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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eva a păcătuit în Rai cu
mărul. Şi acum, Popescule, Ele-
na Udrea e cu mărul în PMP. actualitate / 5

O demisie
care întristează

Părăsirea Parlamentului Ro-
mâniei, în care era deputat, de
către academicianul Dinu C. Giu-
rescu, în urma desemnării sale
ca unul dintre vice preşedinţii
Academiei Române, întristează
de bună seamă pe cei care l-au
cunoscut şi i-au citit cărţile ve-
nerabilului istoric al ţării. Pe pa-
gina sa de Facebook, preşedinte-
le Camerei Deputaţilor, Valeriu
Zgonea, anunţă primirea demi-
siei academicianului Dinu C. Giu-
rescu, exprimându-şi regretul de
circumstanţă, gest salutar, neo-
miţând să menţioneze că funcţia
de vicepreşedinte al Academiei
Române este incompatibilă cu
statutul de parlamentar.

Florin Nicolae Jianu,
ministru delegat
pentru IMM-uri :

CEC Bank  sucursala
Craiova a organizat ieri
„Conferinţa de promovare
a Programului Româno-

Elveţian pentru IMM-uri şi a măsurilor guvernamentale de sprji-
nire a activităţii IMM-urilor”, eveniment la care a luat parte şi
ministru delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Tu-
rism, Florin Nicolae Jianu. CEC Bank şi-a definit ca prioritate
strategică susţinerea segmentului IMM, urmându-şi misiu-
nea pentru perioada 2013-2015. Andrei Liviu Stamatian, prim-
vicepreşedinte CEC Bank a precizat cu ocazia acestei confe-
rinţe, că banca îşi propune să faciliteze accesul la finanţare al
companiilor româneşti care intenţionează să implementeze
proiecte de investiţii în diverse domenii economice. Din par-
tea administraţiei publice locale a participat viceprimarul Cra-
iovei, Cristina Calangiu, fiind însoţită de prefectul judeţului
Dolj, Marius Cristinel Deca.
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Parþial
înnorat

Preºedintele Traian Bãsescu
susþine în sesizarea trimisã Cur-
þii Constituþionale a României
(CCR) cã premierul Victor Pon-
ta a refuzat nemotivat sã semne-
ze proiectul de decret privind
conferirea unor decoraþii unor
personalitãþi care s-au aflat în
conducerea Institutului Cultural
Român (ICR) în perioada 2005-
2012, respectiv Horia Roman
Patapievici (fost preºedinte),
Mircea Mihãieº ºi Tania Radu,
foºti vicepreºedinþi, ºi Dan Croi-
toru, fost secretar general. ªeful
statului a trimis marþi CCR o ce-
rere de soluþionare a conflictului
juridic de naturã constituþionalã
dintre prim-ministru, pe de o
parte, ºi preºedintele României,
pe de altã parte, generat de refu-
zul lui Victor Ponta de a contra-
semna proiectul de decret, sesi-
zarea urmând a fi discutatã de
judecãtorii constituþionali pe 21
mai. Potrivit unui comunicat al
Administraþiei Prezidenþiale remis
ieri Agerpres, la data de 25 apri-
lie, prin intermediul Cancelariei
Ordinelor din cadrul Administra-
þiei Prezidenþiale, preºedintele
Traian Bãsescu a transmis pre-
mierului spre contrasemnare
douã proiecte de decrete de de-
corare a unor personalitãþi care
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au îndeplinit funcþii de conduce-
re în cadrul ICR, precum ºi a
unor personalitãþi din comunita-
tea româneascã din vecinãtatea
României. La data de 29 aprilie,
Guvernul a restituit Administraþiei
Prezidenþiale proiectul de decret
contrasemnat privind decorarea
unor personalitãþi din comunita-
tea româneascã din vecinãtatea
României, precum ºi rezoluþia de
refuz de contrasemnare a decre-
tului de decorare a unor persona-
litãþi care au condus ICR. Aflat

ieri la Giurgiu, premierul Victor
Ponta a explicat cã nu poate con-
trasemna pentru decorarea „unor
indivizi care au gestionat greºit sau
au deturnat bani publici”, iar unii
dintre ei „au avut deseori opinii
anti-româneºti sau chiar fascis-
te”. „Am douã rezerve: prima re-
zervã este legatã de faptul cã, în
baza raportului Curþii de Conturi
care a fost transmis mai departe
cãtre toate instituþiile competen-
te, conducerea de atunci a ICR,
aºa spune Curtea de Conturi, nu

spun eu, a folosit în mod greºit o
mulþime de fonduri publice, deci
sã-i decorãm pe cei care au chel-
tuit prost banii publici sau chiar
au deturnat mi se pare un lucru
greºit. ªi, în al doilea rând, erau
acolo persoane care au fãcut de-
seori declaraþii ºi au exprimat opi-
nii anti-româneºti, chiar fasciste,
nu exagerez, pentru cã dacã vã
uitaþi la domnul, e un domn Mi-
hãieº (Mircea Mihãieº - vicepre-
ºedinte ICR în perioada 2005-
2012), dânsul e de extremã dreap-
tã, e un fascist bãtrân aºa, cã
nu credeam cã mai existã neo-
naziºti în Europa, uite, existã ºi
în România. Ori eu nu pot sã
contrasemnez decorarea unor
indivizi care, pe de o parte, re-
pet, au gestionat greºit bani pu-
blici ºi pe de altã parte exprimã
poziþii împotriva României.
Dacã domnul preºedinte Bãses-
cu doreºte sã-i decoreze, sã o
facã,  dar nu cu semnãtura
mea”, a declarat Ponta.

Preºedintele a trimis premie-
rului ºi un decret de decorare a
ºefului Serviciului Român de
Telecomunicaþii, Marcel Opriº,
pe care Ponta va refuza, de ase-
menea, sã îl contrasemneze, au
declarat ieri agenþiei Mediafax
surse guvernamentale.

Alianþa PSD-UNPR-
PC, donaþii
de peste 547.000 lei
pentru campanie

Alianþa electoralã PSD-
UNPR-PC a primit din
donaþii, pentru campania
pentru alegerile europarla-
mentare, peste 547.000 de
lei, din care 7.000 lei de la
persoane juridice, iar restul
de la persoane fizice, potri-
vit situaþiei donaþiilor
primite ºi declarate la
Autoritatea Electoralã
Permanentã (AEP). Pe locul
2 în topul donaþiilor se aflã
Partidul Democrat Liberal
(PDL), cu peste 154.000 lei
primiþi de la persoane fizice
ºi juridice, urmat de Parti-
dul Miºcarea Popularã
(PMP), cu peste 102.000
lei, ºi Partidul Naþional
Liberal (PNL), cu peste
97.000 de lei, precizeazã un
comunicat al AEP remis ieri
Agerpres. Partidul Poporu-
lui — Dan Diaconescu a
primit circa 38.400 de lei,
UDMR — 26.000 de lei,
Forþa Civicã — 18.500 de
lei, iar Partidul Noua
Republicã aproape 15.000
de lei. În ceea ce-i priveºte
pe candidaþii independenþi,
Peter Costea a primit peste
112.000 de lei din donaþii,
Valentin-Eugen Dãeanu
40.000 de lei, Pericle-Iulian
Capsali — 18.700 de lei, iar
Constantin-Titian Filip
11.200 de lei.

Partidul Social Democrat
(PSD) precizeazã, referitor la
utilizarea denumirii USL în cam-
pania electoralã pentru alegerea
membrilor României în Parlamen-
tul European, cã Uniunea Social
Liberalã ar putea fi desfiinþatã
doar prin denunþarea acordului
politic de cãtre Alianþa de Centru
Dreapta (ACD) ºi Alianþa de Cen-
tru Stânga (ACS) sau prin radie-
rea din Registrul Alianþelor Poli-
tice a uneia dintre cele douã pãrþi.

PSD: USL ar putea fi desfiinþatã doar prin denunþarea
acordului politic de cãtre ACD sau ACS

Premierul Victor Ponta a afir-
mat ieri, rãspunzând unei între-
bãri, cã nu va declanºa o nouã
procedurã de suspendare a pre-
ºedintelui în cazul în care Cur-
tea Constituþionalã a României
(CCR) va decide cã Traian Bã-
sescu a încãlcat Constituþia pur-
tând un tricou cu sigla Partidu-
lui Miºcarea Popularã (PMP).
Întrebat pe acest subiect, Vic-
tor Ponta a spus cã nu se ante-
pronunþã, dar cã dacã CCR va
decide cã preºedintele nu are

Ponta: Nu declanºez suspendarea preºedintelui
dacã CCR decide cã a încãlcat Constituþia

voie sã se implice în campania
electoralã, atunci Traian Bãses-
cu va trebui sã respecte aceastã
decizie. „Nu. Dacã CC decide,
ºi eu sper cã aºa se va întâm-
pla, dar nu pot sã mã pronunþ
eu, doar domnul Zegrean (n.r.
– Augustin Zegrean, preºedintele
CCR) se poate antepronunþa, eu
nu am voie sã mã antepronun-
þ. Pe 21 mai se decide acest lu-
cru. Dacã Curtea Constituþiona-
lã va decide cã preºedintele þã-
rii, aºa cum sunt judecãtorii,

procurorii, ambasadorii, milita-
rii, înalþii funcþionari, are drept
de vot, dar nu are voie sã facã
campanie electoralã, evident cã
pânã ºi domnul Bãsescu trebuie
sã respecte aceastã decizie a
Curþii Constituþionale, sã nu în-
calce Constituþia. Dar asta pu-
tem sã stabilim pe 21, în func-
þie de decizia Curþii Constituþio-
nale”, a afirmat Victor Ponta ieri,
la Giurgiu, la finalul unei întâl-
niri cu autoritãþile locale. Ante-
rior, ºi purtãtorul de cuvânt al

PSD, Cãtãlin Ivan, a declarat, la
RFI, cã o nouã suspendare a
preºedintelui este puþin proba-
bilã, „deºi Traian Bãsescu ar
merita suspendat în fiecare zi
pentru încãlcãrile Constituþiei.
(...) O nouã suspendare, din
punctul meu de vedere, nu are
sens, acum avem nevoie de sta-
bilitate, economia merge din ce
în ce mai bine, nu putem sã pu-
nem în pericol rezultatele guver-
nãrii  foarte bune de pânã
acum”.

„USL a fost constituitã prin acor-
dul dintre douã alianþe politice,
respectiv ACD (compusã din
PNL ºi PC) ºi ACS (formatã din
PSD ºi UNPR). În prezent, atât
ACD, cât ºi ACS sunt înregis-
trate în Registrul Alianþelor Poli-
tice ºi nici una dintre ele nu a for-
mulat o denunþare a USL. Aºa-
dar, USL este o entitate juridicã
validã, care întruneºte toate con-
diþiile legale privind înfiinþarea ºi
funcþionarea alianþelor politice

din România”, se aratã într-un
comunicat al PSD remis ieri
Agerpres. În plus, PSD precizea-
zã cã denumirea, sigla ºi semnul
electoral USL constituie o mar-
cã individualã aflatã în proprie-
tatea Partidului Social Democrat
ºi înregistratã la Oficiul de Stat
pentru Invenþii ºi Mãrci, cu Cer-
tificatul de înregistrare a mãrcii
nr.116760/2011, iar în prezent
marca „Uniunea Social Liberalã
PSD PNL-PC” este cesionatã cã-

tre USL, „o entitate juridicã vali-
dã”, constituitã conform legilor
în vigoare. „PSD, UNPR ºi PC,
ca reprezentanþi legitimi ai ACS,
respectiv ACD, au dreptul legal
de a utiliza marca USL. Precizãm
cã simbolul USL este folosit în
campania electoralã cu respec-
tarea prevederilor Legii 84/1998
privind mãrcile ºi indicaþiile ge-
ografice cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare”, informeazã
biroul de presã al PSD.
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Artiºtii, Kero ºi Krom, doi
prieteni foarte buni, primul din
Cluj iar celãlalt din Londra, au
petrecut mult timp la Craiova
ca sã-ºi realizeze operele. „Pic-
turile sunt compoziþii 100% ale
artiºtilor, sunt create de ei în to-
talitate. Noi le punem la dispo-
ziþie culorile, iar ei îºi vãd de
proiectul lor. Aleg peretele,
stau de vorbã cu oamenii locu-
lui pentru cã picturile trebuie sã
aibã deplinã legãturã cu locu-
rile acelea. De fiecare datã, ta-
bloul are în spate o poveste pe
care ei o aflã de la oameni ºi o
prelucreazã artistic”, povesteº-
te Vlad Drãgulescu, preºedin-
tele Asociaþiei „Craiova Capi-
talã Culturalã Europeanã”.
Proiectul ”Redescoperim Cra-
iova prin arta stradalã” este ini-
þiat de asociaþia pe care acesta
o conduce ºi presupune deco-
rarea câte unui perete înalt din
fiecare cartier al municipiului cu
câte o imagine -simbol. Prime-
le douã picturi murale, din cele
11 care vor fi realizate pe cele
mai înalte clãdiri din cartierele
oraºului, sunt gata ºi pot fi ad-
mirate în Craioviþa Nouã ºi
Brazda lui Novac.

Cum a fost
aleasã faþada

pentru Craioviþa
Nouã

Pictura din Craioviþa Nouã
a fost realizatã prima. Cei doi
artiºtii plastici au ales peretele
unui bloc cu patru etaje care se
aflã pe bulevardul Olteniei, vi-
zavi de fostul cinematograf.
Faþada nu este una dintre cele
renovate, dar artiºtii spun cã s-
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Douã picturi-gigant - primele de acest gen pentru cã vor mai urma ºi
altele - înfrumuseþeazã pereþii a douã clãdiri din Craiova. Tablourile sunt
realizate în arta grafitti, cu vopseluri ºi spray-uri colorate, ºi spun poves-
tea cartierului care le ºi gãzduieºte. Artiºtii care le-au creat, Kero ºi Krom,
au pus în picturile lor multã culoare, dar ºi foarte mult suflet, strãduindu-se
sã adãuge ºi mesajul cel mai potrivit pentru locuito-
rii acelor locuri. Acesta este ºi amãnuntul care le
face nu doar estetice, dar ºi deosebit de interesante.

au oprit la ea tocmai pentru cã
le-au plãcut tonurile de zugrã-
vealã veche pe care, de altfel,
le-au ºi pãstrat, încorporându-
le în desen. „Am lãsat o parte
din textura blocului, aºa cum
este ea mai cãzutã ºi mai ve-
che, pentru cã se potrivea foar-
te bine proiectului nostru.
Dintr-o faþadã scorojitã poþi sã
scoþi ceva frumos de care lu-
mea sã se minuneze. Ideea de
la care s-a pornit a fost con-
trastul dintre stilul meu ºi cel
al lui Krom, colegul meu din
Londra. Stilul lui este cu mai
mult negru, iar al meu mai
transparent ºi ne-am gândit sã
gãsim o modalitate sã le com-
binãm într-o armonie. A ieºit
un personaj-monstru jucându-
se cu o pãpuºã de teatru”,
spune Kero, clujeanul care,
între timp, ºi-a strâns cutia cu
spray-uri colorate ºi a pãrãsit
Craiova, plecând spre Lon-
dra, acolo unde este foarte
apreciat pentru arta sa.

Speranþã
ºi optimism

„Frumoasa ºi bestia” în va-
rianta grafitti a fost aleasã ca
temã pentru acest cartier pen-
tru a le transmite locuitorilor din
Craioviþa Nouã un mesaj pu-
ternic de optimism ºi încrede-
re. „Dorim sã transmitem me-
sajul de speranþã, de a trece mai
departe lucrurile grele. Dinco-
lo de aceastã picturã se poate
citi faptul cã orice bestie are o
pãrticicã de sensibilitate , în
adâncul sufletului ºi orice lucru
greu are ºi pãrþi bune, pãrþi fru-
moase”, ne-a mãrturisit Kero,
cel care s-a ocupat tocmai de

latura pozitivã a acestui tablou,
el pictând corpul pãpuºii cu
spray-urile sale colorate. „M-
am bucurat foarte mult cã am
reuºit sã terminãm. Toatã lumea
se opreºte, face poze ºi asta
este cel mai important. Proiec-
tul nostru este sã aducem un pic
de culoare ºi un pic de speran-
þã pentru cã arta asta este, de
fapt, un fel de doctor al sufle-
tului. Ne bucurã ochiul, dar ne
dã ºi speranþa de mai bine”,
spune artistul referindu-se la
pictura care, într-adevãr, era ºi
ieri, pe la prânz, imortalizatã în
mai multe cadre de grupurile de
elevi care se întorceau de la
ºcoalã pe trotuarele de alãturi.

Sã ne apãrãm ...
citind

Cea de-a doua picturã mu-
ralã este mai mult latã decât
înaltã. Ea se gãseºte pe pere-
tele unui case vechi, de pe stra-
da Brazda lui Novac, ºi este

compusã din mai
multe secvenþe ºi
mai multe tonuri
de culoare. Kero,
artistul care a ºi
lansat o modã a
picturii stradale în
România, ne-a tra-
dus ºi aici din ce
se compune ta-
bloul ºi ce mesaj
ne transmite el:
„Totul a fost con-
struit pe loc.
Domnul care a luat
în chirie acea clã-
dire pentru a des-
chide o bibliotecã

în limbile germanã ºi englezã
ne-a sugerat sã introducem ºi
o pãrticicã din ideea de carte,
de a citi. Cititul a fost punctul
de pornire ºi atunci ni s-a aprins
beculeþul ºi l-am legat de tele-
vizor. Într-o laturã a picturii ve-
dem monºtrii din televizor care
nãvãlesc asupra lumii, iar în
cealaltã suntem noi, oamenii,
aºezaþi pe o scarã, un fel de
lojã de teatru. Mesajul este cã
nu putem sã intervenim foarte
mult în lucrurile mari care se
întâmplã în lume, dar avem po-
sibilitatea de a alege ºi de a ne
apãra. Cum? Cu o carte”. Pic-
tura vorbeºte, aºadar, despre
virusarea produsã de media.

Craiova, oraºul
care i-a surprins

pe artiºti
Un al treilea tablou pe care

îl vor realiza cei doi prieteni
artiºti va fi pe peretele unui

bloc cu patru etaje de lângã
piaþa din Brazda lui Novac.
Kero ºi Krom au ales deja
faþada ºi au deja în minte ide-
ea pentru ceea ce ar urma sã
deseneze acolo. „Ne place
foarte mult acel perete, dar
locatarii de acolo nu sunt ho-
tãrâþi dacã sã ne primeascã
sau nu proiect. Ar fi pãcat, dar
noi aºteptãm sã vedem ce de-
cizie vor lua, dacã nu trebuie
sã gãsim un alt suport pentru
arta noastrã. Am pregãtit însã
un proiect foarte fain ºi pu-
ternic, unul legat de numele
cartierului, care va fi repre-
zentativ pentru cartier, dar ºi
pentru România”, spune, cu
însufleþire, Kero, clujeanul
care, dincolo de pasiunea
pentru arta stradalã care l-a
ºi adus aici, mãrturiseºte cã a
rãmas plãcut impresionat ºi
de Craiova. „În ciuda publi-
citãþii ºi a zvonurilor, am fost
foarte plãcut surprins de Cra-
iova. A fost prima mea vizitã
aici ºi am descoperit multe
clãdiri de patrimoniu foarte
frumoase. Am ieºit în oraº
într-o searã, cu prietenul meu
din Londra, ºi chiar el a fost
foarte impresionat de ce am
gãsit aici din punct de vedere
arhitectural”. Iar tablourile
murale pe care artiºtii le ima-
gineazã ºi le picteazã apoi cu
multã pasiune pe suprafeþele
mari ale blocurilor nu fac alt-
ceva decât sã aducã un strop
de culoare în plus ºi oraºului
nostru, la fel cum au reuºit sã
transforme radical aspectul
unor strãzi întregi din Londra.

Vlad Drãgulescu, pre-
ºedintele  Asociaþ ie i
„Craiova Capitalã Cul-
turalã Europeanã”:

 „Încercãm sã cucerim
oraºul în ceea ce priveºte
latura sa culturalã. Am por-
nit din cartiere ºi am obser-
vat cã nu existã sãli de spec-
tacole, biblioteci pentru ac-
cesul la culturã. ªi atunci ne-
am decis sã facem noi un
pas cãtre ei”.
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Au fãcut jumãtate de million de
euro,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Curþiide Apel Craio-
va au pronunþat prima condamna-
re definitivã a craioveanului Cãtã-
lin Cristi Gae, într-unul dintre do-
sarele penale în care a fost ºi este
judecat pentru infracþiuni de eva-
ziune fiscalã sau înºelãciune. Cra-
ioveanul, care a fãcut un mod de
viaþã din neplata obligaþiilor finan-
ciare cãtre stat, dupã cum decla-
rau chiar procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj care l-au
trimis în judecatã în aceste cau-
ze. Astfel, pe 15 aprilie a.c., ma-
gistraþii Curþii de Apel Craiova l-
au condamnat pe Cãtãlin Cristi
Gae la 4 ani de închisoare cu exe-
cutare pentru evaziune fiscalã. În
plus, acesta este obligat sã achite
cãtre ANAF suma de 700.044 lei,-
despãgubiri civile la care se adau-
gã accesoriile calculate, potrivit
codului de procedurã fiscalã, de
la data scadenþei obligaþiilor fis-
cale pânã la achitarea efectivã.
Pentru a fi siguri cã se va recupe-
ra suma, judecãtorii au instituit se-
chestru asigurator asupra bunuri-
lor inculpatului pânã la concuren-
þa despãgubirilor ºi accesoriilor-
. Sentinþa este definitivã, însã Gae

Craiovean condamnat la 4 aniCraiovean condamnat la 4 aniCraiovean condamnat la 4 aniCraiovean condamnat la 4 aniCraiovean condamnat la 4 ani
de puºcãrie pentru evaziune fiscalãde puºcãrie pentru evaziune fiscalãde puºcãrie pentru evaziune fiscalãde puºcãrie pentru evaziune fiscalãde puºcãrie pentru evaziune fiscalã

Reprezentanþii Jandarmeriei
doljene anunþã cã a început re-
crutarea candidaþilor interesaþi
de o carierã în domeniu. Pentru
sesiunea de admitere 2014, for-
ma de învãþãmânt zi, în institu-
þiile militare de învãþãmânt ale
Ministerului Afacerilor Interne,
Jandarmeriei Române i-au fost
aprobate pentru scoaterea la con-
curs un numãr de 298 locuri.
Astfel, la Academia de Poliþie
„Alexandru Ioan Cuza” Bucu-
reºti sunt disponibile 40 de lo-

Începe recrutarea tinerilor interesaþi de o carierã în rândul jandarmilor
curi pentru ofiþeri (din care 2
locuri pentru cetãþenii de etnie
romã, 2 locuri pentru cetãþenii
de etnie maghiarã ºi 2 locuri pen-
tru alte minoritãþi). La ªcoala
Militarã de Subofiþeri de Jan-
darmi „Grigore Alexandru Ghi-
ca” Drãgãºani, specialitatea Jan-
darmi sunt 125 locuri (din care
3 locuri pentru cetãþenii de etnie
romã ºi 2 locuri pentru alte mi-
noritãþi), iar la ªcoala Militarã de
Subofiþeri  Jandarmi „Petru
Rareº” Fãlticeni - specialitatea

Jandarmi - 125 locuri fãrã dis-
criminare.

Pentru înscriere ºi relaþii su-
plimentare, cei interesaþi se pot
adresa, zilnic, între orele 09.00
– 15.00, în zilele lucrãtoare,
structurii de resurse umane a In-
spectoratului de Jandarmi Jude-
þean Dolj (Craiova, str. Alexan-
dru Macedonski, nr. 7, tel. 0251/
534223, interior 24419, 24412,
24657), sau pot accesa pagina
web a unitãþi i  la adresa
www.jandarmeriadolj.ro.

Un craiovean de 47 de ani a fost
condamnat definitiv la 4 ani de în-
chisoare într-un dosar vizând eva-
ziune fiscalã cu cereale, prejudi-
ciul creat bugetului de stat fiind
de peste 700.000 de lei. Sentinþa a
fost pronunþatã de Curtea de Apel
Craiova care i-a admis inculpatu-
lui apelul, reducându-i pedeapsa

pe care o primise la Tribunalul
Dolj, de 7 ani închisoare. Bãrba-
tul este dupã gratii de anul trecut
ºi este un evazionist „de cursã lun-
gã”, fiind  condamnat în alte douã
dosare penale, unul de evaziune
fiscalã ºi altul de înºelãciune, am-
bele fiind acum în faza recursului,
pe rolul Înaltei Curþi de Casaþie

era deja dupã gratii la momentul
pronunþãrii hotãrârii.

A primit 7 ani de închisoare
la Tribunalul Dolj

Cristi Cãtãlin Gae, administra-
torul SC Certrans SRL Craiova, a
fost trimis în judecatã în acest do-
sar pe 7 februarie 2013. Potrivit
rechizitoriului procurorilor Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
între anii 2007-2009, Cãtãlin Gae,
în calitate de administrator al SC
Certrans SRL Craiova, „a desfã-
ºurat activitãþi de comerþ en-gros
cu cereale, nedeclarând aceste
operaþiuni la organele fiscale ºi
neevidenþiindu-le în actele conta-
bile, sustrãgãndu-se astfel de la
plata obligaþiilor cãtre bugetul de
stat - TVA ºi impozit pe profit“. An-
chetatorii au estimat cã prin acti-
vitatea infracþionalã Gae a adus un
prejudiciu bugetului statului de
700.044 de lei. Mai multe, pentru
a încerca sã-ºi piardã urma ºi pen-
tru a scãpa de obligaþiile fiscale, pe
28 iulie 2008, inculpatul a cedat
fictiv pãrþile sociale ale SC Certrans
SRL cãtre un pensionar suferind
de tuberculozã. Acesta din urmã,

fãrã sã ºtie ce a
semnat, a devenit
unic asociat ºi ad-
ministrator al so-
cietãþii. Pensiona-
rul, care nu ºtia sã
scrie ºi sã citeascã,
dupã cum au stabi-
lit anchetatorii, a
declarat cã Gae l-a
pus sã semneze do-
cumentele dupã ce
l-a convins cã ac-
tele sunt fãcute
pentru a i se mãri
pensia. Ulterior, inculpatul a conti-
nuat sã administreze în fapt socie-
tatea SC Certrans SRL, întocmind
ºi folosind borderouri de achiziþii
cereale pentru a putea retrage con-
stant sume importante de bani din
conturile societãþii.

La finalul anului trecut, în de-
cembrie 2013, judecãtorii Tribuna-
lului Dolj l-au gãsit vinovat pe Cã-
tãlin Cristi Gae ºi l-au condamnat
la 7 ani de închisoare pentru eva-
ziune fiscalã. Instanþa a mai dis-
pus ca bãrbatul sã achite ANAF
suma de 700.044 de lei, din care
188.422 de lei reprezintã impozit
pe profit ºi 511.621 de lei contra-
valoarea TVA. Atât inculpatul, cât
ºi procurorii au declarat apel, so-
luþionat acum de Curtea de Apel
Craiova.
Operaþiunile financiare frauduloase,

„mod de viaþã” pentru Gae

Potrivit procurorilor Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, „Cãtã-
lin Gae a fãcut un mod de viaþã din
derularea de operaþiuni comerciale
care sã-i aducã profituri mari prin
eludarea obligaþiilor fiscale“. Astfel,
într-un alt dosar, inculpatul a fost
trimis în judecatã în februarie
2013fiind acuzat cã, în calitate de

administrator al SC Dominique Tra-
de SRL Craiova, a cumpãrat
839.170 kg de grâu ºi 180.310 kg
de porumb de la firma Bafkt Sze-
ged din Ungaria, precum ºi 444.240
kg grâu de la firma Nagy Gabona
din Slovacia. Cerealele au fost achi-
tate cu numerar, dupã care au fost
transportate la o bazã de recepþie
din Arad. Ulterior, potrivit jurnalu-
lui de vânzãri, SC Dominique Tra-
de SRL a vândut întreaga cantitate
de cereale firmei Leea Transex din
Bulgaria, în schimbul sumei de
625.550 de lei. Procurorii au con-
statat cã firma Leea Transex din
Bulgaria nu a avut relaþii comercia-
le cu SC Dominique Trade SRL Cra-
iova ºi nu a achiziþionat cereale, ob-
iectul de activitate al firmei bulgã-
reºti fiind comerþul cu autovehicu-
le. Pentru a verifica informaþiile ofe-
rite de patronul firmei din Bulgaria,
procurorii doljeni au cerut lãmuriri
organelor fiscale din þara vecinã prin
formularul antifraudã, iar inspecto-
rii fiscali din Bulgaria au stabilit cã
societatea nu a fãcut achiziþii intra-
comunitare de la SC Dominique
Trade SRL Craiova în anul 2008.
În final, anchetatorii au stabilit cã,
deºi aparent în acest caz a fost vor-
ba de livrãri intracomunitare scuti-

te de TVA, în fapt, mãrfurile nu au
trecut graniþa în Bulgaria, ci au fost
vândute în România, iar prin „livra-
rea fictivã de cereale cãtre Leea
Trasex Bulgaria, SC Dominique
Trade SRL Craiova a încasat suma
de 625.550 de lei, pentru care nu a
înregistrat TVA aferent în sumã de
118.855 de lei, cu care a fost preju-
diciat bugetul de stat“, au precizat
procurorii doljeni. Pe 26 iunie 2013,
Gae a fost condamnat de Tribunalul
Dolj la 2ani de închisoare cu execu-
tare în aceastã cauzã ºi obligat sã
achite ANAF suma de 118.855 de
lei. Dosarul se aflã acum pe rolul Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, dupã
ce apelul s-a respins. În plus, Gae a
fost acuzat în 2011 cã, împreunã cu
Liviu Rodian Neacºu, a înºelat cu
aproape 400.000 de lei o societate
comercialã din Timiº. Mai exact, în
ianuarie ºi februarie 2009, cei doi au
declarat în fals cã sunt reprezentan-
þii unei societãþii din Craiova, indu-
când în eroare reprezentanþii firmei
SC Crosswind SRL din judeþul
Timiº, cu ocazia încheierii unor con-
tracte de achiziþii cereale. Cei doi in-
culpaþi au fost condamnaþi la câte
cinci ani de puºcãrie ºi acest dosar
fiind acum în faza recursului la Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
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Părăsirea Parlamentului Româ-
niei, în care era deputat, de către
academicianul Dinu C. Giurescu,
în urma desemnării sale ca unul
dintre vicepreşedinţii Ac ademiei
Române, întristează de bună sea-
mă pe cei care l-au cunoscut şi
i-au citit cărţile venerabilului isto-
ric al ţării. Pe pagina sa de Face-
book, preşedintele Camerei Depu-
taţilor, Valeriu Zgonea, anunţă pri-
mirea demisiei academic ianului
Dinu C. Giurescu, exprimându-şi
regretul de circumstanţă, gest sa-
lutar, neomiţând să menţioneze că
funcţia de vicepreşedinte al Acade-
miei Române este incompatibilă cu
statutul de parlamentar. Şi cam
atât. Valeriu Zgonea, preşedintele
Camerei Deputaţilor, nu adaugă şi

MIRCEA CANŢĂR

O demisie care întristează
propria sa părere despre o lege cu
destule hibe, care trebuiau extir-
pate, fiindcă nici o lege nu este
imuabilă, ca să nu mai vorbim de
Legea 161/2003, cu referirile sale
exprese la regimul incompatibilită-
ţilor în exercitarea demnităţilor şi
funcţiilor publice. Fiindcă incom-
patibilitatea unui vicepreşedinte al
Academiei Române, funcţie mai
mult onorifică, cu statutul de par-
lamentar, rămâne oricum greu de
înţeles în plan logic, raţiunea men-
ţionatei legi fiind, înainte de toate,
înlăturarea oricărui acces la banul
public. Numai că reputatul istoric,
care a donat propria bibliotecă (cir-
ca 20.000 de volume) Bibliotecii
Judeţene „Alexandru şi Aristia
Aman” Dolj, mai enumeră un re-

gret în decizia irevocabilă luată: ter-
giversarea noii programe de is-
torie pentru clasele V-XII şi schim-
barea completă a manualelor exis-
tente, deziderat în legătură cu care
rămâne optimist, sperând a se pro-
duce şi în absenţa sa din Parlamen-
tul României. În opinia marelui căr-
turar, istoria românilor a dispărut ca
disciplină formativă în învăţămân-
tul liceal. Şi spune aşa în „Cuvântul
înainte” la ediţia din 2011 a „Isto-
riei românilor”, lucrare de referinţă
a tatălui său, Constantin C. Giures-
cu, reeditare prilejuită de împlinirea
a 110 ani de la naşterea acestuia:
„Tinerilor li se oferă o istorie
care poate fi a oricui. Cei care –
în cadrul Ministerului Educaţiei
şi Cercetării şi a celorlalte insti-

tuţii cu atribuţii în domeniu – au
urmărit cu obstinaţie, ani de
zile, să trimită istoria românilor
pe o linie de garaj fără ieşire şi-
au împlinit astfel, cu claritate,
ţelul”. Cu ac tualele manuale, şi
curriculă, contribuţia istoriei, ca de
altfel şi a limbii şi literaturii române
şi geografiei, la formarea persona-
lităţii şi identităţii unui tânăr, rămâ-
ne, în cel mai bun caz, foarte mo-
destă, dacă nu inexistentă. De ce
s-a ajuns la situaţia ca istoria să se
predea în reţeaua gimnazială o oră
(50 minute) pe săptămână rămâne
un mister, dar nu pentru academi-
cianul Dinu C. Giurescu, care nu-i
scuză pe cei care dau asaltul asu-
pra disciplinei „Istoria românilor”.
Ce-i îndeamnă într-o asemenea di-

recţie, ce fel de cetăţeni ai Româ-
niei sunt ei? Sunt interogaţii deloc
retorice, aidoma unui strigăt dispe-
rat al unui intelectual veritabil al
neamului, care intuieşte, fără să dis-
pună de dovezi peremptorii, jocuri-
le periculoase, făcute de dibăcie,
de... cozile de topor. Îmbrăţişând
demersul academicianului Dinu C.
Giurescu, enunţat în demisia sa îna-
intată Camerei Deputaţilor, şi stă-
ruind în materializarea acestuia,
Valeriu Zgonea, prin Comisia de în-
văţământ, ar dovedi că într-adevăr
urarea postată pe pagina sa de so-
cializare „Maestre, multă sănă-
tate şi succes în noua dumnea-
voastră activitate” nu avea nici
urmă de ipocrizie şi era realmente
din suflet.

Odată ce vor intra în poses ia
cardului naţional de sănătate, asi-
guraţii trebuie să ş tie că decon-
tarea serviciilor medic ale se va
fac e doar pe baza acestuia.  Chiar
de luna ac eas ta vor f i distr ibuite
prin intermediul unui program-
pilot între 5.000 şi 7.000 de car-
duri,  în spec ial bolnavilor  care
fac dializă. De luna viitoare, odată

Peste 10 milioane
de carduri de sănătate,
tipărite până în prezent
Doljenii vor putea intra în posesia cardului de sănătate cel mai probabil în
a doua jumătate a acestui an. Acesta va fi transmis gratuit, prin poştă,
oficialii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate anunţând că, până în
prezent, au fost tipărite la nivel naţional peste zece milioane de exempla-
re. Distribuirea lor se va face în ordinea alfabetică a judeţelor.

cu implementarea pac hetului de
bază ş i a contrac tului c adru, ur-
mează să f ie reorganizate admi-
nistrativ şi anumite structuri ale
CNAS, astfel înc ât furnizorii de
servicii medic ale să nu mai f ie
nevoiţi să meargă la CAS pentru
operaţiunile obişnuite de decon-
tare ş i raportare. Acestea vor fi
operate c u ajutorul sistemului de

facturare electronic ă, c are va fi
posibilă din luna iunie.
Ce informaţii conţine
cardul de sănătate

Cardul naţional de sănătate va
conţine informaţii medic ale vita-
le, cum ar fi grupa de sânge şi
RH-ul.  Cardul are inscripţionate,
la vedere, pe lângă nume ş i pre-
nume ş i c odul de identific are în
sistemul de sănătate. În plus, va
avea un c ip pe care vor fi încăr-
cate de medic ul de familie ş i alte
informaţii esenţiale: CNP-ul, gru-
pa sanguină, RH-ul, diagnostice
medicale c u risc vital, boli croni-
ce, dar ş i datele de contact ale
medicului.  Documentul electro-
nic va avea elemente de securi-
tate speciale împotriva fals ific ă-
rii şi contrafacerii. Însă,  în situa-
ţia în c are as iguratul va pierde
cardul de sănătate, îl va deterio-
ra sau îi va f i furat, aces ta va
suporta costurile. În termen de
15 zile c alendaristice de la pro-
duc erea uneia dintre aces te situa-
ţii, titularul sau, după caz, repre-
zentantul legal ori împuternicitul
ac estuia este obligat să solicite
prin intermediul casei de asigu-
rări de sănătate eliberarea unui
nou card naţional.

În afară de datele de identif i-

c are,  cardurile de sănătate au
scopul de a urmări cheltuirea fon-
durilor în sistemul de sănătate şi
trebuie să cuprindă, aspecte care
ţin de circuitul banilor.
Dosarul electronic,
gata să fie utilizat

În ceea ce priveş te dosarul
elec tronic al pacientului, aces ta a
ajuns deja într-o fază a proiectu-
lui, în care nu mai este vorba de
testare, ci de utilizare efectivă cu
date reale, sistemul fiind în con-
cordanţă cu legislaţia în vigoare
privind sistemul sanitar. Conform
prevederilor art. 29 alin (2) din
Legea 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modifică-
rile şi completările ulterioare,  me-
dicii de familie au obligaţia as igu-
rării condiţiilor de mobilitate a in-
formaţiei medicale în format elec-
tronic, prin utilizarea sistemului
dosarului electronic de sănătate al
pacientului (DES).  Autorităţile sa-
nitare se aşteaptă ca prin interme-
diul acestui  sis tem să se aducă o
sc himbare de c omportament în
ceea ce priveşte relaţia dintre pa-
cient şi medic, iar banii să fie chel-
tuiţi cu mai multă transparenţă.

Documentul electronic va cu-
prinde detalii legate de bolile sufe-
rite de-a lungul timpului sau despre
orice alt tratament medical urmat.
Pot fi stocate toate analizele medi-
cale, radiografiile sau procedurile
pentru a oferi o imagine completă
asupra rezultatelor acestora. Fişa
medicală ar trebui să conţină date-
le personale – nume, data de naş-
tere, date de contact -, rude sau
alte persoane de contact în caz de
urgenţă, numele şi datele de con-
tact ale medicului de familie, infor-
maţii despre asigurarea de sănăta-
te, autorizaţie pentru donarea de
organe, boli şi intervenţii chirurgi-
cale semnificative, medicaţia cu-
rentă, vaccinări, alergii sau sensi-
bilităţi cunoscute la medicamente
sau la alte substanţe, boli semnifi-
cative ale membrilor familiei, re-
zultatele ultimelor examinări medi-
cale, opinii ale medicilor specialişti,
rezultatele analizelor şi ale altor in-
vestigaţii efectuate. Un avantaj ar
fi că după introducerea dosarului
electronic, timpul pentru accesul
la informaţii medicale necesare în
situaţii de urgenţă va fi redus sub-
stanţial.

RADU ILICEANU
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Programul Româno-Elveþian
pentru IMM-uri este un program
implementat de cãtre Departa-
mentul pentru IMM, Mediul de
Afaceri ºi Turism prin interme-
diul CEC Bank. „Obiectivul Pro-
gramului îl constituie facilitarea
accesului IMM-urilor la credita-
re prin credite de investiþii acor-
date de bancã împreunã cu posi-
bilitatea acordãrii unei garanþii la
cererea Beneficiarului de cãtre
Fondul Naþional de Garantare a
Creditelor pentru IMM”, a subli-
niat prim-vicepreºedinte CEC
Bank. Bugetul programului este
de 28.524.286 franci elveþieni,
din care 70% reprezintã contri-
buþia elveþianã, în sumã de
20.000.000 franci elveþieni, iar
30% contribuþia totalã a CEC
Bank, în sumã de 8.524.286
franci elveþieni.

Patru domenii
prioritare

Proiectul vizeazã acordarea de
credite de investiþii pentru IMM-
urile din România în patru dome-
nii prioritare: producþie, servicii
medicale, turism, comercializarea
sistemelor/ echipamentelor speci-
fice economisirii de energie ºi a
celor care utilizeazã resurse de
energie regenerabile pentru efi-
cientizarea propriei activitãþi.
Acest Program urmãreºte creºte-
rea numãrului de locuri de muncã
la nivelul IMM-urilor, îmbunatã-
þirea ratei de supravieþuire a start-
up-urilor, precum ºi creºterea pro-
fitabilitãþii celor 4 sectoare vizate
ºi a cifrei de afaceri a IMM-uri-
lor. Proiectul va fi implementat pe

Florin Nicolae Jianu, ministru delegat pentru IMM-uri:

CEC Bank sucursala Craiova a organizat
ieri „Conferinþa de promovare a Programului
Româno-Elveþian pentru IMM-uri ºi a mãsuri-
lor guvernamentale de sprjinire a activitãþii
IMM-urilor”, eveniment la care a luat parte
ºi ministru delegat pentru IMM-uri, Mediul
de Afaceri ºi Turism, Florin Nicolae Jianu.
CEC Bank ºi-a definit ca prioritate strategicã
susþinerea segmentului IMM, urmându-ºi mi-
siunea pentru perioada 2013-2015. Andrei

Liviu Stamatian, prim-vicepreºedinte CEC
Bank a precizat cu ocazia acestei conferinþe,
cã banca îºi propune sã faciliteze accesul la
finanþare al companiilor româneºti care in-
tenþioneazã sã implementeze proiecte de in-
vestiþii în diverse domenii economice. Din
partea administraþiei publice locale a parti-
cipat viceprimarul Craiovei, Cristina Calan-
giu, fiind însoþitã de prefectul judeþului Dolj,
Marius Cristinel Deca.

întreg teritoriul României, iar în-
scrierea în Program se va realiza
direct la unitãþile teritoriale ale
CEC Bank. Banca va face analiza
în conformitate cu normele pro-
prii de creditare corelate cu ob-
iectivele ºi prevederile documen-
telor aferente Programului. „Lan-
sarea oficialã a Programului a avut
loc în luna ianuarie, la sediul CEC
Bank din Bucureºti ºi ceea ce vã
pot spune este cã pânã în prezent
au fost consiliaþi peste 400 de
clienþi, fiind depuse 60 de dosare
ºi 20 de cereri de credit  au fost
deja aprobate. Acest program este
avantajos pentru IMM-uri, deoa-
rece are o dobândã imbatabilã în
România ºi putem sã oferim
aceastã dobândã tocmai datoritã
parteneriatul dintre Guvernul Ro-
mâniei ºi Elveþiei. Sigur cã existã
ºi anumire restricþii. Bineînþeles
cã în afara acestui program, noi,
CEC Bank mai avem ºi alte pro-
grame care se adreseazã în prin-
cipal IMM-urilor”, a mai spus
Andrei Liviu Stamatian, prim-vi-
cepreºedinte CEC Bank.

Orice reglementare
introdusã pentru
IMM-uri trebuie
sã fie însoþitã
de un test de impact

Ministru delegat pentru IMM-
urilor, Mediul de Afaceri ºi Tu-
rism, Florin Nicolae Jianu a fã-
cut ieri, în premierã, la Craiova,
un anunþ public ºi anume cã marþi,
6 mai, s-a publicat în Monitorul
Oficial, Legea nr 62 din 2014, care
vizeazã chiar buna funcþionare a

întreprinderilor mici ºi mijlocii.
„Mã bucur sã fac aici, la Craio-
va, primul anunþ public, pentru cã
ºi eu sunt oltean, sunt din Slatina,
de aceea vreau sã vã spun cã ieri
( n.r marþi, 6 mai) a fost publica-
tã în Monitorul Oficial, noua Le-
gea a IMM-urilor - Legea nr 62/
2014. Practic, pentru dumneavos-
trã include o serie de oportunitãþi
ºi o serie de lucruri pozitive pen-
tru IMM-uri, în sensul cã impune
o serie de reguli atât pentru me-
diul public, cât ºi pentru mediul
privat, reguli care vin sã sprijine
domeniul IMM-urilor. Practic, ori-
ce reglementare introdusã pentru
IMM-uri trebuie sã fie însoþitã de
un test de impact aºa încât sã nu
mai asistãm la introducerea unor
instrumente pentru IMM-uri care
sã afecteze negativ. Aºadar, dacã
acest test aratã cã existã un im-
pact negativ în rândul IMM-uri-
lor, legea nu va mai fi introdusã.
O altã prevedere foarte bunã se
referã la principiul „o singurã
datã”. De acum înainte ºi sper ca
acest principiu sã se aplice ºi la
CEC Bank, toate instituþiile publi-
ce vor fi obligate sã cearã între-

prinzãtorului o singurã datã acel
dosar de certificare, care sã cu-
prindã certificatul de la Registrul
Comerþului, de la Finanþe ºi alte
hârtii. În relaþia cu fondurile eu-
ropene,  cu domeniul  public ne
dorim acest tip de simplificare. Vã
pot spune cã acest model are deja
o bazã legalã...”, a subliniat mi-
nistru delegat pentru IMM-uri.

„O companie mare
ar putea deveni
vector pentru o
companie micã”

Nicolae Jianu le-a mai spus în-
treprinzãtorilor prezenþi la eveniment
cã le recomandã sã acceseze cât
mai mult fondurile europene, dar ºi
programele naþionale, precum ºi
aceste tipuri de programe, cum este
cel pe care-l promovat astãzi ( n.r
ieri). „Este foarte important ca
dumneavoastrã sã aveþi acces la fi-
nanþare ºi sã reuºiþi sã vã capitali-
zaþi firmele. Astãzi am cerut atât co-
legilor de la CEC, cât ºi celor de la
Oficiciul Teritorial al IMM-urilor sã
invite atât companii mari, cât ºi în-
treprinderi mici ºi mijlocii, pentru
cã unul dintre proiectele în care eu
cred se referã la sinergia între com-
paniile mari ºi companiile mici. O
companie mare putând deveni vec-
tor pentru o companie micã, prin
transferul de instrumente, de me-
tode, inclusiv prin activitãþi de sub-
contractare, tocmai pentru a dez-
volta zona antreprenorialã ºi a rãs-
punde cumva social în rândul co-
munitãþii în care companiile mari se
dezvoltã. ”, a spus ministru IMM-
uirilor, Florin Jianu. Viceprimarul
Craiovei, Cristina Calangiu l-a pre-
zentat ministrului IMM-urilor pe
inginerul Gabriel Vlãduþ, preºedin-
tele Camerei de Comerþ ºi Indus-
trie a judeþului Dolj, liantul adminis-
traþiei cu mediul de afaceri din Cra-
iova. S-a discutat ºi despre numã-
rul IMM-urilor înregistrate în Dolj,
multe din ele fiind inactive dar ºi
despre viitorul întreprinzãtorilor dol-
jeni ºi perspectivele lor de business.
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Parlamentul European, Con-
siliul de Miniºtri ai Uniunii Eu-
ropene ºi Comisia Europeanã au
reuºit sã ajungã de curând  la un
acord în vederea finalizãrii re-
formei Politicii Agricole Comu-
ne (PAC) pentru perioada dupã
2013. Europarlamentarul Mari-
an Jean Marinescu a precizat cã
“repartizarea anvelopei Politicii
Agricole Comune, ce absoarbe
circa 38% din bugetul european
va asigura ca niciun stat sã nu
primeascã mai puþin de 75% din
media comunitarã pânã în 2019.
În acelaºi timp va fi încurajatã
puternic implicarea tinerilor, ur-
mând sã le fie alocatã o subven-
þie suplimentarã de 25% în pri-
mii cinci ani”. În plus, “statele

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Plãþile pentru agricultori sunt vitale!”„Plãþile pentru agricultori sunt vitale!”„Plãþile pentru agricultori sunt vitale!”„Plãþile pentru agricultori sunt vitale!”„Plãþile pentru agricultori sunt vitale!”

membre vor putea acorda sub-
venþii mai mari zonelor defavo-
rizate”, a mai spus Marinescu.

Subvenþie
complementarã
pentru tinerii fermieri

Vicepreºedintele Popularilor
Europeni, Marian Jean Marines-
cu, a mai consemnat ºi faptul
cã în privinþa noutãþilor pe care
le aduce pentru România acest
proiect, sunt câteva elemente
care preiau ºi nevoile agricul-
turii româneºti. „În primul rând
s-a pãstrat sistemul cu plãþi di-
recte pentru susþinerea financia-
rã a agricultorilor, cu preciza-
rea cã, pânã în 2019, pentru
România aceste plãþi vor creº-

te de la un an la altul, în timp
ce pentru celelalte þãri o sã sca-
dã. Ca ºi element de noutate le-
gat de acordarea acestor sub-
venþii, se va introduce o sche-
mã simplificatã de platã pentru
fermele mici, prin reducerea bi-
rocraþiei, atât pentru producã-
tori, cât ºi pentru administraþia
publicã. De asemenea, va exista
o mãsurã specificã pentru tine-
rii fermieri care vor primi prin
plãþi directe o subvenþie comple-
mentarã în primii cinci ani dupã
implicarea în agriculturã”, a mai
spus Marian Jean Marinescu.

Reforma ajutã
agricultorii
ºi consumatorii
europeni

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu considerã cã
este esenþial ca aceastã refor-
ma agricolã sã reprezinte un pas
înainte în promovarea unor po-
litici agricole puternice, durabi-
le, competitive ºi echitabile,
care sã ajute agricultorii ºi con-
sumatorii europeni sã promove-
ze dezvoltarea ruralã ºi, de ase-
menea, sã protejeze, mediul în-
conjurãtor. Marinescu aratã cã
“acordul la care s-a ajuns con-
firmã liniile generale ale noii
Politici Agricole Comune.”

Este vital
sã se menþinã
plãþile directe

Marian  Jean  Mar inescu
subliniazã cã “trebuie menþinut
rolul multifuncþional al agricul-
turii. De aceea sunt convins cã
o politicã agricolã comunã pu-
ternicã, susþinutã de un buget
bine structurat, reprezintã so-
luþia optimã în acest sens”. Vi-
cepreºedintele EPP mai spune
cã este vital sã se menþinã plã-
þile directe în scopul de a ga-
ranta viabilitatea pe termen

lung a activitãþii agricole în în-
treaga Uniune Europeanã ºi pen-
tru a asigura securitatea alimen-
tarã,  conservarea resurselor
naturale ºi, bineînþeles, stimu-
larea creºterii  economice ºi
ocuparea forþei de muncã în zo-
nele rurale mai puþin favoriza-
te. „Este necesarã reducerea
poverii administrative prin sim-
plificarea Politicii Agricole Co-
mune. Vom permite astfel agri-
cultorilor sã facã ceea ce ºtiu
cel mai bine – agriculturã”, a
mai spus europarlamentarul
Marian Jean Marinescu.
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Lansarea proiectului are loc as-
tãzi, la ora 12.00 în Sala 420 a
Universitãþii din Craiova. Bugetul
total eligibil aferent Universitãþii din
Craiova este de 1,291,931.00 lei,

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

În urma semnãrii contractului de finanþare, în data de 8 aprilie a.c., s-a
demarat implementarea proiectului strategic “Cercetãtori competitivi pe

plan european în domeniul ºtiinþelor umaniste si socio-economice.

din care asistenþa financiarã neram-
bursabilã aprobatã este de
1,266,092.38 lei. Proiectul este
cofinanþat din Fondul Social Eu-
ropean prin Programul Operaþio-

nal Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013.

Durata de implementare a pro-
iectului este de 18 luni, partenerii
instituþionali în cadrul acestuia fi-
ind: Universitatea de Vest din Ti-
miºoara – solicitant, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi,
Universitatea Babes Bolyai, Cluj,
Universitatea din Bucureºti ºi Uni-
versitatea din Craiova.

Obiectivul general al proiectu-
lui constã în creºterea competiti-
vitãþii cercetãrii în domeniul ºtiin-
þelor umaniste ºi economico-socia-
le în vederea obþinerii de rezultate

ºtiinþifice de vârf prin promovarea
carierei în cercetare, crearea unei
reþele intre universitãþi -mediul cul-
tural-socio-economic ºi sprijinirea
financiarã a grupului þintã la nive-
lul parteneriatului pe perioada de-
rulãrii proiectului. Grupul þintã din
cadrul proiectului este format din
150 de doctoranzi (din care 10
doctoranzi ai Universitãþii din Cra-
iova) ºi 75 de cercetãtori postdoc-
torat (din care 10 cercetãtori post-
doctorat ai Universitãþii din Craio-
va) de la nivelul tuturor parteneri-
lor instituþionali pentru domeniul de
cercetare socio-economic.

Pe durata proiectului doctoran-
zii ºi postdoctoranzii vor beneficia
de sprijin financiar pentru cerce-
tare, concretizat în burse lunare de
1.500 lei (pentru doctoranzi) ºi
2.500 lei (pentru postdoctoranzi),
precum ºi de posibilitatea de a efec-
tua stagii de mobilitate interna ºi
internaþionalã în institute de cer-
cetare ºi universitãþi din Uniunea
Europeanã. De asemenea, cerce-
tãtorii vor beneficia de sprijin fi-
nanciar pentru participarea la con-
ferinþe, seminarii internaþionale le-
gate de obiectul cercetãrii, în spa-
þiul UE sau în România.

La acþiunea desfãºuratã în
Parcul Tineretului, din Bãnie, au
participat peste 350 de tineri
care au fost recompensaþi cu
dulciuri. Participanþii clasaþi pe
primele locuri au fost premiaþi
de cãtre Direcþia Judeþeanã pen-
tru Sport ºi Tineret Dolj cu di-
plome si vouchere pentru echi-
pamente sportive. Precizãm cã
a fost organizatã ºi o tombolã
în cadrul cãreia au fost acor-

Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Dolj ºi Casa de Culturã a Studenþilor Craio-
va, în parteneriat cu Primãria Municipiului

Craiova, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
ºi Structuri Sportive, au organizat ieri compe-
tiþia sportivã Crosul Tineretului.

Astfel, vor fi alese cele mai bune proiecte
de afaceri dezvolatte de cãtre elevii liceelor dolje
ºi studenþii Facultãþii de Economie ºi Adminis-
trarea Afacerilor. “Cu aceastã ocazie, ne do-
rim sã alegem cele mai bune proiecte de afa-
ceri dezvoltate de cãtre elevii liceelor doljene ºi
studenþii Facultãþii de Economie ºi Adminis-
trarea Afacerilor – Universitatea din Craiova,
sub coordonarea cadrelor didactice ce predau
discipline economice în cadrul liceelor, respec-
tiv a cadrelor didactice FEAA”, au precizat

date 10 premii. „Crosul Ti-
neretului este o acþiune a
Ministerului Tineretului ºi
Sportului ºi face parte din
manifestarea dedicatã Zile-
lor Tineretului. Menþionez cã
aceastã competiþie sportivã s-a
desfãºurat simultan în munici-
piile reºedinþã de judeþ din în-
treaga þarã. În Craiova, ne-am
bucurat sã vedem cã tinerii au
rãspuns pozitiv apelului nostru

de a face miºcare. Sute de par-
ticipanþi s-au lãsat angrenaþi în
aceastã activitate, dovedind cã
sportul este iubit în Bãnie. Ob-
servãm cã, eforturile noastre de
a atrage doljenii spre sport au
avut efecte pozitive. Acesta este

ºi motivul pentru care vom or-
ganiza mai multe acþiuni spor-
tive, numãrul lor urmând sã
creascã în fiecare an”, a decla-
rat Alina Ionescu, director exe-
cutiv Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Dolj.

Etapa finalã a Competiþiei
“Cea mai bunã idee de afaceri”

organizatorii competiþiei “Cea mai bunã idee
de afaceri”.

Concursul este adresat elevilor din liceele
din judeþul Dolj, cu scopul de a promova spiri-
tul antreprenorial, domeniul economic, dar ºi
oportunitãþile de carierã în domeniu ºi s-a de-
rulat pe parcursul a douã etape. Prima etapã,
la nivel de liceu, a presupus selectarea echipe-
lor înscrise la nivel de liceu de cãtre o comisie
formatã din profesorii de discipline economi-
ce, reprezentanþii FEAA, respectiv ai elevilor.
În ceea ce priveºte etapa la nivel de judeþ, care
are loc vineri la Universitatea din Craiova, pre-
supune jurizarea finalã a proiectelor realizatã
de cãtre o comisie compusã din reprezentanþii
mediului de afaceri regional, reprezentantul ISJ
ºi decanul FEAA – Universitatea din Craiova.

Sala Albastrã a Universitãþii din
Craiova gãzduieºte vineri, 9 mai a.c.,
începând cu ora 9.00, etapa finalã a
competiþiei “Cea mai bunã idee de
afaceri” – organizatã de cãtre Faculta-
tea de Economie ºi Administrarea
Afacerilor în colaborare cu Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj.

Fete pânã în 14 ani
1. Alexia ªovar
2. Elena Bîrsanu
3. Denisa Iordache

Bãieþi pânã în 14 ani
1. Eduard Barbu
2. Alex Tudorescu
3. Lucian Untaru

Fete 14 - 35 ani
1. Ana Maria Sima
2. Luminiþa Achim
3. Cãtãlina Chircã

Bãieþi 14-35 ani
1. Aurel Rotaru
2. Claudiu Iordache
3. Daniel Andrei

Acest proiect se deruleazã în urma înche-
ierii protocoalelor de colaborare dintre Uni-
versitatea din Craiova prin Prorectoratul pro-
grame de studii ºi asigurarea calitãþii ºi cele
patru Inspectorate ªcolare din regiunea Olte-
nia (Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, In-
spectoratul ªcolar Judeþean Vâlcea, Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Olt ºi Inspectoratul
ªcolar Judeþean Mehedinþi), care urmãreºte
transferul de bune practici între învãþãmân-
tul liceal ºi învãþãmântul universitar. Meciuri-

le etapei finale la care s-
au calificat liceele Cole-
giul Tehnic Energetic
Craiova - Dolj, Colegiul
National Pedagogic Ste-
fan Odoblejea Drobeta

Turnu Severin - Mehedinþi, Colegiul National
loniþã Asan Caracal - Olt, Liceul Tehnologic
General Magheru Râmnicul Vâlcea - Vâlcea
se vor desfãºura pe terenul de sport din in-
cinta Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe Sociale,
acþiunea vizând o colaborare cât mai bunã
între instituþiile implicate, în vederea asigurã-
rii calitãþii învãþãmântului preuniversitar din
regiunea Oltenia, cât ºi atragerea unui numãr
cât mai mare de studenþi din zona Olteniei la
Universitatea din Craiova.

Universitatea din
Craiova organizeazã
Cupa Universitãþii

Craiova pentru
liceele Olteniei -

Ediþia I, în perioada
7-9 mai 2014.
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GEORGE POPESCU

Cine nu-şi mai aduce aminte câtă zarvă s-a
făcut, cu doi ani în urmă, la plecarea echipei
patapieviciene de la conducerea Institutului
Cultural Român. În coristica intrată în scenă ca
la comandă (a unui dirijor pe cât de disimulat pe
atât de acultural, acelaşi care, într-o istorică
dezbatere electorală, nu reuşise să nimerească
nici măcar numele corect al scriitorului pretins
preferat), s-au semnat proteste, s-au făcut pro-
nosticuri catastrofice despre destinul bietei noas-
tre culturi, luate din hăţurile unei echipe ridicate
la emblema mişcării junimiste.

M-am sustras atunci acelei zarve din două
motive, ambele esenţiale şi de bun simţ: nu
sunt un fan al lui Patapievici (o carte a sa sub-
iect „dantologic” făcută cunoscută şi italieni-
lor din raţiuni de o conivenţă lesne de înţeles
n-avea, exceptând o speculaţie ieftină, nici o
legătură cu spiritul operei marelui florentin),
însă nu i-am negat şi nu o voi face niciodată
nici valenţele unui eseist de succes. Da, de
succes, în sensul cel mai exact al termenului
în epoca marketingului cultural, cu toate atuu-
rile dar şi cu toate hibele pe care le presupune
şi pe care le exhibă cu nonşalanţă.

Nici măcar afacerile grosiere ce-au putut

ieşi la iveală din „laboratoarele” iceriste în care
se coceau evenimente şi se delegau simbrii
nemeritate nu m-au interesat mai mult decât la
limita unui dezgust minor.

De atunci, s-au scurs doi ani, mult mai
dificili din punct de vedere financiar pentru
Institut – o regretabilă şi vinovată eroare a
actualilor guvernanţi, oricâte raţiuni „econo-
mice” ar invoca aceştia -, iar organismului a
cărui menire esenţială este promovarea valo-
rilor noastre culturale în lume nu doar că şi-
a făcut treaba, dar a reuşit, într-un spirit de
decenţă şi onestitate, fără eşapări egotiste şi
fără „zurgălăi” de simbriaşi, să gândească,
să antameze şi să finalizeze programe de
amploare şi de rezonanţă. Nu s-a făcut, re-
pet, zarvă – şi poate că nu este cel mai indi-
cat lucru – însă mărturiile au existat şi există,
de la Târgul de Carte din Suedia şi de la cel
de la Paris, până la Salonul de Carte care de-
butează chiar astăzi, la Torino, în Italia.

Am în faţă programul acestei prestigioase
– printre cele mai titrate de pe planetă – mani-
festări al cărei obiect central este cartea, în
forma sa tradiţională, gutenberghiană ca şi în
cele mai recente, virtual-digitale şi care or mai

fi. Ca unul care am fost, cu ani în urmă, un
vizitator, nu tocmai accidental, al acestui eve-
niment, pot să confirm că suita de manifestări
pe care ICR o susţine, de azi până luni, timp
ce cinci zile, este una valoroasă, judicioasă,
incitantă şi, mai presus de toate, aptă, în sine,
să dea seamă despre dimensiunea culturii ro-
mâneşti în liniile sale esenţiale. Şi perene.

Nu e vorba nici de… vedere şi de exhibiţi-
onisme, de scurt-circuite cu iz eclatant, ci de
lansări de lucrări remarcabile şi de întâlniri-
dezbateri cu intelectuali valoroşi, consacraţi în
trecut, apreciaţi în prezent, din ţară şi din exil,
în jurul cărora se vor aduna personalităţi italie-
ne, traducători şi exegeţi ai operele lor şi ale
valorilor culturii noastre.

Am sesizat, la primă evaluare, nu mai puţin
de 18 manifestări în decursul celor cinci zile
ale Salonului: o cifră impresionantă în sine, dacă
socotim, la fel de evaluativ, densitatea prezen-
ţei româneşti în articulaţia evenimentului. Nu
vor lipsi, cum era firesc, emblemele noastre
creatoare, cu Eliade (cu opere de autor dar
mai ales cu exegeze, mereu noi şi incitante într-
o cultură, cea italiană, în care e, probabil, tot
atât de clasic ca şi în Franţa ori în România),

nici Cioran, cu insolită şi incitantă carte-măr-
turie, alcătuită din scrisorile pe care gânditorul
parizian i le trimitea lui Marin Mincu, pe tim-
pul profesoratului acestuia la Florenţa), nici ati-
picul Benjamin Fondane, toate acestea în în-
grijirea unui, de-acum, matur românist din
Peninsulă, prieten al nostru, Giovanni Rotiroti,
doctor al Universităţii bucureştene cu o admi-
rabilă teză despre Dan Botta. Nici istoricii de
calibrul lui Neagu Djuvara ori controversatul
Lucian Boia nu vor lipsi, cu cărţi mai vechi ori
mai noi recent introduse în circuitul public ita-
lian tot prin efortul ICR, dar nu lipsesc nici
poeţi din generaţii mai recente, precum remar-
cabila Mariana Marin.

Şi, lucrul poate încă şi mai remarcabil, demn
de un început de bun augur, este participarea
unor voci scriitoriceşti italo-române, adică a
unor tineri aclimatizaţi, prin destin, de Italia şi
care au continuat şi continuă să scrie în limba
lui Montale dar şi a lui Eminescu şi, îndeosebi,
să traducă din literatura lor de baştină. Faptul
că ei sunt, în astfel de momente, parte a actu-
lui cultural ca atare mi se pare demn de laudă,
pentru ei, ca şi pentru cei de la ICR care îi
capacitează şi-i valorifică.

Cultura românească în lume
sau despre câteva premoniţii eşuate

Distincţii pe zece secţiuni
plus Premii Speciale

Gala Industriei de Carte din Ro-
mânia „Bun de Tipar” este un eve-
niment organizat de Headsome Com-
munication şi Asociaţia Editorilor din
România (AER), cu sprijinul AFCN
– Administraţia Fondului Cultural
Naţional. În cadrul evenimentului din
acest an, vor fi acordate premii la
zece secţiuni: Cea mai frumoasă
carte (concepţie grafică; carte ilus-
trată), Cea mai bună carte a anului
(beletristică; nonficţiune; carte pen-
tru copii şi tineret; carte de ştiinţă –

„Biblioteca stradală” de la Craiova, printre cele mai bune campanii
de marketing din ţară

Proiectul „Biblioteca stradală”, implementat în Cra-
iova în octombrie 2012 de Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman”, a primit, recent, nominaliza-
rea la Premiul Special pentru „Cea mai bună campanie
de marketing”, în cadrul celei de-a III ediţii a Galei In-
dustriei de Carte din România „Bun de Tipar”. Juriul con-
cursului – care are nu mai puţin de zece membri şi este
prezidat de criticul şi teoreticianul literar Mircea Mar-
tin – va anunţa câştigătorii pe data de 15 mai, în cadrul
unei festivităţi care se va desfăşura cu începere de la
ora 18.00, în Aula Bibliotecii Naţionale a României.

Lucian Dindirică,
manager
al Bibliotecii
Judeţene
„Alexandru
şi Aristia Aman”:

«Am fost deosebit de mulţumit
de primirea frumoasă pe care acest
proiect a avut-o şi încă o are şi de
aceea suntem foarte onoraţi că a
fost nominalizat în cadrul celei de-
a III ediţii a Galei Industriei de
Carte din România „Bun de Ti-
par”. Visul nostru este de a vedea
aceste mici biblioteci în parcuri, în
apropierea unităţilor de învăţământ,
în tot oraşul. Dorim să oferim iu-
bitorilor de carte un loc de întâlni-
re,  pentru a discuta şi împărtăşi
dragostea lor de cărţi, un loc unde
copiii să stea şi să citească împre-
ună, unde oamenii să ia o pauză de
la problemele cotidiene şi să regă-
sească bucuria răsfoirii unei cărţi.
Cărţile se aleg ca şi prietenii şi de
aceea această alegere implică res-
ponsabilitate».

de specialitate; carte de
popularizare), Cea mai
bună carte netipărită (au-
diobook; ebook), Cea mai
bună traducere, Cea mai bună co-
lecţie, Cea mai bună bibliotecă, Cea
mai bună librărie, Cea mai bună ti-
pografie, Best new entry (edituri; li-
brării), Bestsellerul anului. De ase-
menea, vor fi decernate Premii Spe-
ciale la alte două secţiuni: Cel mai
bun redactor / îngrijitor de ediţie şi
Cea mai bună campanie de marke-
ting / PR / CSR.

La această ultimă secţiune, ală-
turi de proiectul „Biblioteca strada-

lă” al Bibliotecii Judeţene „Alexan-
dru şi Aristia Aman” mai sunt nomi-
nalizate „Blind date cu o carte” (Bo-
oktopia & Librăriile Humanitas),
„CDPL-FEST” (Casa de Pariuri
Literare), „Concursul Humanitas în
licee” (Humanitas Multimedia),
„Plăteşte cu Poezie” (Julius Meinl),
„Săptămâna PSI pentru părinţi”
(Trei), „Scriitorii sunt pe Facebo-
ok” (Bogdan Munteanu, Marius Al-
dea) şi „Te aşteptăm în librărie”
(Herald).
Craiova citeşte!
Chiar şi în parc…

„Biblioteca stradală” a apărut la
Craiova în urmă cu un an şi jumăta-
te, primele rafturi găsindu-şi loc în
English Park şi în Piaţa „Mihai Vi-
teazul” – zone în care tineri şi vârst-
nici, deopotrivă, petrec mult timp în
aer liber. De atunci, mii de iubitori ai
lecturii s-au bucurat de această ini-
ţiativă. Proiectul a fost promovat din
dorinţa de a le oferi craiovenilor po-
sibilitatea de a lectura cărţi din di-
verse domenii într-un cadru natural
şi fără să fie supuşi unor reguli sau
restricţii. Singura condiţie este ca

utilizatorii fie să returneze cartea
după lecturare, fie să o înlocuiască
cu alta, oferind astfel tuturor şansa
de a găsi cărţile căutate şi acoperind
cât mai multe domenii.

«Deoarece colectivul Bibliotecii
Judeţene încearcă în permanenţă să
fie atent la nevoile şi preferinţele fie-
cărei categorii de vârstă, în acest
proiect am inclus şi copiii, pe care
ne-am bucurat să îi putem ajuta în
vederea alegerii unei cărţi potrivite,
oferindu-le posibilitatea de a îmbina
lectura şi jocul. Astfel, le-am pus la
dispoziţie pe toată perioada verii cărţi
adecvate vârstei lor, cu personajele
preferate din poveşti şi desene sau
planşe de colorat», au declarat re-
prezentanţii Biroului de presă al bi-
bliotecii doljene. «Prin acest proiect,
ne-am dorit aducerea tinerilor mai
aproape de bibliotecă, implicit mai
aproape de cultură şi de activităţi
deosebite, pe care orice tânăr ar tre-
bui să le descopere în oraşul său.
Cu atât mai mult cu cât Craiova este
candidată la titlul de Capitală Cultu-
rală Europeană în 2021!», au adău-
gat aceştia.

MAGDA BRATUJurizarea
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Nimic nu este sigur în privinþa
desfãºurãrii alegerilor prezidenþia-
le anticipate, în Ucraina, la 25 mai
a.c., pe fondul confruntãrilor în-
tre forþele guvernamentale ºi sepa-
ratiºtii proruºi, care fac victime
aproape zilnic în estul þãrii. „Noi
avem nevoie de o încetare a focu-
lui” a declarat marþi, la viena, pre-
ºedintele Organizaþiei pentru Secu-
ritate ºi Cooperare în Europa
(OSCE), elveþianul Didier Burkhal-
ter. Kievul a cerut ajutor internaþi-
onal. Mai exact, pe lângã trimite-
rea de observatori internaþionali în
Ucraina, pentru supravegherea ale-
gerilor menþionate, ministrul ucrai-
nean de Externe, Andrii Deºitsa, a
mai solicitat eliminarea ameninþã-
rilor ºi provocãrilor externe, susþi-
nute de Rusia în Ucraina, pentru
ca alegerile sã se poatã desfãºura
liber ºi democratic. Eforturile di-
plomatice în curs au menirea evi-
tãrii alunecãrii Ucrainei într-un rãz-
boi civil, deja declanºat. Iar expri-
marea dorinþei unei noi reuniuni la

Ucraina: VUcraina: VUcraina: VUcraina: VUcraina: Vor avea loc alegerileor avea loc alegerileor avea loc alegerileor avea loc alegerileor avea loc alegerile
prezidenþiale din 25 mai?prezidenþiale din 25 mai?prezidenþiale din 25 mai?prezidenþiale din 25 mai?prezidenþiale din 25 mai?

Geneva, în formatul Ucraina-Ru-
sia-SUA-UE, iniþiativã susþinutã de
OSCE ºi Berlin, condiþionatã însã
de Andrii Deºitsa ca „Rusia sã con-
tribuie, prin aportul sãu, la aceste
alegeri, renunþând la ameninþãri ºi
susþinerea grupurilor extremiste în

Ucraina”, pare mai de grabã ireali-
zabilã. Pentru Moscova, actuala
putere de la Kiev este lipsitã de ori-
ce legitimitate. Luptele care se duc
în oraºele din estul Ucrainei, un
adevãrat rãzboi civil, fac dificil
deocamdatã orice armistiþiu. Uci-

derea de cãtre forþele loiale Kievu-
lui a tinerei infirmiere Iulia Izotova
(21 de ani), aflate pe baricadele
rebelilor proruºi din Kramatorsk,
a fãcut ca cei 2.000 de locuitori ai
oraºului – cu o populaþie de 160.000
– adunaþi pentru un ultim omagiu,
sã clameze: Ucraina este moartã la
2 mai a.c.. Dacã mai adãugãm ºi
evenimentele de la Odesa, cu cei
43 de proruºi care au pierit în flã-
cãri, bãnuiþi de incendierea imobi-
lului fiind militanþii proucraineni,
realizãm cã lucrurile sunt extrem
de complicate în perspectiva des-
fãºurãrii alegerilor prezidenþiale la
data de 25 mai a.c.. În estul Ucrai-
nei, atât Aleksandr Turcinov, pre-
ºedintele interimar, cât ºi premie-
rul Arseni Iatseniuk, sunt conside-
raþi „fasciºti”. Ministrul britanic de
Externe, William Hague, aflat la
Kiev ieri, a cerut încetarea ostilitã-
þilor militare pentru ca alegerile pre-
zidenþiale sã se poatã þine, nedes-
fãºurarea acestora constituind o
faptã foarte gravã.

Un chinez în vârstã de 49 ani a
murit din cauza gripei aviare de tip
H5N6, iar acest deces ar putea fi
primul din lume provocat de acest
nou sub-tip de virus gripal, au infor-
mat ieri presa chinezã ºi experþi, re-
lateazã AFP. Analizele au arãtat cã
bãrbatul din Nanchong, provincia
Sichuan (sud-vest), a contactat vi-
rusul H5N6, au anunþat autoritãþile
medicale locale, citate de agenþia
Xinhua. Se pare cã pacientul ar fi
intrat în contact cu carcase de pa-
sãre. La început, medicii au diagnos-
ticat o pneumonie. Potrivit autoritã-
þilor, nici una dintre rudele bãrbatu-
lui ºi persoanele cu care a intrat în
contact nu prezintã simptome ale

China anunþã primul deces provocat
de virusul gripei aviare H5N6

bolii. Experþii estimeazã cã aceastã
infecþie este un caz izolat ºi cã riscul
de transmitere este redus, a precizat
Xinhua. „Din câte ºtim, acesta este
primul caz de transmitere la om al
virusului H5N6”, a declarat pe site-
ul sãu ProMED-mail, un sistem de
recensãmânt creat de Societatea In-
ternaþionalã de Boli Infecþioase, cu
sediul în SUA. Aceastã tulpinã a fost
iniþial utilizatã pentru vaccinarea pã-
sãrilor de curte ºi a fost apoi desco-
peritã la pãsãrile migratorii în trece-
re prin Taiwan, a precizat ProMED-
mail. Potrivit Centrului taiwanez pen-
tru controlul bolilor, virusul H5N6 a
fost iniþial descoperit în mediu natu-
ral în Germania, Suedia ºi SUA.

Noi lupte între miliþiile proruse ºi
trupele ucrainene s-au dat în cursul
nopþii de marþi spre miercuri în mai
multe oraºe din regiunea Doneþk (es-
tul Ucrainei), informeazã media lo-

Noi lupte în regiunea Doneþk, portul Mariupol -
reocupat de trupele ucrainene

calã, citatã de EFE. Trupele ucrai-
nene au reluat ofensiva împotriva
miliþiilor separatiste la intrarea în ora-
ºul Slaviansk, bastion al revoltei pro-
ruse. Potrivit numeroaselor mãrturii

adunate de media ucrainene, s-au
auzit rafale de mitralierã la marginea
oraºului, precum ºi douã explozii pu-
ternice în apropierea punctelor de
control ale separatiºtilor. Lupte s-au
dat ºi în oraºul de coastã Mariupol,
unde insurgenþii au ridicat baricade
ºi au dat foc la cauciucuri pe strãzi.
Agenþia de presã ucraineanã Ukrin-
form a relatat cã un grup de persoa-
ne mascate au ocupat pentru scurt
timp sediul primãriei, dar apoi au
pãrãsit clãdirea. Citând aceleaºi me-
dia ucrainene, agenþia de presã Reu-
ters relata, ieri dimineaþã, cã trupe-
le ucrainene au recucerit oraºul-
port Mariupol, dupã lupte grele date
în cursul nopþii împotriva insurgen-
þilor proruºi. Postul de televiziune

Kanal5 (apropiat puterii de la Kiev)
a informat cã Garda Naþionalã a
preluat clãdirea consiliului local, res-
pingând rebelii în stradã, unde aceº-
tia au blocat artera principalã ºi au
incendiat un troleibuz ºi pneuri. Ma-
riupol, care dispune de o zonã in-
dustrialã mare, a fost în ultimele
sãptãmâni scena unor încercãri ale
forþelor guvernamentale de a pre-
lua controlul de la rebeli, adaugã
EFE. Preºedintele interimar Olek-
sandr Turcinov a declarat în ajun
mobilizarea parþialã, dupã ce parla-
mentul (Rada Supremã) a prelungit
o mãsurã similarã, pentru ca trupe-
le sã continue ofensiva împotriva
bastioanelor insurgenþilor din regiu-
nea minierã Donbas.

CE alocã 3,6
milioane euro
pentru 1.000
de lucrãtori
români concediaþi
din industria
siderurgicã

Comisia Europeanã a
propus sã se aloce României
3,6 milioane euro din Fon-
dul european de ajustare la
globalizare (FEG), pentru a
ajuta 1.000 de foºti salariaþi
ai întreprinderii de produse
siderurgice SC Mechel
Câmpia Turzii S.A ºi ai
Mechel Reparaþii Târgoviºte
SRL sã îºi gãseascã noi
locuri de muncã, potrivit
Agerpres. Propunerea este
transmisã spre aprobare
Parlamentului European ºi
Consiliului de miniºtri al

UE, a informat ieri site-ul
CE. România a solicitat
sprijin din partea FEG în
urma concedierii a peste
1.500 de lucrãtori ai celor
douã societãþi din regiunea
Cluj. Concedierile au fost
consecinþa creºterii concu-
renþei din partea unor
producãtori de produse
siderurgice din alte pãrþi ale
lumii. Mãsurile cofinanþate
de FEG ar ajuta 1.000 de
lucrãtori sã îºi gãseascã noi
locuri de muncã, oferindu-le
orientare în carierã ºi eva-
luarea competenþelor, forma-
re profesionalã, sprijin
pentru antreprenoriat ºi
diverse tipuri de indemniza-
þii. Una dintre mãsurile
emblematice va consta în
acordarea de sprijin unui
numãr de 250 de lucrãtori
pentru a înfiinþa o întreprin-
dere cooperativã care va
produce echipamente sporti-
ve. Costul total estimat al
pachetului de mãsuri este de
7,14 milioane euro, din care
FEG ar urma sã punã la
dispoziþie jumãtate. Preºe-
dintele CE, José Manuel
Barroso, a propus crearea
FEG, iar de la începutul
activitãþii sale, în 2007,
fondul a primit 132 de
cereri.
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Anunþul tãu!
S.C. ROMCABLU COMPA-

NY SRL, anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tãrii de obþinere a autorizaþiei /
acordului de mediu privind ac-
tivitatea / proiectul „Fabricarea
echipamentelor de ridicat ºi ma-
nipulat” ce se desfãºoarã în
ªimnicu de Sus, T 10, P 741.
Informaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1 zil-
nic între orele 9- 14. Observa-
þiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM DOLJ pânã
la data de 22.05.2014.

Direcþia Generalã de Asis-
tenþã Socialã ºi Protecþia Copi-
lului Dolj organizeazã concurs
(examen) la sediul instituþiei din
Craiova, str. Nicolae Titulescu
nr. 22, jud. Dolj, în data de
30.06.2014, ora 1000  proba scri-
sã, ºi în data de 02.07.2014, ora
1400, interviul, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi vacante în
cadrul Centrului de Recupera-
re ºi Reabilitare „Floare de Colþ”
Baileºti: 1 post psiholog prac-
ticant, 1 post medic, 2 posturi
asistent medical, 2 posturi asis-
tent social. Dosarele de con-
curs se primesc în termen de
10 zile lucrãtoare de la data afi-
ºãrii anunþului la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Re-
surse Umane, Organizare, Sa-
larizare - camera 3. Informaþii
suplimentare se pot obþine la
sediul institutiei - camera 3 sau
la telefon 0251/407009.

Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA prin

Centrul Multifuncþional Craiova,
scoate la licitaþie publicã deschi-
sã în vederea închirierii spaþiilor
disponibile (spaþii depozitare sub-
sol, expoziþional permanent Par-
ter ºi Etaj 1; spaþii birouri – etaj. 2).
Documentaþia necesarã se procu-
rã de la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului, 26, etj. 2,
camera 211. Data limitã pentru
dcepunerea ofertelor este în fie-
care joi a sãptãmânii pânã la ora
11.00. Licitaþia va avea loc la Cen-
trul Multifuncþional Craiova, str.
Târgului, nr. 26, sãptãmânal - joia,
ora 12,00. Relaþii suplimentare:
0765/577.711; 0746/460.062.

PRIMÃRIA Comunei Cerãt or-
ganizeazã concurs pentru ocupa-
rea unui numãr de 3 posturi de
funcþie publicã de execuþie vacan-
te identificate astfel: -1 post func-
þie publicã de execuþie vacantã de
inspector clasa I, gradul profesi-
onal debutant din cadrul Compar-
timentului de Resurse Umane; -1
post de funcþie publicã de execu-
þie vacantã de referent specialita-
te clasa II, gradul profesional de-
butant din cadrul Compartimen-
tului Financiar-Contabil; -1 post
de funcþie publicã de execuþie
vacantã de referent de specialita-
te clasa II, gradul profesional de-
butant din cadrul Compartimen-
tului de Achiziþii Publice. Concur-
sul va avea loc în data de
10.06.2014, ora 10.00, proba scri-
sã ºi în data de 12.06.2014, ora
10.00, proba interviu. Bibliografia
ºi condiþiile de participare se afi-
ºeazã la sediul instituþiei ºi pe site-
ul Primãriei Cerãt.

Consiliul Local ºi Primã-
ria comunei Pleniþa orga-
nizeazã duminicã 11 mai
2014, în Pãdurea Pleniþei,
cea de-a 44-a ediþie a tra-
diþionalei manifestãri
câmpeneºti „Sãrbãtoarea
Bujorului”.
Vã aºteptãm cu drag la

sãrbãtoarea comunei
noastre!

PRESTÃRI SERVICII
PARTICULAR, gresie,
rigips, glet, parchet,
tencuieli, ieftin. Tele-
fon: 0767/273.789.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maxi-
mã seriozitate, în
scopul donãrii unei
locuinþe. Telefon:
0723/466.154.
Coafez ºi tund la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii cana-
pele, fotolii, colþare.
Calitate ºi seriozitate.
Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) garso-
nierã Brazdã. Telefon:
0765/610.457.
Vând garsonierã
Lãpuº etaj 3/4 deo-
sebitã. Preþ 83.000
lei. Telefon: 0761/
142.328.
Vând garsonierã semi-
decomandatã Valea
Roºie. Telefon: 0351/
175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere ul-
tracentral, ultralux, A.C.
internet, toate dotãrile.
Telefon: 0762/109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA, etaj.
III. Telefon: 0761/387.316.
Vând 2 decomandate 4/
4 Billa. Telefon: 0749/
437.958; 0740/218.188.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate.
Telefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã na-
þionalizatã, zonã cen-
tralã, gaze, curte, cum-
pãrat de la proprietar.
Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil.
Telefon: 0720/556.607.
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Primãria comunei Ghidici, judeþul Dolj organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiilor publice de executie vacante de: Re-
ferent grad profesional asistent ,clasa III(în cadrul comparti-
mentului Agriculturã), Referent grad profesional principal,
clasa I II(in cadrul compartimentului Agriculturã).

Concursul se organizeaza in intervalul 12.06-14.06.2014
la sediul Primãriei Ghidici, astfel, în data de 12 iunie 2014,
ora 10:00 ,proba scrisã ºi în data de 14 iunie 2014,orele
10:00(referent asistent),12:00(referent principal), conform
avizului ANFP.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen
de 20 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României ,partea a III-a, la Primãria Ghidici(9 mai 2014 -
data publicãrii).

Condiþii de participare :
Referent asistent - studii medii liceale, finalizate cu diplo-

mã de bacalaureat, în domeniul agriculturã/mãsurãtori te-
restre ºi cadastru;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice minimum 6 luni;

- cunoºtinþe operare calculator.
Referent principal - studii medii liceale, finalizate cu di-

ploma de bacalaureat, în domeniul agriculturã/mãsurãtori
terestre ºi cadastru;

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice minimun 5 ani;

- cunoºtinþe operare calculator.
Relaþii suplimentare la sediul instituþiei sau la tele-

fon:0251/323352.
Dorim sã intrãm în posesia exemplarului MO în care apare

anunþul.
PRIMAR,

Ing.Tache Constantin

ANUNÞ

În conformitate cu art.57 alin.1-5 ºi art.58 din Legea nr.188/
1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, Consi-
liul Judeþean Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru ocu-
parea unei funcþii publice de execuþie vacante de consilier, grad
profesional principal, din cadrul Serviciului Achiziþii Publice.

Condiþii specifice de ocupare:
          - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã,

respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplo-
mã de licenþã în domeniul ºtiintelor inginereºti;

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice de execuþie minim-5 ani;

         - cunostinþe operare pe calculator – nivel mediu.
De asemenea, candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile

generale prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj
din Calea Unirii, nr. 19, în data de 10.06.2014, ora 10, proba
scrisã ºi în data de 12.06.2014, proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de
20 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a-III-a, la sediul Consiliului Judeþean Dolj din mun. Cra-
iova, Calea Unirii, nr.19, camera 1.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod
obligatoriu documentele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea
carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

          Actele solicitate candidatilor ºi bibliografia se afiºeazã
la sediul Consiliului Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Jude-
þean Dolj www.cjdolj.ro .

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Jude-
þean Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1 ºi la
telefon: 0251 408 211.

3 - 4 CAMERE
PROPRIETAR aparta-
ment 3 camere, Dezro-
birii, 65mp, modernizat,
centralã termicã, AC,
60.000 Euro negociabil.
Telefon: 0786/135.810.
 Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 decomandate
1 Mai, 2 bãi, 2 balcoa-
ne, 86 m.p. îmbunãtã-
þiri. Preþ 49.000 euro.
Telefon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.

VÂND casã P+1 cu te-
ren 7.000 mp, loc. Ciu-
tura. Telefon: 0752/
524.243.
CÃLÃRAªI, casã cãrã-
midã, locuibilã, mobila-
tã, dependinþe, central.
Telefon: 0754/652.837,
0748/693.240.
Vând D+P 6 camere,
pivniþã, utilitãþi, 2 bãi +
3 camere cãrãmidã,
teren 1300 mp str. Bu-
covãþ - 95000 Euro.
Telefon: 0769/360.741.
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.

Vând casã cu depen-
dinþe în satul Negoeºti -
Dolj. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
Telefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp te-
ren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.

Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren zonã cen-
tralã, 260 metri pãtraþi.
Preþ 210 euro/mp. Tel:
0769/709451
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Ba-
riera Vâlcii 20 Euro /
mp. Telefon: 0748/
887.219.
Vând teren urgent str.
Pãuniþei – Lãpuº 2200
mp. Telefon: 0751/
675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã
bunã. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, des-
chidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii,
nr. 29F (în spatele liceu-
lui). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZ-
DA, Calea Bucureºti,
km 9, ideal showroom
parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18
m, sau 2000 m - 36 m.
Telefon: 0762/109.595.

Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spate-
le spitalului Balº-Olt. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.

Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã cen-
tralã. 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.

Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament
central în Timiºoara cu
similar în Craiova. Te-
lefon: 0740/887.095.
Schimb apartament 2
camere decomandate
(50 mp), str. General
Magheru, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0251/452.233.
Schimb garsonierã Ca-
lafat, cu garsonierã
Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 4500 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.
Vând autoturism Dacia
1310, anul fabricaþiei
1993. Telefon: 0765/
789.181.

STRÃINE
VÂND Fiat Stilo. Tele-
fon: 0741/166.718.
Vând BMW 320 D, an
fabricaþie 2003. Tele-
fon: 0757/ 322.534.
Vând Ford Tranzit-
2005. Telefon: 0722/
511.426.
Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km reali,
1500 Euro sau varianta
Rabla. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Tele-
fon: 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, Buco-
vãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând familii de albine.
Telefon: 0741/034.955.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând þiglã Jimbolia din
demolãri ºi cãpriori ste-
jar. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Perucã pãr sintetic,
scurt, ondulat, culoare
roºu spre castaniu, 60
RON, negociabil. Tele-
fon: 0351/181.202;
0767/049.976.
Instalaþie hidrofor iriga-
þii trifazatã completã,
motor Honda pentru
pompã ºi echipament
vânãtoare din piele.
Telefon: 0760/521.340.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Tele-
fon: 0251/414.112;
0727/463.456.
Vând albine, familii pu-
ternice. Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã.
Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, tele-
vizor mic ºi mare, ºifo-
nier stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând vin roºu 5 lei li-
tru. Telefon: 0753/
876.047.

Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane impri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BA-
TISTE toate mãrimile
manuale. Telefon:
0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron, apa-
rate de radio Selena,
Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele
cu geam ºi 3 uºi. Tele-
fon: 0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Gore-
la ºi Sengana din pe-
pinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Tele-
fon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon:
0745/751.558.

Vând 4 jenþi cu anve-
lope de iarnã (Miche-
lin) pentru Renault
Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon: 0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antidera-
pante, cãrucior copii
modern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.

Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.

LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãtu-
rã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble 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 com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.

Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Coralex,
stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã, di-
verse scule, motor re-
zervã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.

Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 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 CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.

Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (ne-
folosiþi). Telefon: 0784/
791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament
2 camere, etaj 2, ul-
tracentral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0745/
698.425.
Inchiriez camerã la
casã toate condiþii-
le. Telefon: 0746/
657.647.
ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, semi-
decomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã bã-
iat condiþii bloc (cen-
tralã). Telefon: 0746/
274.204.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 came-
re cu centralã Craiovi-
þa Nouã, 250 lei/lunã.
Telefon: 0766/328.569.

Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabi-
lã contorizatã pe
casa scãrii, 2 balcoa-
ne. Telefon: 0761/
665.763.
Închiriez birou + de-
pozit stradal Dezrobi-
rii. Telefon: 0351/
437.906.
Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –
Vitan. Exclus agen-
þie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0 7 2 2 / 4 5 6 . 6 0 9 ;
0722/714.578.

Închiriez apartament
2 camere, mobilat
Craioviþa Nouã (Bigul
Vechi). Telefon: 0767/
993.510.
Închiriez sau vând
locaþie pentru culti-
varea cãpºuni lor
din solarii suspen-
date. Telefon: 0762/
278.639.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru
a fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Împãrþim fructe-
le. Telefon: 0766/
304.708.
Caut o echipã de oa-
meni pentru a amena-
ja o grãdinã. Telefon:
0727/884.205.

MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu
o fatã, vârsta 24 ani,
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.
Domn, doresc doamnã
peste 50 ani, modes-
tã, fãrã obligaþii. Tele-
fon. 0351/181.202;
0767/049.976.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DECESE
Copiii, Olivia ºi Mihai,
împreunã cu nepoþii
ªtefan, Andrei ºi Eddie
anunþã decesul dom-
nului profesor ªtefan
Bãlãnescu, tatã ºi bu-
nic de neuitat. Înmor-
mântarea va avea
loc vineri, 9 mai, ora
12.30, la Cimitirul Si-
neasca. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

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 / Paulinho 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 –
Torino 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, Lu-
lici 60, Mauri 90+3 / Marquinho 37, Iturbe
69, Romulo 83; ªtefan Radu a fost integra-
list la gazde), Juventus – Atalanta 1-0 (Pa-
doin 72; La oaspeþi, Constantin Nica a ju-
cat începând cu minutul 77).

Marþi: Fiorentina – Sassuolo 3-4 (G. Ro-
driguez 57 pen., Rossi 72, Cuadrado 75 /
Berardi 23 pen., 33, 42, Sansone 65), Na-
poli – Cagliari 3-0 (Mertens 33 pen., Pan-
dev 43, Dzemaili 57).

1. Juventus 96 11. Atalanta 47
2. Roma 85 12. Sampdoria 44
3. Napoli 72 13. Udinese 42
4. Fiorentina 61 14. Genoa 41
5. Inter 57 15. Cagliari 39
6. Torino 55 16. Sassuolo 31
7. Parma 54 17. Chievo 30
8. Milan 54 18. Bologna 29
9. Lazio 53 19. Catania 26
10. Verona 53 20. Livorno 25
Locurile 1-3 – grupe sau preliminarii

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

PREMIER LEAGUE – RESTANÞE
Marþi: Man. United – Full 3-1 (Wilson 31,

61, Van Persie 86 / Fryatt 63).
Miercuri, dupã închiderea ediþiei : Sun-

derland – West Brom, Man. City – Aston V.
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 63 17. Sunderl.* 35
8. Southampton55 18. Norwich 33
9. Newcastle 49 19. Fulham 31
10. Stoke 47 20. Cardiff 30
Echipele însoþite de semnul (*) au 36 de

meciuri disputate, în timp ce toate celelal-
te – 37.

Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii
Champions League, locurile 5-6 plus câºti-
gãtoarea Cupei Angliei (se joacã între Ar-
senal ºu Hull) – Europa League ( dacã se
impune Arsenal, în competiþie merge ºi lo-
cul 7), locurile 18-20 retrogradeazã.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1

17:00, 19:00, 21:30 – FOTBAL – Liga I: FC
Braºov – Corona Braºov, Pandurii – Viitorul
Constanþa, „U” Cluj – Steaua.

DIGI SPORT 2

15:00 – TENIS (M) – Turneul de la Madrid:
ziua a 4-a.

DIGI SPORT 3

18:00, 19:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþi-
onalã, play-off: HCM Baia Mare – HC Zalãu,
HCM Roman – HC Dunãrea Brãila / 1:45, 4:00

– FOTBAL – Cupa Libertadores, sferturi de
finalã, tur: Lanus – Bolivar, Atletico Nacional –
Defensor Sporting.

DOLCE SPORT

19:30 – FOTBAL – Liga I: Oþelul – Poli Ti-
miºoara / 5:00 – BASCHET NBA – playoff.

DOLCE SPORT 2

16:00 – TENIS (F) – Turneul de la Madrid:
ziua a 4-a.

EUROSPORT

16:45 – CICLISM – Cele patru zile de la
Dunkerque, în Franþa.

Simona Halep, cap de serie numãrul 4 ºi
locul 5 WTA, s-a calificat, ieri, în optimile
de finalã ale turneului Premier Mandatory
de la Madrid, dupã ce a învins-o, în turul
doi, cu scorul de 6-4, 6-4, pe Lara Arrua-
barrena (Spania), beneficiarã a unui wild-
card ºi poziþia 145 în ierarhia mondialã.

Halep a început excelent partida ºi s-a
distanþat la 3-0, dupã ce a reuºit douã
break-uri. Adversara nu a acuzat însã ºocul
ºi a revenit în meci, adjudecându-ºi 4 game-
uri consecutive. De prisos! Puternicul psi-
hic al Simonei a lovit din nou, închizând
setul dupã un alt ºir de 3 game-uri.

Manºa a doua a început tot în nota de
dominare a constãnþencei, care s-a distan-
þat de adversarã dupã un break reuºit în
chiar primul game. Sportiva noastrã ºi-a
pãstrat apoi avantajul pânã la final, punând
capãt disputei într-o orã ºi 23 de minute. A
fost a doua victorie a lui Halep în dauna
ibericei, din tot atâtea partide, cealaltã con-
semnându-se la Hobart, chiar în debutul
anului trecut, scor 6-3, 6-2.

Pentru un loc în primele opt, Halep se
va lupta cu învingãtoarea din partida Irina-
Camelia Begu (117 WTA) – Sabine Lisicki
(Germania, nr. 16), partidã disputatã asea-
rã târziu, dupã închiderea ediþiei.

Halep, în “optimi” la MadridHalep, în “optimi” la MadridHalep, în “optimi” la MadridHalep, în “optimi” la MadridHalep, în “optimi” la Madrid
Graþie parcursului

din capitala spanio-
lã, Halep ºi-a asigu-
rat 120 de puncte
WTA ºi un cec în
valoare de 45.530
euro.

În afarã de Halep
ºi Begu, la Madrid au
mai luat startul So-
rana Cîrstea (nr. 27)
ºi Monica Niculescu
(nr. 79), ambele eli-
minate, duminicã, în
turul întâi. Cîrstea s-
a înclinat în faþa ce-
hoaicei Petra Kvito-
va (nr. 6), scor 1-6, 7-5, 6-7, iar Nicules-
cu în faþa americancei Sloane Stephens (nr.
17), scor 6-2, 3-6, 2-6.

Pe tabloul masculin, tot ieri, dupã în-
chiderea ediþiei, singurul nostru reprezen-
tant, Marius Copil (164 ATP), a dat piept,
în turul doi, cu bulgarul Grigor Dimitrov
(nr. 16). Arãdeanul a furnizat o mare sur-
prizã în runda inauguralã, trecând de Mar-
cel Granollers (Spania, nr. 30), scor 6-3,
6-4.

Altfel, la dublu masculin, perechea Ho-

ria Tecãu/Jean-Julien Rojer (România/Olan-
da), recent încoronatã la BRD Nãstase-Þi-
riac Trophy, s-a calificat, tot ieri, în opti-
mile de finalã ale turneului de la Madrid, ei
învingând, în runda inauguralã, cu scorul
de 6-3, 1-6, 10-7, dupã o orã ºi 15 minute,
cuplul Fabio Fognini/Santiago Gonzalez
(Italia/Mexic).

În faza urmãtoare, Tecãu ºi Rojer îi vor
întâlni pe fraþii Bob ºi Mike Bryan (SUA),
cap de serie numãrul unu, care au fost di-
rect acceptaþi în aceastã fazã a competiþiei.

Aventura lui Javi Martinez în
Germania se poate încheia
dupã numai douã sezoane.

Cotidianul Bild nota zilele
trecute cã fostul fotbalist al
celor de la Athletic Bilbao este
hotãrât sã plece în aceastã varã
de la Bayern, acolo unde este
nemulþumit de statutul sãu sub
comanda lui Pep Guardiola,
care l-a utilizat în doar 13
meciuri ca titular în aceastã
ediþie a Bundesligii, dupã ce
stagiunea trecutã a contribuit
din plin la tripla istoricã a
bavarezilor, conduºi atunci de
Jupp Heynckes.

Odatã lansatã informaþia, a
ºi apãrut prima ofertã concre-
tã! Conform ediþiei de ieri a

Aflat în dizgraþia lui Guardiola,

Javi Martinez, ofertat de Arsenal

Arbitrul olandez Bjorn Kuipers (foto) va
conduce la centru finala Ligii Campionilor,
care va avea loc în 24 mai, la Lisabona, în-
tre echipele spaniole Real Madrid ºi Atletico
Madrid, a anunþat, ieri, site-ul oficial al UEFA.

În vârstã de 41 de ani, Kuipers este al
patrulea “central” din Olanda care va con-
duce finala celei mai importante competiþii
de club, dupã Leo Horn (1957, 1962), Char-
les Corver (1978) ºi Dick Jol (2001).

Bjorn Kuipers va fi ajutat de asistenþii
Sander van Roekel ºi Erwin Zeinstra, asis-
tenþii suplimentari fiind Pol van Boekel ºi
Richard Liesveld. Rezervã pentru asistenþi
va fi olandezul Angelo Boonman, iar rezervã
pentru “central” a fost desemnat turcul Cu-
neyt Cakir.

Kuipers a arbitrat 68 de partide în com-
petiþiile UEFA, dintre care în acest sezon a
condus patru în Liga Campionilor ºi trei în
Liga Europa.

Douã dueluri pentru vreun trofeu a arbi-
trat Kuipers pânã acum: Supercupa Europei

Un olandez va arbitra duelul spaniol
din finala Ligii Campionilor

în 2011 (Barcelona – FC Porto, scor 2-0) ºi
finala Ligii Europa din 2013 (Benfica – Chel-
sea, scor 1-2).

În Europa League, “central” german
Tot ieri, UEFA a anuþat ºi numele celor ce

vor împãrþi dreptatea la finala Ligii Europa,
din data de 14 mai, de la Torino, disputatã
între spaniolii de la FC Sevilla ºi portughezii
de la Benfica Lisabona. Este vorba despre o
brigadã din Germania, condusã de Felix
Brych (38 de ani), care îi va avea avea alã-
turi pe asistenþii Mark Borsch ºi Stefan Lupp,
respectiv asistenþii suplimentari Tobias Welz
ºi Bastian Dankert.

Rezervele vor fi germanul Thorsten Schif-
fner (asistent) ºi sârbul Milorad Mazici (la
centru).

Felix Brych, arbitru internaþional din 2007,
a condus 50 de partide în competiþiile euro-
pene. A arbitrat în ºase meciuri în acest se-
zon al Ligii Campionilor, fãrã ai fi încredi-
naþatã pânã acum vreo finalã.

Daily Mail, Arsenal este
dispusã sã ofere 28 de milioane
de lire sterline (aproximativ
34,5 mil. euro) în schimbul
mijocaºului spaniol, în condiþii-
le în care acesta a costat-o pe
Bayern 40 de milioane de euro
în urmã cu doi ani.

Javi Martinez mai are
contract cu gruparea bavarezã
pânã în 2017. 

De internaþionalul spaniol în
vârstã de 25 de ani s-a mai
arãtat interesatã ºi Manchester
City, club care se confruntã
însã cu probleme destul de
mari, dupã ce UEFA le-a
interzis “ºeicilor” sã mai facã
transferuri pe sume foarte
mari.
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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 31 15 7 9 45-31 52
FC Vaslui 30 15 6 9 36-19 51
CFR Cluj 31 11 12 8 39-30 45
Pandurii 30 12 6 12 48-36 42
Botoşani 30 12 5 13 34-47 41
Chiajna 31 10 8 13 34-41 38
Gaz Metan 31 10 7 14 29-33 37
Ceahlăul 30 9 9 12 24-29 36
„U” Cluj 30 10 6 14 27-42 36
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

6

5

4

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

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

În etapa intermediară din play-out-ul Ligii a III-a,
seria a 3-a, echipele doljene au pierdut duelurile cu
formaţiile din Ilfov. CS Podari a cedat cu 2-1 la Chiaj-
na, cu Concordia II, după ce a deschis scorul prin
Bălmău în minutul 14. Bogdan Vrăjitoarea a folosit
echipa: Turieanu – Orban, Murgan, Geacă, Ciocioană

LIGA I
Etapa a XXXI-a

Concordia – Gaz Metan 1-0
A marcat: Wellington 42 – pen.
Dinamo – CFR Cluj 0-3
Au marcat: Fl. Costea 20, Negruţ 48, Batin 90.
Meciurile Ceahlăul – FC Botoşani, Petrolul – FC Vaslui şi Astra –

Săgeata s-au jucat aseară.
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

CS Podari şi ACSVM Craiova au pierdut în intermediară
– Bălmău, Dina, Dreşcă, Răduţ – Jianu – Preda. Au
mai jucat: Slavu, Ignat şi Mohora. Viitorul Municipal
Craiova a pierdut acasă cu 2-0 în faţa echipei CS
Tunari. Clasamentul play-out-ului: 1. Dinamo II 29p,
2. CS Tunari 21p, 3. CS Podari 19p, 4. Viitorul Craio-
va 18p, 5. Chiajna II 17p, 6. Viitorul  Domneşti 15p.

Liga a III-a, play-out

Dezastrul de la Târgu
Mureş  a p rodus
schimbări doar  în

primul unsprezece, unde Balint
a introdus 3 jucători noi, dar
jocul a fost la fel de modest,
iritându-i pe cei 5.000 de spec-
tatori. Printre ei, şi fostul cam-
pion mondial cu Brazilia, Gil-
berto Silva, talonat îndeaproa-
pe de Gică Craioveanu. Patru
ocazii mari a avut Reşiţa pe „Ion
Oblemenco” în prima jumăta-
te de oră, dar Craiova era în
avantaj fără a-şi crea vreuna.
Asta fiindcă Tătaru s-a împie-
dicat la 16 metri în faţa lui Fer-
felea, iar cadoul n-a fost refu-
zat de play-makerul alb-albaş-
trilor, lăsat singur cu Zimmer-
man. Bănăţenii au plusat cu
darurile, făcând henţ în careu,
dar Andrei Chivulete i-a salvat
refuzând să acorde un penalty

Ieri, în play-out-ul Ligii Na-
ţionale feminine de handbal
SCM Craiova – Neptun

Constanţa 23-18

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 14 8 3 3 19-10 27
2. CS Universitatea 14 7 2 5 20-17 23
3. Gloria Bistriţa 14 5 5 4 14-13 20
4. CSM Rm. Vâlcea14 5 4 5 15-14 19
5. Metalul Reşiţa 14 6 1 7 13-16 19
6. FC Olt Slatina 14 2 3 9 7-18 8

Play-off, Liga a II-a, seria a II-a
CS Universitatea – Metalul Reşiţa 1-2
FC Olt – CSM Rm. Vâlcea 0-2
Gloria Bistriţa – ASA Tg. Mureş 0-1

Universitatea Craiova –
Metalul Reşiţa 1-2

Au marcat: Ferfelea 17 / Mureşan 43, Făgărăşanu 86.
Stadion: „Ion Oblemenco“, spectatori: 5.000
Universitatea: Brac 5 – Cârjă 4, Ljubinkovic 5, Izvoranu 5, Vătăjelu 5 – Vande-

lanoitte 5 – Varga 6, Pleşan 5 (82 Valskis) 5, Ferfelea (64 Sin) 6, Şerban 4 (13
Ganea) 4– Curelea 5. Antrenor: Gabi Balint

Metalul: Zimmermann 7 – Cristian R 6 (60 Făgărăşanu) 7, I. Popescu 7, I.
Tătaru 4, Murgoci 6 (77 Ad. Stoica) 6 – Breşneni 6, Vaştag 7 - O. Vasile (cpt.) 7,
Opriţa 6, I. Szabo 6 – Mureşan 7 (85 Enescu) 6. Antrenor: Marian Pană.

Arbitri: Andrei Chivulete (Bucureşti) – Vodă Alexandru (Alba Iulia), Burlacu
Florin (Urziceni). Rezervă: Costeie Adrian (Tg. Jiu)

Observatori: Florescu Nicu (Sibiu), Tomoioagă Grigore (Rm. Vâlcea)

Reşiţa a câştigat din nou pe „Ion Oblemenco”, aşa
cum a făcut-o şi în toamnă şi complică serios calculele

promovării Universităţii

Gabi Balint:
„Ne batem singuri, am pier-

dut pe greşelile noastre. Si-
gur, poate şi pe cea a arbitru-
lui, fiindcă dacă ni se acorda
acel penalty, altfel decurgea
jocul. Trebuie  să ieşim din
această pasă proastă. Am
văzut că publicul mi-a cerut
demis ia. Dacă patronii vor
decide că după două eşecuri
trebuie să plec, asta este, mă
voi supune. Ştiam că la Cra-
iova nu există răbdare”

Marian Pană: „Ne gândim
la promovare după această
victorie, mai ales că urmează
3 meciuri acasă. Chiar dacă
nu avem bani mulţi, avem ju-
cători care pun suflet pentru
echipă şi o să profităm din plin
de această şansă”.

evident. Înainte să se încheie
repriza, Mureşan a scăpat pe
dreapta dintr-o poziţie dubioa-
să şi Brac n-a avut replică la
şutul pe colţul lung. În partea a
doua, Craiova s-a aşezat mai
temeinic în jumătatea adversă,
dar n-a făcut decât să încerce
aceleaşi centrări obsedante
către Curelea, ocaziile întârzi-
ind, spre exasperarea specta-
torilor. Când Făgărăşanu a fost
scăpat decisiv în careul mic şi
a făcut 2-1, publicul a renunţat
să mai spere şi a părăsit arena,
nu înainte de a declanşa un cor
de huiduieli şi a cere demisia
lui Balint. Valskis putea aduce
totuşi un punct înapoi, dar sin-
gur cu Zimmerman l-a nimerit
pe acesta pe plonjon. La final,
Balint a aflat că ziua cea mai
frumoasă din cariera sa de fot-
balist a fost una nefericită pen-

tru olteni, înjurăturile din final
vizând şi performanţa Stelei din
’86. Precedentele eşecuri de
pe teren propriu ale Craiovei
în acest sezon au avut drept
consecinţă schimbarea antre-
norului, Lincar şi Stângă nebe-
neficiind de o a doua şansă. O
va avea Balint?
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