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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- O veche zicală spune că
“la omul sărac nici boii nu
trag”. Care boi, Popescule, ce
sărac mai are azi boi?

Între 22 şi 25 mai, ale-
gătorii din cele 28 de ţări

ale Uniunii Europene vor alege, pentru un mandat de 5 ani, pe
cei 751 de eurodeputaţi. Un număr de 32 dintre aceştia vor apar-
ţine României. Acest exerciţiu democratic fără echivalent are
menirea de a dovedi, pe fondul ieşirii din criza economică şi al
tensiunilor din Ucraina, care este percepţia celor 500 de milioa-
ne de europeni despre UE. Scrutinul coincide cu aniversarea a
10 ani de la admiterea, în 2004, în bloc, a opt state din Europa
Centrală, în compania a două insule: Cipru şi Malta. Trei ani
mai târziu, au fost admise, la pachet, România şi Bulgaria, ulti-
ma intrată, în 2013, fiind Croaţia.

Se aleg
preşedinţii

secţiilor
de votare

Reprezentanţii Tribunalului
Dolj anunţă c ă, în temeiul ar t.
29 alin. 2 din Legea nr. 33/2007
privind organizarea şi desfăşu-
rarea alegerilor pentru Parlamen-
tul European (republic ată),  în
data de 15 mai 2014,  la ora 9.00,
la sediul instituţiei, din Craiova,
strada „Brestei” nr.  12, în şedin-
ţă public ă,  se va efectua trage-
rea la sorţi pentru desemnarea
preşedinţilor birourilor  electorale
ale sec ţiilor de votare şi a locţi-
itorilor ac estora,  pentru proc e-
dura de alegere pentru Parla-
mentul European.

CARMEN ZUICAN

Alegerile europarlamentare:
Ce putem demonstra la 25 mai a.c.?
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„Mã întreb câte pahare a golit
Bãsescu pentru a prinde curaj sã în-
chidã spaþiul aerian pentru avionul
nostru”, a scris vicepremierul rus
Dmitri Rogozin pe contul sãu de Twit-
ter, dupã ce preºedintele român a
declarat duminicã, la Timiºoara, cã
trebuie aflat mai întâi câtã vodcã a
consumat Rogozin înainte sã facã
declaraþiile de sâmbãtã, prin care ata-
ca România. „La astfel de declaraþii
eu nu pot avea decât o singurã reac-
þie. Trebuie sã aflãm câtã vodcã a
consumat Rogozin înainte sã facã
aceste declaraþii”, a spus pentru opi-
niatimisoarei.ro preºedintele Traian
Bãsescu. Asta dupã ce vicepremie-
rul rus a acuzat, sâmbãtã, România
cã nu i-a permis avionului sãu, la so-
licitarea Statelor Unite, sã se întoar-
cã la Moscova prin spaþiul aerian ro-
mânesc, în drum dinspre regiunea
separatistã moldoveanã Transnistria,
unde a participat, vineri, la parada
militarã organizatã de Ziua Victoriei
asupra naziºtilor. „Data viitoare voi
zbura la bordul unui (n.r. - bombardi-
er strategic de tip) Tu-160”, a postat
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Joe Biden s-ar putea afla
sãptãmâna viitoare la Bucureºti

Vicepreºedintele american Joe
Biden s-ar putea afla sãptãmâna
viitoare într-o vizitã în România, în
cursul cãreia va avea întrevederi cu
preºedintele Traian Bãsescu ºi cu
premierul Victor Ponta, anunþã surse
politice ºi diplomatice. Preºedintele
a declarat, ieri, cã a adresat o
invitaþie vicepreºedintelui american
sã viziteze România, arãtând cã
acesta „a dat o datã aproximativã”
în acest sens. „Eu am fãcut o invitaþie
vicepreºedintelui Joe Biden sã
viziteze România. Dânsul a dat o
datã aproximativã. Ceea ce am
convenit este sã dãm simultan
comunicatele legate de vizitã”, a
spus Bãsescu la Adevãrul Live. Cu
privire la data la care Biden va veni
la Bucureºti, ºeful statului nu a dorit
sã facã precizãri, afirmând cã este o
chestiune de securitate deocamdatã.
„Vestea a apãrut acum. S-ar putea sã
fie pe site-ul Casei Albe, dar nu aº
risca sã pronunþ date exacte neºtiind
dacã a apãrut pe site-ul Casei Albe”,
a explicat Bãsescu.

Se schimbã numãrul de telefon
la Protecþia Consumatorului

Consumatorii care vor sã obþinã
informaþii privind modul în care pot
adresa o sesizare sau reclamaþie în
atenþia Autoritãþii Naþionale pentru
Protecþia Consumatorilor (ANPC)
vor putea realiza acest lucru
apelând gratuit un nou numãr de
telefon. Telefonul Consumatorului va
avea din iunie un nou numãr,
021.9414, cu apelare gratuitã din
orice reþea naþionalã, se menþionea-
zã într-un act normativ publicat în
Monitorul Oficial din 8 mai 2014,
potrivit AvocatNet.ro. Pânã pe 7
iunie mai poate fi apelat actualul
numãr de telefon, 021.9551, care
însã este taxat la tarif normal.

sâmbãtã pe Twitter Rogozin, sublini-
ind cã sancþiunile nu-l vor determina
sã-ºi anuleze viitoare vizite la Tiras-
pol, capitala regiunii separatiste mol-
dovene Transnistria. Ieri, preºedin-
tele Traian Bãsescu a afirmat cã în
situaþia în care Dmitri Rogozin a jig-
nit românii pe un site de socializare,
acesta trebuie tratat în aceeaºi notã,
care nu ajunge la nivel oficial, cata-

logându-l pe oficialul rus drept „ne-
bunul regelui”. „Rogozin este, dupã
mine, nebunul regelui. El are rolul sã
enerveze ºi dacã te potriveºti sã-l iei
în serios trebuie sã iei niºte mãsuri
extrem de costisitoare ºi nu poþi sã
cazi în capcana ca la puncte de vede-
re ale lui Rogozin, pe care îl cunoaº-
tem de pe când era ambasador la
NATO, el ataca SUA, nu i-a rãspuns

niciodatã cineva decât în batjocurã,
ori unui claun de teapa lui Rogozin îi
rãspunzi ca atare”, a declarat ºeful
statului la Adevãrul Live.

De comentariile lui Rogozin pe Twit-
ter ºi Facebook nu a scãpat nici pre-
mierul Victor Ponta. „Atrag atenþia Mi-
nisterului rus al Afacerilor Externe asu-
pra declaraþiei acestui politician ro-
mân”, a scris Rogozin pe contul sãu de
Twitter, trimiþând la o declaraþie a pre-
mierului român Victor Ponta preluatã
de site-ul http://moldnews.md/rus/
news/67474. Mesajul apare atât pe con-
tul de limba englezã, cât ºi pe cel de
limba de rusã, unde este urmat de o
ironie la adresa premierului român, per-
misã de un joc de cuvinte în limba rusã:
„Ponþii cei duri ºi poantele ...”. Premie-
rul român a declarat duminicã seara, la
Antena 3, cã vicepremierul rus, Dmitri
Rogozin, are „un rol de a provoca” în
România ºi Republica Moldova ºi cã a
gestionat personal refuzul de a i se in-
terzice accesul în spaþiul aerian româ-
nesc, în condiþiile în care preºedintele
Bãsescu era „în plimbare” electoralã la
Arad, cu Elena Udrea.

Biroul  Electoral  Central
(BEC) a emis 17 decizii în ca-
zul folosirii denumirii USL pe
afiºele de campanie ale Alianþei
electorale PSD-UNPR-PC, toa-
te fiind în favoarea liberalilor,
deputatul PNL Alina Gorghiu
avertizând autoritãþile locale „sã
nu se joace cu legea ºi deciziile
BEC” ºi sã îndepãrteze materi-
alele PSD. „Astãzi, la momen-
tul la care vorbim, sunt 16 ju-
deþe plus un sector al Bucureº-
tiului pentru care decizia BEC
este obligatorie, în sensul în
care primarii ºi celelalte autori-
tãþi locale, în speþã poliþia, ADP,
sunt obligate sã îndepãrteze toa-
te materialele legate de furtul
denumirii Uniunii Social Libera-
le, folosirea acronimului pe toate
materialele de campanie. Îi so-
mez public pe toþi care repre-
zintã autoritatea statului la ni-
vel local sã nu se joace cu le-
gea ºi deciziile BEC, care sunt
obligatorii inclusiv pentru distin-
ºii reprezentanþi ai PSD”, a de-
clarat Gorghiu pentru Mediafax.
Deputatul PNL a precizat cã în
situaþia în care primarii nu vor

BEC a emis 17 decizii contra
folosirii acronimului USL

pe afiºele Alianþei PSD-UNPR-PC Preºedintele Traian Bãsescu a declarat,
ieri, la Adevãrul Live, cã nu se teme de sus-
pendarea din funcþie ºi i-a transmis premie-
rului Victor Ponta cã va vota cu Partidul
Miºcarea Popularã ºi va face declaraþii pu-
blice în care nu va ascunde aceastã opþiu-
ne. „Îi spun premierul Ponta: eu voi vota
PMP ºi voi face declaraþii publice în care
nu voi ascunde aceastã opþiune”. Liderul
PSD, premierul Victor Ponta, a reiterat du-
minicã seara faptul cã va fi declanºatã pro-
cedura de suspendare a preºedintelui dacã
CCR decide cã nu poate face campanie elec-
toralã, iar acesta continuã astfel de acþiuni.
„Dacã Curtea Constituþionalã va decide, pe
21 (n.r. - mai), ceea ce sincer cred cã ar fi
de bun simþ ºi constituþional, ºi anume cã
preºedintele României nu are voie sã parti-
cipe activ în campanie electoralã, iar dupã
aceastã decizie Traian Bãsescu continuã sã
facã campanie electoralã, a doua zi - eu
vorbesc ca lider PSD - evident cã vom depune cererea de suspendare.
Dacã nu respectã decizia Curþii, nu doar cã vom declanºa procedura de
suspendare, dar vã garantez cã, de data asta, nici un partener european -
mã rog, o sã fie niºte intelectuali de-ai domnului Bãsescu care sã þipe -
dar nu-l va apãra absolut nimeni”, a spus Ponta la Antena 3.

Bãsescu: Îi spun lui Ponta
cã nu mi-e teamã de suspendare, votez

PMP ºi fac declaraþii despre asta

Ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, încurajeazã populaþia ºi
firmele sã acceseze împrumuturi de la bãnci pentru consum ºi investiþii,
întrucât economia româneascã ºi-a revenit dupã crizã, estimând cã aceas-
ta va înregistra un avans în acest an peste nivelul anului trecut, de 3,5%.
„În 2014, creºterea economicã va fi mult peste aºteptãrile pe care s-a
construit bugetul. Revenirea consumului pe primele luni va duce la o creº-
tere economicã mai mare ºi tocmai pentru cã economia îºi revine vreau sã
transmit mesajul cã oamenii trebuie sã aibe încredere sã consume, firmele
sã aibã încredere sã se împrumute ca sã investeascã, bãncile sã aibã încre-
dere sã finanþeze pentru investiþii ºi consum. (...) Mesajul meu este: mer-
geþi, luaþi împrumuturi, investiþi, consumaþi, România ºi-a revenit!”, a de-
clarat ieri Voinea, la conferinþa „Cum pot contribui IMM-urile la relansarea
economicã a României”, organizatã de Ziarul Financiar.

Liviu Voinea: Criza s-a terminat!

respecta legea ºi deciziile emise
de BEC, liberalii vor face sesi-
zãri împotriva acestora. BEC a
analizat contestaþii atât din par-
tea PNL, cât ºi din partea PSD,
asupra deciziilor luate la nivelul
birourilor electorale judeþene,
acolo unde au fost date hotãrâri
divergente, respingând contesta-
þiile PSD la deciziile birourilor
electorale judeþene, favorabile
PNL, din sectorul 5 din Bucu-
reºti, Iaºi, Mehedinþi, Neamþ,
Argeº, Timiº. De asemenea, BEC
a invalidat deciziile birourilor
electorale judeþene care respin-
seserã contestaþiilor formulate
de liberali în Vaslui, Olt, Arad,
Botoºani, Ilfov, Vâlcea, Braºov,
Alba, Caraº-Severin, Hunedoa-
ra, Dâmboviþa. Toate deciziile
BEC constatã faptul cã folosi-
rea de cãtre Alianþa electoralã
PSD-UNPR-PC a acronimului
“USL” pe materialele de propa-
gandã electoralã încalcã legisla-
þia electoralã privitoare la o cam-
panie corectã, solicitând prima-
rilor din judeþele în cauzã sã în-
depãrteze materialele electorale
pe care apare acest acronim.
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În cadrul discuþiilor, Ion Priotea-
sa, preºedintele CJ, le-a prezentat
invitaþilor judeþul Dolj, reliefând
posibilitãþile investiþionale ºi facili-
tãþile oferite întreprinzãtorilor, pre-
cum ºi principalele proiecte derula-
te, dar ºi pe cele de perspectivã.
„Doresc sã salut iniþiativa de orga-
nizare a acestei întâlniri, una cât se
poate de oportunã ºi beneficã, mai
ales cã ea a vizat, în principal, un
domeniu de actualitate pentru jude-
þul nostru, un domeniu cãtre care
ne îndreptãm întreaga atenþie. Spun
acest lucru pentru cã, în prezent,
suntem implicaþi cu toatã forþa în
derularea proiectului de extindere ºi
de modernizare a infrastructurii de

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a participat, ieri, la o întâlnire
cu reprezentanþii a cinci companii nipone care
dezvoltã tehnologii de tratare a apei ºi de epu-
rare a apelor uzate, eveniment organizat de
Compania de Apã Oltenia S.A. ºi Organizaþia
Japonezã pentru Comerþ Exterior (JETRO).
Alãturi de ºeful administraþiei doljene au mai
participat directorul general al Companiei de

Apã Oltenia S.A., Constantin Mitriþã, direc-
torul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunita-
rã „Oltenia“, Aurel Dincã, exponenþi ai Ad-
ministraþiei Bazinale de Apã „Jiu”, ai autori-
tãþilor locale, mediului de afaceri ºi altor ope-
ratori regionali de apã din þarã. Delegaþia ni-
ponã a fost formatã din reprezentanþi ai JE-
TRO ºi ai companiilor Hitachi, Mitsui & Co.,
Henki, Marubeni ºi Mitsubishi.

apã ºi apã uzatã în Dolj, pentru care
am obþinut, într-o primã fazã, 185
de milioane de euro din fonduri eu-
ropene”, a mai spus Ion Prioteasa.

A doua etapã,
lucrãri de aproximativ
250 de milioane de euro

În acelaºi timp, Compania de
Apã Oltenia pregãteºte continua-
rea acestei strategii cu o a doua
etapã, care cuprinde lucrãri cu o
valoare totalã de aproximativ 250
de milioane de euro. „Întâlnirea de
astãzi ( n.r. de ieri) a creat cadrul
necesar pentru ca reprezentanþii
companiilor japoneze sã cunoascã
îndeaproape aceste provocãri cã-

rora trebuie sã le rãspundem, dar
ºi sã le expunã factorilor implicaþi
în buna gestionare a masterplanu-
lui de apã, precum ºi altor opera-
tori regionali de profil din þarã so-
luþiile ºi tehnologiile pe care le pro-
pun pentru tratarea apei ºi apelor
uzate. În egalã mãsurã, am avut
ocazia de a promova judeþul Dolj
în rândul mediului de afaceri ni-
pon, pentru cã mai este încã o pro-
blemã stringentã cu care ne con-
fruntãm, cea a ºomajului. Zona
aceasta are, în continuare, multã
nevoie de întreprinzãtori care sã
creeze locuri de muncã ºi am fo-
losit acest prilej pentru a le pre-
zenta oaspeþilor noºtri principalele
posibilitãþi ºi facilitãþi pe care le
putem oferi investitorilor”, a subli-
niat ºeful administraþiei doljene.

Japonezii sunt aºteptaþi
ºi ei la Parcul Industrial

Ion Prioteasa le-a mai vorbit in-
vestitorilor niponi despre infras-
tructura aerianã, dar ºi despre Par-
cul Industrial. Preºedintele CJ Dolj
a spus cã s-au creat condiþii favo-
rabile pentru instalarea unor noi
companii ºi ne preocupãm ºi mai
departe de acest aspect. „Conti-
nuãm sã îmbunãtãþim infrastruc-
tura Aeroportului Craiova, printr-
un proiect european în valoare de
24 de milioane de euro, dupã ce,

într-o primã etapã, am investit bani
din bugetul propriu pentru moder-
nizarea acestui obiectiv, totul pen-
tru a face întreaga regiune mai ac-
cesibilã. Dupã succesul înregistrat
de Parcul Industrial Craiova, des-
chidem un nou capitol ºi extindem
platforma de afaceri dezvoltatã de
CJ Dolj pe încã 24 de hectare de
teren, cu High-Tech Industry Park,

unde ne dorim sã vedem gãzduite
ºi companii din Japonia. Am con-
vingerea cã rezultatul tuturor aces-
tor eforturi pe care le facem va
cântãri drept un argument cu greu-
tate în favoarea judeþului nostru,
în ceea ce priveºte atragerea de
investiþii strãine“, a declarat Ion
Prioteasa, preºedintele CJ Dolj.

MARGA BULUGEAN

Consilierii municipali au aprobat, în
ºedinþa de sãptãmâna trecutã, cererea de
finanþare pentru reabilitarea termicã a trei
blocuri din cartierul 1 Mai. În raportul
care însoþeºte proiectul de hotãrâre se
precizeazã de ce anume au fost alese doar
aceste trei blocuri. Ghidul solicitantului
spune cã cererea de finanþare trebuie sã
cuprindã un numãr de blocuri care sunt
grupate în funcþie de rata de co-finanþare
pe care trebuie sã o suporte asociaþiile de
proprietari. Aceste rate sunt stabilite, la
rândul lor, în funcþie de veniturile locata-
rilor. Astfel, dacã mai mult de 50% din
familii au venitul mediu lunar net sub 150
de euro pe membru, atunci contribuþia

Primãria Craiova depune o nouã cerere
de finanþare pentru reabilitarea termicã
Pentru reabilitarea termicã a 61 de aparta-

mente din cartierul „1Mai”, Primãria Craiova
solicitã o finanþare de la UE în valoare de aproa-
pe douã milioane de lei. Locatarii contribuie ºi

asociaþiei este de 10%, iar
restul de 30% este acope-
rit de municipalitate de la
bugetul local. Dacã veni-
turile pe membru sunt de
mai mari, adicã sub 350
de euro, contribuþia loca-
tarilor este de 20%, la

egalitate cu cea a autoritãþii.

Cele trei categorii de venituri
Cea mai mare contribuþie, de 30%, o

suportã locatarii în cazul în care mai mult
de jumãtate dintre familiile din bloc au ve-
nituri de pânã în 500 de euro pe membru
de familie. Este ºi cazul celor trei blocuri
din cartierul „1 Mai”, unde se pare cã sunt
foarte mulþi pe scarã care au salarii, pen-
sii sau venituri din alte surse destul de
mari. Potrivit hotãrârii CLM Craiova, lo-
catarii au depus declaraþii de venituri pe
propria rãspundere din care a rezultat cã
venitul pe membru de familie este destul
de mare de 350 de euro, motiv pentru

care aceºtia trebuie sã suporte grosul co-
finanþãrii. Dacã locatarii scot din buzu-
nare 30% din costuri, autoritãþile locale
urmeazã sã acopere doar 10% din lucrãri.

Câteva lucrãri au fost refuzate
Iniþial, reabilitarea termicã a celor trei

blocuri a fost estimatã la valoarea de 2
milioane de lei. Autoritãþile locale spun
însã cã, pe parcursul desfãºurãrii proce-
sului de evaluare ºi de selecþie, ADR Sud-
Vest Oltenia ºi Ministerul Dezvoltãrii au
fãcut unele modificãri la proiectul privind
reabilitarea. Au fost eliminate intervenþii-
le la ºarpante ºi s-a impus montarea de
robineþi cu cap termostatic la radiatoare,
iar toate aceste schimbãri au dus la o scã-
dere a valorii totale a lucrãrilor, coborân-
du-se de la suma de 2 milioane de lei la
1,98 de milioane de lei. Din aceºti bani,
1,1 milioane de lei sunt solicitaþi de la UE,
iar suma de 506.301 lei le revine locatari-
lor. Autoritãþile locale suportã 186.767 de
lei de la bugetul local.

Trei blocuri reabilitate cu 2 milioane
de lei

Cele trei blocuri, M24, M13 ºi M15B,
se gãsesc pe strada „Dealul Spirei” ºi fac
parte din lotul de 300 care s-au înscris
în programul de reabilitare termicã im-
plementat de Primãria Craiova cu fon-
duri europene. Cererea de finanþare care
urmeazã fie trimisã cãtre UE acoperã mai
multe cheltuieli. Potrivit proiectului de
hotãrâre, se va face izolarea termicã a
pereþilor exteriori ºi se va înlocui tâm-
plãria exterioarã necorespunzãtoare. De
asemenea, vor fi închise balcoanele cu
termopane acolo unde locatarii nu au fã-
cut acest lucru sau izolarea nu a fost
fãcutã bine ºi se pierde cãldurã. În pro-
iect intrã ºi termo-izolarea terasei, pre-
cum ºi izolarea termicã a planºeului sub-
solului. Fiecãrui apartament îi revine
pentru aceste lucrãri o parte de finanþa-
re de 8.300 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE

ei cu peste 500.000 de lei, adicã 30% din în-
treaga valoare a lucrãrilor. Fiecare apartament
suportã o cheltuialã de 8.300 de lei în cadrul
acestui program.
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Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au comunicat,
ieri cã, în cursul zilei de vineri, i-
au reþinut pe Ionel Cãlin zis „Ni-
xon”, de 41 de ani, pentru cum-
pãrare de influenþã în formã con-
tinuatã ºi ºantaj ºi pe Alina ªtefa-
nia Cãlin, de 29 de ani, concubi-
na sa, pentru cumpãrare de in-
fluenþã ºi complicitate la ºantaj,
în aceeaºi cauzã fiind cercetat în
libertate avocatul Ion Bogdan Mi-
trache, avocat definitiv în cadrul
Baroului Vâlcea, acuzat de trafic
de influenþã în formã continuatã.

Potrivit anchetatorilor, totul a
început în cursul anului 2013,
când Ion Bogdan Mitrache, avo-
cat definitiv în cadrul Baroului
Vâlcea, a pretins în douã rânduri
ºi a primit în trei tranºe, de la
Cãlin Ionel, direct sau prin inter-
mediul concubinei sale, Cãlin Ali-
na ªtefania, suma de 29.000
euro, lãsându-l sã creadã cã are
influenþã asupra magistraþilor de
la Tribunalul Dolj ºi Curtea de
Apel Craiova ºi cã îi poate deter-
mina sã nu dispunã ºi sã nu men-
þinã arestarea preventivã a lui

„Nixon” ºi concubina sa,„Nixon” ºi concubina sa,„Nixon” ºi concubina sa,„Nixon” ºi concubina sa,„Nixon” ºi concubina sa,
arestaþi pentru ºantaj la avocatarestaþi pentru ºantaj la avocatarestaþi pentru ºantaj la avocatarestaþi pentru ºantaj la avocatarestaþi pentru ºantaj la avocat

Ionel Cãlin zis „Nixon” ºi concubina sa, Alina
ªtefania Cãlin, ambii „cunoºtinþe” mai vechi ale
poliþiºtilor craioveni de la toate structurile, au
fost arestaþi, sâmbãtã, pentru ºantaj ºi cumpãra-
re de influenþã. Cei doi au fost prinºi în flagrant,
la Metro, primind 10.000 de euro de la avocatul
Ion Bogdan Mitrache, fratele judecãtorului Cos-
min Mitrache de la Curtea de Apel Craiova. De
fapt, folosindu-se ºi de funcþia fratelui sãu, avo-
catul i-a cerut lui Nixon 29.000 de euro, susþinând
cã-l va scãpa de condamnare în dosarul încãierã-
rii provocate împreunã cu cei doi fii ai sãi pe stra-
da „General Dragalina” din Craiova. N-a reuºit,
Nixon a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu
executare, astfel cã acesta ºi-a cerut banii înapoi
cu dobândã. Cât despre Alina ªtefania Cãlin,
aceasta a fost prinsã în anul 2008 de poliþiºtii de
crimã organizatã cu cocainã ºi haºiº în... vagin. În
cauza prezentã este cercetat ºi avocatul Mitrache.

Cãlin Ionel ºi a doi fii ai sãi,
George Constantin ºi Sorin
Constantin, în dosare ale
Tribunalului Dolj în care
aceºtia erau inculpaþi ºi sã
pronunþe hotãrâri favorabi-
le acestora.

Mai exact, este vorba de-
spre încãierarea din noaptea
de 25 spre 26 mai 2013, de
pe strada „General Dragalina” din
Craiova, când cei trei l-au bãtut
crunt ºi l-au bãgat în portbagaj
pe Robert Ciucure, care îl înjun-
ghiase pe Nixon. Pentru a fi cât
mai convingãtor, avocatul Mitra-
che s-a prevalat de faptul cã fra-
tele sãu este magistrat judecãtor
din cadrul Curþii de Apel Craio-
va, Secþia Penalã. Pe parcursul
judecãþii dosarului în care Nixon
ºi cei doi fii ai sãi au fost acuzaþi
de vãtãmare corporalã gravã, o
parte din inculpaþi au fost puºi în
libertate, însã, prin hotãrârea pro-
nunþatã de Tribunalul Dolj pe 18
aprilie a.c., s-a dispus condam-
narea lui Ionel Cãlin la 2 ani de
închisoare cu executare, în timp
ce fiii sãi au primit câte 2 ani de
închisoare cu suspendare.

Avocatul, ameninþat cu un grup
care „a mai bãgat ºi pe alþii în

portbagaj”
«Aceastã împrejurare a generat

un comportament agresiv al in-
culpaþilor, precum ºi proferarea de
ameninþãri la adresa avocatului
Mitrache Ion Bogdan ºi a familiei
sale, pentru a-l determina sã resti-
tuie suma primitã ºi, în plus, sã
achite o diferenþã suplimentarã cu
titlu de dobândã. Din probele ad-
ministrate pe parcursul urmãririi
penale, rezultã cã, dupã momentul
în care cumpãrãtorul de influenþã,
respectiv suspectul Cãlin Ionel ºi
fiii acestuia, au fost condamnaþi de
Tribunalul Dolj, ca instanþã de
fond, Cãlin Ionel l-a constrâns pe
avocat sã îi restituie suma totalã

de 37.500 de euro (constituitã din
suma de 29.000 de euro – repre-
zentând banii pe care Cãlin Ionel ºi
Cãlin Alina-ªtefania i-au remis-o
avocatului pentru cumpãrarea in-
fluenþei, la care a mai adãugat do-
bânzi de 8.500 de euro), amenin-
þându-l cã, în caz contrar, va exer-
cita acte de violenþã asupra sa ºi a
membrilor familiei ale.

În sprijinul acestei afirmaþii a
adus ca argument faptul cã va apela
la un grup din Brãila, despre care a
afirmat cã „a mai bãgat ºi pe alþii
în portbagaj”, cã are cunoºtinþe
peste tot, cã dispune de aparaturã
avansatã de urmãrire ºi înregistrare
pe care deja ar fi montat-o în auto-
turismul avocatului ºi cã va formu-
la plângere penalã împotriva frate-
lui avocatului, care este magistrat
la o instanþã de judecatã din Craio-
va, în scopul discreditãrii acestuia
din urmã. Aceasta, deºi la momen-
tul proferãrii ameninþãrilor, inculpa-
tul Cãlin Ionel cunoºtea cã magis-
tratul nu are nici o implicare în fap-
tele de corupþie ce fac obiectul pre-
zentului dosar», dupã cum se aratã
în comunicatul DNA Craiova.

Nixon a primit bani, maºinã
ºi un teren, dar nu i-a ajuns...
Nixon ºi concubina sa au mers

în repetate rânduri acasã la avocat,
dar ºi la domiciliul pãrinþilor sãi (cu
care a discutat ºi faþã de care a pro-
ferat ameninþãri privind viaþa ºi in-
tegritatea fiului lor), la instanþe, in-
spirându-i acestuia cã, în viitor, atât
el, cât ºi membrii familiei sale vor
trece printr-un moment rãu sau va
da în vileag o faptã compromiþã-
toare pentru fratele sãu, magistrat,
toate astea pentru dobândirea, în

mod injust, a sumei de 37.500 euro.
Ca sã scape de romi, avocatul i-a
dat 2.000 euro, un autoturism To-
uareg evaluat la 6.500 euro (pânã la
sfârºitul anului 2013), un teren în
Drãgãºani, pentru care s-a încheiat
un antecontract de vânzare-cumpã-
rare (în primãvara anului 2014),
evaluat la 15.000 euro, suma de
1.000 euro ºi 4.000 lei (în perioada
martie-aprilie 2014). Degeaba
însã... Pentru cã ameninþãrile au
continuat, avocatul s-a hotãrât sã-l
denunþe la DNA Craiova.

Procurorii anticorupþie, cu spri-
jinul Serviciului Român de Infor-
maþii ºi al ofiþerilor Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie Dolj din cadrul
DGA au pus la punct flagrantul, iar
vineri dupã-amiazã, avocatul Mi-
trache s-a întâlnit cu Nixon ºi con-
cubina sa în parcarea supermar-
ketului Metro din Craiova, cei doi
fiind „sãltaþi” imediat ce au primit
de la avocat suma de 10.000 euro.
Au fost reþinuþi pe 24 de ore, iar
sâmbãtã dupã-amiazã, Curtea de
Apel Craiova a dispus arestarea
preventivã pentru 30 de zile a ce-
lor doi. Avocatul Mitrache este cer-
cetat în libertate pentru infracþiu-
nea de trafic de influenþã.

Nixon mai este condamnat, de
Tribunalul Bucureºti, la 2 ani de în-
chisoare cu executare pentru falsifi-
care de carduri, sentinþa nefiind de-
finitivã. Concubina sa a fost prinsã
în martie 2008, în cadrul unei acþi-
uni a poliþiºtilor Brigãzii de Comba-
tere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, transportând co-
cainã ºi rezinã de canabis (haºiº) în
vagin. Ea ºi Ionel Cãlin, care se nu-
mea Delcea la vremea respectivã,
aduceau drogurile din strãinãtate.
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Între 22 ş i 25 mai, alegătorii
din cele 28 de ţăr i ale Uniunii Eu-
ropene vor alege, pentru un man-
dat de 5 ani,  pe cei 751 de euro-
deputaţi. Un număr de 32 dintre
ac eş tia vor aparţine României.
Ac est exerciţiu democ ratic fără
ec hivalent are menirea de a do-
vedi, pe fondul ieşirii din criza
ec onomic ă ş i al tens iunilor din
Uc raina, care es te perc epţia c e-
lor 500 de milioane de europeni
despre UE. Sc rutinul coincide cu
aniversarea a 10 ani de la admi-
terea, în 2004, în bloc, a opt state
din Europa Centrală,  în compa-
nia a două insule: Cipru şi Malta.
Trei ani mai târziu, au fost admi-
se, la pachet, România şi Bulga-
ria, ultima intrată, în 2013,  fiind

MIRCEA CANŢĂR

Alegerile europarlamentare:
Ce putem demonstra la 25 mai a.c.?

Croaţia. Considerată un succes,
„promoţia” 2004 a adus în UE şi
două grupări politice eurofobe –
Jobbik (Ungaria)  şi Partidul Na-
ţional Slovac  – dar şi f iguri ma-
jore ale eurosceptic ismului, pre-
cum preşedintele polonez Lech
Kac zynski ş i c olegul ac es tuia
Vaclav Klaus.  Şefă de promoţie
2004 este considerată Polonia, cu
o democraţie lăudabilă, o bună
sănătate economică,  desc hisă in-
vestiţiilor s trăine şi mai ales aptă
de a absorbi,  între 2004 şi 2014,
85,2 miliarde euro fonduri euro-
pene.  Pentru perioada 2014-
2020, Polonia are în vedere să
absoarbă tot 85 miliarde euro,
prin c ompetenţa miniş trilor Ca-
binetului Donald Tusk. Varşovia,

capitala ţării, a suferit veritabile
transformări,  graţie celor 2 mili-
arde euro primiţi de la Bruxelles.
Şi se aşteaptă la alte 2 miliarde
în perioada următoare. O nouă li-
nie de metrou, care va f i inaugu-
rată până la sfârşitul anului, mo-
dernizarea unei centrale de epu-
rarea apei,  ca să c ităm doar două
din numeroasele (peste 500) şan-
tiere subvenţionate de UE în
ac eas tă capitală europeană. Cu
toate acestea, Polonia, ca şi Ce-
hia, admise în 2004, rămân reti-
cente la moneda unic ă, prec um
Marea Britanie şi Suedia. De alt-
fel, doar şase ţări din cele zece
admise în acelaşi val au basculat
în zona euro,  dar Polonia şi Ce-
hia votează la Bruxelles  alături de

Germania, Olanda şi Regatul Unit.
Elec toral vorbind, rămâne de ur-
mărit care va fi rezultatul votului
din 25 mai, mai exact procentul
de contestare al UE. Deja se vor-
beşte de o linie de partajare între
nord şi sud şi nu între est şi vest
şi c ă Spania, Portugalia, chiar  Is-
landa, nu cunosc curentul euros-
ceptic. Prezenţa noas tră, a româ-
nilor, implicit a doljenilor, la euro-
parlamentarele din 25 mai a.c.,
are,  cum am mai spus, simbolis-
tica sa aparte. O rată r idicată de
participare ar proba că înţelegem
rostul Parlamentului European, al
Uniunii Europene – chiar dacă pri-
mează considerentele locale – că
n-avem „apetenţă” pentru partide
naţionalis te precum Frontul Naţi-

onal sau UKIP, din Franţa, respec-
tiv Regatul Unit, ş i percepem
adec vat realitatea instituţională şi
politică, în pofida unei resimţite
crize de democraţie reprezentati-
vă. 25 mai 2014 este un moment
în c are putem dovedi UE că Ro-
mânia, încă neadmisă, din varii
motive, în spaţiul Schengen, con-
siderată aiuristic încă „prematur
promovată”,  detestă eurofobia,
răspunde deplin exigenţelor demo-
cratice, dovadă manifestarea de
voinţă de luat în seamă. Străină
ne es te şi orice formă de contes-
tare a UE. Suntem cetăţeni euro-
peni şi votăm pentru Parlamentul
European. Adică votăm pentru o
Europă a c etăţenilor, fără nic i un
fel de discriminare.

Şi de această dată, c ele mai
multe nereguli au fost sesizate în
cabinetele medicilor de familie. Au
fost, din nou, identificaţi pensio-
nari care au beneficiat ilegal de pre-
scripţii medicale în cadrul Progra-
mului pentru compensarea cu 90%
a preţului de referinţă al medica-
mentelor pentru pensionarii cu ve-
nituri realizate numai din pensii de
până la 700 de lei pe lună. Ei au
declarat în scris că nu au alte ve-
nituri, deşi acest lucru s-a dovedit
a fi fals, în cele din urmă, figurând
în evidenţele ANAF cu alte veni-
turi impozabile. În această situa-
ţie, reprezentanţii CAS au decis ca
sumele de bani imputate să se re-
cupereze de la persoanele care au
beneficiat nelegal de acestea.
Obligaţii contractuale
nerespectate

Au fost prescrise medicamen-
te c ompensate 90% de medicii de
familie, fără a solicita pacienţilor
cupon de pensie şi declaraţii pe

Nereguli descoperite
în cabinetele medicilor

Inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS)
Dolj au descoperit în ultima lună o serie de nere-
guli în cabinetele medicale. Şi de această dată au
fost aplicate sancţiuni, echipele de control trecând

proprie răspundere privind veni-
turile realizate de aceş tia. Pentru
nerespectarea procedurii legale pri-
vind prescrierea medicamentelor
compensate 90%, furnizorii au
fost sancţionaţi cu imputarea su-
mei reprezentând compensarea de
40% din contravaloarea medica-
mentelor compensate 90%.

De asemenea, în unele cazuri,
reprezentanţii CAS au constatat că
nu a fost respectată obligaţia con-
tractuală privind utilizarea formu-
larelor tipizate obligatorii,  în sen-
sul c ă nu se folosesc  formularele
de Cereri de transfer, Fişă de con-
sultaţii medicale,  Regis tre de tra-
tamente, Fişe de urmărire a gra-
videi, şi nu se completează toate
rubricile documentaţiei obligatorii.

Unii medici nu au respectat
protoc oalele de practică pentru
presc rierea, monitorizarea şi de-
contarea tratamentului în cazul
unor afecţiuni, protocoale elabo-
rate de Casa Naţională de Asigu-
rări de Sănătate, f iind imputată

contravaloarea medic amentelor
prescrise eronat.  Tot în cabinete-
le medicilor de familie au fost
identificate şi alte nereguli: con-
sultaţii medic ale raportate de
medicii de familie pentru pacienţii
care se aflau internaţi în unităţi
sanitare cu paturi, care au fost im-
putate medicilor respectivi, apli-
cându-se măsura diminuării valo-
rii minime garantate a punctului
per capita pentru lunile respecti-
ve, cu 10%.
Control inopinat în spitale

Şi la furnizori de servicii clinice
au avut loc în ultima lună trei acţi-
uni de control, constatându-se mai
multe deficienţe. Printre acestea,
raportarea unor servicii medicale
clinice pentru pacienţi c are erau
internaţi în spital, dispunându-se
măsura recuperării contravalorii
serviciilor medicale  clinice  şi di-
minuarea  valorii minime garantate
a punctului per serviciu pentru lu-
nile respective, cu 10%. În unele

cazuri, s-a constatat că nu a fost
respectat contractul de furnizare de
servicii medicale, conform căruia
furnizorii sunt obligaţi să comple-
teze corect şi la zi formularele uti-
lizate în sistemul asigurărilor so-
ciale de sănătate, respectiv cele
privind evidenţele obligatorii, cele
cu regim special şi cele tipizate.

Totodată, inspec torii CAS au
descoperit că distribuirea carne-
telor medic ilor curanţi din clinici-
le spitalelor se efectuează cu în-
călc area art. 8 pct. (2)  din Ordi-
nul  MS/CNAS  233/125/2006
pentru aprobarea modelului unic
al certificatului de concediu me-
dic al şi a instrucţiunilor  privind

utilizarea şi modul de completare
a certificatelor de concediu me-
dical pe baza cărora se acordă in-
demnizaţii asiguraţilor din sistemul
asigurărilor sociale de sănătate, ur-
mând c a unităţile sanitare să-şi
remedieze  ac este dis funcţionali-
tăţi. Nu în ultimul rând, a fost
efec tuat un  control inopinat la un
furnizor de servicii spitaliceşti care
a eliberat concedii medicale ş i au
fost identificate concedii medica-
le acordate fără declaraţia pe pro-
prie răspundere a pac ientului,
medic ul presc riptor f iind sancţi-
onat contravenţional c u avertis-
ment scris.

RADU ILICEANU

Potriv it autorităţ ilor, având în ve-
dere s ituaţia hidrometeoro logică ac-
tuală şi p rognoza meteorologică pen-
tru următoarele zile, se vor p roduce
creşteri de debite şi niveluri pe unele
râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor
de atenţie şi ale cotelor de inundaţie.
Începând d in aceas tă noapte va int ra
în  vigoare o avertizare cod galben  pe
râurile din bazinele hidrografice: Timiş
superio r, Bârzava, Moraviţa, Caraş,
Nera, Cerna (judeţele Timiş  şi Caraş-
Severin), Drincea (judeţul Mehedin ţi),
Desnăţui (judeţul Dolj), pe Jiu şi aflu-

Cod portocaliu de inundaţii în Dolj
Reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Ape-

le Române” au emis, ieri, o atenţionare de inun-
daţii ce vizează mai multe cursuri de apă din jude-

ţul Dolj. Din nou vizate sunt Desnăţuiul şi Jiul care
mai întâi vor fi sub avertizare cod galben, iar apoi
sub cod portocaliu.

en ţii s ăi (judeţele Hunedoara, Gorj,
Mehedinţi şi Dolj).

De asemenea, începând  de mâine,
de la o ra 9.00, va fi cod galben de inun-
daţii pe unii afluenţi ai Oltu lui mijlo-
ciu şi inferio r din judeţele Gorj, Olt,
Vâlcea, Dolj ş i Sibiu , pe unii afluen ţi
ai Mureşului d in judeţul Hunedoara,
pe Călmăţui ş i Vedea (judeţele Olt,
Argeş şi Teleorman), Argeş şi afluenţi
(judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurg iu
şi Călăraşi), Ialomiţa (judeţele Dâm-
boviţa, Prahova şi Ialomiţa), Buzău
(judeţele Covasna, Buzău şi Brăila),

Râmnicu Sărat  (judeţele Buzău ş i
Vrancea) ş i Pu tna (judeţul Vrancea).

Tot  pen tru mâine, începând cu o ra
9.00, a fost  emisă o  avert izare cod
portocaliu  pe Drincea (judeţul Mehe-
d inţ i), Desnăţui s uperio r (judeţu l
Dolj), pe Jiu  amonte Răcari şi afluen ţii
săi (judeţele Hunedoara, Gorj, Mehe-
dinţi şi Dolj).

Potrivit avertizării hidrologice, aces-
te fenomene se pot produce şi pe aflu-
enţi de grad inferior ai acestor râuri şi
pe cursurile de apă necadastrate.

RADU ILICEANU

pragul a numai puţin de 24 de furnizori de servicii
medicale din judeţ. Scopul acestor acţiuni a fost
acela de a verifica în ce măsură sunt respectate
clauzele contractuale şi legislaţia în vigoare.
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Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Dolj, Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj ºi Asociaþia
Europrotector România au organizat
ºi implementat în fiecare an etapa ju-
deþeanã a acestui concurs, transmi-
þând la Agenþia Naþionalã Antidrog lu-
crãrile câºtigãtoare ale Premiului I de
la fiecare secþiune, în vederea orga-
nizãrii etapei naþionale. Tema ediþiei din
acest an a fost „Coloreazã-þi viaþa
altfel… fãrã droguri!”, cu mai mul-
te secþiuni (paginã web, eseu literar,
film de scurt metraj, Spot, fotografie
digitalã, arte vizuale, sport).

“Prin intermediul acestui con-
curs, elevii participanþi au avut

Se premiazã cele mai bune lucrãri realizate în cadrul
concursului naþional “Mesajul meu antidrog”

Colegiul Naþional Pedagogic “ªtefan
Velovan” din Craiova gãzduieºte astãzi,
la ora 11.00, festivitatea de premiere a

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU Perfidia ca antecamerã a uriiPerfidia ca antecamerã a uriiPerfidia ca antecamerã a uriiPerfidia ca antecamerã a uriiPerfidia ca antecamerã a urii
Nu mi-a plãcut mai deloc Ion Iliescu, nici

în vâltoarea evenimentelor din decembrie ’89
ºi cu atât mai puþin în lunile ºi în cei doi ani ce
s-au succedat, ca într-o deplorabilã peliculã
hollywoodianã, cu mineriade, cu deturnãri în
albia mocirloasã a unei lupte de clasã resus-
citatã ad hoc ºi cu o disoluþie pãguboasã a
sentimentului naþional pus la grele încercãri.
În afara câtorva – prea puþini – lideri ai unei
Opoziþii ieºite tumefiate dintr-un lung „lagãr”
ostracizant al unei istorii pe care conaþionalii
lor nici n-o prea ºtiau, „frontiºtii” iliescieni au
putut ºi au ºi reuºit sã-ºi desfãºoare în voie,
cu un cinism abia disimulat sub aparenþa unei
„democraþii originale” ce-avea sã devinã de-
vastatoare. ªi nu mã refer la niºte consecinþe
deja ºtiute ºi arhivate, cât la virusul dezbinãrii
ce-avea sã se instaureze în societatea româ-
neascã ºi ale cãrui consecinþe sunt ºi acum
vizibile ºi deosebit de active.

Tocmai în virtutea acestei atitudini, am
gândit, crezut ºi gândit constant cã Ion Ilies-
cu – al cãrui patrimoniu de politician versat e
dificil de contestat – ar fi putut, poate el sin-
gur printre atâþia pãpuºari împinºi în horã de
vântul oportunismului, sã ofere o lecþie, Lec-
þia chiar, de care þara ar fi avut atâta nevoie: o
ieºire, ei bine, nu doar salutarã, ci probabil ºi
dotatã cu un rest de glorie, din scena politicii,
fie ºi rezervându-ºi un statut de observator

mai mult ori mai puþin imparþial. O ºansã ra-
tatã, la care nu doar cã el, Ion Iliescu, nici nu
s-a gândit, dar pe care a refuzat-o cu aceeaºi
vehemenþã cu care va fi susþinut ºi slãvit fal-
sele mize ale epocii stalinisto-dejiste ºi, apoi,
ceauºiste din propria-i tinereþe.

Octogenar, el însuºi pasibil acum de vi-
rulenta etichetã de „taliban” cu care îºi
amenda adversarii politici sosiþi, în primii ani
ai schimbãrii, din exil, nu oferã semnele –
atât de necesare – ale atingerii unei înþelep-
ciuni la care personal cred cã ar fi cu totul
îndreptãþit: prin inteligenþã ºi culturã (con-
trar mai tuturor liderilor ce i-au urmat, e un
om citit, cultivat, fie ºi cu o bibliografie per-
sonalã!). Însã oricum ne-am poziþiona, poli-
tic, electoral ºi chiar „ideologic”, Iliescu este
de departe cu mult superior unui Traian Bã-
sescu; ºi nu pare a avea contingenþe de silo-
gisticã politologicã nici cu Crin Antonescu,
nici cu Victor Ponta, spre a nu mai vorbi de
fervida iconoclastã echipã de zgomote din
jurul „dreptei” actualului, încã, Preºedinte.
Îmi e suficient sã iau act de o declaraþie a
Monicãi Macovei spre a realiza cã virusul
urii ºi-a desãvârºit, în fizionomia ei singula-
rã, întreaga operaþie de înveninare de care o
persoanã, incapabilã sã-ºi asume trecutul,
este în stare. La fel cu ex-premierul Ungu-
reanu – incredibil, în afara ordinii cameleo-

nismului, prin gratuitatea cu care îºi deco-
reazã ideile de un sofism nu mai puþin mala-
div. ªi mai sunt mult alþii, printre politicieni
a cãror prestaþie nu depãºeºte nivelul unor
ºchioapete ºuete de cãmin cultural, dar ºi
printre jurnaliºti, metamorfozaþi, ad libitum,
în analiºti cu proferãri de profeþii insalubre,
lãsând la o parte masa informã ºi diformã a
unor regimente de activiºti cãrora amintirea
erelor militantiste, de dreapta ºi de stânga,
nu le genereazã niciun frison.

Existã, aºadar, multã perfidie în gestiona-
rea actului politic, pretins politic, mai evi-
dent acum, în pâcla unei bãtãlii, cu o doar
vagã raportare la scrutinul european, în care
miza, cu adevãrat istoricã, este timpul ºi ti-
pul de regim ce-i va urma celui pecetluit, în
forme, acte ºi mãsluiri încã nedezlegate în
toatã amploarea lor, de Traian Bãsescu. El a
clocit, potrivit propriei firi, abulice, conton-
dente, rãpciugoase, un regim politic de un
grobianism ce va lãsa urme adânci în socie-
tate. Irecuperabil cum e – ºi ºtie cã este –,
ºi-a adjudecat, cu o mânã de hãitaºi, pariul
unui joc, ultim ºi disperat, indiferent la ris-
cul deºertului ce-ar putea urma, dacã ºi-ar
impune, cine ºtie, voinþa-i de ºef de navã în
faþa unui naufragiu, chiar ºi salvator.

În acest context, trãim acum, departe de
þãrmul atât de dorit al unei minime normali-

tãþi, sub semnul unei perfidii care este nu doar
antecamera, ci chiar sãlaºul urii. Nu mai existã
judecãþi, iar proiectele constructive sunt doar
palide insinuãri logoreice. Atacul la persoanã,
mojicia, aruncarea copãii cu rufele murdare
în ograda unui adversar desemnat deja în chip
de inamic public, apelul la linºaj au devenit
unice forme de agrementare în spaþiu public.
ªi asta într-un moment ºi într-o societatea în
care rãnile – inclusiv cele ale unei tranziþii ce
n-a ieºit din anestezie – spuzesc încã, ame-
ninþând sã adânceascã plãgi de care întreaga
clasã politicã post-decembristã ar trebui sã
se simtã responsabilã.

E scandalos, pentru mine, sã-l aud ºi sã-
l vãd pe Traian Bãsescu pe post de judecã-
tor al lui Ion Iliescu, al lui Adrian Nãstase,
ba chiar al lui Vasile Blaga… El, mai mult
decât oricine, un fetus, adoptat, alãptat ºi
crescut la aceeaºi creºã. Un comunist auto-
propus ca Judecãtor al comunismului; un
campion al corupþiei – naº al unei subclase
de interlopi semi-analfabeþi – invocând ghi-
lotina anticorupþiei ca un fel de drapel al unui
stingher cavaler medieval eºuat în mijlocul
unui trib pe care ºi-a dorit sã-l civilizeze. Ori
sã-l creºtineascã. ªi mã întreb dacã, în ciu-
da atâtor rezerve cumulate prin ani, Ion Ilies-
cu, chiar el, n-ar fi îndreptãþit sã-mi sancþi-
oneze adversitatea faþã de el.

posibilitatea de a-ºi exprima mesa-
jele pozitive în favoarea unui stil de
viaþã sãnãtos – fãrã droguri, tutun,
alcool sau substanþe noi cu proprie-
tãþi psihoactive, denumite impropriu
etnobotanice”, au precizat organi-
zatorii concursului. La faza judeþea-
nã a concursului naþional “Mesajul
meu antidrog” s-au înscris 173 de
elevi (126 de gimnaziu ºi 47 de li-
ceu) ºi au participat cu lucrãri 99
de elevi (72 de gimnaziu ºi 27 de
liceu). Dintre aceºtia, 42 de elevi au
obþinut diplome pentru locurile I,
II, III ºi menþiuni, iar 72 au pri-
mit diplome de participare, oferi-
te cu sprijinul Asociaþiei Europro-

tector România.
Lucrãrile elevilor

care au obþinut locul I
la faza judeþeanã au
fost transmise cãtre
Agenþia Naþionalã An-
tidrog în vederea orga-
nizãrii etapei naþionale.
ªi la aceastã etapã trei
elevi doljeni s-au clasat
„pe podium”, astfel:
Cãlin Dumitraºcu,
elev la C.N. „Fraþii Buzeºti”, a ob-
þinut locul I la secþiunea Picturã –
liceu, fiind coordonat de prof. Ele-
na Marina;  Elena Andreea Sava,
elevã la ªcoala Gimnazialã „Mihai

Mai mulþi studenþi,  membri ai cercului
ºtiinþific Banking Scientific Circle, din ca-
drul Facultãþii de Economie ºi Adminis-
trarea Afacerilor, Universitatea din Craio-
va au efectuat sãptãmâna trecutã o vizitã

Vizitã de studiu a studenþilor FEAA
la Bursa de Valori Bucureºti

celor mai bune lucrãri realizate de elevii
doljeni înscriºi la concursul naþional
„Mesajul meu antidrog”, ediþia a XI-a.

Viteazul” din Craiova, a obþinut lo-
cul III la secþiunea Eseu literar –
gimnaziu, fiind coordonatã de prof.
Claudia Vãrzaru; Laurenþiu Ionuþ
Boncioagã, elev la Liceul Tehno-

logic Transporturi Cãi Ferate Cra-
iova, a obþinut locul III la secþiu-
nea Graficã – liceu, fiind coordo-
nat de prof. Elvira Andrei.

Liga Studenþilor Români din Strãinãtate
a dat startul celei de-a II-a ediþii a proiectu-
lui “SMART Internships”. În cadrul aces-
tuia le sunt puse la dispoziþia tinerilor cu
experienþã academicã internaþionalã stagii
de practicã în mai multe instituþii pu-
blice, precum: Administraþia Preziden-
þialã, Ministerul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale, Ministerul Educaþiei, Mi-
nisterul Muncii, Familiei, Protecþiei
Sociale ºi Persoanelor Vârstnice, Mi-
nisterul pentru Societatea Informaþi-
onalã, Ministerul Tineretului ºi Spor-
tului sau Consiliul Naþional pentru Stu-
dierea Arhivelor Securitãþii. Stagiile de
practicã se vor desfãºura în vara aces-
tui an. Înscrierile se fac pânã pe 25
mai 2014, iar anunþarea candidaturi-

S-a dat startul celei de-a II-a ediþii
a proiectului “SMART Internships”

de studiu la Bursa de Valori Bucureºti.
În cadrul primei pãrþi a vizitei, studenþilor

le-a fost prezentatã o scurtã istorie a Bursei de
Valori în Romania ºi a fost detaliat mecanismul
de tranzacþionare, urmând o sesiune de între-

bãri ºi rãspunsuri. În a doua parte,
grupul de studenþi a vizitat Direcþia
Operaþiuni, Direcþia Comunicare ºi
Marketing ºi Direcþia IT ºi Dezvolta-
re. Vizita de studiu este parte integrantã
a proiectului Educaþia financiarã –
provocãri ºi soluþii, implementat de
Facultatea de Economie ºi Adminis-
trarea Afacerilor în parteneriat cu me-
diul financiar-bancar ºi coordonat de
prof. univ. dr. Cristi Spulbãr ºi asist.
univ. dr. Mihai Niþoi.

lor câºtigãtoare va avea loc pe 15 iunie.
Stagiile „SMART” vor avea loc în perioada
vacanþei universitare ºi o duratã de una pânã
la trei luni, cu posibilitate de prelungire.

ALINA DRÃGHICI

ALINA DRÃGHICI

ALINA DRÃGHICI
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Un inginer de avioane intrat
întâmplãtor în politicã

Nãscut ºi crescut pe meleaguri
oltene, Marinescu este inginer de
avioane, absolvent al Facultãþii de
Aeronave a Universitãþii Politehni-
ce din Bucureºti. Tehnocrat, dar
ºi politician implicat în toate dosa-
rele sensibile legate de România,
iatã portretul unui influent deputat
european.

Acest inginer de avioane pasio-
nat de meseria sa recunoaºte cã a
intrat în politicã la începutul anilor
‘90 din întâmplare, dupã ce refu-
zase mai multe oferte interesante.
Marian Jean Marinescu este numit

Marian Jean Marinescu este din 2007
deputat european de centru dreapta, vi-
cepreºedinte al puternicului grup PPE.
În aceºti ani, el s-a remarcat prin parti-
ciparea la multe din acþiunile importan-
te ale Parlamentului European, printre

care misiunile de monitorizare ale ale-
gerilor de la Chiºinãu, în 2009. Marian
Jean Marinescu este singurul oltean aflat
pe un loc eligibil pe listele partidelor
pentru alegerile europarlamenatare din
25 mai 2014.

apoi Prefect de Dolj ºi, din 2004
pânã în 2007, a fost deputat în
Parlamentul României. Azi este
deputat european ºi vicepreºedin-
tele celui mai important grup poli-
tic european, PPE.

Implicat în protecþia românilor
din afara graniþelor

Membru al Comisiei Transport
ºi Turism ºi al Delegaþiei parlamen-
tare pentru Balcanii de Vest, Mari-
nescu este însã prezent adesea în
multe alte dosare de actualitate.
Majoritatea privesc România sau
interesele României.

În 2009, el se implica în pro-
tecþia românilor din Italia ºi era

primit ºi de Papa Benedict al XVI-
lea la Vatican. Tot în 2009, a fã-
cut parte din delegaþia Parlamen-
tului European de observare a des-
fãºurãrii alegerilor de la Chiºinãu.
Aceste alegeri, câºtigate la înce-
put tot de comuniºti ºi contestate
de populaþie, au dus în cele din
urmã la revolta popularã ºi la
schimbarea regimului cu unul pro-
european. În 7 mai 2009, Mari-
nescu redacteazã rezoluþia votatã
de Parlamentul European care
condamnã «acþiunile antidemo-
cratice ºi antieuropene ale regi-
mului de la Chiºinãu».

Marian Jean Marinescu este
prezent ºi în dosarul aderãrii Ro-
mâniei la Spaþiul Schengen, re-
dactand în acest sens o rezoluþie
prin care cerea o rezolvare favo-
rabilã ºi fãrã întârziere a proble-
mei. Aceasta a fost votatã de Par-
lamentul European cu o majorita-
te cvasi-absolutã.

Cel mai influent oltean
din Parlamentul European

Dupã opt ani de muncã ºi reali-
zãri în Parlamentul European, anul
acesta Marian-Jean Marinescu a
fost singurul român desemnat Eu-
roparlamentarul Anului la catego-
ria “Cercetare ºi inovare”, în ca-
drul galei anuale a “MEP Awards”
pentru meritele raportului sãu pri-
vind sistemele de navigaþie prin

satelit Galileo ºi EGNOS. Practic,
olteanul Marian Jean Marinescu a
stabilit cadrul legislativ pentru dez-
voltarea sistemului “Galileo”, pri-
mul GPS European, ale cãrui apli-
caþii vor crea sute de mii de noi
locuri de muncã.

Un nostalgic al Institutului
de Aviaþie din Craiova

Dar Marian Jean Marinescu, în
ciuda succesului sãu în cariera
politicã europeanã rãmâne un nos-
talgic al anilor în care era inginer
de avioane la Institutul de Aviaþie
din Craiova:

«Am avut norocul sã prind o
perioadã foarte bunã, am lucrat
la un proiect de la început pânã la
sfârºit, adicã de la primele linii

pe planºetã pânã la prototip, ceea
ce este un avantaj foarte mare. Am
lucrat ºi în uzinã, dar am lucrat ºi
în proiectare foarte, foarte mult.»

Ce îi lipseºte cel mai mult
din perioada aceea?

«Se zice cã cine simte mirosul
de gaz ars pe pistã, se va întoar-
ce întotdeauna la aviaþie ºi nu va
uita niciodatã. Când ieºeam la
pistã ºi fãceam încercãri ºi stã-
team ore întregi cu avionul nu era
uºor. Nu era relaxant pentru cã
erau probleme; se ducea avionul,
venea înapoi cu o problemã, deci
era o muncã destul de stresantã.
Dar asta nu se uitã ºi aº face-o
oricând, cu cea mai mare place-
re! Oricând!».

Cu puþin sub numãrul de
vizitatori atraºi de expoziþia
organizatã la Roma, oraº
european aflat pe primul loc
ca participare (52.000 de
vizitatori), dar cu o populaþie
de aproape zece ori mai micã
decât capitala Italiei, Craiova
ocupã locul al treilea în topul
oraºelor care au gãzduit
expoziþia de la începerea
caravanei, în 2012.

“Reuºita expoziþiei de la
Craiova confirmã premisa de
la care am pornit atunci când
am propus organizarea ei aici.
Anume, cã European Space
Expo poate avea succes nu
doar în mari oraºe europene,
atâta timp cât existã mobiliza-
re bunã ºi deschidere la nivel

Craiova, în top trei oraºe europene
în caravana European Space Expo

Peste 46.000 de persoane au vizitat Eu-
ropean Space Expo la Craiova, expoziþia
despre proiectele spaþiale ale Uniunii Eu-
ropene. Oraºul din Bãnie a fost, în perioa-

da 19-27 aprilie, a nouãsprezecea gazdã a
caravanei în turneul sãu european, care a
mai inclus oraºe precum Madrid, Roma,
Bruxelles, Viena sau Londra.

local, dublate de o promovare
corespunzãtoare, care sã
trezeascã interesul ºi curiozi-
tatea pentru o temã atractivã.
Îi felicit pe toþi cei care s-au
implicat în organizarea expo-
ziþiei ºi mulþumesc, încã o
datã, Comisiei Europene ºi
comisarului Antonio Tajani
pentru deschiderea de a aduce
expoziþia într-un oraº care nu
este capitalã europeanã,
fãcând astfel o excepþie de la
regulã”, a declarat europarla-
mentarul PDL Marian-Jean
Marinescu, raportor al Parla-
mentului European pentru
douã dintre programele
spaþiale ale UE (Galileo ºi
EGNOS).

Marinescu a propus
mai multe mãsuri
la nivel european

În cadrul European Space
Expo – “Spaþiul European” au
fost ilustrate într-un mod
interactiv beneficiile pe care
programe spaþiale ale Uniunii
Europene, precum Galileo,
EGNOS ºi Copernicus, le au
pentru cetãþenii europeni, iar
experþii au susþinut 29 de
prezentãri de-a lungul celor
nouã zile în care expoziþia s-a
aflat în Piaþa „Mihai Viteazul”
din Craiova. Alte douã prezen-
tãri, susþinute de Dorin-
Dumitru Prunariu, primul
cosmonaut român, s-au
desfãºurat în prezenþa a 200

de elevi din mai multe ºcoli
din Oltenia, iar nu mai puþin
de 68 de clase au vizitat, în
cadrul excursiilor organizate,
spaþiul expoziþional. Marian-
Jean Marinescu a fost rapor-
tor al Parlamentului European
pentru primele sisteme euro-
pene de radionavigaþie prin
satelit, Galileo ºi EGNOS. În
calitate de raportor, Marines-
cu a propus mai multe mãsuri

la nivel european pentru a
creºte valoarea adãugatã a
celor douã programe. În
special, europarlamentarul
PDL a insistat în favoarea
dezvoltãrii pieþei de aplicaþii
bazate pe aceastã tehnologie,
fapt pentru care a fost numit
Europarlamentarul Anului
2014 în Cercetare ºi Dezvolta-
re de cãtre colegii din Parla-
mentul European.
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
Pagină realizată

de MAGDA BRATU

La Biblioteca Judeţeană „Alexandru ş i
Aris tia Aman” va avea loc mâine,  14 mai,
ora 14.00,  lansarea Caietelor „Ion D.
Sîrbu” (Ed. „Autograf MJM”, Craiova,
2014). Volumul reuneş te c omunic ările
sus ţinute de participanţi la c ea de-a V-a
ediţie a Colocv iilor „Ion D.  Sîrbu” ,
des făşurate anul trec ut la Craiova.
Coordonator al volumului es te sc riitorul
Nic olae Coande,  c el c are va prezenta
rec enta apariţie editorială. Prima ediţie a
Caietelor „Ion D.  Sîrbu”  a apărut în
anul 2009.

Sc riitorii prezenţi cu intervenţii în volum
sunt Gheorghe Grigurcu, Nic olae Oprea,
Mihai Barbu, Flori Bălănesc u, Ovidiu

Se lansează Caietele „Ion D. Sîrbu”
«Fost deţinut politic, intelectualul Ion D. Sîr-

bu, membru al Cercului de la Sibiu, într-o ple-
iadă de mari spirite culturale, a trăit şi a scris
într-o Craiovă inclementă adesea, înconjurat de
puţini prieteni, dar având pe urmele sale un apa-
rat represiv devoalat în toată exemplara sa ne-
gativitate în câteva monografii recente. Nu ştiu
dacă Ion D. Sîrbu credea în ceea ce se cheamă
posteritate. Însă are una exemplară. O dove-
desc cărţile scrise despre opera şi viaţa sa.

Chiar acum când scriu aceste rânduri aflu
că sub egida Academiei Române, la Fundaţia
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă”, Bucureş ti,
2013, au apărut cele două volume (scrisorile şi
un jurnal din 1953) dedicate autorului, în co-
lecţia îngrijită de acad. Eugen Simion. E un semn
de normalitate, ar spune doamna Lizica Sîrbu.

„Normalitatea” românească – în care evo-
căm vieţile distruse ale artiştilor după ce aceştia
nu mai sunt». (Nicolae Coande)

Ghidirmic , Clara Mareş,  Mihai Ene, Marian
Barbu, Toma Grigorie,  Ionel Buşe,  Cornel
Mihai Ungureanu,  Petr işor  Militaru,  Dumi-
tru Augus tin Doman,  George Popesc u,
Jean Băileş teanu, Lia Boangiu, Nic olae
Coande, precum ş i regizorul Alina Rec e.
Volumul c onţine şi două scrisori de salut
adresate coloc viilor de Virgil Nemoianu şi
Vladimir Tismăneanu, precum şi lucrări ale
artistului vizual Ion Barbu.

Colocviile de anul trec ut s-au desfăşurat
sub egida Cons iliului Judeţean Dolj, în
colaborare cu Teatrul Naţional „Marin
Soresc u”,  Biblioteca Judeţeană „Alexandru
şi Aris tia Aman”, precum ş i c u Asociaţia
Culturală „Taberna” din Craiova.

„Ora de muzichie: Folclorul şi mu-
zica clasică” este unul dintre proiectele
culturale importante ale instituţiei muzeale
craiovene, specialiştii Secţiei de Etnografie
elaborând un program interactiv, în care
cvartetul de coarde va întreţine atmosfe-
ra cu muzică de cameră şi piese folclori-

ce stilizate, şansonete, muzică de film –
jazz, transformând un spectacol muzeal
într-un adevărat regal muzical.

 „Ora de muzichie” va începe la 19.00
şi va cuprinde seara folclorului românesc
şi a muzicii clasice româneşti (astă-sea-
ră, Casa Băniei), seara folclorului inter-
naţional şi a muzicii clasice universale (14
mai, Casa Băniei) şi seara bijuteriilor mu-
zicale de inspiraţie folclorică (14 mai,
Secţia de Is torie-Arheologie). Publicul
craiovean va fi încântat să-i asculte pe
Lucia Neagoe (vioara I), Raluca Irimia
(vioara II), Leona Varvarichi (violă), Se-
bastian Vîrtosu (violoncel) şi invitaţii spe-
ciali: Laura Mara (chitară) şi Ionel Mo-
canu (percuţie).

Cvartetul de coarde „Gaudeamus” din
Braşov a luat fiinţă în anul 1987, sub în-
drumarea maestrului Dan Prelipcean, ul-
terior, membrii săi perfecţionându-se cu

 Programul cultural-educativ „Patrimoniul imaterial
al popoarelor francofone” continuă

Casa Băniei găzduieşte astăzi, ora 13.30, acţiunea
culturală  „Scoarţe şi covoare olteneşti”, parte a pro-
gramului cultural-educativ „Patrimoniul imaterial al
popoarelor francofone – Le Patrimoine immateriel
des peuples francophones”, derulat cu în colaborare
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Liceul Tehno-
logic Transporturi CFR Craiova, Colegiul Pedagogic
„Ştefan Velovan” Craiova, Primăria Calafat, Bibliote-
ca „George St. Marinescu”, filiala Calafat, şi Ansam-
blul Folcloric „Rozele Calafatului”. Acţiunea îşi pro-
pune să promoveze unitatea culturală a popoarelor
francofone şi se desfăşoară cu sprijinul direct al pre-
şedintelui filialei locale a Asociaţiei Române a Profe-
sorilor de Franceză (A.R.P.F.), prof. dr. Maria Tronea. Ansamblul Folcloric „Rozele Calafatului”
va susţine, cu această ocazie, un spectacol de cântece şi dansuri populare.

 Trei lucrări dedicate arheologiei româneşti
Vineri, 16 mai, ora 12.00, la Secţia de Istorie-Arheologie

a Muzeului Olteniei va avea loc lansare a trei cărţi dedicate
arheologiei: „Necropola daco-romană de la Dioşti (judeţul
Dolj)”, de Gheorghe Popilian, „Aşezările daco-romane de
la Locusteni”, de Gheorghe Popilian şi Dorel Bondoc,
„Podul roman de la Dolni  Vadin (Bulgaria) – Grojdibodu
(România)”, de Dorel Bondoc, toate publicate la Editura
„Sitech”. Evenimentul, iniţiat şi coordonat de arheologul
Dorel Bondoc, specialist al Muzeului Olteniei, se va bucura
de participarea unor nume marcante ale arheologiei româ-
neşti: prof. univ. dr. Mircea Babeş, prof. univ. dr. Constan-

tin C. Petolescu, prof. univ. dr. Mihail Zahariade (Institutul de Arheologie Bucureşti).

 Se deschide Salonul Naţional de Minerale, Fosile
şi Geme

Esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu va
găzdui, în perioada 16-18 mai, Salonul Naţional
de Minerale, Fosile şi Geme, manifestare cultura-
lă de importanţă pentru Craiova şi de tradiţie pen-
tru Muzeul Olteniei, ajunsă la cea de-a VII-a ediţie.
Deschiderea oficială va avea loc vineri, la ora 11.00,
iar participanţii vor fi colecţionari şi comercianţi
de minerale, fosile şi geme din ţară şi din străinăta-
te. „Proiectarea şi amplasarea celor 30 de pavilioa-
ne va viza construirea unui circuit atractiv pentru
public”, au precizat reprezentanţii muzeului craio-
vean. Invitaţii îşi vor oferi spre vânzare exponatele
– spectaculoase flori de mină, eşantioane de mine-
rale, geme şi obiecte de podoabă prelucrate din minerale – până duminică, ora 14.00.

 „Oltenia boierilor craioveşti”, într-o expoziţie de
vizitat în Noaptea Muzeelor

Sâmbătă, 17 mai, ora 19.00, la Secţia de Istorie-Ar-
heologie a Muzeului Olteniei se va deschide expoziţia
„Oltenia boierilor craioveşti” – o lume fascinantă a le-
gendelor şi miturilor româneşti „ţesute” cu realitatea re-
prezentată de tezaurele de aur şi artefacte găsite în situ-
rile arheologice din Oltenia.

Tot sâmbătă, toate cele trei secţii ale muzeului – de Etno-
grafie (Casa Băniei), de Ştiinţele Naturii şi de Istorie-Arheo-
logie – îşi vor deschide porţile, începând cu ora 19.00 până
târziu în noapte, pentru proiectul Noaptea Muzeelor, accesul
publicului fiind gratuit. Un bun prilej pentru promovarea pa-
trimoniului cultural deţinut de instituţie şi tezaurizat de spe-
cialiştii săi (cercetători, muzeografi, restauratori şi conser-
vatori) şi, deopotrivă, pentru craioveni de a-l (re)descoperi.

„Ora de muzichie” – trei seri de
concerte la Muzeul Olteniei, cu

cvartetul braşovean „Gaudeamus”
Muzeul Olteniei – Secţia de Etnografie organizează, în perioada 13-15 mai,

trei seri de concerte, susţinute de Cvartetul „Gaudeamus” din Braşov, în cadrul
proiectului cultural „Ora de muzichie. Călătorii muzicale: Folclorul şi muzica cla-
sică”. Evenimentul susţine seria acţiunilor iniţiate în Cetatea Băniei, sub egida
„Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, şi reprezintă un preambul al
acţiunii Noaptea Muzeelor, care se va desfăşura în data de 17 mai. Primele două
„Ore de muzichie” se vor desfăşura la Casa Băniei (strada „Matei Basarab” nr.
16), iar cea de-a treia, la Secţia de Istorie-Arheologie a muzeului (strada „Mado-
na Dudu” nr. 14). Concertele vor începe la ora 19.00 şi vor fi cu intrare liberă
pentru public. Ultima „Oră de muzichie” a avut loc la Casa Băniei în iunie 2013 şi
a fost susţinută de formaţia „Trei parale”, din Bucureşti.

maeştri internaţionali ai muzicii clasice,
precum Hugh Maguire (prim-violonist al
„Cvartetului Allegri”), în Marea Britanie,
cu Walter Levin (prim-violonist al „Cvar-
tetului Alban Berg”), în Salzburg, cu
Cvartetul „Amadeus”, la Londra, şi Mi-
lan Skampa.

Artiştii Cvartetului „Gaudeamus” au
participat la turnee în marile oraşe ale Ro-
mâniei, dar şi în Franţa, Germania, Japo-
nia, Spania, Austria, Spania, Turcia, Ru-
sia, Republica Moldova, repertoriul ad-
optat fiind impresionant: peste 150 de lu-
crări din creaţia lui Enescu, Jora, Negrea,
Bentoiu, Spatarelu, Haydn, Mozart, Schu-
bert, Beethoven, Ravel, Debussy, Bart-
holdy, Brahms, Sostakovici.

Palmaresul cvartetului este de excep-
ţie: Premiul I la toate competiţiile de ca-
meră din ţară, Premiul Special al Juriului
la Concursul Internaţional de Cvartete de
coarde „Mozart” din Salzburg (Austria),
Premiul al II-lea la Concursul Internaţio-
nal de Muzică de Cameră „V. Bellini” din
Sicilia (Italia), Marele Premiu „Rovere
d’Oro” la Concursul Internaţional de
Muzică de Cameră din San Bartolomeo
al Mare (Italia).
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Uniunea Europeanã a decis,
ieri, lãrgirea listei de sancþiuni,
în absenþa dezescaladãrii tensi-
unilor în Ucraina. 13 nume de
persoane ruse sau proruse au
fost adãugate la lista de 48 de
persoane deja vizate de interdic-
þia de acces în spaþiul UE ºi în-
gheþarea averilor lor, la acestea
adãugându-se ºi douã antrepri-
ze din Crimeea, dupã anexarea
acestei regiuni de cãtre Fede-
raþia Rusã. Numele persoane-
lor ºi antreprizelor vizate nu a
fost fãcut cunoscut. Uniunea
Europeanã rãmâne în faza a
doua a sancþiunilor, dar se aflã
în faþa pregãtirilor unei even-
tuale faze trei de sancþiuni, mult
mai vaste, contra Rusiei, deºi
„cei 28” sunt divizaþi din cauza
consecinþelor diplomatice ºi
economice. Cele 48 de perso-
nalitãþi înscrise pânã în prezent
pe lista de sancþiuni a UE aparþin
zonei parlamentare ºi militare din
rândul separatiºtilor ucraineni pro-
ruºi, dar ºi al responsabililor ruºi.

Pe de altã parte, miniºtrii Afa-
cerilor Externe din statele UE ºi
preºedintele Organizaþiei pentru
Securitatea ºi Cooperare în Euro-
pa (OSCE), Didier Burkhalter,
reuniþi ieri la Bruxelles, au denun-
þat referendumurile pentru inde-
pendenþã „ilegale” din estul Ucrai-
nei ºi au subliniat importanþa ale-
gerilor prezidenþiale de la 25 mai.
„Trebuie sã facem totul pentru ca
alegerile sã aibã loc la 25 mai” în

Ucraina: UE a lãrgit sancþiunile la încãUcraina: UE a lãrgit sancþiunile la încãUcraina: UE a lãrgit sancþiunile la încãUcraina: UE a lãrgit sancþiunile la încãUcraina: UE a lãrgit sancþiunile la încã
13 persoane ºi douã antreprize din Crimeea13 persoane ºi douã antreprize din Crimeea13 persoane ºi douã antreprize din Crimeea13 persoane ºi douã antreprize din Crimeea13 persoane ºi douã antreprize din Crimeea

Ucraina, a declarat preºedintele în
exerciþiu al OSCE, elveþianul Di-
dier Burkhalter, la sosirea sa la reu-
niunea Consiliului Afaceri Exter-
ne. În acest scop „avem o fereas-
trã de oportunitate de câteva zile”
pentru „acþiuni concrete”, a adã-
ugat el, precizând cã OSCE urma
sã numeascã ieri „moderatorul”
pentru mijlocirea dialogului între
diferitele pãrþi angrenate în con-
flict. Ministrul britanic de Exter-
ne, William Hague, a subliniat
„susþinerea foarte puternicã” pe
care trebuie sã o aibã UE pentru
misiunea OSCE ºi a apreciat cã

referendumurile organizate dumi-
nicã în estul Ucrainei „au credibi-
litate zero în ochii lumii”, deoare-
ce nu au respectat „nici un stan-
dard de transparenþã, obiectivita-
te, corectitudine”. „Vom continua
ºi intensifica pregãtirile pentru faza
a treia de sancþiuni. Noi sancþi-
uni, dacã circumstanþele o vor im-
pune, vor fi determinate de atitu-
dinea Rusiei faþã de alegerile de la
25 mai. Cred cã este important sã
demonstrãm cã suntem pregãtiþi
pentru cea de a treia fazã de sanc-
þiuni, cu impact mult mai mare, în
funcþie de atitudinea Rusiei”, a ac-

centuat William Hague. Referi-
tor la referendumurile de dumi-
nicã, din regiunile Doneþk ºi Lu-
gansk, Kremlinul a declarat ieri
cã Rusia „respectã” expresia
voinþei ucrainenilor din estul
Ucrainei. Ministrul rus de Ex-
terne, Serghei Lavrov, a menþi-
onat, pe de altã parte, cã þara
sa nu vede utilitatea unor noi ne-
gocieri internaþionale asupra
Ucrainei, dacã în dialog nu vor
fi antrenaþi ºi reprezentanþii re-
giunilor din estul þãrii, informea-
zã France Presse. Vorbind de-
spre referendumurile de dumi-
nicã, Lavrov a afirmat cã s-a
încercat împiedicarea desfãºu-
rãrii lor cu ajutorul ultraradica-
lilor, armatei ºi armelor grele,
relateazã ITAR-TASS.

Separatiºtii rusofoni din Lu-
gansk au anunþat ieri dimineaþã
cã pentru independenþa acestei

provincii au votat peste 94% din-
tre participanþii la referendum, con-
semneazã agenþia EFE citând
mass-media locale. Potrivit Comi-
siei electorale a autoproclamatei
„Republici Populare Lugansk”,
dupã ce s-au numãrat voturile în
28 din cele 32 de circumscripþii
electorale, pentru independenþã s-
au pronunþat între 94% ºi 98% din-
tre votanþi, participarea la urne fi-
ind de 81%. De asemenea, insur-
genþii proruºi au revendicat, dumi-
nicã searã, o susþinere de aproape
90% în favoarea independenþei re-
giunii Doneþk.

Vicepremierul Dmitri Rogo-
zin, reprezentantul special al pre-
ºedintelui rus Vladimir Putin pen-
tru Transnistria, declarã cã va
insista asupra revizuirii relaþiilor
economice cu Republica Moldo-
va în cazul semnãrii de cãtre
aceasta a Acordului de asociere
la Uniunea Europeanã. „Voi in-
sista asupra revizuirii relaþiilor

Rogozin: Rusia ºi-ar putea revizui
relaþiile cu Republica Moldova

economice cu Republica Moldo-
va în cazul în care aceasta va
merge spre asociere”, a decla-
rat Rogozin, într-un interviu apã-
rut în ediþia de ieri a cotidianului
economic „Kommersant”, citat
de RIA Novosti. Mai mult, dacã
Republica Moldova se decide sã
se asocieze cu UE, relaþiile Mos-
covei cu Chiºinãul nu vor mai fi

ca înainte, a avertizat el.
„Sunt convins cã asocierea
cu UE reprezintã o schim-
bare a statutului de þarã neu-
trã a Republicii Moldova.
Existã o anumitã regulã, pe
care o cunosc toþi membrii
NATO: pentru a adera la
UE, trebuie sã aderi ºi la
Alianþa Nord-Atlanticã.
Aceastã regulã nu va fi
schimbatã pentru moldo-
veni. Toate þãrile au trecut
prin aceasta. Prin urmare,
asocierea cu UE constituie
momentul în care Republi-
ca Moldova pune mâna pe
clanþa uºii numitã NATO.
Mâine, aceastã uºã se va
deschide”, a subliniat vice-
premierul rus, citat de RIA

Novosti. Întrebat despre posibi-
litatea introducerii vizelor pentru
moldoveni, Rogozin a spus cã
„orice este posibil”, menþionând
doar cã Moscova va reacþiona
post-factum, iar primii paºi vor
fi fãcuþi de Chiºinãu. „Deocam-
datã, paºii lor se orienteazã spre
îndepãrtarea Moldovei de rela-
þiile cu Rusia, ºi nu înþelegem

acest lucru”, a afirmat oficialul
rus. La rândul sãu, NATO va re-
acþiona negativ la tentativele de
a apropia Transnistria de Rusia,
a declarat Alexander Vershbow,
secretar adjunct al NATO, într-
un interviu acordat postului de
radio Europa Liberã, citat de
agenþia rusã de presã RIA No-
vosti. „Vom trata negativ încer-
cãrile de a apropia Transnistria
de Federaþia Rusã, dar haideþi sã
nu speculãm asupra a ceea ce s-
ar putea întâmpla.Cred cã este
important ca procesul politic sã
continue ºi ca toate þãrile sã res-
pecte integritatea teritorialã a Re-
publicii Moldova”, a subliniat ofi-
cialul NATO, citat de RIA No-
vosti. Evocând angajamentul
Alianþei de a apãra exclusiv teri-
toriul ºi populaþia þãrilor mem-
bre, Vershbow a afirmat cã þãri-
le partenere, ca în cazul dat Re-
publica Moldova, nu beneficia-
zã de garanþii exclusive de apã-
rare, dar Alianþa va încerca în
continuare sã consolideze capa-
citãþile ei de apãrare ºi sã extin-
dã dialogul cu autoritãþile com-
petente de la Chiºinãu.

Lituania:
Deºi favoritã,
Grybauskaite
nu a câºtigat
din primul tur
prezidenþialele

Preºedinta aflatã la final de
mandat a Lituaniei, Dalia
Grybauskaite, s-a clasat
detaºat pe primul loc în primul
tur al alegerilor prezidenþiale
de duminicã, cu 46,5% din
voturi, a anunþat comisia
electoralã naþionalã dupã
verificarea a 97% din buletine-
le de vot, potrivit AFP. Contrar
aºteptãrilor a numeroºi analiºti,
preºedinta în exerciþiu nu a
depãºit totuºi pragul de 50%,
necesar pentru a fi realeasã din
primul tur. Ea l-a devansat de
departe pe rivalul sãu social-
democrat Zigmantas Balcytis,
clasat pe locul al doilea cu
13,9 % din sufragii, care va fi
adversarul ei în turul al doilea,
pe 25 mai.

NATO
este pregãtitã
sã iniþieze „mãsuri
de apãrare”
suplimentare
la graniþele
sale estice

Organizaþia Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO)
este pregãtitã, în funcþie de
evoluþia evenimentelor din
Ucraina, sã iniþieze noi
„mãsuri de apãrare” la
graniþele sale estice, a decla-
rat, într-un interviu publicat
ieri de cotidianul german
„Bild”, comandantul suprem
al forþelor NATO în Europa,
generalul american Philip
Breedlove, informeazã ITAR-
TASS. Breedlove a amintit cã
principalul obiectiv al NATO
îl constituie apãrarea þãrilor
membre ale organizaþiei.
„Tocmai de aceea, navele ºi
avioanele aliaþilor noºtri
întãresc la momentul actual
securitatea la graniþele noastre
de la Marea Balticã pânã la
Marea Neagrã”, a subliniat
Breedlove. Potrivit generalu-
lui, aceste mãsuri „au un
caracter exclusiv defensiv”,
dar NATO „este gata sã
iniþieze paºi suplimentari”,
prin care trebuie sã se înþelea-
gã în special „un numãr mai
mare de exerciþii” ºi „actuali-
zarea planurilor de apãrare”.
„Urmãtorul nostru pas depinde
de modul în care va evolua
situaþia în Ucraina”, a expli-
cat generalul american.
Republica Cehã a anunþat însã
cã nu dore’te sã gãzduiascã
trupe NATO pe teritoriul ei, în
ciuda conflictului din Ucraina,
a declarat ministrul ceh al
Apãrãrii, Martin Stropnicky,
într-un interviu publicat ieri
de agenia Reuters. Poziia
exprimatã de oficialul ceh
contrasteazã puternic cu cea a
unor alte state din regiune,
precum Polonia ’i ãrile baltice.
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A.N.A.F. – Directia Generala Regionala a  Fi-

nantelor Publice Craiova - Administraþia Jude-
teana a Finanþelor Publice Dolj organizeazã li-
citaþii publice în condiþiile precizate de O.G.nr.92/
2003 rep. privind Codul de procedurã fiscalã cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, la sediul
A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206  pentru debitorii: 1.SC BPT 2002 SRL loc Co-
soveni, str. Prof. Stefan Constantin, nr. 8, jud Dolj,
cod identificare fiscala 14694972 in data de
26.05.2014,ora 10.00 pentru vanzarea proprie-
tatii imobiliare cu nr. cadastral 542/2/1/1/2, CF
33063 Carcea compusa din teren intravilan 364
mp si cladire casa de locuit S+P+M, supf con-
struita 128 mp situata in loc. Carcea, str. Macu-
lui, nr.1, prêt pornire licitatie 305.528 lei. 2.SC
WISE INVEST SRL, Craiova, str. Voinicului, nr. 2,
jud Dolj, cod identificare fiscala 24751587 in data
de 26.05.2014, ora 13.00 pentru vanzarea bunu-
rilor: aparat defibrilator, pret pornire licitatie 2.663
lei; copiator xerox Canon NP3825-defect, prêt
pornire licitatie 60 lei. Amplasare: sediul socie-
tatii. 3. TRUST – TINERII ROMI PENTRU UNITA-
TE, SOLIDARITATE SI TRANSPARENTA,Craiova,
str. Eugeniu Carada, nr. 10, cam 7 casa, jud Dolj,
cod identificare fiscala 24171377 in data de
27.05.2014,ora 10.00 pentru vanzarea bunurilor-
:laptop Toshiba – SATELITE  L300, 2buc.,pret
pornire licitatie 200 lei/buc. autoturism Opel Vec-
tra,an fabricatie 2006, neinmatriculat, pret por-
nire licitatie 13.150 lei Amplasare: Craiova, str. IL
Caragiale, nr. 3. 4. SC EXCEL TRANS SRL, Craio-
va, str. Rozelor, nr. 70, jud Dolj, cod identificare
fiscala 15920202 in data de 27.05.2014, ora 13.00
pentru vanzarea bunurilor: autoturism marca
Dacia, tip Logan, nr inmatriculare DJ-08-KFF, an
fabricatie 2004, culoare alb, nefunctional, pret
pornire licitatie 3.353 lei; autoturism marca Da-
cia, tip Logan, nr. inmatriculare DJ-08-ALV, an
fabricatie 2005 utilizat in regim de taxi, pret por-
nire licitatie 4.148 lei. Amplasare: sediul societa-
tii. 5. SC ALMYX  IMPEX  SRL, Craiova, aleea Arh.
Duiliu Marcu, nr. 14, bl. 10, sc.1, ap. 16, jud Dolj,
cod identificare fiscala 13622048 in data de
27.05.2014, ora 15.00 pentru vanzarea bunuri-
lor: autoutilitara marca Dacia tip 1307, an fabri-
catie 2005, nr. inmatriculare B-43-UCV, pret por-
nire licitatie 5.900 lei; autoturism M1  MERCEDES
BENZ 639/ZKCHM/VITO 115CDI, an  fabricatie
2008, nr. inmatriculare DJ-23-MAI, pret pornire
licitatie 86.970 lei. Amplasare: sediul societatii.
6. SC BACA FRIG IMPEX  SRL,Craiova, Aleea
Piersicului, nr. 10, bl. 87B, sc.1, ap. 2, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 23245468 in data de
28.05.2014, ora 10.00 pentru vanzarea bunuri-
lor: autoutilitara marca Iveco, tip Stralis 400, an
fabricatie 2005, nr. inmatriculare DJ-68-BFC, pret
pornire licitatie 38.325 lei; autoutilitara marca Ive-
co-Magirus, tip Stralis 420, an fabricatie 2007, nr.
inmatriculare DJ-58-BFC, pret pornire licitatie
46.875 lei. Amplasare: sediul societatii. 7. SC
BOGALYS SRL, Craiova, str. Electroputere, nr.
14, bl. K6, sc. 1, ap. 12, jud. Dolj, cod identificare
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fiscala 15697721 in data de 28.05.2014, ora 13.00
pentru vanzarea bunurilor: autoturism Dacia Lo-
gan, an fabricatie 2005, nr. inmatriculare DJ-24-
SUN, pret pornire licitatie 2.950 lei; autoturism
Daewoo Matiz, an fabricatie 2002, nr. inmatricu-
lare DJ-82-FOX, pret ponire licitatie 1.100 lei;
autoturism Daewoo Matiz, an fabricatie 2005,nr
inmatriculare DJ-18-FOX (avariat frontal), pret
pornire licitatie 350 lei; autoturism Daewoo Cie-
lo, an fabricatie 1996, nr inmatriculare DJ-14-SUN
(avariat), pret pornire licitatie 250 lei. Autoturis-
mele au fost utilizate in regim de taxi. 8. SC VE-
RAI  CABLE  SRL, Craiova, str. C. Argetoianu, nr.
30, bl. 66, sc. 1, ap. 11, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 22353836 in data de 29.05.2014, ora 10.00
pentru vanzarea bunului: autoturism Dacia, tip
Break 1310CLI, nr. inmatriculare BV-67-UTI, an
fabricatie 2000, pret pornire licitatie 1.188 lei.
Amplasare: Aleea 2 Garlesti, Bordei, Craiova. 9.
SC BOGDAMY OIL SRL cu sediul in loc. Cerne-
le, mun. Craiova, str. Rovine, nr. 77, cod identifi-
care fiscala 22093418 in data de 29.05.2014, ora
13.00 pentru vanzarea urmatoarelor proprietati:
proprietatea dnei PIRPIDEL CLAUDIA ipotecata
in favoarea AJFP Dolj, compusa din: teren in
suprafata de  2.000 mp situat in extravilanul
mun. Craiova, T72, P2, jud. Dolj.  Terenul este
situat in extravilanul mun. Craiova, in zona de
vest, la cca 1 km de cartierul Rovine 2 (Troaca),
cca 1 km de strandul Colosseum, cca 3 km de
supermarket-ul PIC si in vecinatatea drumului
Offroad  Malul  Jiului, prêt pornire licitatie 27.945
lei (actualizat cf. art. 147, alin (2) din OG nr. 92/
2003 rep. cu modificarile si completarile ulterioa-
re). teren in suprafata de  8.000 mp situat in ex-
travilanul mun. Craiova, T72, P17, jud Dolj. Tere-
nul este situat in extravilanul mun. Craiova, in
zona de vest, la cca 1 km de cartierul Rovine
2(Troaca), cca 1 km de strandul Colosseum, cca
3 km de supermarket-ul PIC si in vecinatatea
drumului Offroad  Malul  Jiului, pret pornire lici-
tatie 74.484 lei (actualizat cf. art. 147, alin (2) din
OG nr. 92/2003 rep. cu modificarile si completa-
rile ulterioare). teren in suprafata de  4.800 mp
situat in extravilanul mun. Craiova, T5, P23, jud
Dolj. Terenul este situat in extravilanul mun. Cra-
iova, in zona de vest, la limita intravilanului car-
tierului Rovine 2 (Troaca), cca 1,5 km de stran-
dul Colosseum, cca 2 km de supermarket-ul PIC
si cca 2 m de drumul Offroad  Malul  Jiului, la
cca 1,5 km de DN6, pret pornire  licitatie 134.135
lei (actualizat cf. art. 147, alin. (2) din OG nr. 92/
2003 rep. cu modificarile si completarile ulterioa-
re). proprietatea dnei PUTUREANU MARILENA
GUSTI  ipotecata  in favoarea AJFP Dolj - teren
in suprafata de 4.400 mp situat in extravilanul
mun. Craiova, T46, P49, jud. Dolj. Terenul  este
situat in extravilanul mun. Craiova, in zona de
vest, vis-a-vis de strandul Colosseum, la cca 2
km de cartierul Rovine 2 (Troaca ), cca 1km de
str. Brestei, 2 km de supermarket-ul PIC, pret
pornire licitatie 205.180 lei (actualizat cf. art. 147,
alin (2) din OG nr. 92/2003 rep. cu modificarile si

completarile ulterioare). 10. SC AGEPED SRL, Cra-
iova, str. Toporasi, nr. 25, bl. 312, sc. 1, ap. 6, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 16011847 in data de
30.05.2014, ora 11.00  pentru vanzarea terenului
intravilan 481 mp, nr. cad 207379, CF 207379, in-
clusiv 83 mp suprafata indiviza- cale acces,
CF207554,situat in Craiova,str Dimitrie Cantemir,
nr. 36, T27, P2, zona ANL Parc, pret pornire licita-
tie 46.386 lei, proprietatea dlui Grigore Pompinel-
Marian ipotecat in favoarea AJFP Dolj. Mentionam
ca terenul este ocupat de o constructie tip vila
cu regim de inaltime  P + E neterminata si neinta-
bulata. Preþurile nu includ TVA. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã în-
ºtiinþeze despre aceasta A.J.F.P.- Dolj înainte de
datele stabilite pentru vânzare, mentionate mai
sus. Invitãm pe cei interesaþi in cumpãrarea bu-
nurilor sã se prezinte la termenele de vânzare, la
locul fixat în acest scop ºi sã depunã cu cel puþin
o zi înainte de data licitaþiei urmãtoarele docu-
mente: oferta de cumpãrare; dovada plaþii  taxei
de participare sau a constituirii garanþiei sub for-
ma scrisorii de garanþie bancarã, taxa de partici-
pare  reprezintã 10% din preþul de pornire a licita-
þiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN RO16TREZ
291.50.67XXX005062, cod fiscal 4830007 deschis
la Trezoreria A.J.F.P. Dolj; împuternicirea persoa-
nei care-l reprezintã pe ofertant; pentru persoa-
nele juridice de naþionalitate românã, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de ORC;
pentru persoanele juridice strãine, actul de înma-
triculare tradus in limba românã; pentru persoa-
nele fizice strãine, copie de pe paºaport; pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisã de organele fiscale cã
nu au obligaþii fiscale restante faþã de acestea
(Consiliul Local ºi Administraþia Financiarã în raza
cãrora se aflã domiciliul sau sediul ofertantului),
urmând  sã se prezinte la datele stabilite pentru
vânzare si la locul fixat in acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestaþie la instanþa judecãtoreascã competen-
tã în termen de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoºtiinþã, în conformitate cu prevederile
art.172-173 din OG nr. 92/2003, republicatã cu mo-
dificãrile si completãrile ulterioare. Licitaþia înce-
pe de la cel mai mare preþ din ofertele de cumpã-
rare scrise, dacã acesta este superior preþului de
pornire la licitaþie, iar in caz contrar va începe de
la acest din urmã preþ. Adjudecarea se face în fa-
voarea participantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decât preþul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofertanþilor care
nu s-au prezentat la licitaþie, celui care a refuzat
încheierea procesului-verbal de adjudecare, pre-
cum ºi adjudecatarului care nu a platit preþul.  Po-
tivit dispozitiilor art. 9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/
2003 rep, cu modificarile si completarile ulterioa-
re, cand urmeaza sa se ia masuri de executare
silita, nu este obligatorie audierea contribuabilu-
lui. Pentru informatii suplimentare va puteþi adre-
sa A.J.F.P. - Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206 sau la tel: 0251/402.207.
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Numita Mureºanu Leontina, cu domici-

liul în municipiul Craiova, str. Coºuna, nr. 79,
judeþul Dolj, a fost obligatã prin sentinþa civi-
lã nr. 2633/ 26.02.2014 sã lase reclamantului
Þenescu Teodor în deplinã proprietate ºi li-
niºtitã posesie, suprafaþa de 73 mp teren, si-
tuat în Craiova, str. Coºuna, nr. 85 (fost Cer-
nele, T 45 P 1) , conform raportului de exper-
tizã ºi schiþei anexã, realizate în cauzã de
expert Fetoiu Nicolae, Pârâta Mureºanu Leon-
tina a fiost obligatã cãtre reclamant la plata
sumei de 775,80 lei, cheltuieli de judecatã.
Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

UNITATEA DE ASISTENÞÃ MEDICO-SO-
CIALÃ PLENIÞA organizeazã în data de 29 mai
2014 orele 10,00 concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi în condiþiile legii dupã
cum urmeazã: - Un post economist 1A. - Douã
posturi de asistenþi medicali generaliºti de-
butanþi (PL). - Douã posturi de infirmiere.
CONDIÞII DE PARTICIPARE. - Economist 1A :
studii superioare,vechime minimã în specia-
litate 5 ani. - Asistenþi medicali generaliºti
debutanþi: ºcoala postlicealã sanitarã. - Infir-
mieri: scoala generalã sau medie. DOSARUL
PERSONAL TREBUIE SÃ CUPRINDÃ: - Cerere
de participare la concurs. - Copie xerox plus
original diplomã de studii ºi a altor acte care
atestã efectuarea unor specializãri. - Adeve-
rinþã care sã ateste vechimea în muncã, dupã
caz în specialitate. - Fiºa medicalã. - Cazier
judiciar. - Copii xerox: certificat de nastere,
carte de identitate, certificat de cãsãtorie. -
Recomandare de la ultimul loc de muncã sau
fiºa de evaluare a performanþelor profesio-
nale dacã este cazul. - CV. CONCURSUL  VA
CONSTA ÎN: - Proba scrisã – data de
29.05.2014 orele 10.00. - Interviu 02.06.2014
orele 10.00. Dosarele se depun la sediul
UAMS Pleniþa pânã la data de 22.05.2014 ore-
le 15.00. TEMATICA. Economist. - Legea 82/
1991 a contabilitãþii republicatã cu modificã-
rile ºi complectãrile ulterioare. - Organizarea
ºi conducerea contabilitãþii, registrele de con-
tabilitate. - Legea 273/2006. - Ordinul 1792/
2002. - Ordonanþa 119/1999 privind auditul
intern. - Ordinul 522/2003 privind viza CFP. -
Ordinul 2861/2009 privind organizarea ºi
efectuarea inventarierii. - Legea 53/2003. Asis-
tenþi medicali. - Îngrijiri speciale acordate
pacienþilor de cãtre asistenþii medicali de
Lucreþia Titircã. - Urgenþe medico-chirurgica-
le de Lucreþia Titircã. - Medicina internã pen-
tru cadre medii editura 2010 de Corneliu Bo-
rundel. - Ordinul MS 261/2007. - Ordinul MS
1226/2012. - Legea 53/2003 Codul Muncii. -
Sarcinile de serviciu conf. Fiºei postului. Infir-
mieri. - Ordinul MS 261/2007. - Ordinul MS 1226/
2012. - Legea 53/2003 Codul Muncii. - sarcini-
le de serviciu conf. Fiºei postului.

Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj organi-
zeazã concurs (examen) la sediul  in-
stituþiei din Craiova, str. Nicolae Titu-
lescu nr. 22, jud. Dolj, în data de
2.07.2014, ora 1000 proba scrisã, ºi în
data de 4.07.2014, ora 1400, interviul,
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
vacante în cadrul Centrului de Recupe-
rare ºi Reabilitare „Floare de Colþ” Bai-
leºti: 4 posturi kinetoterapeut, 2 posturi
fiziokinetoterapeut, 1 post administra-
tor tr. I, 3 posturi muncitor tr. I. Dosare-
le de concurs se primesc în termen de
10 zile lucrãtoare de la data afiºãrii
anunþului la sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Ser-
viciul Resurse Umane, Organizare, Sa-
larizare - camera 3. Informaþii suplimen-
tare se pot obþine la sediul institutiei -
camera 3 sau la telefon 0251/407009.

NICK S.R.L cu sediul în Craiova
Calea Bucureºti nr. 15 B jud. Dolj în ca-
litate de lichidator judiciar al debitoa-
rei S.C CRASER S.A în dosarul 22/63/
2004 aflat pe rol la Tribunalul Dolj, vin-
de la licitaþie publicã cu strigare în data
de 30.05.2014 ora 14 bloc de locuinte
P+3  situat în Craiova, str. Amaradia,
nr.70, bloc F 5A,  jud. Dolj, cu o supra-
faþã desfãºuratã totala de 1.200 mp.
Preþul de vânzare este 2.223.800 lei
farã TVA. Licitaþia va avea loc la se-
diul lichidatorului judiciar din Craiova,
Calea Bucuresti nr. 15 B jud. Dolj. Ori-
cine pretinde un drept asupra bunului
scos la vânzare este obligat sã anun-
þe lichidatorul judiciar pânã la data ºi
ora stabilitã în prezenta publicaþie de
vânzare. Potenþialii cumparatori trebu-
ie sã formuleze o ofertã de cumparare
pânã la data de 28.05.2014. Relaþii su-
plimentare ºi caietul de sarcini la tel
0251415158 fax 0251418919 e-mail:
nicksprl@yahoo.com.

Administratorul S.C. AGROSERVICE
Bistreþ S.A. cu sediul în comuna Bistreþ,
Calea Dunãrii 366 convoacã Adunarea
Generalã a acþionarilor în data de 27 iu-
nie 2014, ora 9.00 la sediul societãþii cu
urmãtoarea ordine de zi: 1. Prelungirea
cu un an a liniei de credit în valoare de
60.000 lei de la BRD GSG Craiova pen-
tru finanþarea activitãþii de producþie;
2. Revocarea vechii comisii de cenzori
ºi alegerea unei noi comisii; 3. Discuþii
pe marginea bilanþului societãþii pe anul
2013. 4. Diverse. In cazul neîndeplinirii
cvorumului, Adunarea Generalã se va
reprograma pe 28 iunie la aceeaºi orã
la sediul societãþii.

Preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj ºi în-
tregul colectiv al institu-
þiei sunt alãturi de dom-
nul Sorin Rãducan, în
momentele de grea în-
cercare pricinuite de
pierderea tatãlui sãu. În
aceste clipe de profundã
întristare, ne exprimãm
întreaga compasiune
pentru rudele îndoliate.
Sincere condoleanþe!

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Îngrijesc persoanã vârstnicã,
cu maximã seriozitate, în
scopul donãrii unei locuinþe.
Telefon: 0723/466.154.
Coafez ºi tund la domici-
liul clientului. Telefon:
0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut
reparaþii canapele, fotolii,
colþare. Calitate ºi seriozita-
te. Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) garsoni-
erã Brazdã. Telefon:
0765/610.457.
Vând garsonierã Lãpuº
etaj 3/4 deosebitã. Preþ
83.000 lei. Telefon: 0761/
142.328.
Vând garsonierã semide-
comandatã Valea Roºie.
Telefon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA, etaj. III.
Telefon: 0761/387.316.

Apartament 2 camere ul-
tracentral, ultralux, A.C. in-
ternet, toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând 2 decomandate 4/
4 Billa. Telefon: 0749/
437.958; 0740/218.188.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0 (sau
închiriez). Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Tele-
fon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã naþi-
onalizatã, zonã centralã,
gaze, curte, cumpãrat
de la proprietar. Even-
tual, schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Telefon:
0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland Cra-
iova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
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Cu sufletele sfâºiate de dure-
re, fiul Sorin Rãducan ºi nepo-
tul Vlad Rãducan anunþã dece-
sul fulgerãtor al celui ce a fost
IONEL MARCEL RÃDUCAN.

Trupul neînsufleþit este depus
la capela cimitirului Ungureni.
Înmormântarea va avea loc
miercuri, 14 mai, ora 11.30, la
cimitirul Ungureni.

Dumnezeu sã-þi odihneascã
sufletul tãu bun!

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu îm-
bunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 decomandate 1
Mai, 2 bãi, 2 balcoane, 86
m.p. îmbunãtãþiri. Preþ
49.000 euro. Telefon:
0761/142.328.
Vând (schimb) 3 camere
semidecomandate 43 mp,
etaj 1 cu apartament 2 ca-
mere decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro. Te-
lefon: 0351/409.381.

CASE
Vând D+P 6 camere, pivni-
þã, utilitãþi, 2 bãi + 3 camere
cãrãmidã, teren 1300 mp str.
Bucovãþ - 95000 Euro. Tele-
fon: 0769/360.741.
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere,
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 comercial,
cadastru. Telefon: 0764/
735.304.

Vând casã Bucovãþ. Tele-
fon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã. Te-
lefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp te-
ren, localitatea Podari. Te-
lefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere, în-
cãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craiova. Tele-
fon: 0788/452.733. Rog
seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, liva-
dã, vie, în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
7000 mp teren, 2,5 Euro /
mp. Telefon: 0757/
650.778.
Vând teren zonã centra-
lã, 260 metri pãtraþi. Preþ
210 euro/mp. Telefon:
0769/709.451.
Vând teren 1500 mp des-
chidere 30 m Bariera Vâl-
cii 20 Euro / mp. Telefon:
0748/887.219.

Vând teren urgent str. Pã-
uniþei – 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, deschi-
dere 22 m, Telefon: 0784/
607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de Cra-
iova, cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele liceului).
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZDA,
Calea Bucureºti, km 9,
ideal showroom parc
auto, benzinãrie, 1000 m,
deschidere 18 m, sau
2000 m - 36 m. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scurtu
Gheorghe. Telefon: 0251/
457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Tele-
fon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Co-
ºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþi-
me Centura de Nord, 15
E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimni-
cu de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor (între
vile). Telefon: 0351/
170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lo-
tul de casã în spatele spi-
talului Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren Centu-
ra de Nord, 13 euro/mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdu-
re situatã în Ocnele Mari,
zona ºtrand. Telefon:
0741/078.812.

Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie +
alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil. Te-
lefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500 Euro.
Telefon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 ca-
mere decomandat, etaj l-
3. Telefon: 0763/690.698.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

Solenza - 2004, benzinã,
revizie 2015, stare exce-
lentã 91000 km, 4500
RON, consum sub 4,5%.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând Tico la cheie 2000
lei. Telefon: 0761/155.549.
Vând BMW 320 D, an fa-
bricaþie 2003. Telefon:
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. Telefon: 0763/
690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ 2500
Euro negociabil. Telefon:
0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foarte bunã.
Telefon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând familii de albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
Vând pãlãrie fetru nr.55
nouã- 50 lei, sapã ºi cas-
ma cu coadã 7 lei/ buc,
saltea Dormeo 2/1m cu
husã 90 lei. Telefon.
0770/ 303.445.
Vând aparat de sudurã,
autogen polizor , borma-
ºinã, parbriz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci. Te-
lefon: 0770/661.777.
Vând urgent MSI ALL  - IN
ONE PC wind Top AE
1920 ÎN GARANÞIE. 300
EURO. TELEFON:
0722456.609.
Vând þiglã Jimbolia din
demolãri ºi cãpriori stejar.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Perucã pãr sintetic, scurt,
ondulat, culoare roºu spre
castaniu, 60 RON, nego-
ciabil. Telefon: 0351/
181.202; 0767/049.976.

Instalaþie hidrofor irigaþii tri-
fazatã completã, motor
Honda pentru pompã ºi
echipament vânãtoare
din piele. Telefon: 0760/
521.340.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Telefon:
0251/414.112; 0727/
463.456.
Vând albine, familii puter-
nice. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã. Te-
lefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar. Te-
lefon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând vin roºu 5 lei litru.
Telefon: 0753/876.047.
Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã, 60
elemente calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane imprimat
Steag UE ºi NATO toate
mãrimile plus ºabloane
pentru BATISTE toate mã-
rimile manuale. Telefon:
0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37 cm,
120 Ron, aparate de ra-
dio Selena, Gloria, 30 lei
bucata. Telefon: 0729/
977.036.
Vând plug pentru boi. Te-
lefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari,
inox veritabil - stazã per-
fectã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni so-
iurile Regina, Gorela ºi
Sengana din pepinierã
sau ghiveci. Preþ 7 lei fãrã
ghiveci, 9 lei cu ghiveci.
Telefon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã polizor 250
x 20 x 25 mm, polizor (flex)
125 mm 850 W nou, cau-
ciucuri 155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Telefon:
0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope
de iarnã (Michelin) pentru
Renault Megane 2. Tele-
fon: 0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine întreþi-
nut. Preþ 600 lei negocia-
bil. Telefon: 0745/520.410;
0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate din
pãr natural. Telefon: 0251/
531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STUDIO
ºi BMB 232. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolo-
siþi, antiderapante, cãru-
cior copii modern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcu-
te dar nefinisate la cimitirul
Romaneºti, convenabil.
Telefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 ser-
tare, stare foarte bunã,
asigur garanþie 1 an. Te-
lefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, al-
bastru, roºu cu sau fãrã
þepi. Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru fe-
luri, fãrã ulei, cu doar cinci
minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale,
ceasuri de masã ºi o
pendulã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit locuin-
þe la un preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigila-
tã, televizor color diagona-
lã 30 cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Albalux,
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E 460,
500 Ron, Nokia 113, 80
Ron garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bu-
telie, aparat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din pie-
le, maºinã de cusut, ga-
lerii sculptate, 9 ha pãdu-
re - Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei, gar-
niþã de unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare foarte
bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.

Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã nea-
grã, schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 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, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.

Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de be-
ton pentru vie (nefolosiþi).
Telefon: 0784/791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultracen-
tral, pretabil firmã. Telefon:
0745/698.425.
ÎNCHIRIEZ apartament 2
camere, semidecoman-
dat, Valea Roºie. Telefon:
0740/522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã). Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu
centralã Craioviþa Nouã,
250 lei/lunã.  Telefon:
0766/328.569.
Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906.

Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi). Tele-
fon: 0767/993.510.
Închiriez sau vând locaþie
pentru cultivarea cãpºuni-
lor din solarii suspendate.
Telefon: 0762/278.639.
Garsonierã mobilatã et. 1/
5, Bucureºti – Vitan. Ex-
clus agenþie, 230 Euro /
lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu o
fatã, vârsta 24 ani, pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.
Pensionar, 65 ani, 1,60
înãlþime, caut pensionarã
cu suflet fãrã locuinþã ºi
copii, pentru a petrece tot
restul vieþii împreunã ºi în-
grijire gospodãrie la þarã.
Telefon. 0784/ 743.541.
Domn, doresc doamnã
peste 50 ani, modestã,
fãrã obligaþii. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.
Pensionar caut doamnã
maxim 70 ani cu permis auto.
Telefon. 0757/ 322.534.

Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã se-
rioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0785/103.411; 0740/
895.691.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru a
fora un puþ. Telefon: 0748/
195.954.
Cumpãr ºi plantez pomi
în curþi sau grãdini. Împãr-
þim fructele. Telefon: 0766/
304.708.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdi-
nã. Telefon: 0727/884.205.

PIERDERI
S.C. MIHAFLOR SRL
Craiova anunþã pierde-
rea dovadã fiscalã. Se
declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Colectivul APIA Dolj
este alãturi de domnul
director executiv Rãdu-
can Nicolae Sorin  la
greaua pierdere prici-
nuitã de decesul tatãlui.
Sincere condoleanþe!
Un ultim omagiu omu-
lui de aleasã omenie
procuror VÂNÃTORU
ION. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Sincere condolean-
þe familiei îndoliate!
Aurelia Prunescu.
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Simona Halep (nr. 5 WTA) a pier-
dut, duminicã searã, finala de la Ma-
drid în faþa Mariei ªarapova (nr. 9
WTA), dupã ce a luptat eroic contra
fostului lider mondial. Românca a
câºtigat primul set, însã rusoiaca a
revenit ºi a cucerit în premierã tro-
feul la Masters-ul spaniol.

Halep nu i-a lãsat nici o ºansã
oponentei în startul meciului. A con-
dus cu 4-0, iar ªarapova ºi-a câºtigat

Halep, dupã titlul pierdut la Madrid în faþa ªaropovei:Halep, dupã titlul pierdut la Madrid în faþa ªaropovei:Halep, dupã titlul pierdut la Madrid în faþa ªaropovei:Halep, dupã titlul pierdut la Madrid în faþa ªaropovei:Halep, dupã titlul pierdut la Madrid în faþa ªaropovei:
„Ea a lovit mai puternic, ºtie sã gestioneze finalele”„Ea a lovit mai puternic, ºtie sã gestioneze finalele”„Ea a lovit mai puternic, ºtie sã gestioneze finalele”„Ea a lovit mai puternic, ºtie sã gestioneze finalele”„Ea a lovit mai puternic, ºtie sã gestioneze finalele”

în premierã serviciul dupã ce a sal-
vat o minge de break.

Halep s-a impus cu 6-1 în primul
set, la finele a doar o jumãtate de orã.
Lucrurile s-au schimbat radical în
actul secund. ªarapova a câºtigat de
douã ori pe serviciul lui Halep ºi ºi-a
adjudecat setul cu 6-2.

“Am început bine meciul, ea a fã-
cut, într-adevãr, mai multe greºeli, eu
am fost foarte relaxatã, am jucat fãrã

presiune, însã dupã primul set ea ºi-a
dat drumul la joc, a lovit mai puternic,
eu cred cã am fãcut pasul în spate ºi
nu prea mi-a mai mers aºa de bine”, a
declarat Halep la finalul partidei de la
Madrid, unde a fost aclamatã de spec-
tatorii prezenþi în tribune.

Cu alte douã break-uri s-a des-
prins rusoaica la 4-1 în decisiv. Ha-
lep a câºtigat apoi douã game-uri la
rând, însã ªarapova s-a impus în cele
din urmã cu 6-3. Rusoaica a cucerit
astfel pentru prima oarã turneul, dupã
ce anul trecut a fost învinsã în ulti-
mul act de Serena Williams. Pe zgu-
rã, doar sportiva din SUA a bãtut-o
pe ªarapova din 2011 încoace.

“Da, este ºi un plus cã ea ºtie sã
gestioneze finalele pentru cã a ju-
cat atâtea, dar, cum am spus, asta a
fost sã fie, e meritul ei pentru acest
titlu ºi eu voi merge mai departe”, a
adãugat Halep, aflatã la cel mai bun
rezultat din carierã într-un turneu de
Masters.

O victorie la Madrid ar fi urcat-o
pe Halep pe locul 4 în lume, peste
bielorusa Victoria Azarenka. Aºa a
rãmas pe 5.

Pentru performanþa din capitala

Spaniei, Halep a obþinut 650 de punc-
te WTA ºi 342.600 de euro.

Halep ºi Cîrstea ºi-au aflat
adversarele de la Roma

Simona Halep nu are timp sã se
odihneascã dupã finala de la Madrid.
Constãnþeanca este cotatã cu ºansa
a patra la Roma, turneul la care fãcea
furori anul trecut ºi de la care a înce-
put ascensiunea ei formidabilã.

Halep va intra direct în turul se-
cund ºi va juca, astãzi, împotriva ame-
ricancei Madison Keys (nr. 47). Spor-
tiva de peste Ocean a învins-o în pri-
ma rundã pe compatrioata sa, Alison
Riske, cu 6-2, 6-2 ºi a fãcut pasul spre

runda secundã de la Foro Italico.
Simona a mai jucat o datã cu Ma-

dison Keys, iar rezultatul nu a fost
unul plãcut – 1-6, 4-6 în luna ianua-
rie, în primul tur la Sidney.

Românca are de apãrat 425 de
puncte la Roma dupã parcursul de
excepþie de anul trecut: din calificãri
a ajuns pânã în semifinale, unde a
fost învinsã de Serena Williams.

Cealaltã româncã prezentã pe ta-
bloul principal, Sorana Cîrstea (nr. 27
WTA), va juca în turul I împotriva
altei americance, Christina McHale
(nr. 63), sportivã venitã din calificãri.

Va fi prima întâlnire dintre cele
douã jucãtoare în circuitul WTA.

Nadal a câºtigat întrecerea masculinã
Ulterior finalei feminine, Rafael

Nadal, numãrul 1 mondial, a câºti-
gat turneul masculin de simplu,
dupã ce adversarul sãu din ulti-
mul act al competiþiei, japonezul
Kei Nishikori, a abandonat în se-
tul trei.

Nadal a pierdut primul set, scor
2-6, ºi l-a câºtigat pe al doilea cu
6-4, iar în al treilea, în momentul în

care conducea cu 3-0, Nishikori, al
zecelea favorit, a abandonat din
cauza unei accidentãri la spate.

Acesta este al treilea titlu din
2014 pentru Rafael Nadal, dupã
cele de la Rio de Janeiro ºi Doha.

Nadal s-a mai impus la Madrid
în 2005, 2010 ºi 2013, devenind pri-
mul jucãtor care a câºtigat de pa-
tru ori trofeul în capitala Spaniei.

Într-o atmosferã dezolantã, pe un stadion
neutru ºi gol, din cauza binecunoscutului con-
flict din estul Ucrainei, echipa pregãtitã de Mir-
cea Lucescu, ªahtior Doneþk, a câºtigat, dumi-
nicã, jocul cu Zorya Lugansk, scor 3-1, ºi a cu-
cerit un nou campionat.

Golurile partidei disputate la peste 300 de
kilometri de Lugansk, în oraºul Cherkasi, au
venit din partea lui Luiz Adriano (16, 29) ºi
Eduardo Da Silva (90+4), respectiv Ljubeno-
vici (45+4).

Este al 9-lea titlu din istorie pentru ªahtior,
al 8-lea cu tehnicianul român la timonã, dintre
care ultimele 5 consecutive.

Succesul s-a conturat mai greu decât în anii
precedenþi, ªahtiorul fiind la un moment dat la
3 puncte în spatele principalei urmãritoare
Dnepr (n.r. acum are 6 puncte avans, cu o etapã

„Il Luce” a cucerit un nou titlu în Ucraina
rãmasã de disputat). „Acela a fost momentul
cel mai greu, pentru cã nu mai depindeam de
noi”, a recunoscut Lucescu. Datã fiind situaþia
politicã tensionatã, bucuria de la finalul parti-
dei cu Zorya a fost una reþinutã pentru antre-
norul român, ºi nici jucãtorii n-au mai fãcut bãi
de ºampanie, ca-n alþi ani.

Lasã ªahtiorul dupã un deceniu?
Peste trei zile, la 16 mai, se împlinesc fix 10 ani

de când Mircea Lucescu a preluat echipa miliar-
darului ucrainean Rinat Ahmetov. A fost un de-
ceniu de fantastic pentru ªahtiorul lui „Il Luce”,
echipã care a dominat ambele competiþii interne,
a câºtigat Cupa UEFA ºi a jucat sferturi de finalã
în Liga Campionilor. Lucescu ar mai avea un an
de contract cu ªahtior, dar situaþia politicã mult
prea încordatã pune serios sub semnul întrebã-

rii rãmânerea tehnicianului român la Doneþk.
Turcia s-a deschis deja pentru Lucescu, care
este vãzut în continuare la Istanbul ca o garan-
þie a succesului, dupã ce a câºtigat campionatul
atât cu Beºiktaº, cât ºi cu Galata.

Pânã sã „abandoneze” sau nu regiunea Don-
bass, Lucescu va încerca sã aducã în muzeul
clubului ºi Cupa Ucrainei, duelându-se joi, în
ultimul act, într-un joc de asemenea cu porþile
închiese, pentru a evita nedorite conflicte între
suporteri, cu rivala Dinamo Kiev. Ieri nu se ºtia
încã nici mãcar locul de disputare al finalei, cert
e cã un succes ar aduce al 20-lea trofeu pentru
Lucescu la ªahtior.

19 trofee a câºtigat Lucescu la ªahtior, pe
lângã cele 8 campionate trecându-ºi în palmares
5 Cupe ale Ucrainei, 5 Supercupe ºi Cupa UEFA.

„Pãcat cã acest meci cu Zorya s-a jucat fãrã

spectatori, bucuria noastrã a fost umbritã. Ar fi
trebuit sã asiste mãcar oamenii din acest oraº.
A fost cel mai greu titlu, dar e meritat cu priso-
sinþã. Nu mã întrebaþi acum ce fac, totul depin-
de de situaþia politicã”, a mai spus Lucescu.

Seria I
Victoria Pleniþa – Recolta Galicea Mare 13-2, Progresul Bãileºti

– Avântul Giubega 4-0, Avântul Verbiþa – SIC Pan Unirea 1-3,
Voinþa Caraula – Voinþa Radovan 5-1, Tractorul Cetate – SC
Poiana Mare 3-0, Flacãra Moþãþei – Avântul Rast 2-3, Viitorul
Vârtop – Fulgerul Maglavit 6-3, Viitorul Ciupercenii Noi – Viito-
rul Întorsura 5-0.

1. SIC PAN 64 9. Ciupercenii N. 26
2. Poiana M.* 47 10. Întorsura* 26
3. Pleniþa 46 11. Maglavit 23
4. Moþãþei* 40 12. Radovan** 22
5. Cetate* 39 13. Verbiþa 20
6. Caraula 37 14. Giubega 19
7. Rast* 36 15. Vârtop 16
8. Bãileºti* 35 16. Galicea Mare 14
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt  penalizate cu 6 puncte.

LIGA A V-A – ETAPA A 23-A
Seria a II-a

Luceafãrul Craiova – Voinþa Belcin 6-0, Inter Secui – Jiul Breasta
5-1, Viitorul II Cârcea – Rapid Potmelþu 3-1, Standard ªimnicu
de Sus – AS Goieºti 3-1, ªtiinþa Malu Mare – Unirea Braloºtiþa
9-0, Arena Bulls Preajba – Jiul Bucovãþ 3-0, Avântul Þuglui –
Viitorul Craiova 2-0. Viitorul Coºoveni a stat.

1. Malu Mare 56 9. Þuglui 30
2. Coºoveni* 52 10. Braloºtiþa* 22
3. Preajba 44 11. ªimnicu S.* 19
4. Cârcea II* 40 12. Luceafãrul* 19
5. Potmelþu* 40 13. Breasta* 19
6. Secui* 39 14. Bucovãþ 11
7. Goieºti* 37 15. Viitorul Cr. 5
8. Belcin* 31

Seria a III-a
AS Rojiºte – Viitorul Ghindeni 7-1, Unirea Tricolor Dãbuleni –

Viitorul Apele Vii 3-1, Victoria Cãlãraºi – Progresul Amãrãºtii de
Sus 2-2, Progresul Castranova – Unirea Tâmbureºti 0-2, Sporting
Leu – Ajax Dobroteºti 5-2, Olimpia Bãdoºi – Viitorul Bratovoieºti
3-0. Unirea Amãrãºtii de Jos – Fulgerul Mârºani nu s-a disputat.

1. Tâmbureºti* 47 8. Amãr. S.* 32
2. Mârºani** 40 9. Cãlãraºi** 21
3. Dãbuleni** 40 10. Bãdoºi** 20
4. Leu* 37 1 1 .

Castran.** 18
5. Dobroteºti* 37 12. Bratovoieºti 16
6. Apele Vii 34 13. Ghindeni 12
7. Rojiºte** 33 14. Amãrãºtii J**9
Progresul Castranova este penalizatã cu 6 puncte.
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

Seria I – Etapa a 18-a

Unirea Vela – Victoria Basarabi 3-0, Viitorul
Dobridor – Viitorul Siliºtea Crucii 3-1, Gloria
Catane – Recolta Cioroiaºi 2-1, Dunãrea Negoi
– Recolta Seaca de Câmp 3-0, Progresul Ciper-
cenii Vechi – Juvenâtus Piscu Vechi 1-1.

1. Piscu Vechi 37 6. Vela* 24
2. Siliºtea Cr. 34 7. Catane 22
3. Basarabi 31 8. Negoi 21
4. Cioroiaºi** 31 9. Ciuperceni* 19
5. Dobridor 25 10. Seaca C. 11

Seria a II-a – Etapa a 20-a
A.F.C. Giurgiþa – ªtiinþa Calopãr 3-3, Viitorul

Mãceºu de Sus – Aktiv Padea 4-1, Triumf Bâr-
ca – Recolta Urzicuþa 3-0, Dunãrea Gighera –
Viitorul Gângiova 16-1, Progresul Cerãt – Re-
colta Mãceºu de Jos 2-2, Unirea Goicea – Vii-
torul Valea Stanciului 3-0.

1. Gighera 47 7. Cerãt* 30
2. Bârca 47 8. Urzicuþa* 21
3. Mãceºu S. 40 9. Padea 19
4. Mãceºu J. 35 10. Gângiova 14
5. Goicea 35 11. Calopãr 13
6. Giurgiþa 32 12. Valea St. 13

Seria a III-a – Etapa a 20-a
Energia Radomir – Voinþa Puþuri 4-0, Avântul

Pieleºti – Luceafãrul Popânzãleºti 4-0, Toren-
tul Secui – Unirea Dioºti 3-3, Avântul Daneþi –
Atletico Zãnoaga 1-2, Avântul Dobreºti – Vii-
torul Sadova 4-2, Flacãra Drãgoteºti – Unirea
Câmpeni 2-2.

1. Radomir* 51 7. Pieleºti* 33
2. Daneþi* 43 8. Câmpeni* 23
3. Puþuri 39 9. Dioºti 20
4. Dobreºti* 37 10. Secui* 16
5. Zãnoaga* 35 11. Drãgoteºti* 8
6. Sadova* 34 12. Popânzãl.* 3
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a IV-a – Etapa a 21-a
Jiul Mihãiþa – Avântul Gherceºti 0-0, Energia

Craiova – Viitorul Valea Fântânilor 3-0, FC Schi-
tu – AS Greceºti 3-0, Viitorul Sfârcea – AS Sca-
eºti 0-3, Voinþa Raznic – Viitorul Brãdeºti 3-0.
Vulturul Cernãteºti ºi Progresul Mischii stau.

1. Scaeºti 49 7. Mihãiþa 22
2. Cernãteºti** 43 8. Valea F.* 19
3. Energia* 32 9. Mischii** 18
4. Raznic 28 10. Sfârcea 16
5. Gherceºti 27 11. Brãdeºti 10
6. Schitu** 25 12. Greceºti 9
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin.

LIGA A VI-A
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PREMIER LEAGUE – ETAPA A 38-A – ULTIMA

Duminicã: Cardiff – Chelsea 1-2 (Bellamy
15 / Schurrle 72, Torres 75), Fulham – Crystal
P. 2-2 (Woodrow 61, David 90+4 / Gayle 28,
84), Hull – Everton 0-2 (McCarthy 9, Lukaku
46), Liverpool – Newcastle 2-1 (Agger 63, Stur-
ridge 65 / Skrtel 20 aut.), Man. City – West
Ham 2-0 (Nasri 29, Kompany 49; Costel Pan-
tilimon a fost rezervã la gazde), Norwich –
Arsenal 0-2 (Rampsey 53, Jenkinson 62),
Southampton – Man. United 1-1 (Lambert 28
/ Mata 54), Sunderland – Swansea 1-3 (Bo-
rini 50 / Dyer 7, Emnes 14, Bony 54), Totten-
ham – Aston V. 3-0 (Paulinho 14, Baker 35
aut., Adebayor 38 pen.; Vlad Chiricheº a fost
integralist la gazde), West Brom – Stoke 1-2

(Sessegnon 56 / McAuley 22 aut., Adam 87).
1. Man City 86 11. Crystal P. 45
2. Liverpool 84 12. Swansea 42
3. Chelsea 82 13. West Ham 40
4. Arsenal 79 14. Sunderland 38
5. Everton 72 15. Aston V. 38
6. Tottenham 69 16. Hull 37
7. Man. Utd 64 17. West B. 36
8. Southampton 56 18. Norwich 33
9. Stoke 50 19. Fulham 32
10. Newcastle 49 20. Cardiff 30
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii Cham-

pions League, locurile 5-6 plus câºtigãtoa-
rea Cupei Angliei (se joacã între Arsenal ºi
Hull) – Europa League ( dacã se impune Ar-
senal, în competiþie merge ºi locul 7), locuri-
le 18-20 au retrogradat.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 37-A

Sâmbãtã: Villarreal – Rayo 4-0 (Uche 22, Bru-
no 42, Pereira 55, Costa 64; La oaspeþi, Rãz-
van Raþ a jucat începând cu minutul 15), Le-
vante – Valencia 2-0 (Angel 70, Ivanschitz 81).

Duminicã: Bilbao – Sociedad 1-1 (Munian 50 /
Agirretxe 75), Atl. Madrid – Malaga 1-1 (Alder-
weireld 74 / Samu 65), Elche – Barcelona 0-0

(Cristian Sãpunaru nu s-a aflat în lotul formaþiei
gazdã), Getafe – Sevilla 1-0 (Escudero 70; La
gazde, Ciprian Marica a jucat pânã în minutul
78), Granada – Almeria 0-2 (Verza 19 pen., A. Vi-
dal 83 pen.), Betis – Valladolid 4-3 (Pena 6 aut.,
Molina 54, Castro 76, Juanfran 90+1), Espany-
ol – Osasuna 1-1 (Colotto 21 / Acuna 44; La
gazde, Gabriel Torje a jucat pânã în minutul 65),
Celta – Real M. 2-0 (Charles 43, 63).

1. Atl. Madrid 89 11. Rayo 43
2. Barcelona 86 12. Espanyol 42
3. Real M. 84 13. Malaga 42
4. Bilbao 69 14. Elche 40
5. Sevilla 60 15. Almeria 39
6. Sociedad 59 16. Getafe 39
7. Villarreal 56 17. Granada 38
8. Celta 49 18. Osasuna 36
9. Levante 48 19. Valladolid 36
10. Valencia 46 20. Betis 25
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii Cham-

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

SERIE A – ETAPA A 37-A

Sâmbãtã: Verona – Udinese 2-2 (Toni 14
pen., Hallfredsson 54 / Di Natale 56, Badu
90+1), Inter – Lazio 4-1 (Palacio 7, 37, Icardi
34, Hernanes 79 / Biava 2; La oaspeþi, ªtefan
Radu a fost suspendat).

Duminicã: Atalanta – Milan 2-1 (Denis 68
pen., Brienza 90+6 / Bellini 51 aut.; Constan-
tin Nica a fost rezervã la gazde), Bologna –
Catania 1-2 (Morleo 79 / Monzon 22, Berges-
sio 84), Cagliari – Chievo 0-1 (Dainelli 72; La
oaspeþi, Adrian Stoian a fost rezervã), Livor-
no – Fiorentina 0-1 (Cuadrado 57), Sassuolo
– Genoa 4-2 (Floro Flores 16, 89, Biondini
66, Vrsaljko 86 aut. / Calaio 40, Gilardino
76), Sampdoria – Napoli 2-5 (Eder 30, Wszo-
lek 88 / Zapata 19, Insigne 27, Callejon 32,
Hamsik 47, Mustafi 61 aut.), Torino – Parma
1-1 (Immobile 42 / Biabiany 71), Roma – Ju-
ventus 0-1 (Osvaldo 90+4; Bogdan Lobonþ a
fost rezervã la capitolini).

1. Juventus 99 11. Atalanta 50
2. Roma 85 12. Sampdoria 44
3. Napoli 75 13. Udinese 43
4. Fiorentina 64 14. Genoa 41
5. Inter 60 15. Cagliari 39
6. Torino 56 16. Sassuolo 34
7. Parma 55 17. Chievo 33
8. Milan 54 18. Bologna 29
9. Verona 54 19. Catania 29
10. Lazio 53 20. Livorno 25
Locurile 1-3 – grupe sau preliminarii Cham-

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

Echipa lui Costel Pantilimon, Manches-
ter City, a triumfat, duminicã, pentru a pa-
tra oarã în campionatul Angliei, ulterior par-
tidei din ultima rundã, 2-0 pe teren pro-
priu, cu West Ham United. Cum primul
criteriu de departajare în cazul unei egali-
tãþi de puncte cu Liverpool era golavera-
jul, net favorabil lui City, „cetãþenii” se
încoronau ºi cu o remizã.

Doar 15 zile a stat Manchester City pe
primul loc în Premier League în acest se-
zon. A fost, însã, suficient pentru ca Ma-
nuel Pellegrini sã câºtige primul titlu de
campion în Europa la chiar primul sezon
ca manager al echipei de pe “Etihad Sta-
dium”. Chilianul de 60 de ani a surprins
prin stilul ultraofensiv, dar ºi prin calmul
de care a dat dovadã, în ciuda numeroa-
selor sincope din partea echipei sale, mai
ales dupã un start neaºteptat în meciurile
din deplasare, în care City a obþinut prima
victorie pe teren strãin abia în etapa a opta,
scor 3-1, cu aceeaºi West Ham. În rest,
“cetãþenii” au pierdut cu Cardiff, Aston
Villa sau Sunderland, toate echipe din sub-
solul clasamentului.

Însã, adevãrata forþã a lui City a fost
reprezentatã de evoluþiile remarcabile de
pe propriul teren, unde echipa lui Pelle-
grini nu a pierdut decât cinci puncte, dupã
un eºec cu Chelsea (0-1) ºi un egal cu
Sunderland (2-2), cu un golaveraj incre-
dibil, 65-13! Asta deºi golgheterul echipei
în acest sezon, Sergio Aguero a ratat 16

meciuri din cauza accidentãrilor, evoluând
în doar 22 de partide pentru City în Pre-
mier League. Totuºi, locul lui Aguero a fost
luat cu brio în prima ligã englezã de ivori-
anul Yaya Toure, care a devenit al doilea
mijlocaº din istoria Premier League cu cel
puþin 20 de goluri marcate într-un singur
sezon.

City, campioanã în precedentele ocazii
în 1937, 1968 ºi 2012, a cucerit în acest
an ºi Cupa Ligii, dupã o finalã cu Sunder-
land (3-1).

Interesant este ºi faptul cã portarul Cos-

tel Pantilimon a primit medalie de campion
în acest sezon, dupã ce în 2012  nu a avut
acest privilegiu, având în vedere cã nu a
jucat nici un meci. De data aceasta, goal-
keeperul de 27 de ani, care a evoluat în 7
partide în tricoul lui City în Premier Lea-
gue, dupã ce Manuel Pellegrini l-a titulari-
zat în dauna lui Joe Hart în toamna prece-
dentã, a profitat de schimbarea regulilor din
campionatul englez, care susþin cã un ju-
cãtor poate câºtiga medalie de campion doar
dupã ce joacã minimum 5 partide într-un
sezon (ºi nu 10 cum era pânã acum un an).

În contexul în care  Barcelona n-a reuºit
decât o remizã albã la Elche, Atletico Madrid
a irosit o oportunitate imensã de a lua titlul,
încheind, de asemenea la egalitate, 1-1, aca-

Caballero a amânat verdictul la vârf în Primera, pentru runda finalã
Real a pierdut orice ºansã la primul loc, iar campioana

se decide în “directul” Barca – Atletico!

sã, cu Malaga. Portarul vizitatorilor,
Willy Cabalero, a fost omul negru
pentru oamenii lui Simeone, acesta fã-
când practic minuni în poarta anda-
luzilor. Antologicã rãmâne faza din
prelungirile partidei, când Caballero a
scos miraculos de la vinclu un ºut al
lui Adrian. Cum Real a cedat la Vigo,
0-2 cu Celta, Barcelona ºi Atletico îºi

vor diputa titlul în ultima rundã pe “Camp
Nou” (duminicã), unde madrilenii se pot în-
corona dacã nu pierd. Chiar dacã Real câº-
tiga, “galacticii” aveau ºanse infime la titlu,

având nevoie de o victorie a Barcei cu Atle-
tico. Greu de crezut cã s-ar fi întâmplat aºa,
þinând cont de imensa rivalitate dintre cele
douã. Tot în ceea ce priveºte jocul de la Vigo,
prin faptul cã n-au reuºit sã câºtige, “galac-
ticii” au menþinut-o în lupta pentru titlu pe
Barca.

Altfel, Cosmin Contra a reuºit o victorie
imensã în tentativa de a o slava de la retro-
gradare pe Getafe (1-0 cu Sevilla), formaþie
ce mai are nevoie de un punct, în deplasarea
de pe terenul concitadinei Rayo, pentru a-ºi
asigura ºi matematic menþinerea în Primera.

Atacantul formaþiei Paris Saint-
Germain, Zlatan Ibrahimovici, a
fost ales, duminicã searã, pentru al
doilea an consecutiv, cel mai bun
jucãtor din campionatul Franþei de
cãtre UNFP (Uniunea Naþiona;ã a
Fotbaliºtilor Profesioniºti).

Ibrahimovici este al treilea
jucãtor care câºtigã titlul de douã
ori la rând, dupã portughezul
Pedro Pauleta (2002, 2003) ºi
belgianul Eden Hazard (2011,
2012).

Suedezul de 32 de ani i-a
devansat pe doi coechipierii sãi,
Thiago Silva ºi Thiago Motta, ºi pe
atacantul columbian James Rodri-
guez, de la AS Monaco.

DIGI SPORT 2

12:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Roma: ziua a 2-a.

DIGI SPORT 2

17:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã,
play-off / 18:45, 20:30 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã, play-off.

DOLCE SPORT

21:45 – FOTBAL – Meci amical: Germa-
nia – Polonia.

DOLCE SPORT 2

18:00, 22:00 – TENIS (F) – Turneul de
la Roma: ziua a 2-a.

EUROSPORT

15:30 – CICLISM – Turul Italiei: etapa a
4-a / 20:00 – SPEEDWAY – Liga Naþionalã,
în Suedia / 0:00 – CICLIM – Turul Califor-
niei, în SUA: etapa a 3-a.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMIS I I  ÎN  D IRECT

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

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 31 22 8 1 67-16 74
Astra 32 20 6 6 61-26 66
Petrolul 32 17 13 2 50-20 64
Dinamo 32 15 8 9 46-32 53
FC Vaslui 32 15 6 11 37-26 51
CFR Cluj 31 11 12 8 39-30 45
Pandurii 31 12 7 12 49-37 43
Botoşani 32 12 6 14 34-49 42
Gaz Metan 32 10 8 14 30-34 38
Ceahlăul 32 9 11 12 25-30 38
Chiajna 32 10 8 14 34-45 38
Viitorul 32 8 11 13 27-46 37
Oţelul 32 10 5 16 37-49 37
„U” Cluj 31 10 6 15 27-43 36
FC Braşov 31 9 9 13 31-38 36
ACS Poli 32 9 8 15 24-37 35
Săgeata 32 9 8 15 29-49 35
Corona 31 2 8 21 20-59 14

6

5

4

LIGA I
Etapa a XXXII-a

Săgeata – Concordia 4-0
Au marcat: Cr. Munteanu 6, 24, Fl. Achim 52, Vezan 62.
Gaz Metan – Dinamo 1-1
Au marcat: Bawab 90 / C. Matei 16
FC Vaslui – Oţelul 1-4
Au marcat: Antal 38 / Herique 2, 10, Marquinhos 31- pen., 45.
ACS Poli – Ceahlăul 1-1
Au marcat: Szekely 72 / Golubovic 54.
FC Botoşani – Astra 0-2
Au marcat: Budescu 15, Yahaya 83.
Viitorul – Petrolul 2-0
Au marcat: Gavra 51, Băluţă 87.
Meciurile Corona – „U” Cluj, CFR Cluj – FC Braşov şi Steaua –

Pandurii s-au jucat aseară.

Diferenţa netă  a Universităţii
Craiova faţă de urmăritoare la fina-
lul sezonului regulat a fost spulbe-
rată de sistemul adoptat de FRF
pentru promovare. Din c ele 12
puncte pe care le avea în faţa locu-
lui secund, Craiova a intrat în play-
off doar cu o lungime avans faţă
de Bistriţa şi două faţă de ASA. La
jumătatea play-off-ului, optimismul
a dispărut, în principal din cauza
jocului modest prestat de alb-al-
baştri, dar, paradoxal, diferenţa faţă
de locul 3 a crescut, fiind acum de
3 puncte. Pe de altă parte, faţă de
startul play-off-ului, când doar Cra-

Tenismena Ioana Roşca, jucătoare legitimată la
CSM Craiova, s-a impus atât în proba de simplu, cât
şi în cea de dublu la Campionatul Naţional U18, per-
formanţă realizată în  premieră pentru tenisul craio-
vean. La dublul, Roşca s-a impus alături de Gabriela
Ruse, chiar finalista de la simplu, de la care trecut în

Tenismena s-a impus atât la simplu, cât şi la dublu la Naţionalele U18

Ioana Roşca a adus în premieră titlul naţional la Craiova
două seturi, 7-5, 6-3. “Sunt extrem de fericită că am
reuşit să câştig ambele trofee. Am plecat încrezătoa-
re, am trecut peste tensiunea acumulată şi am înche-
iat competiţia fără vreun set pierdut, în ambele între-
ceri. Am auzit că este primul titlu obţinut de Craiova
la acest campionat naţional de juniori U18, ceea ce
mă face să fiu şi mai mândră. Sper să continuu linia
ascendentă” a declarat Ioana Roşca. Rezultatele cra-
iovencei la simplu: 6-2, 6-1 cu Luana Stanciu, 6-2, 6-
0 cu Ioana Popescu, 6-4, 6-0 cu Cristiana Tudor. Alex
Banciu, antrenorul secţiei de tenis de câmp a CSM
Craiova, a spus: „Ioana a demonstrat încă odată că
este una dintre cele mai promiţătoare jucătoare de te-
nis la nivel de juniori. Nu a mai obţinut niciun jucător
de tenis legitimat la un club din Craiova medalia de
aur la campionatul naţional U18 şi cu atât mai mult
reuşita Ioanei este demnă de apreciat”. Directorul CSM
Craiova, Sorin Manda, este mândru de sportiva clu-
bului: “Craiova este un oraş care merită performanţă
şi sportivii noştri ţin mereu ştacheta sus. Rezultatul
Ioanei ne face să fim mândri, a adus cinste clubului
nostru şi oraşului Craiova”.

Atacantul Universităţii Craiova, Andrei Ivan, a mar-
cat de cinci ori pentru naţionala under 18 a României,
care a câştigat „Turneul Păcii”, organizat la Perugia
de Liga Naţională de Ama-
tori din Italia. Ivan a reu-
şit o dublă chiar în finala
adjudecată cu 2-1 de echi-
pa pregătită de Ion Dumi-
tru contra unei selecţiona-
te din Ankara. „Turcii au
deschis scorul în minutul
15, ”tricolorii” au reuşit să
egaleze în minutul 83:
”cap” imparabil Ivan din
centrarea lui Constantines-
cu. Meciul a intrat în pre-
lungiri, iar acelaşi Ivan a
reuşit să aducă vic toria
României la ultima fază, în

Andrei Ivan, cel mai bun tricolor la „Turneul Păcii”
minutul 120” precizează site-ul FRF. România a evo-
luat cu un om în plus din minutul 67. Echipa Româ-
niei U18 utilizată în finală: Gudea - Băniţa, Ionescu

(25 Mareş),  R.  Andrei, G.
Mihai (66 Erdei) - Paţurcă,
Vereş, Tegle (24 Olaru) - Ba-
laure (56 Constantinescu),
Ivan, Iovu (39 Pham). Andrei
Ivan a mai marcat de două ori
cu Ungaria (România a câşti-
gat cu 5-1) şi o dată cu Italia
(scor 3-3). Singura partidă în
care fotbalistul craiovean nu
a înscris a fos t România –
Bulgaria 3-1. Născut în 1997,
Andrei Ivan a fost adus în iarnă
la Universitatea de la Sporting
Piteşti şi a jucat deja trei par-
tide în tricoul alb-albastru.

Alb-albaştrii trebuie să-şi conserve diferenţa
de 3 puncte în returul play-off-ului

5 finale până la Liga I...
trataţi-le ca atare!

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 15 9 3 3 20-10 30
2. CS Universitatea 15 7 3 5 20-17 24
3. Gloria Bistriţa 15 5 6 4 16-15 21
4. CSM Rm. Vâlcea15 5 5 5 15-14 20
5. Metalul Reşiţa 15 6 2 7 15-18 20
6. FC Olt Slatina 15 2 3 10 7-19 8

Play-off, Liga a II-a, seria a II-a,
etapa a 5-a

FC Olt – Universitatea Craiova
CSM Rm. Vâlcea – Gloria Bistriţa
Metalul Reşiţa – ASA Tg. Mureş

iova, ASA şi Bistriţa se luptau pen-
tru două locuri, acum sunt acum
nu mai puţin de 4 echipe care îşi
dispută un singur loc. Asta deoare-
ce ASA s-a distanţat în fruntea cla-
samentului şi probabil este mai pre-
ocupată de celebrarea promovării
sau de upgradarea lotului pentru
Liga I decât de ultimele 5 meciuri.
Pentru Craiova urmează un retur de
foc, în care trebuie să câştige 4
meciuri pentru a fi sigură de pro-
movare, cu condiţia ca eşecul să
nu vină în etapa a 7-a, la Bistriţa.
Sau, dacă se întâmplă, meciul să
nu fie pierdut la o diferenţă mai mare

de un gol. Vor fi 3 deplasări, la Sla-
tina, Bistriţa şi Reşiţa şi două me-
ciuri acasă, cu ASA şi Vâlcea, aces-
ta încheind sezonul. Vor conta foar-
te mult şi „indirectele”, care deja şi-
au făcut efectul în cazul CSU, alb-
albaştrii rămânând pe locul secund
cu acest avans de 3 puncte doar
pentru că Bistriţa s-a împiedicat
acasă cu ASA şi a fost egalată la
Reşiţa după ce a avut 2-0 la pauză.
Meciul de la finalul acestei săptă-
mâni, de la Slatina, este cel mai la
îndemână, întrucât gazdele sunt în
play-off doar ca sparring-partner,
dar apoi vor urma 4 meciuri „de
şase puncte”, dintre care, parado-
xal, cel mai uşor ar putea fi cu ASA,
dacă mureşenii sunt ca şi promo-
vaţi la acea oră. Jocul echipei nu
mulţumeşte pe nimeni în momen-
tul de faţă, dar promovarea se poa-
te obţine şi fără o evoluţie specta-
culoasă, cu condiţia ca atitudinea
să fie una potrivită. În vară se pot
schimba multe, lotul va fi cu sigu-
ranţă întărit, emulaţia care se va crea
în jurul echipei în Liga I îşi va pune
amprenta atât asupra jocului, cât şi
a moralului sau motivaţiei jucători-
lor. Craiova are nevoie să promo-
veze pentru a creşte, nu să crească
pentru a promova.


