau zero, nu se trezeºte
noaptea din cauza simptomelor ºi
nu foloseºte deloc sau foarte rar
medicaþia de salvare. De aseme-
nea, poate sã facã efort fizic la
fel ca o persoanã obiºnuitã, are
funcþia pulmonarã normalã sau
aproape normalã – mãsuratã prin
probe specifice –, nu are sau
foarte rar i se întâmplã sã aibã
crize de astm.

Unul din indicatorii cei mai im-
portanþi ai lipsei de control a ast-
mului este spitalizarea. La nivel
internaþional, obiectivul este re-
ducerea spitalizãrilor din cauza
astmului cu 50% pânã în 2015.

RADU ILICEANU

Dupã ce conf. univ. dr. Florin
Petrescu nu s-a prezentat, ieri, la
prima probã a concursului pentru
ocuparea funcþiei de manager, dr.
Bogdan Fãnuþã a rãmas singurul
candidat în cursa pentru ºefia Spi-
talului Clinic Judeþean de Urgenþã
din Craiova. Acesta a obþinut la tes-

Dr. Bogdan Fãnuþã a rãmas singur în cursa
pentru ºefia Spitalului Judeþean

tul grilã nota 8.50, fiind
declarat admis. Astãzi,
de la ora 16.00, dr. Bog-
dan Fãnuþã va susþine
proiectul de manage-
ment, iar mâine, de la
ora 9.00, interviul de se-
lecþie care se desfãºoa-
rã în plenul comisiei de
concurs.

Din luna noiembrie a
anului trecut, postul de
manager al celui mai

mare spital din Oltenia a fost ocu-
pat interimar, timp de jumãtate de
an, de dr. Bogdan Fãnuþã. Tocmai
din acest motiv, s-a luat hotãrârea
sã se organizeze conform legii, dupã
ºase luni de interimat, concurs pen-
tru ocuparea funcþiei de manager.

RADU ILICEANU

Timp de patru zile, începând de
mâine, ora 12.00, la Casa Tinere-
tului din Craiova se va desfãºura
cea de-a XVII-a ediþie a târgului
Doljconstruct ºi cea de-a XXIII-a

ediþie a târgului Agrotex. Organi-
zatorul manifestãrii expoziþionale
este Camera de Comerþ ºi Indus-
trie Dolj. Voi fi prezenþi peste 60
de producãtori ºi distribuitori din

întreaga þarã ºi din Bulgaria, care
îºi vor expune produsele atât în
pavilionul Casei Tineretului, cât ºi
în curtea exterioarã. Agrotex reu-
neºte producãtorii de maºini ºi uti-
laje agricole, instalaþii de irigat, în-
grãºãminte chimice pentru agricul-
turã, material semincer, utilaje ºi
echipamente pentru industria ali-
mentarã. George Moþãþãianu, di-
rectorul Târguri ºi Expoziþii din
cadrul CCI a judeþului Dolj, a pre-
cizat cã domeniul construcþiilor va
fi reprezentat de producãtori ºi dis-
tribuitori de materiale de construc-
þii, izolaþii termice, sisteme de aco-
perire a clãdirilor ºi locuinþelor, in-
stalaþii de climatizare ºi centrale ter-
mice.  La cele douã manifestãri
consacrate, ºi-au anunþat partici-
parea peste 20 de companii din
nordul Bulgariei.

MARGA BULUGEAN

Astãzi, începând cu ora 11.00, la Peni-
tenciarul de Minori ºi Tineri Craiova va fi
lansat proiectul “Programul naþional de
educaþie alternativã pentru minorii ºi ti-
nerii din penitenciare”. La eveniment sunt
aºteptaþi reprezentanþi ai Fundaþiei Policy
Center for Roma and Minorities, Asociaþiei
Culturale Macaia, ai Administraþiei Naþiona-
le a Penitenciarelor, dar ºi reprezentanþi ai
instituþiilor de învãþãmânt, ai autoritãþilor

PMT Craiova, inclus într-un program
naþional de educaþie alternativã

publice locale ºi societãþii civile din Craiova.
Activitãþile principale ale proiectului se vor

desfãºura pe parcursul a 20 de luni în cele
ºase unitãþi ale sistemului penitenciar din Ro-
mânia – Craiova, Buziaº, Tichileºti, Târgu
Ocna, Bacãu ºi Târgu Mureº –, profilate pe
custodierea minorilor ºi tinerilor, ºi vor viza
îmbunãtãþirea abilitãþilor ºi valorificarea talen-
telor minorilor ºi tinerilor deþinuþi prin pro-
movarea educaþiei remediale ºi alternative în

penitenciare, reducerea infracþiona-
litãþii în rândul tinerilor din afara pe-
nitenciarului prin implicarea lor în
munca cu tinerii din penitenciare ºi
implicarea activã a comunitãþii lo-
cale în procesul de reintegrare so-
cialã a acestui grup vulnerabil. Be-
neficiarii direcþi ai proiectului sunt
300 de minori ºi tineri din cele 6
penitenciare ºi 100 de tineri volun-
tari din comunitãþile locale. Grupul-
þintã îl reprezintã minorii ºi tinerii din
penitenciare, tinerii din licee ºi fa-
cultãþi ºi comunitãþile locale.

RADU ILICEANU

În perioada 3 martie – 28 aprilie 2014 au
fost depuse la Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) Centrul Judeþean
Dolj, în cadrul Campaniei de primire a ce-
rerilor de platã pe suprafaþã, 29.855 de

În perioada 3 martie – 28 aprilie 2014,

cereri  pentru o suprafaþã 147.657,62  hec-
tar. Nicolae Sorin Rãducan – directorul exe-
cutiv APIA Centrul Judeþean Dolj, a precizat
într-un comunicat de presã cã APIA a lansat
la data de 3 martie 2014 campania de primi-

re a cererilor de platã pentru schemele/
mãsurile de sprijin pe suprafaþã pentru
anul în curs. Pentru a beneficia de spriji-
nul financiar pe suprafaþã, fermierii tre-
buie sã depunã la Centrele APIA, în inter-
valul 3 martie – 15 mai 2014, o singurã
cerere de platã. Pentru depunerea cereri-
lor începând cu data de 16 mai se vor
aplica penalitãþi de 1% pentru fiecare zi
lucrãtoare de întârziere. Dupã data de 9
iunie 2014 cererea de sprijin nu mai este
admisã la calcul. “APIA invitã fermierii
care nu au mai beneficiat de aceastã sche-
mã de sprijin sã depunã cerere la central
judeþean sau local la care sunt arondaþi,
iar actualii fermieri beneficiari sã depunã
cerere conform invitaþiei primite sau a
programãrii afiºate la centrele APIA”, a
precizat Sorin Rãducan.

MARGA BULUGEAN
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GEORGE POPESCU

Istoria – ca o maestra vitae oricât de re-
lativã se va fi dovedit aceastã anticã sentinþã
în ultima sutã de ani – câteva sfaturi, dacã
nu chiar învãþãturi, tot ar trebui sã ne fi lã-
sat. Printre acestea, poate cel mai important
ºi, din nefericire, cel mai ignorat constã în
faptul cã în orice conflict vinovaþii ºi nevi-
novaþii nu se lasã distinºi, nici uºor, iar uneori
deloc. Ecuaþia aceasta pernicioasã ascunde
o alta pe care psihologia, cea individualã dar
ºi, cu un termen vetust, cea a… popoarelor,
anume strãvechea dar atât de actuala pro-
blemã dintre identitate ºi alteritate. Aºa stând
lucrurile, atunci când eul, ca funcþie egotis-
tã, cãzutã într-un narcisism irecuperabil, nu
doar cã nu se recunoaºte în celãlalt, ci îl
claseazã în dispreþul oricãror argumente pe
poziþia de duºman. Fenomenul nu lipseºte
nici în viaþa politicã – unde de altfel mani-
festãrile sale se suprapun adevãratelor pro-
bleme . ci ºi în spaþiul geopolitic. Asasina-
rea, în 1914, la Sarajevo, a unui prinþ aus-
triac, n-a fost doar pretextul, de altfel ex-
trem de real ºi ca atare invocat, ci ºi pertur-
barea aceleiaºi ecuaþii, în care funcþia dile-
maticã oricât de cãutatã, nu subzistã ori n-
ar trebui sã subziste, fiindcã în formula, rim-

Nu e pace sub mãsliniNu e pace sub mãsliniNu e pace sub mãsliniNu e pace sub mãsliniNu e pace sub mãslini
baldianã (iatã cum un poet genial a fost hã-
rãzit s-o articuleze), „eu sunt celãlalt” stã
întreaga dialecticã a unei umanitãþi cu sim-
þul nealterat al normalitãþii.

Conflictul ruso-ucrainean (care nici n-a
fost vreodatã doar unul bilateral!) se cuvine
analizat ºi în perspectiva distincþiei mai sus
evocate. La urma urmei, în potopul de ana-
lize ºi de dezbateri, cu ºi fãrã rezoluþii ori
sancþiuni toate supuse unei rutine fãrã nici-
un orizont, nimeni, cu mintea întreagã ºi cu
judecata limpede, nu mai e în stare sã dis-
tingã între vinovaþi ºi nevinovaþi. Desigur,
Putin ºi camarila lui a ripostat, de o manierã
disproporþionatã ºi indiscutabil peste limite-
le unor acorduri internaþionale. Poate ºi de
drept internaþional, mã abþin sã mã pronunþ
într-o materie pe care n-o cunosc. Dar a
fost o ripostã la o provocare continuã ºi
belicoasã, întinsã pe lungã perioadã de timp.

Demonstraþiile de la Kiev, cu toatã legi-
timitatea lor iniþialã ºi, pânã la un punct,
legitimã, aveau sã degenereze într-un con-
flict sângeros, în care, acum e limpede,
ambele pãrþi au fost la fel de vinovate.
Manipulate? Fãrã îndoialã: de ambele pãrþi,
ba chiar din toate pãrþile ce-au avut un in-

teres, mascat ori la vedere. N-a fost – iar
acum sunt mulþi printre „tribunii” pose-
sori ai adevãrurilor absolute care recunosc
– doar opþiunea proeuropeanã a unei pãrþi
a ucrainenilor, chiar dacã „scânteia” de-
acolo s-a aprins. A fost, apoi, incapacita-
tea, prostia a fost chiar un calificativ fo-
losit chiar de ruºi, în frunte cu Putin, pu-
terii, alese democratic, de la Kiev de a
gestiona un conflict în forma unui dialog
onest ºi principial cu oponenþii sãi. Însã
incapacitatea ascundea, aºa cum s-a do-
vedit, carenþele unui regim profund co-
rupt, ce nu mai avea decât în aparenþã,
vreo legãturã directã ºi onestã cu proprii
cetãþeni. ªi cu toþi cetãþenii, inclusiv ori
mai ales cu cei care þi-au dat votul. Cel
puþin asta este aritmetica elementarã a unei
democraþii. Autentice ºi care, deci, res-
pectã ºi se supune regulilor.

Departe de mine gândul de a justifica
ocuparea armatã a Crimeii de cãtre o ar-
matã rusã care a procedat în cel mai pur
stil invadator: o demonstraþie de forþã pe
cât de agresivã pe atât de subsumate unei
linii politice belicoase în care jocul unei pro-
vocãri geostrategice n-a putut fi ascuns.

ªi probabil cã nici nu s-a dorit. La urma
urmei, nici Putin, consiliat de generalii sãi
plictisiþi de confortul unor cabinete în aº-
teptare de evenimente, nu-ºi mai puteau
ascunde orgoliul imperial redeºteptat în faþa
compatrioþilor confruntaþi cu nu puþine
mizerii ale vieþii cotidiene.

ªi, iatã cum, dupã sãptãmâni ºi luni de
joc de ping-pong între cancelarii minate de
inerþii ºi contaminate de interese diverse ºi,
uneori, antagoniste, în Ucraina, un rãzboi
pe care mulþi îl catalogheazã … civil, evo-
lueazã, ameninþãtor, cu mult peste limitele
unei geografii anume.

Jocul – de orgolii – e, sã fie clar, cu mult
mai insidios decât pare: e al Puterii, dintre
pãrþi care refuzã sã fie pãrþi, ci sã reprezin-
te Totul. Ca mai totdeauna în istorie. Mari-
le conflicte au început mereu în regiuni,
strategice, fireºte, iar cine nu înþelege acest
risc nu înþelege nici imensa provocare la
care umanitatea ei este supusã într-un mo-
ment crucial al existenþei sale.

Sub mãslini, Pacea nu poate fi cartelatã.
E a tuturor, ca pãrþi. Ori, aºa cum antici-
pam, ca faþete ale unei identitãþi în care al-
teritatea nu se eliminã. Se presupune.

Comisia Centralã a Concur-
sului de Comunicãri ºtiinþifice ale elevilor din
învãþãmântul liceal pe teme de Biologie este
constituitã din reprezentantul Ministerului
Educaþiei Naþionale, inspector general al dis-
ciplinei Biologie din cadrul DGEÎTPV, prof.
dr. Traian ªãitan, 7 cadre didactice ale Uni-
versitãþii din Craiova, Facultatea de Agricul-
turã ºi Horticulturã ºi Inspector ªcolar de
Biologie – ISJ Dolj, prof. Atia Fodor.

Festivitatea de deschidere va avea loc
mâine, la Colegiul Naþional “Fraþii Buzeºti”,
care este gazda activitãþilor susþinute cu
aceastã ocazie, precum ºi a probelor de con-
curs care se vor desfãºura vineri, 9 mai a.c.
“La acest concurs naþional vor participa elevi

Concurs naþional de biologie, la Craiova
În perioada 8-11 mai

2014 se desfãºoarã la
Craiova etapa naþiona-
lã a Concursului de Co-
municãri ªtiinþifice ale
elevilor din învãþãmân-
tul liceal pe teme de Bi-
ologie, sub coordona-
rea Ministerului Educa-
þiei Naþionale ºi a In-
spectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

„Zilele Carierei” la Facultatea de Automaticã
Pe 8 ºi 9 mai, AIESEC Craio-

va organizeazã o nouã ediþie a
evenimentului “Zilele Carie-
rei”, care se desfãºoarã la Facul-
tatea de Automaticã, în interva-

 “Zilele Carierei” oferã posibilitatea cra-
iovenilor de a interacþiona direct cu re-
prezentanþii companiilor, dar ºi acces la
informaþii legate de oferta locurilor de
muncã disponibile. Acesta reprezintã tot-
odatã ºi un mediu optim pentru a îmbina
douã dintre cele mai importante elemente
componente de pe piaþa muncii: cererea ºi
oferta. «Companiile care ºi-au confirmat
deja prezenþa sunt: ATES, HELLA, LUGE-

RA, ADECCO, DAGMAR,
CUMMINS ºi CS OLTE-
NIA. Evenimentul – ce are
ca scop dezvoltarea eco-
nomiei locale prin dinami-
zarea forþei de muncã – se
adreseazã atât celor cu ex-
perienþã cât ºi tinerilor
proaspãt absolvenþi, care,
în cadrul acestui eveni-
ment, vor avea ºansa de a
obþine informaþii direct de
la „sursã”», a declarat
Radu Theodor Saizu ,
purtãtor de cuvânt al AIE-
SEC Craiova

Primãvara aceasta, ofertele companii-
lor partenere vizeazã în special domenii
precum cel tehnic ºi cel IT. Toþi cei care
îºi doresc un loc de muncã în aceste do-
menii, trebuie sã meargã la Facultatea
de Automaticã, în zilele de 8 ºi 9 mai,
însoþiþi de un CV, iar acolo vor putea afla
toate informaþiile despre oferta locuri-
lor de muncã disponibilã a companiilor
participante la eveniment.

Cea de-a V-a ediþiei a etapei naþionale a Con-
cursului de Chimie “Petru Poni” (clasele a IX-a –
a XII-a, filiera tehnologicã), organizat sub coor-
donarea Ministerului Educaþiei Naþionale ºi a In-
spectoratului ªcolar judeþean Dolj, se desfãºoarã
începând de astãzi ºi pânã sâmbãtã, 10 mai a.c.,
la Craiova. Festivitatea de deschidere are loc as-
tãzi, la ora 17.30, la Filarmonica „Oltenia”.

148 de elevi din 38 de judeþe participã
la Concursul Naþional de Chimie „Petru Poni”

La concurs participã 148 de elevi din 38 de ju-
deþe ale þãrii. Probele (teoreticã ºi practicã) sunt
programate sã se desfãºoare în zilele de 8 ºi 9 mai
la Colegiul Tehnic “C. D. Neniþescu” din Craiova.
În ultima zi dedicatã Concursului Naþional de Chi-
mie “Petru Poni”, sâmbãtã, 10 mai a.c., începând
cu ora 15.00, va avea loc festivitatea de premiere
la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

din 30 judeþe ºi municipiul Bucureºti. Proba
de concurs constã în susþinerea, timp de 10
minute de cãtre fiecare elev reprezentant al
judeþelor participante, a unei lucrãri ºtiinþifi-
ce, care aduce în prim plan rezultate cu apli-
cabilitate practicã în domeniul biologiei. Pre-
zentãrile lucrãrilor sunt însoþite de imagini
video, audio, diapozitive, demonstraþii prac-
tice etc. Conform regulamentului concur-
sului, nu se admit contestaþii”, precizeazã
un comunicat de presã al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Festivitatea de premiere va avea loc sâm-
bãtã 10 mai a.c., începând cu ora 11.30, la
Colegiul Naþional “Fraþii Buzeºti”.

lul orar 10.00 – 17.00. Acesta
este evenimentul ce aduce
aproape de craioveni câteva din-
tre cele mai importante compa-
nii din mediul local.
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Publicul de iubitor de artă are po-
sibilitatea să admire pe simezele ga-
leriei craiovene 20 de lucrări realiza-
te de Ada Albu şi alte 40, în marea
lor majoritate color, aparţinându-i lui
Mircea Albu. „Colecţia, reprezenta-
tivă pentru maniera de lucru a auto-
rilor, cuprinde compoziţii şi eseuri de
mare subtilitate şi expresivitate, pre-
zentate într-o manieră grafică şi com-
ponistică deosebită. Este o colecţie
ce trebuie văzută şi admirată, motiv
pentru care îi invităm pe iubitorii de
fotografie să ni se alăture în seara
vernisajului”, a precizat col. (r.) Mir-
cea Anghel – A.FIAP, preşedinte al

Artiştii fotografi clujeni Ada
şi Mircea Albu expun la Craiova

O nouă expoziţie de artă
fotografică se deschide la

Galeriile de Artă ale Cercului
Militar Craiova. Binecunoscu-

tul fotograf clujean Mircea
Albu – A.FIAP şi fiica sa, Ada
Albu, aduc pe simeze o colec-
ţie cuprinzând, în total, 60 de

lucrări. Vernisajul are loc
astă-seară, la ora 19.00.

Fotoclubului craiovean „Mihai-Dan
Călinescu”.

Expoziţia celor doi artişti clujeni
se înscrie în schimbul de manifes-
tări expoziţionale ale Fotoclubului
„Mihai Dan-Călinescu” cu alte foto-
cluburi din ţară şi este un răspuns la
expoziţia „Poveste de iarnă” a fo-
toclubului craiovean care a avut loc
la Cluj-Napoca pe data de 12 martie
a.c. «Ca o recunoaştere a calităţilor
artistice ale membrilor fotoclubului
nostru, în zilele de 26 şi 27 aprilie a
fost invitată la Cluj cunoscuta şi apre-
ciata artistă fotograf Rucsandra Că-
lin, pentru a prezenta un workshop

cu tema „Fotografia decorativă şi
ambientală”», a adăugat Mircea An-
ghel. De asemenea, în perioada ur-
mătoare, o parte din membrii foto-
clubului craiovean va participa la o
tabără de fotografie organizată de
Asociaţia „ArtImage” din Cluj-Na-
poca, în zona Oasa – Luncile Pri-
goanei.

Mircea Albu s-a născut la 4 sep-
tembrie 1943 la Aiud, judeţul Alba,
şi este absolvent al Facultăţii de Elec-
trotehnică din Cluj-Napoca. A înce-
put să fotografieze în anul 1956, pri-
ma lucrare fiindu-i acceptată într-un
salon naţional în 1962. A fondat Fo-

toclubul studenţesc „Universitatea”
Cluj în anul 1969, FotoInstant – Clu-
bul Casei Tineretului Cluj-Napoca în
anul 1987, a iniţiat înfiinţarea Labo-
ratorului de Fotografie Tehnică al In-
stitutului Politehnic Cluj în anul 1976,
pe care l-a condus până în 1987.

În anul 2006 a fondat Asociaţia
„ArtImage”, al cărei preşedinte a ră-
mas de la înfiinţare până în prezent.
Este artist al Federaţiei Internaţiona-
le de Artă Fotografică (A.FIAP) încă
din anul 1986. A deschis nu mai pu-
ţin 40 de expoziţii personale, dintre
care patru la Muzeul Naţional de Artă
din Cluj-Napoca. De asemenea, este
autorul cărţilor „Impresii fotografi-
ce” (Ed. „Teognost”, Cluj-Napoca,
2003), „Semne în lemne” (Cluj-Na-
poca, 2008), „Fotografia, de la
impresie la expresie” (Ed. „Duoto-
ne”, Cluj-Napoca, 2013). De anul
trecut, este membru de onoare al
Fotoclubului „Mihai-Dan Călinescu”
din Craiova.

Ada Albu s-a născut la 12 februa-

rie 1987, la Cluj-Napoca, oraş în care
a absolvit Facultatea de Psihologie.
Totodată, este absolventă a Şcolii de
fotografie „ArtImage” şi autoare a
patru expoziţii personale de fotogra-
fie, deschise în perioada 2008-2010.
A participat la şapte expoziţii colec-
tive de fotografie pe plan local şi in-
ternaţional (Italia) şi a obţinut, între
alte distincţii, Premiul al III-lea Fes-
tivalul Internaţional de Diaporamă şi
Film „Toamnă la Voroneţ” de la Gura
Humorului (2007) şi Medalia de Aur
la Festivalul Internaţional de Diapo-
rame „AUDIA 2010”.

MAGDA BRATU

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” organizează astăzi, ora
10.00, vernisajul expoziţiei de bijuterii hand-made „Manufactura
Tradem”, care va avea loc la Galeria „Vollard” a instituţiei. Îşi prezin-
tă lucrările tânăra artistă Roxana Nicoleta Vlăduţoiu, care, deşi a par-
ticipat la diverse târguri hand-made cu lucrările proprii, se află la
prima expoziţie de gen. Născută pe 31 august 1982, Roxana şi-a
descoperit latura artistică încă din copilărie. A absolvit Liceul Teore-
tic „Henri Coandă” din Craiova, apoi a urmat Facultatea de Ştiinţe
Economice (specializarea Managementul firmei) şi un master în
Resurse Umane. Vârsta maturităţii şi grija pentru familie nu i-au umbrit

pasiunea pentru frumos: o dovedeşte, o dată în plus, colecţia sa de mărgele cu modele unice, create
manual mai întâi pentru cei dragi, apoi pentru fiecare persoană care i-a văzut şi apreciat măiestria.

MAGDA BRATU

„Manufactura Tradem” –
expoziţie de bijuterii hand-
made la Galeria „Vollard” ROTARACT Club Craiova în parteneriat cu

ROTARY Club Craiova vor organiza sâmbătă,
10 mai, începând cu ora 10.00, în Sala „Filip
Lazăr” a Filarmonicii „Oltenia”, conferinţa
„Social Media for Students”. Evenimentul este
adresat studenţilor şi masteranzilor din centrul
universitar Craiova şi îşi propune sa evalueze
şi să consolideze abilităţile şi cunoştinţele din
domeniile marketingului şi comunicării, dar şi
identificarea răspunsului la două întrebări: „Cum
aflu dacă mi se potriveşte domeniul social
media?” şi „Cum fac trecerea de la o experi-
enţă personală în social media la una profesio-
nală?”. Speakerii invitaţi – Cristian Manafu,
Andrei Cismaru, Alexandru Negrea, Cristi

Conferinţă cu tema „Social Media
for Students”

China-Birta, Lucian Prejbeanu – vor împărtăşi
experienţa lor în social media şi în mediul on-
line. Informaţii şi înscrieri – la numărul de te-
lefon 0753.777.081 sau la e-mail rares.cojo-
caru@rotaract.ro.

MAGDA BRATU

„Arhivele Naţionale participă la
un proiect care îşi propune să pună
alături instituţii de arhive şi cerce-
tare din cuprinsul Europei în ideea
de a facilita colaborarea lor şi a face
faţă erei digitale. Arhivele imple-
mentează deja de anul trecut un
proiect cu asistenţă europeană în
domeniul digitalizării şi această con-
ferinţă vine la timp ca să ne stimu-
leze ac tivitatea noas tră în ac est
sens”, a declarat pentru Agerpres
Ioan Drăgan, directorul Arhivelor
Naţionale ale României.

El a explicat că pe portalul arhi-
vistic european www.ap.net figu-
rează peste 140 milioane de docu-
mente, introduse online şi liber ac-

Arhive, biblioteci şi muzee din Europa Centrală
şi de Sud-Est, interconectate digital

Arhive, biblioteci şi muzee din Europa Centrală şi de
Sud-Est sunt interconectate digital, graţie unui program
implementat de Arhivele Naţionale ale României, „Lin-
king the Neighbourhood”, cu sprijinul Centrului Inter-
naţional pentru Cercetări Arhivistice – ICARUS.

cesibile, ce pot fi soli-
c itate după cuvinte-
cheie (nume de locali-
tăţi, de personalităţi, in-
stituţii). «Noi suntem
inseraţi deocamdată în
programul „Monasteri-
um”, care conţine do-
cumentele medievale.
Am intrat cu o colecţie
documentară de la Ar-
hivele Naţionale Centrale şi dorim
să accelerăm această contribuţie în
viitor şi cu colecţii documentare
din cuprinsul întregii ţării», a pre-
cizat Drăgan.

La rândul său, Codruţa Mihailo-
vici, arhivist paleograf, a explicat că

în cadrul programului Arhivele Na-
ţionale România a furnizat descrieri
de documente şi imagini. „Ne-au
fost cerute documente foarte vechi,
însă şi un criteriu de colecţie este
elementul de autentificare, sigiliul.
Avem documente vechi, dar şi mai

noi, ultimul este din 1910, o diplo-
mă de conferire a unui titlu de doc-
tor”, a spus Mihailovici.

Ea a arătat că aceste documente
nu mai pot fi date în cercetare ori-
cum şi oricând şi se pot folosi aces-

te copii informale ale documen-
telor. „Sunt imagini ale docu-
mentelor, dar şi ale detaliilor. Si-
giliile sunt fotografiate şi pe faţă
şi pe verso şi istoricii pot citi
sursele primare, se poate face un
zoom, ceea ce foarte important.
Până acum am furnizat informa-
ţii descrieri pentru 318 documen-
te şi peste 140 imagini, mai puţi-
ne din cauza dotărilor tehnice.
Proiectul continuă”, a spus Co-
druţa Mihailovici.

Centrul Internaţional pentru
Cercetări Arhivistice — ICA-
RUS este o organizaţie profesi-
onală internaţională care şi-a în-
ceput activitatea în Austria, al

cărei sc op este acela de a reuni
într-un cadru comun schimburile
de experienţă între state. Sunt co-
optate în acest proiect peste 40 de
ţări şi peste 100 de instituţii. Din
România mai participă la acest pro-
gram de interconectare digitală cu

ţările europene Biserica Evanghe-
lic ă de la Sibiu, având o arhivă
foarte veche.

Aderarea Arhivelor Naţionale ale
României la reţeaua profesională
ICARUS a fost realizată în 2010 şi
permite arhiviştilor români impli-
carea în proiecte arhivistice inter-
naţionale în cadrul programelor
Uniunii Europene,  participarea la
discuţii profesionale privind con-
stituirea portalurilor electronice de
arhivă, digitalizarea documentelor
şi crearea unei infrastructuri digi-
tale a patrimoniului cultural euro-
pean al arhivelor.

Un rezultat concret al acestor
cooperări este constituirea deja a
portalului MOM – www.monaste-
rium.net –, o arhivă virtuală care
oferă acces gratuit la documente
medievale din variate fonduri şi
colecţii europene, indiferent de lo-
cul de păstrare sau limba folosită
la redactarea lor. Arhivele Naţionale
ale României participă, până în pre-
zent, în cadrul proiectului „Monas-
terium” prin publicarea online a de-
scrierilor şi imaginilor documente-
lor din colecţia „Peceţi” şi colecţia
„Secţia Istorică”.
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Francois Hollande, preºedin-
tele Franþei, a estimat ieri, invi-
tat fiind la BFM TV ºi RMC, cã
Ucraina este „aproape” în rãz-
boi civil, insistând asupra þine-
rii alegerilor prezidenþiale din 25
mai, care sunt ºi „în interesul
Rusiei”. Franþa ºi Germania sunt
pe aceeaºi poziþie, dacã scruti-
nul nu va avea loc „va fi haos
ºi riscul unui rãzboi civil”. În-
tre timp, confruntãrile din estul
Ucrainei fac victime ºi, ieri, Par-
lamentul de la Kiev s-a reunit cu
uºile închise, în timp ce la Vie-
na se desfãºoarã o reuniune
axatã pe criza ucraineanã. Mi-
nistrul britanic al Afacerilor
Externe, William Hague, era aº-
teptat sã soseascã în capitala
Ucrainei, pentru discuþii cu prin-
cipalii oficiali ai þãrii. ªeful di-
plomaþiei britanice intenþionea-
zã sã discute despre Ucraina
într-un format din care sã nu
lipseascã omologii sãi rus, Ser-
ghei Lavrov, ºi ucrainean, An-
drei Deºciþa, cu ocazia unei reu-
niuni a Comitetului ministerial al
Consiliului Europei. Ieri dimi-
neaþã, un elicopter militar MI-
24 a fost doborât lângã Sla-
viansk, potrivit Ministerului

Ucraina, tot mai aproape de un rãzboi civilUcraina, tot mai aproape de un rãzboi civilUcraina, tot mai aproape de un rãzboi civilUcraina, tot mai aproape de un rãzboi civilUcraina, tot mai aproape de un rãzboi civil

Apãrãrii de la Kiev. Este al pa-
trulea aparat doborât, aparþi-
nând forþelor armate ucrainene,
începând de vineri. Între timp,
Rusia, acuzatã de Occident ºi
Kiev, vorbeºte despre „o catas-
trofã umanitarã” în oraºele afla-
te sub blocada armatei ucraine-
ne, Slaviansk ºi Kramatorsk. Se
constatã o penurie de medica-
mente ºi întreruperea aprovizio-
nãrii cu alimente, se spune într-
un comunicat al Ministerului
rus al Afacerilor Externe. Inci-

dentele derulate vineri la Ode-
sa, care au cauzat moartea a 40
de persoane, cea mai mare par-
te proruºi, au încins spiritele.
La 9 mai, ruºii vor sãrbãtori, în
Ucraina ºi în Rusia, victoria
asupra Germaniei naziste. Pen-
tru comandantul forþelor NATO
în Europa, generalul Philip Bre-
edlove, preºedintele rus, Vladi-
mir Putin, este în mãsurã sã-ºi
atingã obiectivele în estul Ucrai-
nei fãrã a traversa frontiera: dis-
creditând guvernul de la Kiev ºi

provocând haos, pregãtind ast-
fel terenul pentru o miºcare se-
paratistã. Pe fondul degradãrii
situaþiei, secretarul general al
ONU, Ban Ki-moon, a oferit dis-
ponibilitatea sa în identificarea
unei soluþii. Astãzi, preºedinte-
le Organizaþiei pentru Securita-
te  º i  Cooperare  în  Europa
(OSCE), Didier Burkhalter, pre-
ºedintele Confederaþiei helvete,
este aºteptat la Moscova, unde
va discuta dosarul ucrainean cu
Vladimir Putin, în dorinþa faci-
litãrii unui dialog naþional îna-
intea alegerilor prezidenþiale an-
ticipate, prevãzute la 25 mai în
Ucraina, potrivit Berlinului. În
paralel, Occidentul urmãreºte
politica sa de sancþiuni contra
Rusiei.

Guvernatorul regiunii Odesa,
Vladimir Nemirovski, a fost de-
mis ieri, prin decret, de cãtre
preºedintele interimar al Ucrai-
nei, Olexandr Turcinov, ca ur-
mare a violenþelor de vinerea
trecutã, informeazã Interfax. În
locul lui Nemirobski a fost nu-
mit omul de afaceri Igor Paliþa,
fost preºedinte al Consiliului de
administraþie al companiei pe-
troliere Ukrnaft.

Fostul baschetbalist american Den-
nis Rodman a afirmat cã, în cursul
unei vizite efectuate în ianuarie la Phe-
nian, l-a vãzut pe unchiul liderului
nord-coreean Kim Jong-un, execu-
tat în decembrie de regimul comu-
nist, transmite AFP. Într-un interviu
acordat publicaþiei americane DuJour,
sportivul, cunoscut pentru excentri-
citãþile sale, îl laudã pe Kim Jong-un,
„prietenul sãu pe viaþã”, pe care l-a
vizitat de patru ori în mai puþin de un
an, cel mai recent la începutul lunii
ianuarie. „Ultima datã când am mers
acolo, când se spunea cã au omorât-
o pe prietena lui, cã l-au omorât pe
unchiul lui ºi l-au aruncat la câini, ei

Fostul baschetbalist Dennis Rodman susþine
cã l-a vãzut pe unchiul lui Kim Jong-un în viaþã

erau chiar alãturi de mine”, a declarat
Rodman. Dupã ce ziaristul l-a între-
bat dacã vorbeºte într-adevãr despre
Jang Song-Thaek, numãrul doi al re-
gimului de la Phenian, eliminat de ne-
potul sãu în decembrie, el a rãspuns:
„Stãtea în picioare, chiar acolo!”.
Jang Song-Thaek, considerat men-
torul tânãrului lider nord-coreean, a
fost arestat, judecat rapid ºi apoi exe-
cutat pe 12 decembrie, cu prilejul unei
epurãri considerate cea mai impor-
tantã schimbare politicã din Coreea
de Nord de la preluarea puterii de cã-
tre Kim Jong-un, la sfârºitul lui 2011.
Execuþia sa a fost confirmatã de re-
gimul comunist.

Un scafandru a murit ieri, în
timp ce explora epava feribotului
sud-coreean Sewol, care a nau-
fragiat pe 16 aprilie, o catastrofã
soldatã cu peste 300 de morþi ºi
persoane date dispãrute ºi cau-
zatã de o serie de neglijenþe, po-

Un scafandru a murit în timp ce explora
epava  feribotului sud-coreean scufundat

trivit primelor elemente ale anche-
tei. Scafandrul, în vârstã de 53
de ani, a început sã respire cu di-
ficultate, la o adâncime de 25 de
metri de fundul mãrii, a declarat
pentru presã un purtãtor de cu-
vânt al Pazei de Coastã. El ºi-a

pierdut cunoºtinþa
ºi a fost evacuat,
dar a fost declarat
mort la spital.
Aproximativ zece
scafandri care
participã la efortul
de recuperare a
cadavrelor din
epava Sewol, la
aproximativ 40 de
metri adâncime,

s-au confruntat cu accidente de
decompresie. Feribotul de 6.825
de tone s-a scufundat, în largul
coastelor de sud, cu 476 de per-
soane la bord, din care 325 de
liceeni provenind de la aceeaºi in-
stituþie de învãþãmânt, în apro-
piere de Seul. Bilanþul era, ieri,
de 263 de morþi, iar 39 de per-
soane erau date dispãrute. Cei 15
membri ai echipajului au fost
arestaþi ºi plasaþi în detenþie,
dupã ce au abandonat nava, în
timp ce sute de pasageri erau
prinºi în capcanã, la bord. Pro-
curorii însãrcinaþi cu investiga-
þiile au arestat, de asemenea, trei
cadre de conducere din cadrul
companiei Chonghaejin Marine

Co, care urmeazã sã rãspundã
pentru depãºirea încãrcãturii
navei, care ar putea explica în-
clinarea bruscã ºi naufragiul. Po-
trivit agenþiei de presã Yonhap,
care citeazã anchetatori, Sewol
avea doar 580 de tone de apã ca
balast, reprezentând 40% din to-
najul regulamentar, pentru a face
loc mãrfii. Echilibrul feribotului
a fost compromis ºi din cauzã
cã au fost adãugate cabine, în
mod ilegal, pe mai multe punþi,
în 2012. Anchetatorii au stabilit
cã echipajul a aºteptat 40 de mi-
nute, dupã ce a lansat un mesaj
de salvare, pentru a-i avertiza pe
pasageri cu privire la pericolul
rãsturnãrii navei.

Thailanda: Cel puþin un mort
ºi 23 de rãniþi în urma unui
cutremur

O femeie ºi-a pierdut viaþa ºi 23 de
persoane au fost rãnite într-un puter-
nic cutremur cu magnitudinea 6 sur-
venit luni searã în nordul Thailandei,
potrivit unui bilanþ oficial furnizat de
autoritãþile locale, preluat de AFP. O
thailandezã de 83 de ani a murit dupã
ce un perete al casei sale s-a prãbuºit
peste ea în provincia Chiang Rai. Epi-
centrul a fost localizat la 27 de kilo-
metri de Chiang Rai, într-o regiune
muntoasã apreciatã de turiºtii strãini,
în apropiere de frontiera cu Laos ºi
Myanmar. În total, „23 de persoane
au fost rãnite în incidente separate pro-
vocate de seism”, a explicat pentru
AFP serviciul însãrcinat cu gestiona-
rea catastrofelor. „De ieri searã, s-au
produs ºase replici importante, având
o magnitudine situatã între 5 ºi 5,9
grade, dintre care ultima a avut loc în
aceastã dimineaþã”, a afirmat pentru
agenþia francezã de presã Burin Wec-
hbunthung, responsabil cu monitori-
zarea seismelor în cadrul Departamen-
tului de Meteorologie thailandez.
Al-Sisi promite cã armata
nu va avea nici un rol
în conducerea Egiptului

Abdel Fattah al-Sissi, fostul ºef al
armatei egiptene, a declarat cã dacã
va fi ales preºedinte al Egiptului la sfâr-
ºitul lui mai, armata nu va avea nici un
rol la conducerea þãrii. „Armata nu va
juca nici un rol în conducerea Egiptu-
lui”, a declarat el în cursul unui inter-
viu pentru un post de televiziune pri-
vat, subliniind, de asemenea, cã dacã
va deveni preºedinte, în Egipt nu va
mai exista miºcarea Fraþii Musulmani.
Mareºalul Abdel Fattah al-Sisi a anun-
þat, la sfârºitul lui martie, cã va candi-
da la alegerile prezidenþiale prevãzute
pentru sfârºitul lui mai ºi a promis sã
„elibereze Egiptul de terorism”. Omul
politic cel mai popular din Egipt, al-
Sisi, arhitectul destituirii, în luna iulie,
a preºedintelui islamist Mohamed
Morsi, este considerat favorit la scru-
tinul prezidenþial din aceastã cea mai
populatã þarã arabã. Numit în funcþii
din domeniul Apãrãrii în perioada con-
ducerii lui Morsi, al-Sissi a fost pânã
la sfârºitul lui martie ºef al armatei, mi-
nistru al Apãrãrii ºi viceprim-ministru
al autoritãþilor interimare. Pentru a fi
eligibil, el a fost nevoit sã demisioneze
din aceste funcþii.
Washingtonul conferã statut
diplomatic biroului opoziþiei
siriene din SUA

Administraþia Barack Obama a con-
ferit statutul de misiune diplomaticã
strãinã biroului opoziþiei siriene din Sta-
tele Unite, anunþã oficiali americani ci-
taþi de AFP. „Aceastã mãsurã are ob-
iectivul de consolidare a opoziþiei siri-
ene moderate ºi de a intensifica efor-
turile pentru toþi cei care au nevoie de
ajutor umanitar în Siria”, a explicat un
oficial american de rang înalt. Decizia
a fost luatã în contextul în care Ah-
mad Jarba, liderul Coaliþiei Naþionale
Siriene (o alianþã a formaþiunilor opo-
ziþiei din Siria), va efectua zilele urmã-
toare o vizitã în Statele Unite. „Este
vorba de o etapã importantã pentru o
nouã Sirie, pentru recunoaºterea aces-
teia pe scena internaþionalã ºi pentru
relaþiile sirienilor cu Statele Unite”, a
declarat Ahmad Jarba, evocând o „lo-
viturã diplomaticã” la adresa legitimi-
tãþii preºedintelui Bashar al-Assad.
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Anunþul tãu!
D.G.R,F.P.Craiova; A.J.F.P.Dolj –

Serviciul Fiscal Orasenesc Bailesti
scoate la licitatie publica urmatoarele
bunuri mobile si imobile apartinind
urmatorilor debitori: SC Velcea Mica-
do SRL din localitatea Orodel sat.Te-
iu CF-26739431 in data de 19.05.2014
ora 11 urmatoarele bunuri: 1) Auto-
turism Audi A6- 11.600 lei. SC Broker
Trade SRL din localitatea Bailesti str.
Victoriei nr. 45 CF- 16841603 in data
de 20.05.2014 ora 11 urmatoarle bu-
nuri: 1) masina de taiat la ungi cu
dubla lama, doua motoare, pneuma-
tica – 1.770 leil; 2) masina de incheiat
la unghi de 40, pneumatica – 930 lei.
SC Divertiscom SRL din localitatea
Bailesti str. Amza Pellea nr. 59 CF -
2333486  in data de 21.05.2014 ora 11
urmatoarele bunuri : 1)Sopron - 300
lei ; 2)Autoutilitara Volkswagen tip LT
45 – 3.100 lei. Preturile nu includ TVA.
Invitam pe cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor, sa instiinte-
ze despre aceasta organul de exe-
cutare inainte de data stabilita pen-
tru vanzare. Licitatia se va tine la
sediul SFO Bailesti, la ora 11 iar vin-
zarea se va face conform OG nr. 92/
2003, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, numai catre
cei care nu au obligatii fiscale restan-
te. Pentru participarea la licitatie ofer-
tantii depun, cu cel putin o zi inainte
de data licitatiei, respective
16.05.2014; 19.05.2014; 20.05.2014 ur-
matoarele documente: a) oferta de
cumparare; b) dovada platii taxei de
participare sau o scrisoare de garan-
tie bancara, reprezentind 10% din pre-
tul de pornire a licitatie, in contul con-
tul RO16TREZ2915067XXX005062,
cod fiscal 4830007, deschis la Tre-
zoreria Craiova c) imputernicirea
persoanei care il reprezinta pe ofer-
nat; d) pentru persoanele juridice
de nationalitate romana, copie de
pe certificatul unic de inregistrare
eliberat de oficiul registrul comer-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
tului; e) pentru persoanele juridice
straine, copie de pe actul de inmatri-
culare in limba romana; f) pentru per-
soanele fizice romane, copie de pe
actul de identificare; g) pentru per-
soanele fizice straine, copie de pe
pasaport; h) dovada, emisa de cre-
ditorii fiscali, ca nu are obligatii fis-
cale restante. Relatii suplimentare la
telefon 0251/312.169 sau la sediul
SFO Bailesti str. Victoriei nr. 42.

PRIMÃRIA Comunei Brãdeºti, ju-
deþul Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei publice de exe-
cuþie, vacantã pentru postul de in-
spector, grad profesional asistent,
clasa I, studii superioare absolvite
cu diplomã de licenþã, vechime mi-
nim 1 an în specialitate. Concursul
va avea loc în data de 11.06.2014, ora
10.00 proba scrisã ºi în data de
13.06.2014, ora 10.00 proba interviu.
Termenul de depunere a dosarelor
este de 20 de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial. Informaþii supli-
mentare se pot obþine la secretaria-
tul instituþiei.

Anunþ public privind depune-
rea solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu (Titularului proiectu-
lui) CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ
pentru SPITALUL CLINIC JUDE-
ÞEAN DE URGENÞÃ anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „CONSTRUI-
RE CLÃDIRE PARTER CU DESTINA-
ÞIA NEUTRALIZARE DEªEURI ME-
DICALE PERICULOASE REZULTA-
TE DIN ACTIVITATEA MEDICALÃ”
propus a fi amplasat în municipiul
Craiova, str. Tabaci, nr. 1, judeþul
Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus ºi observaþiile publicului pot
fi consultate ºi se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj din
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1.

Rada Constantina, titular a pro-
iectului ,,Construire imobil P+1E cu
destinatia locuinta de serviciu la etaj,
si service auto la parter- intrare in
legalitate,, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de inca-
drare de catre Agentia pentru Pro-
tectia Mediului Dolj: proiectul nu se
supune evaluarii impactului asupra
mediului si nu se supune evaluarii
adecvate, in cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediu-
lui si de evaluare adecvata pentru
proiectul ,,Construire imobil P+1E cu
destinatia locuinta de serviciu la etaj,
si service auto la parter- intrare in
legalitate,, propus a fii amplasat in
mun. Craiova, bdul Nicolae Roma-
nescu nr. 215 A, jud Dolj. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele care
o fundamenteaza pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru Protectia Me-
diului Dolj din Craiova, str. Petru
Rares, nr. 1 , jud Dolj, in zilele de luni-
joi, intre orele 800-1630 si vineri intre
orele 800- 1400, precum si la urmatoa-
rea adresa dE internet http//ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in ter-
men de 5 zile de la data publicarii
prezentului anunt pana la data de
12.05.2014.

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA prin Cen-
trul Multifuncþional Craiova, scoate la
licitaþie publicã deschisã în vederea
închirierii spaþiilor disponibile ( spaþii
depozitare subsol, expoziþional per-
manent Parter ºi Etaj 1; spaþii birouri
– etaj. 2). Documentaþia necesarã se
procurã de la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului, 26, etj. 2, came-
ra 211. Data limitã pentru dcepunerea
ofertelor este în fiecare joi a sãptã-
mânii pânã la ora 11.00. Licitaþia va
avea loc la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului, nr. 26, sãptãmâ-
nal - joia, ora 12,00. Relaþii suplimen-
tare: 0765/ 577.711; 0746/460.062.
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PRESTÃRI SERVICII
PARTICULAR, gresie, rigips,
glet, parchet, tencuieli, ieftin.
Telefon: 0767/273.789.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Îngrijesc persoanã vârstnicã,
cu maximã seriozitate, în
scopul donãrii unei locuin-
þe. Telefon: 0723/466.154.
Coafez ºi tund la domiciliul
clientului. Telefon: 0785/
449.260.

Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut
reparaþii canapele, fotolii, col-
þare. Calitate ºi seriozitate. Te-
lefon: 0351/416.198; 0768/
623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) garsonierã
Brazdã. Telefon: 0765/610.457.

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 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.

Apartament 2 camere ultra-
central, ultralux, A:C: internet,
toate dotãrile. Telefon: 0762/
109.595.
Vând apartament 2 came-
re, bloc PATRIA, etaj. III. Te-
lefon: 0761/387.316.
Vând apartament Brazdã, 2
decomandate. Telefon:
0770/901.283.
Vând apartament 2 camere
lângã Kaufland Craiova. Te-
lefon: 0723/692.884; 0722/
151.452.

Vând apartament 2 came-
re Craioviþa Nouã. Telefon:
0351/401.251.
Vând apartament 2 came-
re, în fostã casã naþionaliza-
tã, zonã centralã, gaze, cur-
te, cumpãrat de la proprie-
tar. Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând apartament 2
camere decomandate Braz-
dã. Telefon: 0770/174.116.
Particular vând apartament 2
camere, etj 2/4, zona Lãpuº,
în spatele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E negociabil.
Telefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
PROPRIETAR apartament 3
camere, Dezrobirii, 65mp,
modernizat, centralã termi-
cã, AC, 60.000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0786/
135.810.
 Vând apartament 3 came-
re zona 1 Mai cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0758/347.623.
Vând 3 decomandate 1 Mai,
2 bãi, 2 balcoane, 86 m.p.
îmbunãtãþiri. Preþ 49.000
euro. Telefon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 camere
semidecomandate 43 mp,
etaj 1 cu apartament 2 ca-
mere decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
VÂND casã P+1 cu teren
7.000 mp, loc. Ciutura. Te-
lefon: 0752/524.243.
CÃLÃRAªI, casã cãrãmidã,
locuibilã, mobilatã, depen-
dinþe, central. Telefon: 0754/
652.837, 0748/693.240.
Vând D+P 6 camere, pivni-
þã, utilitãþi, 2 bãi + 3 camere
cãrãmidã, teren 1300 mp
str. Bucovãþ - 95000 Euro.
Telefon: 0769/360.741.
Casã la roºu, proiect deo-
sebit, posibil ºi sediu firmã,
plus 800 mp teren, curent
electric, fântânã, reþea apã
de la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comuna
Robãneºti. Telefon: 0784/
096.826.
Vând casã cu dependinþe în
satul Negoeºti - Dolj. Tele-
fon: 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
negociabil. Telefon: 0763/
806.750.
Imobil de vânzare; 400 mp,
2 ieºiri, strada Râului, nr.
162, vad comercial, cadas-
tru. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Telefon:
0767/341.784.

Vând casã 4 camere la 20
km de Craiova, baie, man-
sardã nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 camere, încãl-
zire centralã, sau schimb cu
apartament minim 3 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon:
0788/452.733. Rog seriozi-
tate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent renovatã
cu apã curentã, livadã, vie,
în comuna Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz cu
teren 320 m. Telefon: 0351/
178.898.
Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren zonã centralã,
260 metri pãtraþi. Preþ atrac-
tiv. Telefon: 0769/709451.
Vând teren 1500 mp des-
chidere 30 m Bariera Vâlcii
20 Euro / mp. Telefon: 0748/
887.219.
Vând teren urgent str. Pãu-
niþei – Lãpuº 2200 mp. Te-
lefon: 0751/675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã bunã.
Telefon: 0251/414.112;
0727/463.456.
VÂND TEREN, ZONA BA-
RIERA VÂLCII, deschidere
22 m, Telefon: 0784/
607.532.
Vând teren intravilan 4000
mp la 10 km de Craiova, ca-
dastru fãcut. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 400 mp în Segar-
cea, intravilan, cu cadastru,
strada Unirii, nr. 29F (în spa-
tele 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. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scurtu
Gheorghe. Telefon: 0251/
457.204.
Teren 1000 mp loc de casã,
Secui – Dolj. Telefon: 0768/
304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

DIRECÞIA  SILVICÃ DOLJ organizeaza in ziua de 19.05.2014, incepind cu ora 10.00  la
sediul directiei silvice în conformitate cu prevederile OM nr. 1898 din 11.11.2010, LICITA-
TII PUBLICE DESCHISE CU STRIGARE,  pentru :

A. Masa lemnoasã fasonata certificatã FSC din producþia anului 2014,
              Directia Silvica Dolj  scoate la licitatie pentru producþia anului  2014 un volum

net total 927 de mc, din care:
              Diverse tari= 5 mc, Fag= 381 mc si Qvercinee=541 mc.

B. Masa lemnoasã pe picior certificatã FSC din producþia anului 2014,
         Directia Silvica Dolj  scoate la licitatie pentru producþia anului  2014 un volum net

total 12316 de mc, din care
       Diverse Moi=11027 mc, Diverse tari=697 mc si Qvercinee=592 mc
       Înscrierile in vederea participarii la licitatii se fac la sediul Direcþiei Silvice Dolj  in

zilele de 08.05.2014-14.05.2014, intre orele 8:00-16,00
       Licitatiile vor avea loc la sediul Directiei Silvice Dolj, in data de 19.05.2014,  ince-

pind cu ora 10.00
       Preselectia va avea loc in data de 14.05.2014, iar rezultatele preselecþiei vor fi fãcute

cunoscute persoanelor interesate în termen de 24 ore de la data incheierii acesteia.
       In vederea participarii la licitatii persoanele juridice vor depune la Directia Silvi-

ca Dolj urmãtoarele înscrisuri actualizate la zi:
1) datele de identificare a persoanei juridice: denumire, sediu, adresa, telefon, fax, e-

mail si altele asemenea;
2) numarul de inregistrare al solicitarii de participare in vederea admiterii la licitatie,

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

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

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

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

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

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

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

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

dice neatestate pentru exploatarea forestiera si cele atestate nu sunt intocmite conform
cerintelor caietului de sarcini al licitatiei.

        Persoanele juridice care participa la licitatia de masa lemnoasa fasonata nu
au obligatia prezentarii documentelor de la pct 5).

        Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licitatiei din data
de 19.05.2014, se ofera la negociere in aceiasi zi .

        Pentru a participa la negociere, persoanele juridice trebuie sa indeplineasca aceleasi
conditii de participare specific licitatiei.

        Se va respecta cu strictete termenul de depunere a documentelor in vederea admi-
terii la licitatie.

        Listele de partizi pot fi consultate la sediul Direcþiei Silvice Dolj si a ocoalelor silvi-
ce, precum si pe internet, la adresa www.rosilva.ro.

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

Vând teren intravilan Coºo-
veni. Telefon: 0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþi-
me Centura de Nord, 15 E/
mp. Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lotul
de casã în spatele spitalului
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 PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.

Vând 2 ha teren arabil, faci-
litãþi 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 - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil. Te-
lefon: 0723/364.681.

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

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 ca-
mere decomandat, etaj l-3.
Telefon: 0763/690.698.

SCHIMBURI
Schimb apartament central în
Timiºoara cu similar în Cra-
iova. Telefon: 0740/887.095.
Schimb apartament 2 came-
re decomandate (50 mp), str.
General Magheru, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu. Te-
lefon: 0251/452.233.
Schimb garsonierã Calafat,
cu garsonierã Craiova. Te-
lefon: 0251/231.143.

Schimb teren intravilan 4000
mp cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
VÂND Fiat Stilo. Telefon:
0741/166.718.
Vând urgent MATIZ 2004,
RCA 2014; ITP 2015, 38.000
Km reali, 1500 Euro sau va-
rianta 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 negociabil.
Telefon: 0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE

Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat Pali-
lula, stare foarte bunã. Tele-
fon: 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 de-
molãri ºi cãpriori stejar. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

Perucã pãr sintetic, scurt,
ondulat, culoare roºu spre
castaniu, 60 RON, negocia-
bil. Telefon: 0351/181.202;
0767/049.976.
Instalaþie hidrofor irigaþii trifa-
zatã completã, motor Hon-
da pentru pompã ºi echipa-
ment vânãtoare din piele.
Telefon: 0760/521.340.
Vând motosapã nouã ROBI
– 206- LB. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
Vând albine, familii puterni-
ce. 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, calita-
te, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat, fri-
gider inox, televizor mic ºi
mare, ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon: 0741/
654.981.
Vând vin roºu 5 lei litru. Te-
lefon: 0753/876.047.
Vând remorcã auto 240 kg
nefolositã cu prelatã, 60 ele-
mente calorifer fontã, 5 ba-
terii, 110 þigle beton. Telefon:
0251/458.192.
Vând ªabloane imprimat
Steag UE ºi NATO toate mã-
rimile plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãrimile ma-
nuale. Telefon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani cu
diagonala 30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de radio Se-
lena, Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Tele-
fon: 0251/421.727.

Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari, inox
veritabil - stazã perfectã. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon: 0251/
452.233.
Vând rãsad cãpºuni soiuri-
le Regina, Gorela ºi Senga-
na din pepinierã sau ghi-
veci. Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Telefon:
0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã, calita-
te, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze sobã
D 600, bocanci piele 43 noi,
piatrã polizor 250 x 20 x 25
mm, polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz vo-
iaj cu douã ochiuri cu bute-
lie. 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, lustre
2-3 braþe 25 lei, fereastrã cu
toc. Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope de
iarnã (Michelin) pentru Re-
nault Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci cimiti-
rul Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.
Vând colþar sufragerie mo-
dern mare bine întreþinut.
Preþ 600 lei negociabil. Te-
lefon: 0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru dame,
confecþionate din pãr natu-
ral. Telefon: 0251/531.294.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
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Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.

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, antide-
rapante, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute
dar nefinisate la cimitirul Ro-
maneºti, convenabil. Tele-
fon: 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, albas-
tru, roºu cu sau fãrã þepi.
Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pan-
tofi negri, flex mare, calcu-
lator instruire copii nou, com-
binã stereo - nouã, frigider
320 litri, piei bovinã velura-
te, piese Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox nemþeºti cu
cinci funduri, pentru gãtit etajat
patru feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
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 in-
stalaþie de încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã,
televizor color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, Telefon:
0729/977.036.

LG OPTIMUS L 5 II E 460,
500 Ron, Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt auto, dulap hai-
ne, aragaz voiaj ºi butelie,
aparat foto, bicicletã, aparat
mãsurã, pãturã antistres.
Telefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mo-
chetã, haine din piele, ma-
ºinã de cusut, galerii sculp-
tate, 9 ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 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
imitaþie car complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor color
Grundig micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde geam
spart 40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe 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. Tele-
fon: 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 su-
fragerie 6 persoane. Preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.

Convenabil, canapea, foto-
lii, bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electrecord
de muzicã popularã ºi
uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea extensibilã
tapiþerie pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/kg, 2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei, de
fructe 12 lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, 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, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de beton
pentru vie (nefolosiþi). Tele-
fon: 0784/791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2 ca-
mere, etaj 2, ultracentral,
pretabil firmã. Telefon: 0745/
698.425.
Inchiriez camerã la casã toa-
te condiþiile. Telefon: 0746/
657.647.
Primesc în gazdã bãiat con-
diþii bloc (centralã). Telefon:
0746/274.204.

ÎNCHIRIEZ apartament 2
camere, semidecoman-
dat, Valea Roºie. Telefon:
0740/522.562.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 camere
cu centralã Craioviþa
Nouã, 250 lei/lunã.  Te-
lefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament de-
comandat Sãrari, reno-
vat, apã potabilã conto-
rizatã pe casa scãrii, 2
balcoane. Telefon: 0761/
665.763.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craiovi-
þa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez sau vând locaþie
pentru cultivarea cãpºuni-
lor din solarii suspendate.
Telefon: 0762/278.639.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan. Ex-
clus agenþie, 230 Euro /
lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu o fatã,
vârsta 24 ani, pentru priete-
nie sau cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.
Domn, doresc doamnã
peste 50 ani, modestã, fãrã
obligaþii. Telefon. 0351/
181.202; 0767/049.976.
Domn serios 52 ani cu ser-
viciu caut doamnã serioasã
pentru prietenie eventual cã-
sãtorie. Telefon: 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 grãdi-
nã. Telefon: 0727/884.205.

PIERDERI
Pierdut Carnet Nr. ECA/
24663 eliberat de Corpul
Experþilor Contabili pe nu-
mele POPESCU MIHAELA
CORNELIA. Se declarã nul.
QUATRO INVEST CON-
STRUCT SRL, CUI
16150683 declarã pierdut
Certificat de Înregistrare în sco-
puri de TVA. Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 37-A
Sâmbãtã: West Ham – Tottenham 2-0 (Kane 27 aut.,

Downing 44; La oaspeþi, Vlad Chiricheº a evoluat înce-
pând cu minutul 29), Aston V. – Hull 3-1 (Westwood 1,
Weimann 41, 45+3 / Bowery 28 aut.), Man. United –
Sunderland 0-1 (Larsson 30), Newcastle – Cardiff 3-0
(Ameobi 18, Remy 87, Taylor 90+1), Stoke – Fulham 4-1
(Odemwingie 39, Arnautovici 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 re-
zervã la oaspeþi).

Duminicã: Arsenal – West Brom 1-0 (Giroud 14), Chel-
sea – Norwich 0-0.

Luni: Crystal P. – Liverpool 3-3 (Delaney 79, Gayle 81, 88
/ Allen 18, Sturridge 53, Suarez 55).

1. Liverpool 81 11. Crystal P. 44
2. Man City* 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.

RESTANÞE
Asearã, dupã închiderea : Man. United – Hull.
Astãzi, 21:45: Sunderland – West Brom, Man. City –

Aston V.
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii Champions League,

locurile 5-6 plus câºtigãtoarea Cupei Angliei (se joacã între
Arsenal ºu Hull) – Europa League ( dacã se impune Arsenal,
în competþie merge ºi locul 7), 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, Pereyra 33, G. Silva 44 / Pau-
linho 13, 28, Mesbah 88), Catania – Roma 4-1 (M. Izco 26,
34, Bergessio 56, Barrientos 79 / Totti 37; La oaspeþi,
Bogdan Lobonþ ºi Vlad Marin au fost rezerve), Parma –
Sampdoria 2-0 (Cassano 8, Schelotto 90), Chievo – Tori-
no 0-1 (Sardo 54 aut.; Adrian Stoian a fost rezervã la
gazde), Milan – Inter 1-0 (De Jong 65).

Luni: Lazio – Verona 3-3 (Keita 30, Lulici 60, Mauri
90+3 / Marquinho 37, Iturbe 69, Romulo 83; ªtefan Radu
a fost integralist la gazde), Juventus – Atalanta 1-0 (Pa-
doin 72; La oaspeþi, Constantin Nica a jucat începând
cu minutul 77).

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Fiorentina – Sassuo-
lo, Napoli – Cagliari.

1. Juventus 96 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 53 19. Catania 26
10. Verona 53 20. Livorno 25
* - un joc mai puþin.
Locurile 1-3 – grupe sau preliminarii Champions Lea-

gue, locurile 4-6 – Europa League, locurile 18-20 retro-
gradeazã.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 36-A
Vineri: Rayo – Bilbao 0-3 (San Jose 20, De Marcos 30,

Ander Herrera 74; La gazde, Rãzvan Raþ a fost suspen-
dat).

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 (Ro-
drigues 11; Cristian Sãpunaru a lipsit din lotul învingã-
torilor), Osasuna – Celta 0-2 (Nolito 20, 34), Valladolid
– 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. Sevilla 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).

Luni: Sociedad – Granada 1-1 (Vela 78 / Ighalo 90+3).
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 38
6. Sociedad 58 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.

RESTANÞÃ
Astãzi, 22:00: Valladolid – Real M.
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii Champions League,

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

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1

18:00, 20:15 – FOTBAL – Liga I: Ceahlãul – FC Botoºani, Astra – Sãgea-
ta Nãvodari / 23:00 – TENIS (M) – Turneul de la Madrid: ziua a 3-a.

DIGI SPORT 2

12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Madrid: ziua a 3-a / 22:00 – FOTBAL
– Camp. Spaniei: Valladolid – Real Madrid.

DIGI SPORT 3

16:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã, play-off / 18:30, 20:15 –
BASCHET (M, F) – Liga Naþionalã, play-off: CSU Sibiu – „U” Mobitelco
Cluj, CS Municipal Târgoviºte – ICIM Arad / 22:00 – FOTBAL – Camp.
Franþei: Paris SG – Rennes / 1.45, 4:00 – FOTBAL – Cupa Libertadores:
Nacional Asuncion – Arsenal Sarandi, San Lorenzo – Cruzeiro.

DOLCE SPORT

19:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – FC Vaslui.
DOLCE SPORT 2

14:30 – FOTBAL – Campionatul universitar / 16:00 – TENIS (F) – Tur-
neul de la Madrid: ziua a 3-a / 20:00, 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Monaco – Guingamp, Paris SG – Rennes.

SPORT.RO

17:00 – FOTBAL – Meci demonstrativ: Duckadam ºi prietenii.
EUROSPORT

16:45 – CICLISM – Cele patru zile de la Dunkerque, în Franþa / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Angliei: Man. City – Aston Villa.

EUROSPORT 2

17:45 – BASCHET (M) – Eurocupa, finala, manºa secundã: Unics Kazan
– Valencia Basket.

TVR 3

15:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSMS Iaºi – Rapid.

LIGUE 1 – RESTANÞE ETAPA A 36-A
Astãzi: Monaco – Guingamp (20:00), Paris SG – Rennes

(22:00).

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 Champions

League, locurile 4-5 plus câºtigãtoarea Cupei Fran-

þei, Guingamp – Europa League, locurile 18-20 re-

trogradeazã.

Angrenatã într-o luptã teribilã pentru ti-
tlu, Liverpool a mers cu speranþe mari la
Londra, pentru partida, de luni, cu Crystal
Palace. La final a ieºit însã rãu. În minutul

Simona Halep (nr. 5 ºi favoritã 4) a debu-
tat, luni searã, la turneul de la Madrid, îm-
potriva Juliei Goerges (nr. 97 WTA), ºi a
câºtigat fãrã nici o problemã, în aproxima-
tiv o orã de joc, scor 6-2, 6-0.

Meciul a început echilibrat, ambele reu-
ºind câte un break pentru 2-2. Dar de acolo
Goerges nu a mai avut nici o ºansã!

În turul secund, Halep o va întâlni, as-
tãzi, pe jucãtoarea spaniolã Lara Arruabar-

rena (nr. 145), triumfãtoare în faþa bulgã-
roaicei Þvetana Pironkova (nr. 43).

ªi Irina Begu s-a calificat, luni, în man-
ºa secundã la Madrid (6-4, 7-5 cu chine-
zoaica Shuai Zhang, nr. 41), iar cele douã
românce se pot întâlni în turul 3. Begu are
însã o misiune dificilã împotriva nemþoai-
cei Sabine Lisicki (nr. 16; care a trecut de
cehoaica Carolina Pliskova, locul 63, scor
6-2, 6-7, 6-3), într-un meci programat de

asemea azi
Singurul nostru reprezentant de pe ta-

bloul masculin, Marius Copil (164 ATP),
autor al unei mari surprize luni, prin elimi-
narea amfitrionului Marcel Granollers (lo-
cul 30), scor 6-3, 6-4, va înfrunta azi un ad-
versar ºi mai titrat, pe bulgarul Grigor Dimi-
trov (nr. 16), care a trecut de un alt repre-
zentant al gazdelor, Pablo Carreno Busta
(nr. 63), scor 6-2, 6-4.

Halep a desfiinþat-o pe Georges, în primul tur la Madrid

“Bufonul din Leicester”, Mark Selby, este
noul campion mondial din snooker! Selby l-a
invins în finalã, luni searã, la Sheffield, pe
Ronnie O’Sullivan, cu scorul de 18-14, dupã
ce a remontat fantastic – duminicã, la finalul
primei zile, O’Sullivan conducea cu 10-7, dupã
ce a avut ºi 10-5!

Pentru prima datã campion mondial în ca-
riera sa, Selby a reuºit sã devinã ºi primul ju-
cãtor care îl învinge pe O’Sullivan într-o fina-
lã de CM, “Racheta” izbutind pânã aici sã câº-
tige de fiecare datã când a ajuns în ultimul act
în precedentele ocazii, 5 la numãr.

În urma acestui succes, Mark Selby a de-

Revenire de senzaþie în faþa “Rachetei” O’Sullivan

Mark Selby, noul campion mondial la snooker
venit ºi noul numãr 1 mondial din snooker, el
detronându-l pe învinsul sãu din semifinale,
australianul Neil Robertson.

Mesaj emoþionant pentru tatãl sãu
La final, Selby i-a dedicat victoria tatãlui

sau, decedat în 1999 din cauza cancerului:-
 “Tatal meu a murit când aveam 16 ani, cu 2
luni înainte sã devin profesionist ºi ultime-
le lui cuvinte au fost: Vreau sã devii cam-
pion mondial. I-am spus cã o sã reuºesc într-
o zi. Din fericire, astãzi (n.r.luni) totul a de-
venit realitate”, au fost primele cuvinte ale
lui Selby.

Într-un final de coºmar, a irosit un avantaj de 3 goluri

Liverpool, tot mai departe de titluLiverpool, tot mai departe de titluLiverpool, tot mai departe de titluLiverpool, tot mai departe de titluLiverpool, tot mai departe de titlu
78 “cormoranii” conduceau cu 3-0, dar la
final tabela arãta un halucinant 3-3! Deºi
elevii lui Rodgers au avut titlul în mânã pânã
runda trecutã, când au pierdut “acasã” cu

Chelsea (0-2), Manchester City e ca ºi cam-
pioanã acum.

Scorul a fost deschis de Joe Allen (18),
urmat de Sturrige (53) ºi Suarez (55), gazde-
le revenind prin Delaney (79) ºi Gayle (81,
88).

Manchester City are 80 de puncte ºi douã
meciuri de jucat, ambele acasã, cu Aston
Villa (chiar azi) ºi West Ham, iar Liverpool
are 81 de puncte ºi un singur meci, pe teren
propriu, cu Newcastle.

Jucãtorii lui Liverpool au sfîrºit meciul
în lacrimi, cel mai bun fotbalist din Premier
League, uruguayanul Luis Suarez, fiind
consolat cu greu de cãpitanul Steven Ger-
rard.

“Titlul s-a dus. Trebuia sã învingem ca
sã menþinem presiunea. Vestiarul era foarte
tãcut la final. Am fãcut un meci extraordinar
timp de 75 de minute, sunt foarte dezamãgit
cã am primit trei goluri. Ne-am apãrat foarte
prost. Trebuia sã gestionãm mult mai bine
partida”, a declarat la final managerul “cor-
moranilor”, Brendan Rodgers.

În cazul unei puþin probabile egalitãþi de
puncte, campioana se decide la golaveraj,
net superior lui City, plus 59 faþã de plus 50.
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 30 21 8 1 66-16 71
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 30 2 8 20 20-58 14
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LIGA I
Etapa a XXX-a

Săgeata – Ceahlăul 0-2
Au marcat: Marc 4, Golubovic 80.
Gaz Metan – Astra 0-0
CFR Cluj – Concordia 1-1
Au marcat: Maftei 18 / Serediuc 59 – pen.
FC Vaslui – Pandurii 1-0
A marcat: Antal 60.
ACS Poli – Petrolul 0-3
Au marcat: Albin 20, 38, Geraldo 45.
FC Braşov – Dinamo 2-0
Au marcat: An. Cristea 10, Mateiu 33.
FC Botoşani – Oţelul 3-1
Au marcat: Vaşvari 23, 44 – ambele din pen., Fulop 56 / Astafei 90.
Viitorul – U” Cluj 1-0
A marcat: N. Dică 90.
Steaua – Corona 3-0
Au marcat: Piovaccari 18, Chipciu 79, Keşeru 90.

Eşecul de la Târgu Mureş a oprit
atât seria victorioasă a Craiovei,
care a cedat postura de lider, dar a
şi zdruncinat încrederea fanilor în
posibilităţile şi valoarea echipei lui
Gabi Balint, care astăzi întâlneşte
Metalul Reşiţa, o formaţie care în
turul sezonului regulat s-a impus pe
„Ion Oblemenco”, scor 3-1. La
conferinţa de presă care a prefaţat
întâlnirea de astăzi, reprezentanţii
CSU au răspuns mai mult la între-
bări care vizau eşecul cu ASA.
„Şirul de 8 victorii a fost dărâmat
cu o înfrângere ruşinoasă. Am pier-
dut pe mâna noastră, pe greşelile
individuale care ne-au spulberat şi
moralul. Probabil că ASA este o
echipă mai bună decât noi dacă
ne-a bătut de două ori. Daniel Stan-
ciu aştepta de mult ocazia aceasta,
să ne ironizeze, îl las să se simtă
bine, asta este, acum e sus şi tră-
ieşte momentul, dar în fotbal se
poate întoarce roata. Jucătorii sunt
apţi, motivaţi, au trecut cu bine peste
înfrângere. Trebuie să fim pozitivi,
să fim conştienţi că avem valoare
să terminăm pe primele două lo-
curi”, a spus Gabi Balint. Directo-
rul general Felix Grigore a adăugat:
„Am pierdut de două ori cu ASA şi
i-am bătut o dată, fiindc ă egalul
smuls de ei în tur a fost printr-un
penalty inventat. Asta este, obiecti-
vul nostru este să promovăm, nu
să batem ASA. După sezonul regu-
lat aveam 15 puncte în faţa lor şi
acum ei sunt în faţă, din punctul
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Me ciurile  Concordia – Gaz Metan şi Dinamo – CFR Cluj
s-au jucat aseară.

Ceahlăul – FC Botoşani astăzi, ora 18
Petrolul – FC Vaslui astăzi, ora 19.30
Astra – Săgeata astăzi, ora 20.15
FC Braşov – Corona mâine, ora 17
Pandurii – Viitorul mâine, ora 19
Oţelul – ACS Poli mâine, ora 19.30
„U” Cluj – Steaua mâine, ora 21.30

Meciul de fotbal dintre CS Universitatea şi Meta-
lul Reşiţa este prefaţat de la ora 16.30, în Sala Poli-
valentă, de partida dintre SCM Craiova şi Neptun
Cons tanţa, contând pentru play-out-ul Ligii Naţio-
nale feminine de handbal. Este primul meci din con-
fruntarea programată pe s istemul „cel mai bun din
trei jocuri”. Echipa care va ac umula două suc cese
se va salva de la retrogradare, în timp c e învinsa va
mai disputa un joc de baraj, contra unei formaţii de
eşalon secund. „Sperăm să avem o evoluţie bună,

Handbalistele încep play-out-ul
aşa cum am avut în ultimul timp. Cons tanţa are o
linie de 9 metri redutabilă, dar noi avem un plus de
experinţă, pe care îl putem specula. Vrem să le ofe-
rim fanilor  o victorie şi să facem un pas important
pentru salvarea de la retrogradare”, a declarat antre-
norul Craiovei, Aurelian Roşca.  „Am luat 4 puncte
din 6 Constanţei în sezonul regulat, aşa c ă şi statis-
tic a ne dă speranţe că vom obţine două succese în
play-out”, a spus profesorul Gheorghe Sbora.  Ac-
cesul spectatorilor  la aces t joc este gratuit.

Alb-albaştrii îşi propun să
demonstreze contra Reşiţei că eşecul

de la Târgu Mureş a fost doar un
accident

CS Universitatea – Metalul Reşiţa
Stadion: „Ion Oblemenco”, ora 18
Universitatea: Brac – Kitanovski, Ljubinkovic, Izvoranu, Vătă-

jelu – Vandelannoite – Ganea, Pleşan, Ferfelea, Varga – Curelea.
Antrenor: Gabi Balint.

Reşiţa: Zimmermann - V. Creţu, Cr. Apostol, I. Tătaru, Murgoci
- Enescu, Vaştag - O. Vasile (cpt.), Opriţa, I. Szabo - C. Stoica.
Antrenor: Marian Pană.

acesta de vedere ASA este ca Făt
Frumos, o victorie contează cât 5”.
Bogdan Vătăjelu spune că el şi co-
echipierii săi au trecut peste eşecul
din runda trecută şi aşteaptă revan-
şa: „Am uitat deja înfrângerea, ne
concentrăm pe meciul cu Reşiţa şi
pe obiectivul pe care-l avem. O să
demonstrăm în retur că nu suntem
cea mai slabă echipă din play-off,
aşa cum am fost catalogaţi după
acest meci”. Fundaşul stânga a
vorbit şi despre jocul cu Reşiţa, al
cărei căpitan a fost la victoria de pe
„Ion Oblemenco”, din sezonul re-
gulat, scor 3-1: „Reşiţa are o echi-
pă mai închegată ca a noastră, joa-
că de 2 ani împreună. Au jucători
de valoare, nu cred că s-a simţit
plecarea mea, l-au adus pe Murgoci,
a venit şi Opriţa în atac, sunt greu
de învins, dar noi ne propunem vic-
toria. În toamnă venisem la Craio-
va fără antrenor principal, fără pre-
siune şi am jucat fotbal, ne-a ieşit
totul atunci”. Gabi Balint se aşteap-
tă la un meci precum cel cu Bistri-
ţa, adversarul fiind unul bine orga-
nizat: „Reşiţa este o echipă sârguin-
cioiasă, disciplinată, care poate pune
probleme, dar noi trebuie să dăm
totul pentru victorie. Toate echipe-
le joacă serios cu noi, dau totul ca
să ne învingă. Faptul că ne luptăm
acolo sus face ca celelalte echipe
să fie agresive. Ne-am supărat fa-
nii cu acest eşec şi trebuie să ne
luăm revanşa. Probabil că promo-
varea se va juca până în ultima eta-

pă”. Balint nu va conta în meciul
cu Reşiţa pe Adrian Ionescu, mijlo-
caşul acuzând o accidentare la ge-
nunchi.

Pană: „O victorie la Craiova
este perfect realizabilă”

Metalul Reşiţa vine după un eşec
pe teren propriu cu CSM Rm. Vâl-
cea, echipă antrenată de Erik Lin-
car, cel care şi-a luat revanşa după
meciul pierdut cu Craiova în faţa
Reşiţei, în etapa a 3-a. Tehnicianul
rosso-nerri-lor, Marian Pană, este
convins că echipa sa se poate impu-
ne şi de această dată în Bănie: „Noi
ne-am jucat şansa şi ne-o jucăm în
continuare. Nu cred că sunt cara-
ghios dacă spun că o victorie la Cra-
iova, care din punctul meu de vede-
re e perfect realizabilă, ne-ar aduce
iar în lupta pentru promovare. Le-
am spus băieţilor să ţină capul sus,
eu aşa voi face. Am încredere în
băieţi, i-am văzut că sufereau în ca-
bină după meciul cu Vâlcea. Le-am
spus că dacă suntem bărbaţi adevă-
raţi ne odihnim, ridicăm capul, nu
mergem acasă, la neveste, la copii
şi batem la Craiova”. Reşiţa a termi-
nat pe locul secund sezonul regulat,
în spatele Craiovei. Dacă Vătăjelu îşi
va întâlni fosta echipă, formaţia din
Valea Domanului are în componen-
ţă doi ex-craioveni, Vişan Creţu şi
Daniel Opriţa, dar şi pe Andrei Vaş-
tag, fiul fostului mare boxer Fran-
cisc Vaştag.

Craiova încearcă redresarea rapidăCraiova încearcă redresarea rapidăCraiova încearcă redresarea rapidăCraiova încearcă redresarea rapidăCraiova încearcă redresarea rapidăCraiova încearcă redresarea rapidăCraiova încearcă redresarea rapidăCraiova încearcă redresarea rapidăCraiova încearcă redresarea rapidă


