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- Asta nu-mi place la Popes-
cu: când vine în vizită, nu mai
pleacă.
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Secţia de Pediatrie a
Spitalului Municipal „Fi-
lantropia” a fost reabili-

tată cu fonduri de la bugetul local şi din sponsorizări. O sumă
de 8 miliarde de lei vechi, echivalentul a 180.000 de euro, a fost
investită în modernizarea clădirii care funcţionează lângă Par-
cul Romanescu, cu aceşti bani fiind refăcute saloanele, grupu-
rile sanitare, bucătăria, compartimentul de primiri-ugenţe, pre-
cum şi celelalte cabinete. Totdată, la spital au fost aduse mobi-
lier nou şi aparatură medicală pentru consultaţii. Primăria Cra-
iova intenţionează să definitiveze această modernizare prin pre-
luarea unei clădiri vecine, de la Consiliul Judeţean Dolj, pentru
a amenaja în incintă secţia de chirurgie pediatrică.

Ce ar trebui
să ştim
despre alegerile
europene

Ne aflăm în toiul campaniei
oficiale pentru alegerile euro-
parlamentare care vor avea loc
între 22 şi 25 mai a.c. în cele 28
de state me mbre ale Uniunii
Europe ne . Ca o parante ză,
Olanda şi Regatul Unit deschid
„balul” joi, 22 mai a.c., iar Ce-
hia (23-24) şi Italia (24-25) au
rezervat scrutinului un interval
de două zile. Cei 388 milioane
de electori, reprezentând o po-
pulaţie de peste 500 milioane,
vor alege 751 de deputaţi pen-
tru Parlamentul European...
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Ploaie

Premierul Victor Ponta i-a solici-
tat, ieri, preºedintelui Traian Bãses-
cu convocarea Consiliului Suprem de
Apãrare a Þãrii (CSAT), pentru dis-
cuþii pe tema crizei din Ucraina, dar ºi
a disputei Bucureºti-Moscova gene-
ratã de închiderea spaþiului aerian al
României pentru zborul vicepremie-
rului rus Dmitri Rogozin. El a preci-
zat cã solicitarea de convocare a unei
astfel de reuniuni se bazeazã pe înrã-
utãþirea în ultima perioadã a situaþiei
din Ucraina, prin continuarea actelor
de încãlcare a normelor de drept ºi a
acordurilor internaþionale, dar ºi pe
acþiuni provocatoare din partea unor
oficiali ai Rusiei. Premierul a apreciat
cã, dat fiind aceste considerente, este
necesar ca România sã aibã o poziþie
instituþionalizatã la nivelul CSAT ºi
a precizat cã înaintarea cãtre preºe-
dinþie a solicitãrii de convocare a unei
reuniuni CSAT a fost decisã în urma
unei discuþii avute cu miniºtri membri
ai Consiliului, cu atribuþii în dome-
niul securitãþii ºi apãrãrii. La rândul
sãu, preºedintele Traian Bãsescu i-a
trimis o scrisoare premierului Victor
Ponta, în care îl invita la consultãri
ieri, la ora 17.30, pentru „clarificarea
nelãmuririlor Guvernului referitoare
la politica externã, de securitate ºi de
apãrare a României”. Întrebat de

Consultãri Ponta-Bãsescu pe tema situaþiei
din Ucraina ºi a declaraþiilor lui Rogozin

PNL a depus moþiunea
de cenzurã la Parlament

Liberalii au depus, ieri, moþiunea de
cenzurã împotriva Guvernului la Parla-
ment. Moþiunea este intitulatã „Opriþi
Guvernul Ponta 3 - Guvernul corupþiei,
demagogiei ºi minciunii”. Potrivit de-
putatului PNL Eugen Nicolãescu, pe
text ºi-au pus semnãtura 225 de parla-
mentari. „Faþã de ziua de ieri (n.r.- luni)
s-au mai adãugat semnãturile deputa-
þilor independenþi care aparþin PMP.
Probabil cã au simþit nevoia sã vinã sã
facã opoziþie alãturi de noi”, a spus
Nicolãescu. Potrivit textului moþiunii,
actualul Executiv condus de Victor
Ponta duce România în orizontul „în-
tunecat ºi corupt” din perioada 2001-
2004, dar ºi în perioada de dinainte de
1989, când partidul unic acaparase în-
treaga þarã.

Deponenþii care ºi-au mutat banii
de la CEC la BRD pentru Dacia,
despãgubiþi cu 100 milioane lei

Statul va despãgubi persoanele fi-
zice care ºi-au transferat dupã 22 de-
cembrie 1989 banii de la CEC la BRD
pentru achiziþionarea unui autoturism
Dacia în limita unui plafon de 100 mili-
oane de lei, prin emisiuni de titluri de
stat, prima fiind lansatã pe 4 august,
cu scadenþã la o lunã, fãrã dobândã.
Decizia a fost luatã de Guvern prin ho-
tãrâre aprobatã în ºedinþa de ieri. Pen-
tru a-ºi recupera banii, deponenþii tre-
buie sã se prezinte în termen de 30 de
zile de la intrarea în vigoare a hotãrârii
de Guvern la o agenþie BRD cu docu-
mente doveditoare în original ale su-
mei depuse la CEC, un act de identitate
valabil, acte de stare civilã, procurã spe-
cialã autentificatã pentru a face dova-
da mandatului, certificat de moºtenitor
ºi alte documente legale, dupã caz, pre-
cum ºi declaraþie pe proprie rãspunde-
re autentificatã notarial cã nu au înca-
sat despãgubirea.

Executivul a aprobat, în ºedinþa
sa de ieri, proiectul de hotãrâre de
guvern pentru adoptarea pachete-
lor de servicii medicale, de bazã ºi
minimal, ºi a Contractului-cadru care
reglementeazã condiþiile acordãrii
asistenþei medicale în cadrul siste-
mului de asigurãri sociale de sãnã-
tate pentru anii 2014-2015, a anun-
þat Ministerul Sãnãtãþii. „Pachetul
de bazã aduce ca noutate  preven-
þia, care va fi efectuatã prin comple-
tarea unei riscograme. (...) Introdu-
cem pentru pacienþii asimptomatici
(n.r. – care nu prezintã semne de
boalã) pânã la 39 de ani o vizitã obli-
gatorie la medicul de familie, cel pu-
þin o datã la trei ani, iar pentru cei
dupã 40 de ani — prezenþa anualã la
medicul de familie”, a declarat mi-
nistrul Sãnãtãþii, Nicolae Bãnicioiu,

Pachetul de servicii medicale de bazã
în sãnãtate, aprobat de Guvern

agenþia Mediafax dacã va merge la
Palatul Cotroceni, Victor Ponta a rãs-
puns: „Sigur voi merge, cu toþi mem-
brii CSAT”, ulterior adãugând cã va
merge doar cu ministrul Apãrãrii,
Mircea Duºã, ºi cu ministrul de In-
terne, vicepremierul pe probleme de
siguranþã naþionalã Gabriel Oprea,
fãrã miniºtrii economici.

Rusia va reacþiona într-o manierã
durã la acþiunile ºi declaraþiile Ro-
mâniei în legãturã cu incidentul avio-
nului delegaþiei ruse la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, a declarat luni seara
vicepremierul Dmitri Rogozin, în

contextul scandalului iscat dupã ce
oficialul rus a acuzat România cã a
interzis accesul în spaþiul sãu aeri-
an pentru avionul ce transporta de
la Chiºinãu o delegaþie guvernamen-
talã rusã, informeazã agenþia oficia-
lã de presã din Rusia, ITAR-TASS.
„Nu mai avem ce discuta cu ei dupã
aceastã situaþie. Ministerul rus de
Externe va pregãti ºi va elabora o
reacþie. Una este sã introduci sanc-
þiuni împotriva unor persoane, ca
acestea sã nu mai poatã primi vize,
dar sã forþezi sã aterizeze, cu ajuto-
rul aviaþiei militare, un avion la bor-

potrivit unui comunicat de presã
transmis de instituþie. În ceea ce pri-
veºte asistenþa medicalã primarã,
atât în pachetul minimal, cât ºi în
pachetul de bazã, în cazul suprave-
gherii gravidei s-a introdus ºi testa-
rea pentru hepatitã de etiologie vi-
ralã cu virus B ºi C, în plus faþã de
testarea HIV. Totodatã, în pachetul
de bazã au fost introduse ºi consul-
taþii de monitorizare activã prin plan
de management integrat pentru bo-
lile cronice cu impact major asupra
poverii îmbolnãvirilor privind: riscul
cardiovascular înalt — HTA, disli-
pidemie, diabet zaharat tip 2, astm
bronºic, boalã cronicã respiratorie
obstructivã, boala cronicã de rinichi.
„Pentru protecþia ºi asigurarea ac-
cesului la servicii medicale în ambu-
latoriu pentru asiguraþi, a fost revi-

zuitã lista investigaþiilor medicale
paraclinice din pachetul de bazã (au
fost introduse o serie de investiga-
þii noi, precum ATPO, sodiu seric,

potasiu seric, transferinã, angiogra-
fie RMN/ segment, testosteron
etc.)”, se mai aratã în comunicatul
de presã de la Ministerul Sãnãtãþii.

Guvernul a decis anularea obligaþiilor fiscale (im-
pozite, taxe, contribuþii sociale obligatorii) datora-
te de 15 companii din industria de apãrare care
produc sau comercializeazã armament, muniþie ºi
material de rãzboi, invocând inclusiv actualul con-
text regional geopolitic, ce „impune întãrirea capa-
citãþii de apãrare” a României, potrivit Mediafax.
Anularea obligaþiilor fiscale a fost decisã, prin or-
donanþã de urgenþã, în ºedinþa de ieri. Guvernul
aratã în ordonanþã, obþinutã de Mediafax, cã nu
existã surse de finanþare pentru stingerea acestor
obligaþii ºi cã este nevoie de anularea datoriilor,
pentru a nu se ajunge în situaþia în care companiile
din industria de apãrare sã intre în faliment, fapt

Guvernul anuleazã datoriile a 15
companii de armament

care ar conduce la imposibilitatea asigurãrii capa-
citãþilor necesare protejãrii, „în timp real”, a intere-
selor esenþiale ºi a le siguranþei naþionale. „În ac-
tualul context regional geopolitic se impune întãri-
rea capacitãþii de apãrare a României prin luarea
unor mãsuri urgente de redresare economico-fi-
nanciarã a operatorilor economici de interes stra-
tegic, astfel încât forþele naþionale de apãrare ºi
securitate sã poatã fi pregãtite pentru protejarea
intereselor esenþiale ºi siguranþei statului român,
precum ºi pentru a-ºi onora obligaþiile asumate în
calitate de stat membru NATO”, se aratã în docu-
ment. Pe lista companiilor ale cãror datorii vor fi
anulate au fost incluse Tohan Zãrneºti, Carfil Bra-

ºov, Metrom Braºov, Uzina Mecanicã Cugir, Fa-
brica de Arme Cugir, Uzina Mecanicã Plopeni, Uzi-
na Mecanicã Sadu, Uzina Mecanicã Mija, Uzina
Automecanicã Moreni, Arsenal Reºiþa, Uzina Me-
canicã Bucureºti, Electromecanica Ploieºti, Uzina
de Produse Speciale Dragomireºti, Pirochim Victo-
ria, Fabrica de Pulberi Fãgãraº. Guvernul susþine,
în material, cã sunt vizate doar companiile de stat
din industria de apãrare care sunt de interes stra-
tegic ºi au o pondere semnificativã în producþia de
armament, muniþie, blindate, fiind furnizori de bazã
pentru Forþele Sistemului Naþional de Apãrare. În
acelaºi timp, va fi opritã de drept orice mãsurã de
executare silitã pentru recuperarea datoriilor.

dul cãruia se aflã membri ai Guver-
nului rus este dincolo de orice glu-
mã (...). Reacþia trebuie sã fie dintre
cele mai dure”, a declarat Rogozin.
Aceastã situaþie a fost discutatã
luni dimineaþã cu ministrul rus de
Externe, Serghei Lavrov, ºi cu am-
basadorul României în Rusia, fiind
prezentatã premierului Dmitri Med-
vedev, a adãugat Rogozin. „Proble-
ma nu este siguranþa fizicã a unei
anumite persoane, problema este cã
au impus sancþiuni împotriva drep-
turilor cetãþenilor ruºi, inclusiv îm-
potriva autoritãþilor statului ºi a re-
prezentanþilor Guvernului Rusiei,
care au interdicþii de tranzitare a spa-
þiilor aeriene aparþinând acestor
þãri”, a subliniat vicepremierul rus.
Premierul Victor Ponta anunþa du-
minicã seara, la Antena 3, cã „eu am
gestionat, la nivelul Ministerului de
Externe ºi al celorlalte ministere,
exact cum trebuia sã procedãm (n.r.
– sã i se refuze lui Rogozin dreptul
de a tranzita prin spaþiul aerian al Ro-
mâniei pentru a reveni la Moscova,
în urma vizitei efectuate pe 9 mai în
Transnistria), ºi anume respectând
angajamentele pe care România le
are. (...) Lucrurile puteau degenera,
puteam sã cerem avioanelor de vâ-
nãtoare româneºti sã ia o decizie”.
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Numai de la bugetul local au
fost investiþi 800.000 de lei,
adicã  180.000 de  euro .  La
aceºti bani s-au adãugat ºi do-
naþiile unor sponsori, care s-
au  r id ica t  l a  aproximat iv
300.000 de lei. Cu ajutorul Ro-
tary Probitas au fost renovate

patru saloane ºi sala de trata-
ment, în total 200.000 de lei;
compania CEZ a oferit o spon-
sorizare de 45.000 de lei cu care
s-a cumpãrat mobilierul de la
parter, Facultatea de Medicinã
a din Craiova a participat cu
mobilierul pentru sala de curs,
ecograf ºi electrocardiograf, iar
Biserica „Sfântul Anton”
a donat scaune pentru
sala de aºteptare. Nu în
ultimul rând, RAADPFL
Craiova a amenajat cur-
tea spitalului.

„Acum sunt condiþii
de top”

Primarul Lia Olguþa
Vasilescu a mers, ieri,
la spital pentru a vedea
cum ara tã  sa loane le
dupã ce s-a terminat
modernizarea. Edilul a
vizitat mai multe cabi-
nete, declarând la final
cã spitalul  a devenit
unul „de top”: „Spitalul
de copii este complet
renovat. Mi-aduc amin-
te  cã  acum doi  an i ,
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Municipal „Filantropia” a fost rea-
bilitatã cu fonduri de la bugetul lo-
cal ºi din sponsorizãri. O sumã de
8 miliarde de lei vechi, echivalentul
a 180.000 de euro, a fost investitã
în modernizarea clãdirii care func-
þioneazã lângã Parcul Romanescu,
cu aceºti bani fiind refãcute saloa-
nele, grupurile sanitare, bucãtãria,
compartimentul de primiri-ugenþe,
precum ºi celelalte cabinete. Totda-
tã, la spital au fost aduse mobilier
nou ºi aparaturã medicalã pentru
consultaþii. Primãria Craiova inten-
þioneazã sã definitiveze aceastã
modernizare prin preluarea unei
clãdiri vecine, de la Consiliul Jude-
þean Dolj, pentru a amenaja în in-
cintã secþia de chirurgie pediatricã.

când am intrat în el, m-am gân-
dit cu groazã ce s-ar întâmpla
cu copilul meu dacã ar trebui sã
îl aduc aici. Îl aduci cu o boalã
ºi îl iei, probabil, cu alte ºapte.
Acum sunt condiþii de top, se
poate compara cu orice spital din
Uniunea Europeanã. Înainte toa-

te þevile erau pline de ruginã,
mobilierul era foarte vechi. Erau
ºi niºte sãli care nu se ºtie la ce
foloseau ºi care acum au fost
transformate în bãi, practic fie-
care salon are baie proprie. Sunt
bãi pentru medici, existã ºi o salã
de curs pentru studenþi”, a de-
clarat Olguþa Vasilescu.

800.000 de lei, investiþie de
la bugetul local

Autoritãþile locale considerã
însã cã investiþia este micã în
comparaþie cu volumul de lu-
crãri care s-a putut face. Prin-
tre altele, în acoperiº s-au in-

vest i t  200.000 de
le i .  Tot  a tâ t  au
costat ºi renovãrile
la cele ºapte saloa-
ne pentru spitaliza-
rea copi i lor,  plus
scãr i le  de  acces ,
dar ºi sala de curs
pentru studenþi, sala
de explorãri funcþi-
onale, bucãtãria die-
te t icã  º i  sa la  de
mese.  Ins ta la þ i i le
termice, reamenaja-
rea corpului de rea-
nimare, încã cinci
saloane, comparti-
mentul primiri-ur-
genþe copii ºi biroul
internãri au costat
ºi ele 50.000 de lei,

iar renovarea grupurilor sani-
tare – 30.000 de lei. Alte inves-
tiþii s-au fãcut în covorul PVC
antibacterian - 30.000 lei, la
ambulatoriul de specialitate ºi
la sala de aºteptare – 100.000
de lei. S-au achiziþionat saltele
ºi lenjerie nouã pentru 40 de
paturi, cinci frigidere ºi apara-

turã medicalã – scaun ORL, 11
mãsuþe de instrumentar. „Sper
ca toate mãmicile din munici-
piul Craiova sã fie mândre cã
au unde sã vinã sã-ºi rezolve
cazurile cu copii. Orice proble-
mã o pot rezolva în spitalul de
pediatrie care tocmai a fost re-
novat ºi sperãm cã nu vom dez-
amãgi în ceea ce priveºte ser-
viciile medicale”, a declarat Ali-
ce Gavrilã, managerul spitalu-
lui Clinic Municipal Filantropia.

Aparaturã nouã pentru
toate spitalele Primãriei

Craiova
Lucrãrile nu se opresc aici.

Primarul Lia Olguþa Vasilescu
a anunþat, ieri, cã intenþionea-
zã sã preia o clãdire vecinã de
la Consiliul Judeþean, care va
fi renovatã ºi transformatã în
secþie de chirurgie. „Vrem sã
transferãm aici secþia de chi-
rurgie de la Spitalul nr. 1 pen-
tru cã acolo ºtiþi cum sunt con-
diþiile ºi municipalitatea nu poa-
te sã investeascã pentru cã nu
îi aparþine.Cert este cã pânã la
jumãtatea anului viitor toate spi-
talele din Craiova, aflate în
subordinea municipalitãþii, tre-
buie sã fie la þiplã, cum îmi pla-
ce mie sã spun, adicã sã fie to-
tul nou. Nu numai igienizãrile
fãcute, dar ºi reabilitarea ter-
micã, mobilier ºi aparaturã”.

Primarul a mai spus
cã se aflã în tratative
ºi cu Ministerul Sãnã-
tãþii pentru aparaturã
nouã pe care unitãþile
sanitare din subordi-
nea municipalitãþii ar
urma sã o primeascã.
În plus, prin interme-
diul Bãncii Europene
de Reconstrucþie ºi
Dezvoltare, Spitalul
de Boli Infecþioase va
beneficia de reabilita-
re termicã.

Planuri pentru
spitalul municipal

Primarul Olguþa Va-
silescu a explicat cum
va funcþiona noul spi-
tal municipal care tre-
buie sã se construias-
cã în curte la Filantro-
pia. Se pare cã primul

ºantier va fi deschis la Boli In-
fecþioase, mai precis la schele-
tul de lângã acesta unde ar urma
sã fie mutate secþiile de la Filan-
tropia pe parcursul lucrãrilor de
construcþie a viitorului spital
municipal. „Pânã vom construi
aceste spaþii noi, ne vom înghe-
sui cât se poate”. Pe de altã par-
te, este aºteptatã ºi construcþia
spitalului regional, care va fi
printre cele trei care se vor face
în þarã cu fonduri europene.
„Am avut o discuþie cu minis-
trul Bãnicioiu (n.r. – Nicolae
Bãnicioiu, ministrul Sãnãtãþii),
care îmi spunea cã se va con-
strui la Craiova un spital regio-
nal ºi cã spitalul nr. 1 îl va pre-
da municipalitãþii. ªi eu i-am
spus: mi-l dai ca sã-l demolez
pentru cã eu nu investesc nici
mãcar un leu acolo. Structura
de rezistenþã este terminatã,
sunt microbii acolo, deci nu mai
poate niciodatã sã devinã un spi-
tal oricâþi bani s-ar bãga în el.
Probabil cã acest lucru se va în-
tâmpla când va fi construit spi-
talul regional pe fonduri euro-
pene. Sunt trei spitale din Ro-
mânia care se vor construi în
urmãtorul ciclu financiar pe fon-
duri europene, Iaºi, Cluj ºi Cra-
iova. Ne mândrim cã l-am obþi-
nut pentru cã nu a fost uºor, ne
sãriserã din nou din schemã”, a
declarat Olguþa Vasilescu.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE
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Procurorii DIICOT - Serviciul
Teritorial Craiova ºi poliþiºtii BCCO
Craiova au prins un suspect de
comiterea infracþiunii de pornogra-
fie infantilã în formã continuatã.
Este vorba despre Valentin Petri-
ºor Nicã, de 47 de ani, din munici-
piul Craiova, care a fost arestat
pentru 30 de zile.

Potrivit unui comunicat al DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-
va, pe 27 septembrie 2013, Biroul
Naþional INTERPOL WIESBA-
DEN a sesizat autoritãþile române
cu privire la faptul cã în cadrul reþe-
lei P2P eDonkey se folosesc siste-

Craiovean arestat pentru pornografie infantilãCraiovean arestat pentru pornografie infantilãCraiovean arestat pentru pornografie infantilãCraiovean arestat pentru pornografie infantilãCraiovean arestat pentru pornografie infantilã
Un bãrbat de 47 de ani, din Craiova, a

fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în
cursul zilei de luni, sub acuzaþia de porno-
grafie infantilã în formã continuatã. Au-
toritãþile au fost anunþate de cãtre Inter-
pol cã de la o adresã de pe raza judeþului
Dolj apar pe internet materiale pornogra-
fice cu minori, poliþiºtii ºi procurorii cra-

ioveni de crimã organizatã au demarat cer-
cetãrile ºi l-au descoperit pe vinovat. La
locuinþa sa au fost descoperite 204 fiºiere
video, reprezentând materiale pornogra-
fice cu minori, precum ºi mai multe siste-
me informatice ºi mijloace de stocare a
datelor, pentru care a fost solicitatã deja
efectuarea unei percheziþii informatice.

Poliþiºti ai Secþiei 4 Craiova aflaþi dumini-
cã dimineaþã în serviciu, au fãcut semnale
regulamentare de oprire unui autoturism
BMW înmatriculat în Anglia. ªoferul nu a
oprit, ºi-a continuat drumul, astfel cã poli-
þiºtii au pornit în urmãrirea maºinii, ºi au
folosit armamentul din dotare pentru a-l de-
termina pe ºofer sã opreascã. Un glonþ l-a

ªofer bãut oprit cu focuri de armã
Poliþiºtii craioveni au folosit ar-

mamentul din dotare dupã ce ºofe-
rul unui BMW înmatriculat în Anglia
a refuzat sã opreascã la semnalele
regulamentare ale oamenilor legii.
Incidentul s-a petrecut duminicã

dimineaþã, în Craiova, iar tânãrul,
care avea o concentraþie de 0,38
mg/l alcool pur în aerul expirat la
momentul opririi, a fost externat ieri
din spital. Parchetul de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova cerceteazã cazul.

nimerit pe Victor Opriº, de 23 de ani, din
Craiova, în piciorul stâng, provocându-i o
plagã pentru îngrijirea cãreia a fost trans-
portat la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, de unde a fost externat în cursul
zilei de ieri. Potrivit procurorilor Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Craiova, care cer-
ceteazã incidentul, în dimineaþa zilei de du-

minicã, “organele din cadrul Secþiei 4
Poliþie au urmãrit un autoturism cu nu-
mere strãine, ce a fost somat sã opreas-
cã pentru control ºi nu s-a conformat.
Pe timpul desfãºurãrii activitãþii de ur-
mãrire s-a folosit armamentul din dota-
re, fiind rãnitã una din persoanele aflate
în vehicul”. Procurorii au deschis o an-
chetã pentru a stabili dacã s-a fãcut uz
de armã în condiþiile legii, iar poliþiºtii
spun cã, în momentul testãrii, tânãrul
avea o concentraþie de 0,38 mg/l alcool
pur în aerul expirat, motiv pentru care i
s-au recoltat probe biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei.

Având în vedere
cã lucrãrile de con-
strucþie al noului
sediu al Tribunalu-
lui Dolj au fost deja
demarate, ºi vor
perturba activitatea
instanþei întrucât
noua clãdire va fi
ridicatã în aceeaºi
curte, activitatea se
va desfãºura într-o
altã clãdire de pe
strada Brestei. Prin
hotãrârea nr. 209/9
mai a.c. a Consiliului Local Craiova, Tri-
bunalului Dolj i-a fost atribuit pentru în-
ceput în folosinþã parterul actualului sediu
al Curþiide  Conturi, de pe strada Brestei,
nr. 97. Ulterior, dupã ce Curtea de Con-
turi va elibera ºi etajele superioare ale clã-
dirii, aceastã instituþie depinzând la rândul
sãu de finalizarea lucrãrilor la un nou se-

Tribunalul Dolj îºi schimbã sediul
Tribunalul Dolj îºi mutã sediul în clã-

direa Curþii de Conturi, de pe strada
Brestei din Craiova. Decizia a fost lua-
tã ca urmare a demarãrii lucrãrilor de
construcþie a unui nou sediu pentru

diu, tot prin hotãrâre
a Consiliului Local
Craiova vor fi atri-
buite Tribunalului.
Astfel, pentru înce-
put, la parterul clã-
dirii va funcþiona
Secþia de Conflicte
de Muncã ºi Asigu-
rãri Sociale, iar la
etajele I ºi II vor fi
relocate celelalte
secþii ale instanþei.
„În aceste condiþii,
procedura de relo-

care a activitãþii judiciare a Tribunalului Dolj
urmeazã a fi fãcutã etapizat, iar dupã relo-
carea efectivã, în mometul în care activi-
tatea se va desfãºura efectiv în noul se-
diu, se vor reface ºi procedurile de citare
a justiþiabililor la noua adresã”, a precizat
judecãtor Daniel Stancu, purtãtorul de cu-
vânt al Tribunalului Dolj.

aceastã instanþã. Mutarea se va face
în mai multe etape, prima care se va
muta urmând sã fie Secþia de Conflicte
de Muncã ºi Asigurãri Sociale dupã cum
anunþã reprezentanþii instanþei craiovene.

Având în vedere intrarea în vi-
goare a protocolului de colabora-
re privind educaþia juridicã în uni-
tãþile de învãþãmânt preuniversi-
tar, Curtea de Apel Craiova a de-
marat un program având ca ob-
iectiv promovarea educaþiei juri-
dice în ºcoli ºi licee, prin facilita-
rea accesului elevilor la cunoºtin-
þe elementare de drept. Educaþia
juridicã se va realiza prin: expu-
neri ale practicienilor dreptului în
cadrul unitãþilor de învãþãmânt
primar, gimnazial ºi liceal; vizite

Curtea de Apel Craiova promoveazã educaþia juridicã în rândul elevilor
ale elevilor în cadrul instanþelor de
judecatã ºi parchetelor; organiza-
rea de evenimente dedicate edu-
caþiei juridice (dezbateri publice,
mese rotunde, competiþii deschi-
se elevilor), distribuirea în ºcoli ºi
licee a unor materiale informative
cu specific jurdic.

Curtea de Apel Craiova a în-
cheiat protocoale de colaborare cu
Colegiul Naþional „Carol I”, Cole-
giul Naþional „Elena Cuza” ºi Co-
legiul Naþional „ªtefan Velovan” ºi
încã de sãptãmâna trecutã, de pe

8 mai, reprezentanþii instituþiei au
demarat activitãþile cuprinse în
program. Aceasta este prima eta-
pã, care se încheie pe 23 mai a.c.
ºi cuprinde vizite la sediul unitãþi-
lor de învãþãmânt unde vor fi pre-
zentate cunoºtinþe elementare de
drept precum ºi noutãþile prevãzu-
te de Noul Cod Penal în ceea ce
priveºte minoritatea. În a doua eta-
pã elevii ºi profesorii vor vizita se-
diile instanþelor de judecatã din Cra-
iova, dupã cum au precizat repre-
zentanþii Curþii de Apel Craiova.

me informatice pentru punerea la
dispoziþie de materiale pornografi-
ce cu minori, potrivit sesizãrii fi-
ind folosit I.P.-ul alocat de un fur-
nizor de servicii unei conexiuni 
Internet instalatã pe raza judeþului
Dolj. O datã cu trimiterea sesizã-
rii, a fost înaintat la DIICOT - Ser-
viciul Teritorial Craiova ºi un su-
port optic, iar materialul atestã din
punct de vedere real, o fetiþã cu
vârsta de aproximativ 6 ani, aflatã
într-o ipostazã sexualã. „Cercetã-
rie efectuate atestã cã de la I.P.-
urile menþionate – care aparþin sus-
pectului NICÃ VALENTIN PETRI-

ªOR - au fost efectuate activitãþile
specifice infracþiunii de pornogra-
fie infantilã prin sisteme informa-
tice. La percheziþia desfãºuratã pe
12 mai a.c., la domiciliul suspec-
tului au fost descoperite ºi ridicate
204 fiºiere video, reprezentând
materiale pornografice cu minori,
precum ºi mai multe sisteme in-
formatice ºi mijloace de stocare a
datelor, pentru care a fost solicita-
tã deja efectuarea unei percheziþii
informatice”, se aratã în comuni-
catul DIICOT Craiova. Suspectul
a fost ridicat ºi dus la sediul DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-

va, unde l-au audiat ºi l-au reþinut
pe 24 de ore pentru pornografie
infantilã. Împotriva craioveanului
s-a pus în miºcare acþiunea penalã
ºi a fost prezentat Tribunalului Dolj,

instanþã care i-a emis mandat de
arestare preventivã pentru 30 de
zile. Cercetãrile continuã pentru
depistarea întregii activitãþi infracþi-
onale a bãrbatului.
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Ne aflăm în toiul campaniei ofi-
ciale pentru alegerile europarla-
mentare care vor avea loc între
22 ş i 25 mai a.c. în cele 28 de
state membre ale Uniunii Europe-
ne. Ca o paranteză, Olanda şi Re-
gatul Unit deschid „balul” joi, 22
mai a.c., iar Cehia (23-24) şi Ita-
lia (24-25) au rezervat scrutinului
un interval de două zile. Cei 388
milioane de electori, reprezentând
o populaţie de peste 500 milioa-
ne, vor alege 751 de deputaţi pen-
tru Parlamentul European, c u un
mandat de 5 ani, ş i ne aflăm la cel
de-al optulea scrutin – un sufra-
giu universal direct – cu un sin-
gur tur, primul având loc în 1979.
Fiecare dintre cele 28 de state
membre UE va desemna un nu-
măr de eurodeputaţi proporţional
cu ponderea sa demografică în
UE. Germania, de pildă, ţara cu

MIRCEA CANŢĂR

Ce ar trebui să ştim despre
alegerile europene

cea mai mare populaţie, desem-
nează 94 de deputaţi, Franţa – 74,
Italia şi Regatul Unit – câte 73 fie-
care,  Spania – 54, (. ..), România
– 32. Luxemburg, Cipru, Estonia
şi Malta au dreptul fiec are la câte
6 eurodeputaţi. Un candidat repre-
zintă în principiu un partid politic
afiliat unei familii europene, for-
mulă recunoscută de UE în urma
tratatului de la Maastricht (1992).
În mandatul 2009-2014, Parla-
mentul European a avut următoa-
rea arhitectură c onferită de fami-
liile politic e: grupul Partidului
Popular European – 272 deputaţi;
grupul Alianţa Progresistă a So-
cialiştilor  şi Democraţilor – 190;
Alianţa Democrată şi Liberală pen-
tru Europa (ALDE) – 85; grupul
Verzilor – 58 deputaţi; grupul Con-
servatorilor şi Reformatorilor Eu-
ropeni – 53; Stânga Europeană

Unită – 34; grupul Europa Liber-
tăţii Democratice – 33; non-în-
scrişi – 30.  Până ac um, şefii de
stat şi de guvern ai ţărilor mem-
bre desemnau preşedintele Comi-
siei Europene. Însă prin Tratatul
de la Lisabona, intrat în vigoare,
s-a stabilit o legătură directă între
alegerea preşedintelui Comisiei
Europene şi rezultatul alegerilor
europene, şi ne aflăm în faţa pri-
mului „exerc iţiu” de această na-
tură. Mandatul lui Jose Manuel
Barroso expiră la 31 octombrie
a.c.  şi există o reticenţă ca Ange-
la Merkel să-ş i impună viitorul
interlocutor în fruntea executivu-
lui european. Deşi Germania re-
prezintă cea mai sănătoasă eco-
nomie din spaţiul UE,  şi nici o
decizie de anvergură nu poate fi
luată fără consultarea cancelaru-
lui. Martin Schulz şi Jean Claude

Junker constituie ofertele stângii
şi dreptei europene pentru c o-
manda Comisiei Europene. Dar ei
nu sunt singurii. Grupul ALDE îl
susţine pe ex-premierul belgian
Guy Verhofstadt, Verzii doresc o
dublă preşedinţie – franc ezul Jose
Bove şi nemţoaica Ska Keller, pen-
tru c a stânga europeană să-l aibă
candidat pe grecul Alexis Ts ipras.
Din punct de vedere tehnic, şefii
de s tat şi de guvern vor propune
PE un candidat la preşedinţia Co-
mis iei Europene, c are va trebui
însă validat de eurodeputaţii nou
aleşi. Referindu-se la acest aspect,
preşedintele Cons iliului European,
Herman Van Rompuy, a promis
consultări înaintea avansării unui
nume, as tfel încât candidatul să
aibă ac eeaşi culoare politică cu
majoritatea parlamentară. În fine,
vor fi desemnaţi şi 27 de comisari

europeni (28 cu viitorul preşedin-
te al Comisiei), câte unul de ţară.
Şi acum o cifră: 5.000. Acesta este
numărul personalului - eurodepu-
taţi, asistenţi, funcţionari, reprezen-
tanţi ai CE, interpreţi – care va
voiaja, poate nu zilnic, între Bru-
xelles (sediul CE, dar şi al PE) şi
Strasbourg (al doilea sediu al PE).
Şi o observaţie: în general mesaje-
le de campanie ale partidelor noas-
tre sunt terne, prea puţin seducă-
toare şi, oricum, lipsite de conţi-
nutul aşteptat, menit să provoace
maxim interes pentru acest eveni-
ment, realmente important. La
cinci ani de la precedentele alegeri
europarlamentare „cultura” în ma-
terie s-ar fi cuvenit să fie alta. Fi-
indcă ne-am dorit enorm, şi asta
nu mai trebuie demonstrat, să ade-
răm la uniunea Europeană. Mai
exact să fim admişi.

Centrul de Strategii Aplicate în partene-
riat cu Camera de Comerţ şi Industr ie a
României organizează în perioada 26-30 mai
2014, cursul „Bioterorism, food Security
Defense and Nutrition”, care se adresea-
ză, în special, producătorilor şi distribuito-

„Bioterorism, food Security
Defense and Nutrition”

rilor de produse alimentare, dar şi teoreti-
cienilor şi practic ienilor  din acest domeniu.
„Securitatea alimentară reprezintă o proble-
mă globală a omenirii, cu implicaţii profun-
de la scară mondială. Poluarea excesivă şi
necontrolată reprezintă unui dintre factorii

de impac t negativ
pentru securitatea ali-
mentară. Neasigura-
rea securităţii alimen-
tare poate genera pe
plan intern, foarte re-
pede, grave convulsii
ş i tens iuni sociale,
poate deteriora sănă-
tatea fizică şi ps ihică,
poate crea s tări de in-
stabilitate economică
şi politică,  iar în plan
extern poate să atra-
gă presiuni diploma-
tice,  ec onomic e ş i
politice, cu efecte ne-

dorite şi peric uloase
pentru securitatea naţi-
onală”, a precizat prof.
Ionuţ Rites, preşeditele
Centrului de Strategii
Aplic ate.
„Securitate alimenta-
ră – strategii naţionale
şi internaţionale”

Astfel,  pe 26 mai,
lect. univ.dr Mihai Marcoci ( Academia de
Poliţie A.I.  Cuza) va prezenta „Vulnerabi-
lităţi şi factori de risc care permit manifes-
tarea f enomenului bioterorist. Specificul
activităţilor de prevenire şi combatere a bi-
oterorismului”. Pe 27 mai, expertul în se-
curitate alimentară, dr.ing. Bogdan Bazgă
va expune tema, „Securitate alimentară –
strategii naţionale şi internaţionale”; pe 28
mai,  lect.univ.dr Mihai Marc oci va vorbi
despre „Managementul activităţilor anti-
fraudă şi de asigurare a calităţii în indus-

tria alimentară”; iar pe 29 mai, lect.univ.dr.
Mirabela Pădure va prezenta expunerea cu
tema, „Bioterorism : microorganisme toxi-
ce contaminate; impactul lor asupra sigu-
ranţei şi vieţii consumatorilor”. Cursul se
va încheia pe 30 mai 2014 printr-o prezen-
tare făcută de ambasadorul Ştefan Glăvan,
care va vorbi despre „Ameninţări asimetri-
ce şi terorismul biologic. Protecţia persona-
lului în cazul agresiunilor bioteroriste”.

MARGA BULUGEAN

Administraţia Naţională de Meteorologie
(ANM) a emis, ieri, o avertizare cod porto-
caliu de ploi abundente şi instabilitate atmos-
ferică, valabilă în nouă judeţe până mâine
noapte. Potrivit meteorologilor, în intervalul
14 mai, ora 16,00 — 15 mai, ora 2,00, în
judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâl-
cea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău şi
Vrancea ploile vor avea caracter torenţial şi
se vor cumula local peste 60 — 70 l/mp.
Reamintim însă că ANM a emis, luni, alte
două atenţionări cod galben de ploi însem-
nate şi instabilitate atmosferică valabile în 26
de judeţe, începând de ieri seară. Astfel, de

Oltenia, pe cod galben de ploi
însemnate cantitativ

ieri de la ora 23,00, până astăzi la ora 12,00,
un număr de opt judeţe din sud-vestul ţării
vor intra sub atenţionare de vreme rea, care
se va extinde apoi, de astăzi la prânz până joi
după-amiază la ora 18,00, în 26 de judeţe.
Instabilitatea atmosferică se va manifesta în
cea mai mare parte a ţării prin averse, des-
cărcări electrice, intensificări ale vântului şi
izolat căderi de grindină. Atenţionarea cod
galben este valabilă în Banat, Oltenia (inclu-
siv Doljul), în cea mai mare parte a Munte-
niei şi a Moldovei, precum şi în vestul şi
sudul Transilvaniei, unde cantităţile de apă
vor depăşi 25-30 l/mp.
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GEORGE POPESCU

Scrutinul european se apropie cu
paºi repezi de final, fãrã a depãºi un
anonimat în care l-au cantonat for-
maþiunile înscrise în cursã. ªi asta, nu
doar la noi acasã, unde agenda elec-
toralã pare cu totul strãinã imperati-
velor, deloc puþine ºi deloc uºoare, cu
care continentul se confruntã. Cu ex-
trem de puþine excepþii, ele însele in-
cidentale, prin patina unui descripti-
vism impus de un formalism obligato-
riu, dezbaterile pe care le-am putut
nota pânã acum s-au dovedit mai cu-
rând semnele elucubrante ale acele-
iaºi lupte politice oarbe între douã ta-
bere autolivrate unui conflict pãgubos.
O discordie pe cât de infailibilã în sub-
stanþa sa belicoasã pe atât de sear-
bãdã în raport cu agenda unei þãri, fi-
reºte europene, cãreia i se refuzã, cu
o dezinvolturã impardonabilã, schiþa,
dacã nu proiectul, unui viitor mai si-
gur ºi mai aºezat în fãgaºul unei isto-
rii pe deplin meritate.

Fireºte, au ºi sloganele, îndeosebi
în campanii electorale, locul ºi tre-
buinþa lor. Ba chiar ºi legitãþile lor care
þin, deseori, mai curând de o stilisticã
a persuasiunii decât de vreo logicã de
conþinut. „Mândria de a fi român”, ori-
cât de mobilizator s-ar crede, nu e nici
pe departe persuasiv, tradus la nive-
lul interioritãþii individuale; ca sã nu

Existã un patriotism european?Existã un patriotism european?Existã un patriotism european?Existã un patriotism european?Existã un patriotism european?
spun cã nu potenþeazã de o manierã
precisã ºi directã finalitatea presupu-
sã, garanþia aceea a reprezentativitã-
þii parlamentare la nivel european. Cât
despre un alt slogan, încã ºi mai eºuat,
cu gustul sãu vetust, prin care ni se
promite nici mai mult nici mai puþin
decât o… Europã în casã, cu greu mã
sustrag comparaþiei, glumeþe ºi uneori
mincinoase, a fãgãduirii… bomboane-
lor pentru copiii rãmaºi acasã.

Atât de searbãdã pare campania
aceasta în ansamblul, la noi ca ºi în
alte pãrþi, cã nu-i de mirare – ca sã
nu mai vorbim de cât de îngrijorãtor
– ºi deloc întâmplãtor cã mai ales
partidele antieuropene umplu pieþele
bãtrânului  cont inent .  În  Franþa ,
„frontiºtii” lui Marie Le Pen, care,
pe deasupra ºi-au asociat ºi sonore
nume de artiºti ºi personalitãþi cultu-
rale, nici nu se mai îndoiesc de… vic-
torie: care nu trebuie vãzutã ca într-
o ligã sportivã, cu trofeul pe masã
adicã, e suficient un scor confortant,
cu care, coroborat cu absenteismul
ºi cu scorurile „fraterne” din alte þãri,
sã poatã spera a repune în discuþie
întregul proiect european. Lucru
foarte posibil. Se resimte ºi în Italia,
unde organizaþi pe principiul unor
galerii de fani, mai mult mai puþin
ultraºi, simpatizanþii lui Beppe Grillo

sunt singurii pânã acum care umplu
piaþã dupã piaþã pe toatã întinderea
Peninsulei. A nu se citi aici vreun rest
de entuziasm pentru aceºti incle-
menþi demolatori ai construcþiei eu-
ropene întreprinse cu atâta inteligen-
þã ºi eforturi de-a lungul unei jumã-
tãþi de veac. Dimpotrivã, îngrijora-
rea ar trebui sã primeze, fiindcã re-
torica destructivã e totdeauna mai in-
citantã ºi mai fascinantã, iar popu-
lismul se hrãneºte copios din sevele
ei, în general otrãvite.

Grav mi se pare faptul cã, la pupi-
trele unor examene de o asemenea
anvergurã politicã, nu se simte nicio
urmã de specialiºti, mãcar evaluatori
ai psihologiei de masã, ca sã nu mai
vorbim de vreo impedanþã de naturã
diplomaticã. Fiindcã tocmai de diplo-
maþie este vorba în cheia adevãratã
a acestui scrutin:

Uniunea, în structura ºi în esenþa
ei, acuzã o crizã ºi, pe cale de conse-
cinþã, nevoia unei schimbãri de fond,
instituþionale ºi de discurs, în care
chiar idei declarat contraproductive
(accesul la decizii, prezenþa insidioa-
sã a unei ierarhii, invocarea unor „vi-
teze” diferite, conflictele Nord-Sud
ori Centru-Periferie, condiþia mone-
dei unice ºi a forului finanþator deci-
zional cu banii contribuabililor etc.) se

propun deja cu febrilitate unei agen-
de imediate. Nimic din toate acestea
n-a rãzbãtut, pânã acum, în dezbate-
rile de la noi. Ca ºi când UE – cu Par-
lamentul ei redus oricum la dimensiu-
nea unei suite de întâlniri congresiste
cu tematicã variabilã – s-ar fi des-
prins cu totul de masa electoralã a
cetãþenilor proprii, fie ei germani, po-
lonezi, greci ori bulgari, paralizatã de
fascinaþia unui mit, ce-i drept, strã-
vechi, dar expus, tocmai din cauza
fascinaþiei prea uºoare, unui eºec nu
mai puþin rãsunãtor.

Nu existã – ºi nici n-ar trebui sã
existe – un patriotism european. La
urma urmei, locul naºterii nu ºi-l ale-
ge nimeni, e chestiune de destin. ªi
cum ar putea fi altfel? Ceea ce împli-
neºte cu adevãrat o viaþã este fãrâ-
ma de sfinþenie pe care individul o
conferã locului, fie acesta Þarã, Po-
por, ba chiar ºi Continent. Parlamen-
tul European, dacã nu e o competiþie,
ar trebui mãcar sã-ºi revendice ceva
din antica agorà elinã prin care sã se
conserve mai util legãtura dintre cel
ales ºi cel ce l-a trimis acolo. Este
exact reproºul esenþial al antieurope-
nilor, buimãceala euroscepticilor, dar
ºi izvodul atâtor analize critice avan-
sate de gânditori de calibru ºi dificil
de suspectaþi de ieftine cabotinisme.

„Am plãcerea deosebitã de a o vã
prezenta pe doamna Alina Tãnãsescu.
Sunt convins cã mulþi dintre dumnea-
voastrã o cunoaºteþi deja, fiind consi-
lier judeþean de mai multe mandate.
De altfel, luna viitoare, atât eu, cât ºi
cei doi vicepreºedinþi împlinim zece
ani de când suntem în consiliul jude-
þean. Întâlnirea de astãzi este prile-
juitã de instalarea în funcþia de vice-
preºedinte al CJ Dolj a doamnei Alina
Tãnãsescu, prima femeie din istoria
consiliului judeþean care deþine aceas-
tã calitate, dumneaei urmând sã se

Alina Tãnãsescu s-a instalat
la Consiliul Judeþean Dolj

ocupe de problemele economice ale in-
stituþiei”, a declarat preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

La rândul sãu, noul vicepreºedinte
al CJ Dolj, Alina Tãnãsescu, a spus cã
are certitudinea cooperãrii depline pen-
tru cã, în definitiv, „suntem o familie
care þinteºte acelaºi scop: binele co-
munitãþii doljene”. La întâlnirea cu per-
sonalul instituþiei, organizatã în sala de
ºedinþe a CJ Dolj, a participat ºi vice-
preºedintele pe probleme tehnice al
consiliului judeþean, Cristinel Iovan.

MARGA BULUGEAN

Alina Tãnãsescu, consilier judeþean aflat la al treilea mandat, a fost
instalatã, ieri, în funcþia de vicepreºedinte al Consiliului Judeþean

(CJ) Dolj, fiind prezentatã personalului din instituþie în cadrul unei
întâlniri convocate de preºedintele CJ, Ion Prioteasa. Termenul limitã

pentru depunerea
cererii de platã fãrã
penalitãþi de cãtre
fermierii doljeni este
15 mai 2014, inclu-
siv. Începând cu
data de 16 mai se
vor aplica penalitãþi
de 1% pentru
fiecare zi lucrãtoare
de întârziere, iar
dupã data de 10
iunie 2014 cererea
de platã nu mai este
admisã la calcul.
„Precizãm cã în
perioada 3 martie –
12 mai 2014, au fost
depuse, în cadrul
„Campaniei de
primire a cererilor
de platã pe supra-
faþã, la APIA
Centrul Judetean
Dolj”  un numãr de 37.182 cereri
de platã, pentru o suprafaþã de
223.824,67 hectare. Invitãm toþi
fermierii care nu au mai beneficiat
de aceastã schemã de sprijin sã
depunã cerere la centrul judeþean
sau local la care sunt arondaþi, iar

Mâine este ultima zi în care

fermierii mai pot sã depunã

cereri de platã fãrã penalitãþi

actualii fermieri beneficiari sã
depunã cerere conform invitaþiei
primite/programãrii afiºate la centre-
le APIA...” a declarat Nicolae

Sorin Rãducan – directorul execu-
tiv APIA Centrul Judeþean Dolj.

MARGA BULUGEAN
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Vicepreºedinte al Grupului Par-
tidului Popular European (PPE) pe
durata întregului mandat, Marian-
Jean Marinescu ocupã primul loc
între europarlamentarii români, cu
patru rapoarte legislative asumate
în calitate de raportor ºi cu 215
rapoarte amendate (n.r. la care a
propus modificãri) în perioada
2009-2014. Criteriile avute în ve-
dere în realizarea clasamentului
Qvorum au fost redactarea ºi
amendarea de rapoarte legislative
(n.r. rapoarte care devin legi euro-
pene) ºi ocuparea de poziþii-cheie
în grupurile politice ºi în comisiile
parlamentare. Studiul Qvorum mai
relevã faptul cã, dintre partidele
politice româneºti, delegaþia PDL
în Parlamentul European a avut
cele mai multe rapoarte pe parcur-
sul mandatului 2009-2014 ºi cã a
fost pe primul loc din punct de
vedere al participãrii la voturile din

Marian-Jean Marinescu (PDL),Marian-Jean Marinescu (PDL),Marian-Jean Marinescu (PDL),Marian-Jean Marinescu (PDL),Marian-Jean Marinescu (PDL),

cel mai influent europarlamentar româncel mai influent europarlamentar româncel mai influent europarlamentar româncel mai influent europarlamentar româncel mai influent europarlamentar român
Democrat-liberalul Marian-Jean

Marinescu este cel mai influent euro-

parlamentar român din legislatura

2009-2014, potrivit unui studiu reali-
zat de Institutul European pentru De-

mocraþie Participativã Qvorum.

Dintre cele opt rapoarte asumate în calitate de raportor al Parlamentului
European, patru rapoarte au devenit legi europene, ele vizând:

• Regulamentul privind punerea în aplicare a cerului unic euro-
pean (reformare) 
• Regulamentul privind implementarea ºi operarea sistemelor

europene de radionavigaþie prin satelit
• Regulamentul de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate

internã, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe ºi
vize
• Regulament privind reþeaua feroviarã europeanã pentru un

transport de marfã competitiv.

plen. Analiza integralã Qvorum
poate fi consultatã la adresa: http:/
/bit.ly/1hH6Cts, precum ºi pe site-
ul oficial www.qvorum.ro.

De opt ori raportor de fond al
Parlamentului European

În rapoartele legiferate prin pro-
cedura de co-decizie, Parlamentul
European are un rol susbtanþial mai
ridicat decât în cazul celorlaltor
proceduri, având posibilitatea de a

modifica propunerea trimisã de
cãtre Comisia Europeanã. Marian-
Jean Marinescu este vicepreºedinte
al Grupului PPE din anul 2007,
membru al comisiei pentru Trans-
port ºi Turism (TRAN) a Parla-
mentului European ºi membru su-
pleant în comisiile: Control Buge-
tar (CONT), Industrie, Cercetare
ºi Energie (ITRE), Libertãþi Civi-
le, Justiþie ºi Afaceri Interne
(LIBE). În perioada 2009-2014 a

fost de opt ori raportor de fond al
Parlamentului European ºi de 13
ori raportor de fond al Grupului
PPE (raportor din umbrã). Mari-
an-Jean Marinescu este ºi mem-
bru al Delegaþiei pentru relaþiile cu
Albania, Bosnia ºi Herþegovina,

Serbia, Muntenegru ºi Kosovo ºi
membru supleant în Delegaþia pen-
tru relaþiile cu þãrile din Asia de
Sud-Est ºi cu Asociaþia Naþiunilor
din Asia de Sud-Est, respectiv în
Delegaþia la Adunarea Parlamenta-
rã Euronest.
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Prin acest proiect ajuns la cea
de-a unsprezecea ediþie, se urmã-
reºte dezvoltarea unor atitudini ºi
practici la nivelul întregii popu-
laþii aflate într-o formã de învã-
þãmânt, prin intermediul progra-
melor ºcolare ºi de petrecere a
timpului liber, în scopul adoptã-
rii unui stil de viaþã sãnãtos, fãrã
tutun, alcool ºi droguri.  Ieri,  în
sala de festivitãþi a Colegiului Na-
þional Pedagogic „Stefan Velo-
van”, elevii din cadrul mai mul-
tor ºcoli craiovene, dar ºi cei care
frecventeazã cercurile Palatului,
au prezentat o piesã de teatru,
precum ºi melodii ºi dansuri po-
pulare ºi moderne, ca alternative
la consumul de droguri. Acest

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

În fiecare an, Centrul de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog Dolj,
în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj ºi Asociaþia Europro-

tector România, organizeazã ºi imple-
menteazã faza judeþeanã a concursu-
lui naþional „Mesajul meu antidrog”,
iniþiat de Agenþia Naþionalã Antidrog.

moment artistic a fost urmat de
festivitatea de premeire a elevi-
lor care s-au înscris la concurs.
Lucrãrile celor care au obþinut
locul I la etapa judeþeanã, vor fi
transmise la Agenþia Naþionalã
Antidrog în vederea organizãrii ºi
jurizãrii fazei naþionale.

Câºtigãtorii
concursului

„Mesajul meu
antidrog”:

Vîrbãnescu Alexandru – Co-
legiul Naþional „Nicolae Titules-
cu” Craiova (prof. Ionescu Ma-
rilena – secþiunea Paginã web -
liceu – Paginã de prezentare a

unui program/campanie/proiect
cu tematicã antidrog tip B); Tiþã
Iuliana Alexandra – Colegiul Na-
þional „Nicolae Titulescu” Cra-
iova (prof. Cãlin Tinca Tina –
secþiunea Spot - liceu);  Preda
Amalia – ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Bibescu” Craiova
(prof. Dragomir Carmen Mari-
nela – secþiunea Fotografie Di-
gitalã – gimnaziu); Nedelicã Ale-
xandru Narcis – Liceul Tehno-
logic Transporturi Cãi Ferate
Craiova (prof. Andrei Elvira –
secþiunea Fotografie Digitalã –
liceu); Costache Mirela – ªcoa-
la Gimnazialã „Nicolae Roma-
nescu” Craiova (prof. Stoica
Mirela - secþiunea Eseu Literar

– gimnaziu); Rãdulescu Andre-
ea – Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” Craiova (prof. Balaci
Claudia - secþiunea Eseu Literar
– liceu); Dinu Irina – ªcoala
Gimnazialã „Mihai Viteazul” Cra-
iova (prof. Vãrzaru Claudia –
Arte Vizuale- secþiunea Graficã
- gimnaziu); Hodoboc Ionuþ
Adrian – Liceul Tehnologic
Transporturi Cãi Ferate Craio-

va (prof. Filimon Sanda – Arte
vizuale - Graficã – liceu); Pa-
purã Patricia – Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti” Craiova
(prof. Balaci Claudia – Arte Vi-
zuale – secþiunea Picturã – gim-
naziu); Dumitraºcu Cãlin ªtefan
– Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” Craiova (prof. Ciocoiaº
Iulia Adriana – Arte Vizuale – sec-
þiunea Picturã – liceu).

Proiectul oferã tinerilor inte-
resaþi de studiile în strãinãtate se-
minarii gratuite prin care pot afla
detalii despre oportunitãþile exis-
tente, dar ºi informaþii utile ori-
cãrui tânãr român atunci când
pleacã la studii peste hotare. Se-
minariile, adresate elevilor ºi stu-
denþilor români din mai multe
oraºe din þarã, vor fi susþinute
de tineri cu experienþã academi-
cã internaþionalã, care vor oferi
celor interesaþi informaþii prac-
tice despre sistemul academic,
modalitãþi de admitere ºi  viaþa
studenþeascã din þãri precum:
Slovenia, Franþa, Portugalia,

Liga Studenþilor Români din Strãinãtate (LSRS) a anuþat începutul celei
de-a ºasea ediþii a Caravanei LSRS, unul dintre cele mai importante pro-

iecte organizate de LSRS în perioada 15 mai – 20 iunie 2014.

Statele Unite ale Americii, Un-
garia, Italia, Finlanda, Danemar-
ca, dar ºi þãri îndepãrtate pre-
cum Turcia, China, Japonia sau
Arabia Sauditã.

Studenþi de pe 3
continente ajung
în 15 oraºe
din România

Studenþi ºi absolvenþi români
din peste 20 de þãri de pe 3 con-
tinente vor ajunge în perioada 15
mai – 20 iunie în peste 15 oraºe
din România. Caravana LSRS va
poposi în acest an la Craiova,

Medgidia, Cluj Napoca, Baia
Mare, Bucureºti, Satu-Mare,
Slatina, Sibiu, Piteºti, Timiºoa-
ra, Arad, Ploieºti, Constanþa, Pe-
troºani, Slobozia, Târgu-Mureº,
Braºov, Târgu-Jiu ºi Iaºi. “Ca-
ravana LSRS este un proiect
care recunoaºte ºi susþine inte-
resul puternic al tinerilor români
de a dobândi o educaþie de cali-
tate în strãinãtate ºi care vine în
întâmpinarea necesitãþii de in-
formare a acestor tineri cu pri-
vire la oportunitãþile academice
internaþionale. Liga Studenþilor
Români din Strãinãtate (LSRS)
oferã studenþilor ºi absolvenþi-

lor români de peste ho-
tare un cadru deschis de
dialog ºi acþiune.

LSRS promoveazã ini-
þiativa, profesionalismul
ºi solidaritatea membrilor
sãi, ca reprezentanþi de
valoare ai României, ºi o
atitudine pozitivã faþã de
perspectivele reorientãrii
lor spre þarã. Obiectivul
principal al LSRS este de
a apãra ºi promova drep-
turile ºi interesele acade-
mice, profesionale, so-
ciale, civice ºi culturale
ale membrilor sãi, precum
ºi de a sprijini contribu-
þia lor la dezvoltarea Ro-
mâniei.

LSRS este o organiza-
þie neguvernamentalã,
apoliticã ºi echidistantã”,
au precizat organizatorii
evenimentului.

Înscrierile se fac pânã pe 19
mai, urmând ca proba scrisã sã
aibã loc o lunã mai târziu, pe 21
iulie. Pânã atunci candidaþii tre-
buie sã-ºi valideze dosarele, fiind
douã astfel de etape - în perioada
19-21 mai, pentru cei care au ab-
solvit studiile de licenþã în anii an-
teriori, iar în intervalul 11-16 iu-
lie, pentru cei care susþin în acest
an licenþa. Dupã susþinerea pro-
bei scrise, posturile se vor repar-
tiza în ºedinþe publice organizate
la centrele de examen. Acestea
vor avea loc în perioada 31 iulie

Cei care doresc sã fie dascãli
titulari pe post se pot înscrie
la examenul de titularizare

Dascãlii care doresc sã fie titulari pe post, dar ºi
studenþii în prag de absolvire se pot înscrie zilele

acestea la examenul de titularizare.

– 5 august a.c. Examenul de ti-
tularizare se va desfãºura dupã
urmãtorul calendar: în perioada
26 mai - 27 iunie are loc organi-
zarea ºi desfãºurarea probelor
practice/orale ºi a inspecþiilor
speciale la clasã; pe 21 iulie -
desfãºurarea probei scrise, ur-
matã de afiºarea rezultatelor pe
25 iulie ºi depunerea contestaþii-
lor la inspectoratele ºcolare ºi
transmiterea acestora la centrele
de evaluare pe 25 ºi 26 iulie, iar
rezultatele finale vor fi afiºate pe
30 iulie.

Caravana LSRS ajunge din nou în CraiovaCaravana LSRS ajunge din nou în CraiovaCaravana LSRS ajunge din nou în CraiovaCaravana LSRS ajunge din nou în CraiovaCaravana LSRS ajunge din nou în CraiovaCaravana LSRS ajunge din nou în CraiovaCaravana LSRS ajunge din nou în CraiovaCaravana LSRS ajunge din nou în CraiovaCaravana LSRS ajunge din nou în Craiova
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
Pagină realizată

de MAGDA BRATU

Născut în anul 1958, la Lugoj,
Florin Paul a început studiul vio-
rii în oraşul natal (cu Iosif Willer),
apoi la Timişoara (c u prof. I lie
Lina), continuându-l mai târziu la
Conservatorul de Muzică din ace-
laşi oraş (cu reputatul maestru Şte-
fan Gheorghiu). Pentru scurtă vre-
me, în stagiunea 1981-1982, a fost
angajat ca solist concertist al Fi-
larmonicii de Stat Botoşani, post
pe care l-a deţinut din nou între anii
2001-2002. În 1982, Florin Paul
s-a stabilit în Germania, unde şi-a
continuat pregătirea artistică per-

Recital de vioară şi pian
Filarmonica „Oltenia” de dică e venimentul

muzical din această seară – un recital extraordi-
nar susţinut de violonistul Florin Paul şi pianis-
tul Mihai Ungureanu – Zilei Dreptului Internaţio-
nal Umanitar. Recitalul are loc cu începere de la
ora 19.00, în cadrul stagiunii de muzică de came-

ră a instituţiei, şi oferă spre audiţie Sonata nr. 4
în La minor, op. 23 de Ludwig van Beethoven,
Sonata nr. 3 în Re minor, op. 108 de Johannes
Brahms şi Sonata nr. 2 în Re major, op. 94a de
Serghei Prokofiev. Preţuri bilete: 15 lei; 10 lei
(elevi, studenţi, pensionari)

fecţionându-se sub îndrumarea
prof. Wolfgang Marschner (la Frei-
burg) şi a marelui violonist Hen-
ryk Szeryng (în cadrul Academiei
„Bach” din Stuttgart). În Germa-
nia, a ocupat succesiv postul de
concertmaestru la Filarmonicile din
Munchen şi Stuttgart, iar din 1994
la Orchestra NDR (Norddeutscher
Rundfunk / Radioul Germaniei de
Nord) – Hamburg.

Solist concertist al Filarmonicii
„Oltenia”, pianistul Mihai Ungu-
reanu apare cu regularitate în viaţa
muzicală a ţării şi în străinătate, atră-

gându-şi elogiile publicului şi criti-
cii de specialitate. La 16 ani a debu-
tat cu „Mi bemolul” de Franz Liszt
pe scena Filarmonicii craiovene. Ca
student al Academiei de Muzică din
capitală a beneficiat de îndrumările
reputaţilor muzicieni Dan Grigore
şi Ioana Minei. Din anul 1981 înce-
pe să susţină o intensă activitate con-
certistică, colaborând cu toate or-
chestrele simfonice din ţară, deo-
sebita sa prezenţă scenică fiind apre-
ciată şi peste hotare. În ipostazele
de solist, interpret de muzică de
cameră şi acompaniator, Mihai Un-

gureanu a concertat în centre cul-
turale renumite din Europa, Ameri-
ca şi spaţiul asiatic (Japonia, Core-
ea de Sud, Republica Islamică Iran).
De asemenea, participă frecvent în
juriile unor importante concursuri

internaţionale. A fost director gene-
ral (1990-2000 şi 2003-2009) şi di-
rector artistic (2000-2003) al Filar-
monicii „Oltenia”, acest din urmă
statut fiind deţinut şi în prezent de
muzician.

Dragostea dintre Silvia, o cele-
bră cântăreaţă de cabaret, şi prinţul
Edwin este profund dezaprobată de
familia lui. Mai ales mama sa, prin-
ţesa Cecilia, este deosebit de afec-
tată de această relaţie, considerată
scandaloasă, şi încearcă să o îm-
piedice prin toate mijloacele. Toate
aceste uneltiri duc la despărţirea
celor doi îndrăgostiţi. Prietenii Sil-
viei şi ai lui Edwin – Boni, Feri şi
Miska – reuşesc să o
convingă pe prinţesa
Cecilia să recunoască
faptul că şi ea a fost,
de fapt, în tinereţe, o
cântăreaţă de cabaret,
care şi-a părăsit iubi-
tul pentru a ajunge în
rândul aris tocraţiei.
Cuprinsă de remuşcă-
rile stârnite de aminti-
rile tinereţii, prinţesa
Cecilia – Cilico pe nu-
mele ei de cântăreaţă
– îşi dă consimţămân-
tul pentru căsătoria lui
Edwin cu Silvia, care
a devenit noua „regină
a ceardaşului”.
Un titlu care nu lipseşte de pe
marile scene lirice ale lumii

Pe scurt, acesta este subiectul
operetei „Silvia”, una dintre cele mai
faimoase creaţii ale lui Emmerich
Kalman, montată pe toate marile
scene ale lumii. Având la bază un
libret scris de Leo Stein şi Bela Jen-
bach şi păstrând toată voioşia unei
epoci frumoase, cunoscută la noi
sub numele de „La belle époque”,
opereta a fost prezentată în premieră
la 17 noiembrie 1915, la Teatrul „Jo-
hann Strauss” din Viena. Şi-a dorit-

Opera Română Craiova îşi prezintă
„perla repertoriului”: opereta „Silvia”

Un nou proiect a prins contur pe scena Operei
Române Craiova: opereta „Silvia”, de Emmerich
Kalman. Spe ctacolul este montat de regizorul
maghiar Kurthy Andras, de la Opera de Stat din
Budapesta, împreună cu scenograful craiovean
Răsvan Drăgănescu, coregraful clujean Adrian
Mureşan şi o distribuţie de tineri artişti, rolul
Silviei Varescu fiind atribuit sopranei Renata Vari.
Considerat de conducerea instituţiei „perla re-
pertoriului Operei Române Craiova”, spectaco-
lul va avea premiera mâine, 15 mai, ora 19.00, o

altă reprezentaţie fiind programată pentru sâm-
bătă, 17 mai, de la aceeaşi oră. Ambele vor avea
loc sub conducerea muzicală a maestrului Gheor-
ghe Stanciu – actualmente dirijor principal la Te-
atrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danov-
ski” din Constanţa. Nu este însă singurul eveni-
ment grandios pe care instituţia îl anunţă: pe 1
iunie, în închiderea Zilelor Craiovei, în Piaţa
„Mihai Viteazul” vă răsuna „Carmina Burana”
de Carl Orff, într-o impresionantă desfăşurare
de forţe… artistice.

Antoniu Zamfir, managerul Operei Române Craiova: «Conside-
răm că acest spectacol poate fi numit perla repertoriului Operei Române
Craiova, ţinând cont de realizarea pe care o veţi vedea – scenografie,
costume de o frumuseţe rar întâlnită, apoi distribuţia – una tânără, cu
care regizorul a lucrat foarte bine. Sperăm ca publicul să se bucure de
acest spectacol. (…) Urmează un alt mare proiect al Operei craiovene:
„Carmina Burana” va închide, pe 1 iunie, Zilele Craiovei. Vom avea în
Piaţa „Mihai Viteazul” un spectacol grandios: două scene, peste 100 de
balerini – concepţia coregrafică fiind cea a maestrului Francisc Valkay-
, orchestră, cor, solişti şi un dirijor italian de mare prestigiu».

o în repertoriu şi Opera Română
Craiova, primele demersuri în acest
sens fiind făcute, după cum a măr-
turisit managerul Antoniu Zamfir,
încă din toamna anului trecut. Vi-
ziunea regizorală este una clasică şi
îi aparţine unui artist al scenei lirice
de renume internaţional, cu care in-
stituţia craioveană colaborează pen-
tru prima dată: Kurthy Andras.
„Sunt foarte mulţumit de distribu-

ţie şi de artiştii cu care am lucrat,
am avut o experienţă destul de plă-
cută aici”, a declarat artistul maghiar
în cadrul unei conferinţe de presă.
Soprana Renata Vari, în rolul
Silviei: „Această operetă a fost
un vis al meu”

Rolul principal, al tinerei cântă-
reţe Silvia Varescu, a fost încre-
dinţat sopranei Renata Vari, ar-
tistă cu studii de licenţă şi de mas-
ter la Facultatea de Muzică din Bra-
şov (clasa de canto a Claudiei Pop),
solistă permanentă a Operei craio-
vene de la începutul stagiunii 2013-

2014. „Această operetă a fost un
vis al meu, de c ând eram copil,
pentru că la mine în familie se as-
culta muzica aceasta, am crescut
cu ea. Şi mi-am dorit foarte mult
să debutez în această operetă. E o
ocazie şi o onoare să am parte de
colegi extraordinari de scenă, de
un regizor şi un coregraf deose-
biţi, care au realizat o producţie in-
credibilă”, a menţionat aceasta.

Doi artişti invitaţi: ieşeanul
Cosmin Marcovici şi Peter
Hercz, din Budapesta

Alături de soprana Rena-
ta Vari se află şi doi artişti
invitaţi: Cosmin Marco-
vici, de la Opera Naţională

Română din Iaşi – în rolul prinţu-
lui Edwin, şi Peter Hercz – ro-
mân stabilit de ceva vreme la Bu-
dapesta, c are interpretează rolul
Miska. Ambii s-au declarat încân-
taţi de colectivul artistic întâlnit la
Craiova. „Eu lucrez împreună cu

regizorul Kurthy Andras de foarte
mult timp şi atunci când m-a invi-
tat la Craiova am venit cu mare bu-
curie, ştiind că iarăşi vom lucra îm-
preună. Nici nu m-am gândit că
această bucurie va fi înzecită, pen-
tru că am găsit aici o trupă extra-
ordinar de profesionistă. Este unul
dintre cele mai frumoase momen-

te ale vieţii mele că pot să fiu aici”,
a subliniat Peter Hercz.
Replici savuroase puse în
valoare de o nouă şi inspira-
tă generaţ ie de artişt i

Un rol care va impresiona, cu

siguranţă, este cel realizat de Lau-
renţiu Nicu (Contele Bonif aciu
Kauciano), artist complex, pe care
publicul l-a putut vedea şi aplauda
în numeroase reprezentaţii pe sce-
na Operei Române Craiova. „O bu-
curie şi o provocare, în acelaşi timp,
să fac parte din distribuţia acestui
spectacol. Într-adevăr, s-a lucrat
frumos şi constructiv. Spectacolul,
din punctul meu de vedere, este in-
credibil, de la coregrafia care ne
pune în valoare la jocul între inter-
preţi, colaborarea şi comunicarea în-
tre noi, ca echipă, şi regizor – la
fel, desăvârşită. O bucurie, într-un
cuvânt, spectacolul, la care vă aş-
teptăm cu mare drag”, a declarat
Laurenţiu Nicu.

Replicile savuroase vor fi puse
în valoare de o nouă şi inspirată
generaţie de artişti: Florin Budnaru,
Cosmin Vasilescu, Edith Mag, No-
emi Modra, Laurenţiu Nicu, Ioan
Cherata, Mircea Tudora, Gabriel
Marciu, Lelia Vais, Violeta Ţicu,
Anca Ţecu, Ştefan Ciucă, Dragoş
Dragomirescu, Alexandru Petre, Ni-
colae Popa şi Costin Nanu.

***
Dacă la premiera de mâine-sea-

ră locurile rămase libere se numă-
rau, ieri, pe degete, la reprezentaţia
de sâmbătă găsiţi bilete: costă între
16 şi 30 de lei.
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Situaþie de-a dreptul fãrã
precedent în estul Ucrainei
în urma referendumurilor
din 11 mai, în cadrul cãro-
ra regiunile Doneþk ºi Lu-
gansk au votat pentru au-
todeterminare, pregãtind
pur ºi simplu separarea.
Luni, unul dintre separa-
tiºti, Denis Puºiline, a ce-
rut Rusiei „absorbþia «Re-
publicii Populare Doneþk»
în sânul Federaþiei Ruse”,
menþionând: „Poporul Do-
neþkului a fãcut parte din-
totdeauna din lumea rusã.
Pentru noi, istoria Rusiei
este istoria noastrã”. La
rândul sãu, Moscova a
anunþat cã respectã „ex-
presia voinþei populare”. Eveni-
mentele din ultimele zile demon-
streazã cã, dupã anexarea penin-
sulei Crimeea, Kievul a pierdut
controlul efectiv al Donbasului.
Guvernul continuã sã plãteascã
salariile ºi pensiile, dar forþele de
ordine se dovedesc incapabile sã
asigure securitatea cetãþenilor. În
regiunile menþionate, canalele te-
leviziunii ucrainene sunt inacce-
sibile, iar poliþia de frontierã nu
poate stãvili „voluntarii” veniþi din
Federaþia Rusã sã apere „Repu-
blica Popularã Doneþk” (RPD) ºi
„Republica Popularã Lugansk”

UcrainaUcrainaUcrainaUcrainaUcraina: Cade estul?: Cade estul?: Cade estul?: Cade estul?: Cade estul?

(RPL). Acesta este rezultatul unei
operaþiuni speciale, minuþios pre-
gãtitã, cu un cinism absolut, de
þara vecinã, dar ºi cu aportul eli-
telor locale, corupte ºi compro-
mise, care au transformat regiu-
nea industrialã Donbas într-o
„vendetta” ucraineanã, mai întâi
fief al comuniºtilor, apoi al Parti-
dului Regiunilor (al ex-preºedin-
telui Viktor Ianukovici). Toate
sondajele de opinie demonstrau,
nu cu mult timp în urmã, cã cea
mai mare parte a populaþiei era
favorabilã Ucrainei unite, dar, în
condiþiile create de operaþiunile

speciale ruse, minoritatea a tre-
cut de la pasivitate la agresivita-
te, în timp ce majoritatea a rã-
mas în expectativã. Punctul de
cotiturã l-a constituit nu ocupa-
rea sediilor administrative ale re-
giunii Doneþk, nici apariþia „oa-
menilor verzi” la Slaviansk, re-
dutã a rãzboiului civil, ci atitudi-
nea poliþiei locale, care a admis
ca 300 de bandiþi, înarmaþi cu
bâte ºi bare de fier, sã disperse-
ze prin violenþã o manifestare a
câtorva sute de persoane, care
apãrau Ucraina unitã în centrul
Doneþkului. Dacã Ucraina pierde
Donbasul, 15% din Produsul In-
tern Brut, dar ºi zãcãmintele de
materii prime, în particular mi-
nele de cãrbune, trec sub o altã
administraþie. Cu alte cuvinte,
rãzboiul pentru Donbas are ºi
conotaþie economicã. ªi chiar ru-
perea Donbasului nu va însemna
oprirea ostilitãþilor. Cã referendu-
murile de duminicã sunt consi-
derate ilegale de cãtre Kiev ºi co-
munitatea internaþionalã nu con-
stituie o surprizã. Apelul separa-
tiºtilor la alipirea celor douã re-
giuni la Rusia survine în plinã ten-
tativã de mediere a europenilor.
Referendumurile din est sunt ile-

gale, ilegitime ºi necredi-
bile, a spus Herman Van
Rompuy la Kiev, adãugând
cã singurele alegeri pe care
„noi le recunoaºtem” sunt
cele din 25 mai a.c.. ªi
SUA au denunþat „referen-
dumurile ilegale”, factor de
divizare ºi dezordine. Dar
toate acestea sunt simple
vorbe în vânt. Ucraina joa-
cã un rol crucial în planul
Kremlinului de construcþie
a Uniunii Eurasiatice. Ru-
sia a considerat totdeauna
Ucraina drept un satelit
cheie în planurile sale. Sã
mai adãugãm doar cã Vla-
dimir Putin a construit o
adevãratã ideologie, invo-

când „falsele valori occidentale”,
cu referire la mariajul homose-
xualilor ºi aºa mai departe. Pe
acest fond de tensiuni exacerba-
te, gigantul rus Gazprom a noti-
ficat compania publicã ucrainea-
nã Naftogas cã trebuie sã plã-
teascã în avans pentru livrãrile de
gaz din luna iunie suma de 1,66
miliarde dolari, dupã cum anun-
þa purtãtorul de cuvânt Serghei
Kuprianov. Arieratele se ridicã
momentan la 3,5 miliarde dolari
ºi plata în avans se bazeazã pe vo-
lumul de livrãri de 114 milioane
mc gaz prevãzuþi prin contract.
Preþul gazului rusesc aplicat
Ucrainei este mult mai ridicat de-
cât cel aplicat þãrilor europene.

Valeri Bolotov, guvernatorul au-
toproclamat al regiunii ucrainene
proruse Lugansk, a fost rãnit într-
un atentat comis ieri, la douã zile
dupã referendumul separatist din
regiune, a afirmat purtãtorul sãu
de cuvânt, citat de AFP. „Persoa-
ne rãmase neidentificate au des-
chis focul cu arme automate spre
maºina în care se afla Valeri Bo-
lotov. A piedut mult sânge, dar
viaþa sa nu este în pericol”, a de-
clarat Vasil Nikitin. Informaþia nu
a fost confirmatã din alte surse.

În timp ce negocierile dintre
Iran ºi Agenþia Internaþionalã
pentru Energie Atomicã (AIEA)
se reiau, preºedintele iranian
atenþioneazã Occidentul: Iranul
nu este dispus la orice conce-
sie, noteazã „Courrier Interna-
tional”. Declaraþiile preºedinte-
lui (iranian) au reîncãlzit sufle-
tele celor cãrora le pasã de re-
voluþie, a scris ieri, într-un edi-
torial, cotidianul conservator
„Siasat-e Rooz”, exprimându-
ºi admiraþia faþã de atenþionã-
rile ferme ale lui Hassan Rohani
cu privire la hotãrârea Tehera-
nului de a nu accepta „nici un
fel de apartheid nuclear”. Aces-
te cuvinte demonstreazã carac-
terul revoluþionar (mai exact,
conform revoluþiei islamice din

Dosarul nuclear iranian: Rohani

nu va face concesii
1979) al oratorului lor, adaugã
„Siasa t -e  Rooz”.  „Nu vom
ceda, nici mãcar o iotã, în ceea
ce priveºte tehnologia noastrã
nuclearã”, a atenþionat preºe-
dintele iranian, Hassan Rohani,
în timpul unei vizite informa-
le, la 11 mai, la AIEA, privind
noile progrese ale tehnologiilor
nucleare în domeniul sãnãtãþii.
Declaraþiile mai degrabã ferme
ale lui Hassan Rohani, fãcute
în timpul vizitei la AIEA, inter-
vin în timp ce un nou tur de
negocieri nucleare a debutat,
luni, la Viena. Negocierile sunt
menite sã ducã la redactarea
acordului final între Occident
ºi Iran, dupã ce un acord prea-
labil a fost semnat în noiembrie
anul trecut.

Van Rompuy:
Republica Moldova
va semna Acordul
de asociere
cu UE la 27 iunie

Republica Moldova va semna
Acordul de asociere cu Uniunea
Europeanã, care îl va cuprinde
ºi pe cel de liber schimb, la 27
iunie, a anunþat ieri, la Chiºi-
nãu, preºedintele Consiliului
European, Herman Van Rompuy.
Acesta i-a transmis premierului
Iurie Leancã invitaþia de a
semna Acordul de asociere în
cadrul unui summit extraordinar
UE-Republica Moldova care va
avea loc la 27 iunie la Bruxel-
les, în prezenþa liderilor din cele
28 de state membre. „Vom face
acest lucru împreunã cu ceilalþi
ºefi de state ºi guverne ale UE.
Invit fiecare moldovean sã
arunce o privire treazã ºi bine
gânditã la prevederile Acordului
de asociere. Acordul nu vã va
schimba identitatea, dar va
oferi noi oportunitãþi de dezvol-
tare”, a declarat Van Rompuy,
citat de „Jurnal de Chiºinãu”.
Republica Moldova a parafat
Acordul de asociere în noiembrie
anul trecut, la summitul Parte-
neriatului Estic de la Vilnius.
Dupã semnare, Acordul urmeazã
sã fie ratificat de parlamentele
din statele membre ºi de Parla-
mentul European.

Fostul premier
israelian Ehud
Olmert, condamnat
la închisoare
pentru corupþie

Fostul prim-ministru israelian
Ehud Olmert a fost condamnat,
ieri, la ºase ani de închisoare
pentru luare de mitã, într-un
rãsunãtor scandal imobiliar pe
când era primar al Ierusalimului
(1993-2003), relateazã Reuters
ºi AFP. Potrivit sentinþei,
Olmert (68 de ani) va trebui sã
achite ºi o amendã de un milion
de shekeli (210.000 euro). El
este primul ºef de guvern din
istoria Israelului condamnat la
închisoare cu executare ºi, dacã
avocaþii sãi nu vor reuºi sã
conteste sentinþa la Curtea
Supremã, va deveni al doilea
înalt oficial israelian care stã la
închisoare dupã ex-preºedintele
Moshe Katsav, care executã o
pedeapsã cu privarea de liberta-
te într-un caz de viol. Aceste
acuzaþii de corupþie au provocat
demisia lui Olmert din funcþia
de prim-ministru în 2008,
achitarea sa poziþionându-l
pentru o posibilã revenire pe
scena politicã. În procesul de
corupþie, judecãtorul David
Rozen l-a gãsit vinovat pe
Olmert de douã acuzaþii de luare
de mitã ºi a spus cã acesta a
acceptat 500.000 de shekeli
(144.000 dolari) de la dezvolta-
torii proiectului Holyland — un
complex de clãdiri de aparta-
mente în Ierusalim — ºi 60.000
de shekeli (17.000 dolari) într-
un proiect imobiliar separat.

Denis Puºiline
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Preºedintele Consiliului

Judeþean Dolj ºi întreg
colectivul instituþiei
adreseazã sincere con-
doleanþe ºi îºi exprimã
întreaga compasiune
pentru domnul Gheor-
ghe Popescu, în momen-
tele de adâncã îndurera-
re pricinuite de înceta-
rea din viaþã a tatãlui,
Constantin. Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace!

În conformitate cu  HCLM 144/2014,
S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L. cu se-
diul în Craiova, str.Calea Bucureºti nr. 51,
organizeazã  licitaþie publicã  în vederea
închirierii pe o perioadã de patru ani a
terenurilor ºi spaþiilor din Piaþa Chiriac,
Piaþa Valea Roºie ºi Piaþa Centralã care
aparþin domeniului public al Municipiu-
lui Craiova,  dupa cum urmeazã : -în data
de 04.06.2014, ora 12:00 pentru închirie-
rea spaþiilor ºi terenului din Piaþa Chiriac-
poziþiile cadastrale nr. 5 si 8 din C1, pre-
cum ºi nr. 4 si 1 din C1 ºi Piaþa Centralã-
poziþia cadastralã nr. 172 , conform HCLM
144/2014 ; -în data de 06.06.2014, ora 12:00
pentru închirierea terenurilor din Piaþa
Centralã-poziþiile cadastrale nr. 173 ºi nr.
174 ºi Piaþa Valea Roºie-poziþia cadastra-
lã nr. 75, conform HCLM 144/2014. Do-
cumentaþia de participare la licitaþiile pu-
blice  se achizitioneazã de la S.C Pieþe ºi
Târguri Craiova SRL. Ofertele se depun
la sediul S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL
pânã la data de susþinere a   licitaþiilor
publice (inclusiv), ora 10.00. Deschiderea
ofertelor va avea loc la sediul S.C Pieþe ºi
Târguri Craiova SRL în data mai sus men-
tionata, ora 12:00. Relaþii suplimentare la
sediul S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL
sau la telefon 0251/410696.

În conformitate cu  HCLM 138/2013,
S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L. cu se-
diul în Craiova, str.Calea Bucureºti nr. 51,
organizeazã   negociere directã  în vede-
rea  închirierii pe o perioadã de trei ani a
spaþiului din Piaþa Big Craioviþa Nouã
care aparþin domeniului public al Muni-
cipiului Craiova,  dupã cum urmeazã : -
în data de 21.05.2014, ora 12:00 pentru în-
chirierea spaþiului din Piaþa Big Craioviþa
Nouã, având poziþia cadastralã nr. 5-C4,
conform HCLM 138/2013; Documentaþia
de participare la negocierea directã se
achizitioneazã de la S.C Pieþe ºi Târguri
Craiova SRL. Ofertele se depun la sediul
S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL  pânã la
data de susþinere a   negocierii directe
(inclusiv), ora 10.00. Deschiderea oferte-
lor va avea loc la sediul S.C Pieþe ºi Târ-
guri Craiova SRL în data mai sus men-
tionatã, ora 12:00. Relaþii suplimentare la
sediul S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL
sau la telefon 0251/410696.

ANAF – Direcþia Generalã Regionala a
Finanþelor Publice Craiova - Administraþia
Judeteana a Finanþelor Publice Dolj, organi-
zeazã, în data de 28.05.2014, ora 11 la sediul
sãu din Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, în conformitate cu prevederile art. 162 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã, lici-
tatie publica pentru vanzarea urmatoarelor
bunuri aparþinând Meke Forest SRL, CUI
26248647, cu sediul in Carcea, srada Maru-
lui, nr. 15:Freza rotativa,marca Pegoraro,tip
RY500– 44325 lei;Scarificator,marca Jympa,-
tip SJ79E–26925 lei; Masina de erbicidat,mar-
ca Mszyny Rolnicze,tip 600L–2325 lei;Masi-
na de plantat pomi,marca Damcon,tip PL10
–13650 lei;Plug rotativ,marca Rabe-Werk,tip
Kranich-Avant 180BS–17982 lei;Prasitoare,-
marca Maschio Gaspardo,tip HL 8 Rows–
28275 lei;GPS agricol,marca TeeJet,tip Ma-
triz Pro 570G–5325 lei;Autoturism,marca
Land Rover,tip Freelander–18638 lei;Autou-
tilitara,marca Volkswagen,tip Caddy–10725
lei;Tractor Antonio Carraro,tip Ergit T,Tip
TRX 9400–53775 lei; Tocator Agrimaster
KN150–7800 lei. Preþul nu include TVA. Invi-
tãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabili-
tã pentru vânzare. Pentru participarea la lici-
taþie ofertanþii trebuie sã depunã, cu cel pu-
þin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele
documente: oferta de cumpãrare, dovada
plãþii taxei de participare; împuternicirea per-
soanei care îl reprezintã pe ofertant (procura
special legalizatã); pentru persoanele juridi-
ce de naþionalitate românã, copie dupã  cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat de Ofi-
ciul Registrului Comerþului; pentru persoa-
nele fizice române, copie dupã actul de iden-
titate; dovada emisã de creditorii bugetari cã
nu au obligaþii bugetare restante. Oferta de
cumpãrare se va prezenta în scris organului
de executare, însotitã de dovada plãþii sumei
reprezentând 10% din preþul de pornire a li-
citaþiei pânã în ziua de 27.05.2014. Taxa de
participare se va achita in contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, CUI 4830007.
Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adresa
Administraþiei Judetene a  Finanþelor Publi-
ce Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, Servi-
ciul Executare Silitã Contribuabili Mijlocii,
camera 406, tel: 0251402277.

 ANIVERSÃRI
Cu ocazia zilei de
naºtere soþia Au-
relia, Elena Strâm-
beanu, Valerica
Ceachir, Olimpia
Stanciu mãtuºii,
Dan Ceachir vãr,
ureazã domnului
VALENTIN BAZÃ-
VERDE “La mulþi
ani”, sãnãtate ºi
bucurii în viaþã.
 La zi aniversarã, co-
legii de redacþie ai re-
vistei Ramuri, ureazã
domnului VALEN-
TIN BAZÃVERDE,
secretar de redacþie
”La Mulþi Ani”, sãnã-
tate, prosperitate, feri-
cire ºi împliniri în plan
persoanl ºi familial.

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 do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur garan-
þie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii cana-
pele, fotolii, colþare.
Calitate ºi seriozitate.
Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate
dotãrile. Telefon: 0762/
109.595.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare  Agricolã

ªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseaua

Bãlceºti nr. 54, vinde
cireºe de mai, vinde lapte

integral la dozatoarele
din Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã telemea
ºi smântânã la cele mai

mici preþuri. Relaþii la
telefon 0251/468.159;

sau 0765/233.013.

Direcþia Silvicã Dolj organizeazã con-
curs în data de 01.06.2014, ora 11:00, la
sediul din str. Iancu Jianu, nr. 19, mun.
Craiova, pentru ocuparea  a trei posturi -
vacante de pãdurar la Ocolul Silvic Dãbu-
leni, din care: douã posturi pe perioada
nedeterminatã ºi un post de pãdurar pe
perioada determinatã.

Relaþii privind:
· modalitatea de verificare a compe-

tenþelor profesionale,
· condiþiile de participare,
· conþinutul dosarelor, ce se depun la

sediul D.S. Dolj, pânã în data de
27.05.2014, ora 16:00,

· bibliografie, tematica ºi alte relaþii se
vor obþine la sediul D.S. Dolj ºi sediile
ocoalelor din structura D.S. Dolj, precum
ºi la nr. de telefon 0251/421.363.

Vând apartament 2
camere, bloc PATRIA,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.
Apartament 2 ca-
mere, zonã centra-
lã km 0 (sau închi-
riez). Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2
camere Craioviþa
Nouã. Telefon: 0351/
401.251.
Vând apartament 2
camere, în fostã casã
naþionalizatã, zonã
centralã, gaze, curte,
cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual,
schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Te-
lefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 decomanda-
te 1 Mai, 2 bãi, 2 bal-
coane, 86 m.p. îmbu-
nãtãþiri. Preþ 49.000
euro. Telefon: 0761/
142.328.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semidecoman-
date 43 mp, etaj 1 cu
apartament 2 came-
re decomandate etaj
1 sau 2 plus 1500
Euro. Telefon: 0351/
409.381.

CASE
Vând D+P 6 came-
re, pivniþã, utilitãþi, 2
bãi + 3 camere cãrã-
midã, teren 1300 mp
str. Bucovãþ - 95000
Euro. Telefon: 0769/
360.741.
Vâns casã comuna
Vârvoru de Sus, 4
camere, bucãtãrie,
apã curentã. Tele-
fon: 0746/ 375.946.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.

Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu depen-
dinþe în satul Nego-
eºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa
Nouã zona Triaj, fãrã
acte, 1000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0763/
806.750.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefini-
satã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
7000 mp teren, 2,5
Euro / mp. Telefon:
0757/650.778.
Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã,
electricitate, cadastru,
carte funciarã. Telefon:
0724/ 572.434; 0351/
179.436.
Vând teren zonã cen-
tralã, 260 metri pãtraþi.
Preþ 210 euro/mp. Te-
lefon: 0769/709.451.
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Ba-
riera Vâlcii 20 Euro /
mp. Telefon: 0748/
887.219.
Vând teren urgent str.
Pãuniþei – Lãpuº 2200
mp. Telefon: 0751/
675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã
bunã. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
VÂND TEREN,
ZONA BARIERA VÂL-
CII, deschidere 22 m,
Telefon: 0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fã-
cut. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN,
MAZDA, Calea Bucu-
reºti, km 9, ideal show-
room parc auto, ben-
zinãrie, 1000 m, des-
chidere 18 m, sau
2000 m - 36 m. Tele-
fon: 0762/109.595.

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

Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, 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.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centralã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2
camere decomandate
(50 mp), str. General
Magheru, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0251/452.233.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând autoturism Da-
cia 1310, anul fabrica-
þiei 1993. Telefon:
0765/789.181.

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 4500 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând Tico la cheie
2000 lei. Telefon:
0761/155.549.
Vând BMW 320 D, an
fabricaþie 2003. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând Ford Tranzit-
2005. Telefon: 0722/
511.426.
Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km re-
ali, 1500 Euro sau va-
rianta Rabla. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând familii de albine.
Telefon: 0741/034.955.

Vând pãlãrie fetru nr.
55 nouã- 50 lei, sapã
ºi casma cu coadã 7
lei/buc, saltea Dor-
meo 2/1m cu husã 90
lei. Telefon. 0770/
303.445.
Vând aparat de sudu-
rã, autogen polizor,
bormaºinã, parbriz
Tico. Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând urgent MSI ALL
- IN ONE PC wind
Top AE 1920 ÎN GA-
RANÞIE. 300 EURO.
TELEFON: 0722/
456.609.
Vând þiglã Jimbolia
din demolãri ºi cã-
priori stejar. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Perucã pãr sintetic,
scurt, ondulat, culoare
roºu spre castaniu, 60
RON, negociabil. Te-
lefon: 0351/181.202;
0767/049.976.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Te-
lefon: 0251/414.112;
0727/463.456.

Instalaþie hidrofor iri-
gaþii trifazatã comple-
tã, motor Honda pen-
tru pompã ºi echipa-
ment vânãtoare din
piele. Telefon: 0760/
521.340.
Vând albine, familii pu-
ternice. Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã.
Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifo-
nier stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane impri-
mat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãri-
mile manuale. Tele-
fon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30
ºi 37 cm, 120 Ron,
aparate de radio Se-
lena, Gloria, 30 lei
bucata. Telefon:
0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.

Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250 x 20 x 25
mm, polizor (flex) 125
mm 850 W nou, cau-
ciucuri 155/13 cu jan-
tã noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie. Telefon: 0251/
427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã,
o persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon:
0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon: 0351/437.906.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.

Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI
STUDIO ºi BMB 232.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron, No-
kia 113, 80 Ron ga-
ranþie. Telefon: 0731/
877.880.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 14 mai 2014
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit etajat
patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã deo-
sebit! Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãtu-
rã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.

Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu
capac smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig
micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 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 mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.

Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg,  2 damigene 10-
15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.

Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultra-
central, pretabil firmã.
Telefon: 0745/698.425.
ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, semi-
decomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã, 250
lei/lunã.  Telefon: 0766/
328.569.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Cra-
ioviþa Nouã (Bigul
Vechi). Telefon: 0767/
993.510.

Închiriez apartament
decomandat Sãrari, re-
novat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906.
MATRIMONIALE
Pensionar, 65 ani, 1,60
înãlþime, caut pensio-
narã cu suflet fãrã lo-
cuinþã ºi copii, pentru
a petrece tot restul vie-
þii împreunã ºi îngrijire
gospodãrie la þarã. Te-
lefon: 0784/743.541.
Domn, doresc doam-
nã peste 50 ani, mo-
destã, fãrã obligaþii. Te-
lefon: 0351/181.202;
0767/049.976.
Pensionar caut doam-
nã maxim 70 ani cu
permis auto. Telefon.
0757/ 322.534.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru
a fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Caut o echipã de oa-
meni pentru a amena-
ja o grãdinã. Telefon:
0727/884.205.

PIERDERI
Pierdut Certificat În-
registrare F 16/283/
2006,  pe numele
SBORA I. MARIN,
comuna Teasc, str.
Valea lui Roman nr.
14. Se declarã nul.

DECESE
Familia profund în-
dureratã anunþã tre-
cerea în nefiinþã a ce-
lei ce a fost BUNEA
MARGARETA, în
etate de 66 ani. În-
mormântarea are loc
astãzi, 14.05.2014, ora
13.00, în comuna
Carpen - Dolj. Dum-
nezeu sã o odih-
neascã în liniºte ºi
pace!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Isco ºi Arbeloa nu sunt
nici în lotul lãrgit al lui Del Bosque

Deþinãtoarea titlului mondial, Spania, a dat publicitãþii ieri
lista de 30 de jucãtori pe care Vicente Del Bosque îi are în vedere
pentru turneul care începe în iunie, iar pe 25 mai va anunþa dele-
gaþia definitivã de 23 de fotbaliºti. Cele mai sonore nume care
lipsesc sunt cele ale lui Isco ºi Arbeloa, ambii de la finalista
Champions League, Real Madrid.  Lista celor 30 de jucãtori ce
fac parte din lotul lãrgit: Portari: Casillas, Reina, De Gea; Fun-
daºi: Sergio Ramos, Pique, Albiol, Javi Martinez, Juanfran, Jordi
Alba, Azpilicueta, Carvajal ºi Alberto Moreno; Mijlocaºi: Xavi,
Xabi Alonso, Iniesta, Koke, Busquets, Cazorla, Iturraspe, Cesc
Fabregas, Thiago, Juan Mata, David Silva, Pedro ºi Navas; Ata-
canþi: Diego Costa, Llorente, Villa, Torres ºi Negredo.

F. Frei ºi Derdiyok lipsesc
din lotul Elveþiei

Selecþionerul Elveþiei, Ottmar Hitzfeld, a anunþat ieri un lotul
de 23 de jucãtori al Elveþiei pentru Campionatul Mondial din
Brazilia. La aceastã listã se adaugã ºapte rezerviºti, pentru a
preveni riscurile unor accidentãri pânã pe 2 iunie, data limitã
stabilitã de FIFA pentru prezentarea listelor definitive de 23. Din
lotul de 23 lipsesc atacanii Fabian Frei ºi Eren Derdiyok, titulari
la precedentul turneu final mondial. Elveþia este cap de serie în
Grupa E la CM 2014, din care mai fac parte Franþa, Honduras ºi
Ecuador. Iatã componenþa lotului „Þãrii Cantoanelor”: Portari:-
 Diego Benaglio (Wolfsburg), Roman Burki (Grasshopper), Yann
Sommer (FC Basel); Fundaºi: Steve von Bergen (Young Boys
Berna), Johann Djourou (Hamburger SV), Michael Lang (Gras-
shopper), Stephan Lichsteiner (Juventus Torino), Ricardo Ro-
driguez (Wolfsburg), Fabian Schar (FC Basel), Philippe Sende-
ros (Valencia), Reto Ziegler (Sassuolo); Mijlocaºi: Tranquillo
Barnetta (Eintracht Frankfurt), Valon Behrami (Napoli), Blerim
Dzemaili (Napoli), Gelson Fernandes (SC Freiburg), Gokhan In-
ler (Napoli), Xherdan Shaqiri (Bayern Munchen), Valentin Sto-
cker (FC Basel); Atacanþi: Josip Drmic (Leverkusen), Mario Ga-
vranovic (FC Zurich), Admir Mehmedi (SC Freiburg), Haris Se-

Francezul Christian Gaudin es-
te noul selecþioner al naþionalei de
handbal masculin a României. În
vârstã de 47 de ani, fost portar la
Istres, Creteil, Magdeburg ºi Saint
Raphael, Gaudin este dublu cam-
pion mondial în 1995 ºi 2001. Gau-
din a antrenat-o din 2006 pe St.
Raphael ºi va pregãti naþionala mas-
culinã a României pentru barajul cu
Suedia. Naionala masculinã de
handbal a României va înfrunta Su-
edia în barajul de calificare la Cam-
pionatul Mondial din 2015, care va
fi gãzduit de Qatar (17 ianuarie - 1

România va avea selecþioner francezRomânia va avea selecþioner francezRomânia va avea selecþioner francezRomânia va avea selecþioner francezRomânia va avea selecþioner francez
Naþionala de handbal masculin va fi pregãtitã de Christian Gaudin

Antrenorul francez Remi Garde
a anunþat cã nu va continua la con-
ducerea tehnicã a echipei franceze
de fotbal Olympique Lyon în se-
zonul viitor, „din motive familiale
ºi personale”, adãugând cã intenþi-
oneazã sã ia o pauzã în cariera sa
profesionalã. „Simt nevoia sã
respir, sã iau o pauzã”, a spus Gar-
de. În trei sezoane la Olympique
Lyon, acesta a
câºtigat Cupa
Franþei în 2012
ºi Supercupa, în
anul urmãtor. Cu
o etapã înainte
de încheierea
actualei ediþii a
campionatului
francez, Lyon
ocupã locul 5 în
clasament ºi lup-
tã pentru partici-

Remi Garde s-a despãrþit de Lyon

Ieri, într-o zi în care Tunarul
Universitãþii Craiova, Ion Oble-
menco, ar fi împlinit 69 de ani,
fotbalul oltean a primit
o veste tristã. Tatãl
fostului cãpitan al Cra-
iovei ºi al echipei na-
þionale, Gicã Popescu,
a încetat din viaþã.
Constantin Popescu a
murit la vârsta de 71
de ani din cauza unui
infarct.  El va fi în-
mormântat joi, în ci-
mitirul central din Ca-
lafat. Gicã Popescu
este încarcerat la Pe-
nitenciarul Rahova,
unde executã pedeap-

parea la viitoare ediþie din UEFA
Europa League. Dacã va reuºi, va
fi pentru al 18-lea an consecutiv
în care Olympique Lyon va fi pre-
zentã în cupele europene, un re-
cord pentru fotbalul francez. Prin-
tre numele vehiculate de presã pen-
tru succesiunea lui Remi Garde fi-
gureazã ºi cel al brazilianului Junin-
ho Pernambucano.

S-a stins din viaþã
tatãl lui Gicã Popescu

sa de trei ani, o lunã ºi zece zile
de închisoare în dosarul transfe-
rurilor de jucãtori.

Avântul Rast – Viitorul Cârcea
Viitorul Coºoveni – Dunãrea

Bistreþ
Unirea Tâmbureºti – Dunãrea Ca-

lafat
Sic Pan Unirea – ªtiinþa Malu

Mare
Meciurile se disputã astãzi, de la ora
17.30, pe terenurile primelor echipe.

Optimile Cupei României,

faza judeþeanã

ferovic (Real Sociedad), Granit Xhaka (Borussia Moenchenglad-
bach); Jucãtori de rezervã: Marwin Hitz (Augsburg), Timm Klo-
se (Wolfsburg), Silvan Widmer (Udinese), Eren Derdiyok (Bay-
er Leverkusen), Fabian Frei (FC Basel), Pajtim Kasami (Fulham),
Pirmin Schwegler (Eintracht Frankfurt).

Tabarez mizeazã pe tripleta
Suarez-Cavani-Forlan

Selecþionerul Uruguayului, Oscar Washington Tabarez, a anun-
þat ieri lotul de 23 de jucãtori pentru Mondialul brazilian. Nu lip-
seºte tripleta ofensivã teribilã compusã din Suarez, Cavani ºi For-
lan, dar nici cei 3 jucãtori de la finalista Champions League, Atle-
tico Madrid, respectiv Godin, Rodriguez ºi Gimenez. Iatã lotul
semifinalistei ultimului Mondial: Portari: Fernando Muslera (Ga-
latasaray), Martin Silva (Vasco Da Gama), Rodrigo Munoz (Liber-
tad), Fundaºi: Diego Lugano (West Bromwich Albion), Diego
Godin (Atletico Madrid), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid),
Martin Caceres (Juventus), Maximiliano Pereira (Benfica), Jorge
Fucile (Porto), Sebastian Coates (Nacional). Mijlocaºi: Egidio
Arevalo Rios (Morelia), Walter Gargano (Parma), Diego Perez (Bo-
logna), Sebastian Eguren (Palmeiras), Alvaro Gonzalez (Lazio),
Alejandro Silva (Lanus), Alvaro Pereira (Sao Paolo), Cristian Ro-
driguez (Atletico Madrid), Gaston Ramirez (Southampton), Nico-
las Lodeiro (Botafogo).Atacanþi: Luis Suarez (Liverpool), Edin-
son Cavani (PSG), Diego Forlan (Cerezo Osaka), Cristian Stuani
(Espanyol), Abel Hernandez (Palermo).

Capello ºi-a „rezervat” 30
de jucãtori din campionatul Rusiei

Cu fix o lunã înainte de startul Campionatului Mondial din
Brazilia, selecþionerul italian al naþionalei Rusiei, Fabio Capello,
a anunþat lotul lãrgit pentru turneul final din Brazilia. În lot se
aflã numai jucãtori care evolueazã în campionatul Rusiei. Echipa
pregãtitã de Fabio Capello face parte din grupa H, alãturi de
reprezentativele Belgiei, Algeriei ºi Coreei de Sud. Cei 30 de ju-
cãtori convocaþi de Capello: Portari: Igor Akinfeev (ÞSKA Mos-
cova), Iuri Lodigin (Zenit Sankt Petersburg), Serghei Rijikov

Se contuteazã loturile pentru Mondiale
(Rubin Kazan); Fundaºi: Alexander Aniukov (Zenit Sankt Pe-
tersburg), Alexei Berezuþki, Vasili Berezuþki, Serghei Ignaºevici,
Georgi ªenikov (toþi ÞSKA Moscova), Vladimir Granat, Alexei
Kozlov (ambii Dinamo Moscova), Andrei Ieºcenko (Anji Maha-
cikala), Dmitri Kombarov (Spartak Moscova), Andrei Semenov
(Terek Groznîi); Mijlocaºi: Igor Denisov, Iuri Jirkov (ambii Dina-
mo Moscova), Alan Dzagoev (ÞSKA Moscova), Iuri Gazinski,
Roman ªirokov (ambii FC Krasnodar), Denis Gluºakov (Spartak
Moscova), Pavel Mogileveþ (Rubin Kazan), Viktor Faizulin, Oleg
ªatov (ambii Zenit Sankt Petersburg); Atacanþi: Vladimir Bistrov
(Anji Mahacikala), Alexander Kerjakov (Zenit Sankt Petersburg),
Artem Dziuba (FK Rostov), Alexei Ionov, Alexander Kokorin
(ambii Dinamo Moscova), Maxim Kanunikov (Amkar Perm),
Pavel Pogrebniak (Reading), Alexander Samedov (Lokomotiv
Moscova).

Ghana conteazã iniþial
pe 26 de jucãtori

Selecþionerul naþionalei Ghanei, Kwesi Appiah, a anunþat lo-
tul lãrgit pentru turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, care
se va desfãºura în perioada 12 iunie - 13 iulie, informeazã L’Equi-
pe. Cei 26 de jucãtori convocaþi sunt urmãtorii: Portari: Stephen
Adams (Aduana Stars), Adambathia Larsen Kwarasey (Strom-
sgodset), Abdul Fatawu Dauda (Orlando Pirates); Fundaºi: Sa-
muel Inkoom (Platanias), Daniel Opare (Standard Liege), Jeffrey
Schllup (Leicester City), Harrison Afful (Esperance Tunis), John
Boye (Rennes), Jonathan Mensah (Evian TG), Rashid Sumaila
(Mamelodi Sundows), Jeremiah Akaminko (Eskiºehirspor); Mij-
locaºi: Sulley Muntari (AC Milan), Michael Essien (AC Milan),
Kwado Asamoah (Juventus Torino), Agyemang Badu (Udine-
se), Afriyie Acquah (FC Parma), Christian Atsu (Vitesse Arnhem),
Albert Adomah (Middlesbrough), Wakaso Mubarak (Rubin
Kazan), Andre Ayew (Olympique Marseille), David Accam (Hel-
singborg), Mohammed Rabiu (Kuban Krasnodar); Atacanþi: Jor-
dan Ayew (Sochaux), Abdul Majeed Waris (Valenciennes), Ke-
vin-Prince Boateng (Schalke 04), Asamoah Gyan (Al-Ain). Gha-
na face parte din grupa G la turneul final al Cupei Mondiale,
alãturi de reprezentativele Germaniei, Portugaliei ºi Statelor Uni-
te ale Americii.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga Europa, fi-
nala: FC Sevilla – Benfica Lisabona.

DIGI SPORT 2

13:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Roma: ziua a 3-a / 18:45 – HANDBAL
(F) – Liga Naþionalã, play-off: Corona
Braºov – HCM Baia Mare / 20:15 –
TENIS (M) – Turneul de la Roma: ziua
a 3-a.

DIGI SPORT 3

17:00 – HANDBAL (M) – Liga Na-
þionalã, play-off: ªtiinþa Bacãu – Po-
taissa Turda / 18:45, 20:30 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã, play-off: CSM
Oradea – BC Mureº, CSU Ploieºti –
„U” Mobitelco Cluj / 1:30, 4:00 – FOT-
BAL – Cupa Libertadores, sferturi de
finalã, manºa retur: Arsenal Sarandi –
Nacional Asuncion (0-1), Cruzeiro – San
Lorenzo (0-1).

DOLCE SPORT

15:00 – HANDBAL (M) – Camp.
Germaniei: Kiel – Flensburg / 21:45 –
FOTBAL – Liga Europa, finala: FC Se-
villa – Benfica Lisabona / 5:00 – BAS-
CHET NBA, play-off.

DOLCE SPORT 2

16:00, 22:00 – TENIS (F) – Turneul
de la Roma: ziua a 3-a.

PRO TV

21:45 – FOTBAL – Liga Europa, fi-
nala: FC Sevilla – Benfica Lisabona.

EUROSPORT

15:30 – CICLISM – Turul Italiei: eta-
pa a 5-a / 0:00 – CICLISM – Turul Cali-
forniei, în SUA: etapa a 4-a.

februarie). Partida din prima man-
ºã a barajului de calificare va avea
loc pe 7 iunie 2014, iar returul pe
15 iunie. România a câºtigat Gru-
pa a a 2-a preliminarã, cu 10 punc-
te, devansând Slovacia, 10 punc-
te, Italia, 4 puncte, Cipru, 0 punc-
te. Suedia a ocupat locul 4 în Gru-
pa a 2-a principalã la Campionatul
European din Danemarca. Româ-
nia a întâlnit Suedia anul trecut, la
Scandinavian Open 2013 (Norve-
gia), fiind învinsã de nordici cu 35-
29, dupã ce la pauzã conducea cu
17-15.
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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 32 22 9 1 69-18 75
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 32 12 12 8 40-30 48
Pandurii 32 12 8 12 51-39 44
Botoşani 32 12 6 14 34-49 42
„U” Cluj 32 11 6 16 29-43 39
Gaz Metan 32 10 8 14 30-34 38
Ceahlăul 32 9 11 12 25-30 38
Chiajna 32 10 8 14 33-45 38
Viitorul 32 9 10 13 27-46 37
Oţelul 32 11 4 17 37-49 37
FC Braşov 32 9 9 14 31-39 36
ACS Poli 32 9 8 15 24-37 35
Săgeata 32 9 8 15 29-49 35
Corona 32 2 8 22 20-61 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.
Corona – „U” Cluj 0-2
Au marcat: Abrudan 17, Boutadjine 61.
CFR Cluj – FC Braşov 1-0
A marcat: Ogbu 55.
Steaua – Pandurii 2-2
Au marcat: Keşeru 8 pen., Iancu 16 / Matulevicius 47, Nistor 72.

Juventus Stadium din Torino va
găzdui în această seară ultimul act
al Ligii Europa, pentru titlul suprem
duelându-se, într-o încleştare sută
la sută iberică, spaniolii de la FC
Sevilla şi portughezii de la Benfica
Lisabona.

Inversând ordinea, lusitanii se află
în faţa celei de-a 10 finale conti-
nentale, izbândind doar de două ori.
Chiar în primele astfel de ocazii, în
1961 şi 1962, în Cupa Campionilor
Europeni. Cel mai recent, cei su-

pranumiţi „vulturii” au capotat nu
mai departe de anul trecut, tot în
EL, când un gol, în prelungiri, al
sârbului Branislav Ivanovici, a dus
trofeul în vitrina lui Chelsea (scor
2-1). În rest, o singură dată s-a mai
aflat Benfica în finala competiţiei,
sub titulatura de Cupa UEFA, în
sezonul ’82-’83, eşec în faţa bel-
gienilor de la Anderlecht Bruxelles,
0-1 (d) şi 1-1 (a). Atunci, portuge-
zii, sub bagheta suedezului Sven
Goran Eriksson, au eliminat în se-
mifinale Craiova Maxima lui Tică
Oţet, după un 0-0 la Lisabona şi o
altă remiză, dar 1-1, pe Central.

Cât o priveşte pe Sevilla, trupa
andaluză se află pentru a treia oară
într-o finală contientală, ambele în
defuncta Cupă UEFA, triumfând de
fiecare dată, 4-0 cu englezii de la
Middlesbrough în 2006 şi 2-2, 3-1
la loviturile de departajare cu con-
citadina Espanyol, un an mai târ-
ziu.

Sevilla şi Benfica s-au mai întâl-

După 7 eşecuri consecutive în
ultimul act al competiţiilor

continentale,
Benfica se

bate în
această seară

cu Sevilla,
pentru trofeul

Europa League

FC Sevilla – Benfica Lisabona
Stadion: Juventus – Torino, astăzi, ora 21:45, Digi 1, Dolce, PRO TV

Echipe probabile
Sevilla: Beto – Coke, Pareja, Fazio, F. Navarro – Carrico, M’Bia – Reyes, Rakitici, Vitolo – Bacca.

Antrenor: Unai Emery.
Benfica: Artur – Pereira, Luisao, Garay, Guilherme – Markovici, Amorim, Gaitan – Lima, Rodrigo –

Cardozo. Antrenor: Jorge Jesus.
Arbitru: Felix Brych (Germania).

Sevilla
Tur III preliminar EL: 3-0 (a), 6-1 (d) cu Mladost Pod-

gorica (Muntenegru).
Play-off: 4-1 (a), 5-0 (d) cu Slask Wroclaw (Polonia).
Grupe: 2-1 (d), 1-1 (a) cu Estoril Praia (Portugalia), 2-0

(a), 2-0 (d) cu Freiburg (Germania), 1-1 (d), 1-1 (a) cu Slo-
van Liberec (Cehia).

„16”-mi de finală: 2-2 (d), 2-1 (a) cu NK Maribor (Slo-
venia).

Optimi: 0-2 (a), 2-0 (d) – 4-3 lovituri de departajare cu
Betis Sevilla.

Sferturi: 0-1 (d), 4-1 (a) cu FC Porto (Portugalia).
Semifinale: 2-0 (a), 1-3 (d) cu Valencia (Spania).
Meciuri jucate – 18: 11 victorii, 4 remize, 3 înfrângeri,

Drumul celor două până în finală
golaveraj 40-16.

Golgheteri: Bacca (7 goluri), Gameiro (6), Vitolo, Pe-
rotti (câte 4).
Benfica

Grupe Champions League: 2-0 (a), 3-2 (d) cu Ande-
relct Bruxelles (Belgia), 0-3 (d), 2-1 (a) cu Paris SG (Fran-
ţa), 1-1 (a), 0-1 (d) cu Olympiakos Pireu (Grecia).

Optimi EL: 1-0 (d), 3-0 (a) cu PAOK Salonic (Grecia).
Sferturi: 3-1 (d), 2-2 (a) cu Tottenham (Anglia).
Sferturi: 1-0 (a), 2-0 (a) cu AZ Alkmaar (Olanda).
Semifinale: 2-1 (a), 0-0 (d) cu Juventus (Italia).
Meciuri jucate – 14: 9 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri,

golaveraj 22-12.
Golgheteri : Lima (5 goluri), Rodrigo  (4), Luisao (3).

Rup „vulturii” blestemul finalelor?Rup „vulturii” blestemul finalelor?Rup „vulturii” blestemul finalelor?Rup „vulturii” blestemul finalelor?Rup „vulturii” blestemul finalelor?Rup „vulturii” blestemul finalelor?Rup „vulturii” blestemul finalelor?Rup „vulturii” blestemul finalelor?Rup „vulturii” blestemul finalelor?

 Carlos Bacca (stânga) şi Lima (dreapta) sunt principalii oameni de gol ai celor două comba-
tante în actualul sezon european, punctând de 7, respectiv de 5 ori.

nit de două ori până acum, într-o
dublă din turul I preliminar al Cupei
Campionilor Europeni ediţia ’56-
’57. Mai bună s-a dovedit formaţia
spaniolă, 3-1 la Sevilla şi 0-0 la Li-
sabona.

Altfel, fapt interesant, Benfica a
câştigat singurele sale finale pe plan
european în faţa unor formaţii spa-
niole, contra Barcelonei şi a lui Real
Madrid, cum am notat deja mai sus,
în ’61 şi ’62 (în rest, n-a mai întâ-
nit adversari din ţara vecină în vre-

un ultim act).
Dacă Benfic a, venită din gru-

pele Champions League, n-a în-
tâmpinat piedici majore până în
ultimul act, c eva emoţii având
doar în semifinale,  cu „gazda”
Juventus (n. r. a se vedea drumul
parcurs până la Torino în josul
paginii), Sevilla a fost cât pe ce
să fie eliminată în două rânduri.
Mai întâi în optimi, cu rivala lo-
cală Betis, c ând, după ce a c edat
acasă cu 0-2 a tr imis jocul la lo-
viturile de departajare la retur,  iar
mai apoi în semifinale, tot contra
unor compatrioţi, este vorba de
Valencia. A fost 2-0 pe „Sanchez
Pizjuan” şi 1-3 pe „Mestalla”, însă
reuş ita oamenilor lui Unai Emery
a venit toc mai în al 4-lea minut al
prelungirilor, din partea cameru-
nezului Stephane M’Bia.

La întâlnirea din această seară,
Benfica lui Jorge Jesus nu poate
conta pe Salvio şi Perez – suspen-
daţi, şi nici pe Silvio – accidentat.

De cealaltă parte, tot suspendat e
Samperio, în timp ce Vitolo e in-
cert.

La reuşita campanie europeană
din acest sezon a Sevillei a contri-
buit şi fostul stelist Raul Rusescu
(3 goluri), împrumutat în iarnă la
Braga.

Alte date statistice
- 16 partide a disputat Sevilla în

faţa unor echipe portugheze, 8-3-
5, golaveraj 27-18 (succesul ma-
xim a fost un 4-1 cu Porto, chiar

în acest sezon, în timp ce eşecurile
au venit de fiecare dată la un gol).

- 22 de partide a jucat Benfica în
compania unor echipe spaniole, 5-
7-10, golaveraj 25-35 (suc cesul
maxim, un 5-1 cu Real Madrid, în
1965, iar eşecul cel mai dureros a
fost un 0-7 cu Celta Vigo, în 1999).

- 14 meciuri a disputat Benfica
cu adversari spanioli din 1991 până
în prezent, neizbândind nici măcar
o dată.

- 7 trofee Cupa UEFA/Europa
League au câştigat echipele spaniole:
Atl. Madrid (2 – 2010/2012), Se-
villa (2 – 2006/2007), Real Madrid
(2 – 1985/1986), Valencia (1 –
2004); perdantele în finale au fost:
Espanyol (2 – 1988/2007), Bilbao
(2 – 1977/2012), Alaves (2001).

- 2 trofee Cupa UEFA/Europa
League au câştigat portughezii:
ambele FC Porto (2003, 2011); în-
vinsele în finale au fost: Benfica (2
– 1983/2013), Sporting Lisabona
(2005).
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