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Câmpia Băileştiului a fost dintotdeauna adevăratul grânar al
Olteniei. Lanurile de grâu sunt de un verde crud în această pe-
rioadă, accentuat fiind şi de ploi, şi se întind pe sute de hectare
de teren în această zonă. Puţini sunt însă cei care se încumetă
să închidă cercul producţiei brute şi să scoată pe piaţă rodul
acestor lanuri, o pâine oltenească autentică. O familie de între-
prinzători inimoşi din Băileşti a avut curajul să pună pe picioa-
re o linie de panificaţie de ultimă generaţie, plecând chiar de la
grâul pe care tot ei îl cultivau de ani buni. Cu ajutorul unei
mori pe care au achiziţionat-o, produc o făină albă, de cea mai
bună calitate, pe care s-au gândit să o pună la dospit într-o brută-
rie modernă, realizată cu fonduri europene, care a fost inagura-
tă chiar ieri. Pâinea a primit şi un nume pe măsura reţetei olte-
neşti după care se produce, fiind denumită „La Bunica”.

Alegerile
europarlamentare:
Libertatea de
circulaţie, cel
mai mare câştig

Oarecum paradoxal, într-un
sondaj YouGov realizat pentru
Arte şi ediţiile franceză şi ger-
mană ale site-ului HuffPost, cel
mai mare succes al Uniunii Eu-
ropene, potrivit repondenţilor
germani şi francezi, n-a fost pa-
cea, ci posibilitatea de a voiaja
în toată Europa,  fără frontiere,
doar în baza cărţii de identitate.
„Pacea europeană” se află pe
locul doi, şi asta probabil pentru
că sentimentul de criză, acuti-
zat în zilele din urmă de eveni-
mentele tensionate din Ucraina,
încă nu fusese resimţit.
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Ministrul Muncii, Familiei, Pro-
tecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice, Rovana Plumb, ºi mi-
nistrul Sãnãtãþii, Nicolae Bãnicio-
iu, au semnat un ordin comun pri-
vind aprobarea criteriilor de înca-
drare în grad de handicap, care
permite încadrarea persoanelor cu
accident vascular sever în grad de
handicap grav, cu asistent perso-
nal, în funcþie de rezultatul eva-
luãrii complexe. De pe urma aces-
tuia vor beneficia aproximativ
70.000 de persoane care au rã-
mas cu hemiplagie sau hemipare-
zã în urma unui accident cerebral
vascular (AVC). Ordinul comun a
fost semnat la recomandarea Or-
ganizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii
(OMS). Ordinul dupã care s-a lu-
crat pânã acum avea în vedere
numai introducerea sechelelor AVC
cu deficite motorii severe, adicã
parapareze/paraplegii, tetrapareze/
tetraplegii, monopareze/monople-
gii, indiferent de cauzã (debutul
afecþiunii din naºtere sau dobân-
dit ulterior), vârstã ºi statut, fiind
omise hemiplegiile ºi hemipareze-
le. Aceste afecþiuni determinã li-
mitãri funcþionale majore de de-
plasare ºi de miºcare pentru per-
soanele care au suferit accidente
vasculare cerebrale, ele având ne-
voie de sprijin din partea altei per-
soane din familie sau comunitate,
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pentru asigurarea nevoilor zilnice.
Noul ordin prevede încadrarea
într-un grad de handicap a per-
soanelor diagnosticate cu hemi-
plegie/hemiparezã care necesitã
sprijin parþial sau permanent din
partea altei persoane pentru des-
fãºurarea activitãþilor zilnice (de
îngrijire personalã, de aprovizio-
nare, de administrare a medica-
mentelor, etc), conform anchetei
sociale anexate la dosar. „Aceas-
tã modificare operatã astãzi (marþi
- n.r.) este un rãspuns la semna-
lele venite din societate - de la cei
afectaþi de diverse probleme de sã-

nãtate sau de la familiile acesto-
ra”, a spus ministrul Muncii. În-
trebaþi care este efortul bugetar pe
care îl presupune implementarea
acestui document, Rovana Plumb
ºi Nicolae Bãnicioiu au precizat cã
indemnizaþia acordatã persoanei
cu handicap este de 234 de lei, la
care se adaugã indemnizaþia de în-
soþitor. Valoarea indemnizaþiei este
de 234 de lei în cazul persoanei
încadratã în grad de handicap
grav, iar încadrarea în grad accen-
tuat înseamnã o indemnizaþie de
292 de lei. Indemnizaþia de înso-
þitor este echivalentul salariului

minim pe economie, adicã 850 de
lei brut, ceea ce înseamnã în jur
de 600 de lei net. Prin ordinul sem-
nat marþi au fost revizuite capito-
lele 2 - Funcþiile senzoriale ºi 7-
Funcþiile neuromusculo-scheleti-
ce ºi ale miºcãrilor aferente, care
stabilesc: includerea în criterii a
unor afecþiuni osteoarticulare in-
validante (ex. coxartrozele), indi-
ferent de vârsta la care au debu-
tat ºi de etiologie, dar care gene-
reazã un impact major asupra au-
tonomiei persoanei, cu rãsfrângere
asupra familiei ºi societãþii, apli-
carea unitarã a criteriilor la nive-
lul întregii þãri, respectiv a comi-
siilor judeþene ºi de sector, pentru
persoanele diagnosticate cu he-
mofilie, cu încadrarea în gradul de
handicap accentuat ºi grav, cu ter-
men de valabilitate permanent al
certificatului, care se va face la a
doua prezentare la comisie - fapt
neprecizat în ordinul anterior - ºi
introducerea unor afecþiuni neu-
rologice mai rare, care produc tul-
burãri clinice semnificative (exem-
plu sindromul Prader-Willi (SPW).
Ordinul va intra în vigoare ime-
diat ce va fi publicat în Monitorul
Oficial, iar dosarele pentru solici-
tarea indemnizaþiei pot fi întocmite
ºi de membrii de familie sau de
reprezentanþii legali ai persoane-
lor cu dizabilitãþi.

România, a doua
cea mai rapidã creºtere
a producþiei industriale din UE

România a înregistrat în
martie, raportat la aceeaºi
lunã a anului trecut, a doua
cea mai rapidã creºtere a
producþiei industriale din
Uniunea Europeanã (UE), de
9,6%, fiind devansatã doar
de Luxemburg, potrivit
Eurostat, biroul de statisticã
al UE. La nivelul UE, pro-
ducþia industrialã ajustatã în
funcþie de numãrul de zile
lucrãtoare a avansat anual cu
0,5% în martie. Luxemburg ºi
România au fost urmate de
Ungaria, cu 8,1%, ºi Cehia,
cu 7,2%. Belgia, Cipru ºi
Austria nu au furnizat date,
iar dintre cele 25 de þãri
membre rãmase, 14 au con-
semnat creºtere, iar 11 scãde-
re a producþiei industriale
faþã de luna martie a anului
trecut, se aratã într-un
comunicat al Eurostat. În
zona euro, producþia indus-
trialã a scãzut cu 0,1%.
Raportat la luna februarie,
producþia industrialã ajustatã
sezonier ºi în funcþie de
numãrul de zile lucrãtoare a
scãzut cu 0,2% în UE ºi cu
0,3% în zona euro. Cele mai
mari creºteri au fost consem-
nate în Irlanda, cu 5,6%,
Danemarca, cu 3,1%, ºi
Slovenia, cu 2%, în timp ce
scãderile cele mai puternice
au fost raportate de Portuga-
lia, cu 4,8%, Lituania, cu
3,7%, ºi Suedia, cu 2,5%.

România a înregistrat în mar-
tie, raportat la aceeaºi lunã a anu-
lui trecut, a doua cea mai rapidã
creºtere a producþiei industriale
din Uniunea Europeanã (UE), de
9,6%, fiind devansatã doar de
Luxemburg, potrivit Eurostat,
biroul de statisticã al UE. La ni-
velul UE, producþia industrialã

România, a doua cea mai rapidã
creºtere a producþiei industriale din UE

Vicepreºedintele SUA Joe Biden
vine la Bucureºti pentru a aprecia
parteneriatul cu România ºi a expri-
ma solidaritatea SUA în urma insta-
bilitãþii create de situaþia din Ucrai-
na, afirmã Duane Butcher, însãrci-
natul cu afaceri al ambasadei SUA la
Bucureºti. Butcher a fãcut aceste pre-
cizãri într-o declaraþie acordatã agen-
þiei Mediafax. „Motivul principal al
vizitei vicepreºedintelui este de a ex-
prima aprecierea faþã de România ca
partener strategic, pentru militarii ºi
jandarmii români din Afganistan ºi
din alte pãrþi ale lumii, pentru anga-
jamentul României în cadrul NATO.

Butcher: Este potrivit ca românii sã fie
preocupaþi de situaþia din Ucraina

Un motiv la fel de important al vizitei
este sã arate sprijinul puternic al SUA
în aceste momente de instabilitate în
regiune, ca urmare a evenimentelor
din Ucraina. Este important ºi vrem
sã demonstrãm partenerilor noºtri din
NATO cã suntem aici, alãturi de ei,
în aceastã perioadã”, a spus Butcher.
El a apreciat cã este potrivit ca ro-
mânii sã fie preocupaþi, „nu în mod
necesar îngrijoraþi” de situaþia din
Ucraina. Administraþia Prezidenþialã
anunþa, într-un comunicat remis luni
seara, cã vicepreºedintele american
va efectua o vizitã în România în
perioada 20-21 mai.

ajustatã în funcþie de numãrul de
zile lucrãtoare a avansat anual cu
0,5% în martie. Luxemburg ºi
România au fost urmate de Un-
garia, cu 8,1%, ºi Cehia, cu
7,2%. Belgia, Cipru ºi Austria nu
au furnizat date, iar dintre cele
25 de þãri membre rãmase, 14
au consemnat creºtere, iar 11

scãdere a producþiei industriale
faþã de luna martie a anului tre-
cut, se aratã într-un comunicat
al Eurostat. În zona euro, pro-
ducþia industrialã a scãzut cu
0,1%. Raportat la luna februa-
rie, producþia industrialã ajusta-
tã sezonier ºi în funcþie de nu-
mãrul de zile lucrãtoare a scãzut

cu 0,2% în UE ºi cu 0,3% în
zona euro. Cele mai mari creº-
teri au fost consemnate în Irlan-
da, cu 5,6%, Danemarca, cu
3,1%, ºi Slovenia, cu 2%, în timp
ce scãderile cele mai puternice
au fost raportate de Portugalia,
cu 4,8%, Lituania, cu 3,7%, ºi
Suedia, cu 2,5%.
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Oarecum paradoxal,  într-un
sondaj YouGov realizat pentru
Arte şi ediţiile franceză şi germa-
nă ale site-ului HuffPos t, cel mai
mare succes al Uniunii Europene,
potrivit repondenţilor germani şi
francezi, n-a fos t pacea, ci posi-
bilitatea de a voiaja în toată Euro-
pa,  fără frontiere, doar în baza
cărţii de identitate. „Pacea euro-
peană” se află pe locul doi, şi asta
probabil pentru că sentimentul de
criză, acutizat în zilele din urmă
de evenimentele tensionate din
Ucraina, încă nu fusese resimţit.
Deşi, dacă „naţionalismul este răz-
boi”, Europa este pacea. Urmea-
ză „moneda euro”, Erasmus , un
program de mobilitate al studen-
ţilor şi posibilitatea de a lucra în
toate statele membre UE. „Libe-
ra circulaţie rezumă în ea toată
construcţia Uniunii Europene, de

MIRCEA CANŢĂR

Alegerile europarlamentare:
Libertatea de circulaţie, cel mai mare câştig

la desfiinţarea f rontierelor la
moneda unică,  în trecere prin ge-
neraţia Erasmus”. Putem spune,
c a români,  c ă ne regăs im în
această împlinire, deziderat înde-
lung jinduit,  de care uneori facem
uitare când discutăm despre im-
perativul de a merge la vot pe 25
mai a.c.. Deşi nu de euroscepti-
cism suntem copleşiţi, dovadă că
într-un „top 10” al ţărilor neîn-
crezătoare în UE nu ne regăsim.
Şi topul arată as tfel: Grecia,  Ci-
pru,  Portugalia,  I talia,  Spania,
Regatul Unit, Franţa, Germania,
Cehia, Slovenia. În Regatul Unit
şi Franţa, partidele eurosceptice
UKIP şi respectiv Frontul Naţio-
nal (FN), ar  putea c hiar sos i pe
primul loc  la alegerile europarla-
mentare din 25 mai. Cehia s-a ară-
tat eurosceptică încă de la admi-
terea în UE. Austeritatea a provo-

cat adevărate crize politice în ma-
joritatea ţăr ilor UE, devastând
prac tic întreg peisajul economic
şi politic.  Motiv pentru care aspi-
raţiile populaţiei din spaţiul UE nu
înseamnă altceva decât instituirea
„protecţiei sociale” ca prioritate.
Şi asta nu o poate materializa de-
cât o alternanţă la c onduc erea
executivă a Comis iei Europene,
adică o victorie a lui Martin
Schulz, preşedintele Parlamentu-
lui European, în confruntarea sa
cu Jean Claude Juncker, fos t pre-
şedinte al Eurogrupului (reuniune
a miniştrilor  de Finanţe din zona
euro), întruc ât doreş te o sporire
a prerogativelor ş i a af irmării po-
litice. Candidat al socialiştilor  eu-
ropeni, orator cu reală charismă,
realist pe tărâmul economic, apre-
ciat ca preşedinte al Parlamentu-
lui European, cunoscător al do-

sarelor europene, Martin Sc hulz
întruchipează schimbările necesa-
re în Europa. Prin votul lor  de-
mocratic, europenii pot arăta că
doresc o altă abordare din partea
Comisiei Europene. „Peste tot în
Europa există un sentiment de ne-
dreptate”, a spus Martin Sc hulz
în timpul unei recente conferinţe
de presă. „Contestarea Europei”
de c ătre cei care se doresc „pa-
trioţi” nu poate fi acceptată. O
politică comună privind imigraţia,
armonizarea f iscală şi salarială,
pentru evitarea dumpingului so-
cial, dar ş i alte deziderate, -  pen-
tru noi, de pildă,  admiterea în spa-
ţiul Schengen, -  toate acestea se
circumscriu imediatei etape a con-
strucţiei UE, în dorinţa atingerii
prosperităţii. Practic , alegerile
europarlamentare se duc  pe două
fronturi: pe de o parte, c onfrun-

tarea între eurosc eptic i ş i pro-
europeni,  pe de altă parte între
stânga şi dreapta europeană. Pe
de altă parte,  mult mai ac cepta-
bil es te compromisul politic  în-
tre dreapta şi s tânga, dec ât c o-
media cuplului franc o-german,
c are se c ons ideră „titular” în
toate marile decizii, c a să nu mai
vorbim de eurosc eptic i, aflaţi
într-o ofensivă realmente neve-
rosimilă. Şi asta într-un moment
în c are des tule semnale anunţă
o timidă creş tere ec onomică, în
toate ţăr ile membre. Sigur c ă se
vorbeş te de c edarea explicită a
suveranităţii c ătre ins tituţiile eu-
ropene, sau într-o formulă con-
cisă de înlocuirea statelor suve-
rane c u pieţele suverane,  dar
as tfel de supoziţii n-au altceva
decât simbolis tica s indromului
drobului de sare.

„A fi european înseamnă în pri-
mul rând a îndeplini obiectivul pen-
tru care am  intrat în Uniunea Eu-
ropeană şi anume reducerea de-
calajelor în ceea ce priveşte nive-
lul de trai între România şi c ele-
lalte ţări europene”, a spus Varu-
jan Vosgania,  în cadrul unei con-
ferinţe de presă susţinută la sediul
PNL Dolj. Fos tul ministru al Eco-
nomiei a mai spus c ă în 2007 şi
2008 c ând PNL a fost la guverna-
re acest obiectiv a fost îndeplinit,
nivelul de trai crescând atunc i,
totodată şi investiţiile au crescut,
numărul locurilor de muncă au
crescut cu peste 400 de mii,  iar
obiec tivul ambiţios  al PNL de
atunc i, aflat la guvernare a fost să
facă din România cea de-a şapte
putere economică în Uniunea Eu-
ropeană. „Iată că de atunci până
astăzi am avut mai multe guver-
nări, care fiecare în parte au in-
firmat acea aspiraţie pe care am
avut-o noi, iar decalajale dintre
primele 15 s tate ale UE şi Româ-
nia au început să crească, iar în
prezent,  proiectele propuse de
PNL în Guvernul USL au fost
abandonate cu cos turi foarte mari

Europarlamentarul liberal Norica Nicolai:

„Nu am discutat în
această campanie
nimic despre viitorul
Uniunii Europene”

Europarlamentarul liberal Norica Ni-
colai şi vicepreşedintele PNL, Varujan
Vosganian, fost ministru al Economiei au
fost ieri,  prezenţi la Craiova, unde au
discutat cu media craioveană despre ceea

ce înseamnă a fi european, despre politi-
ca de coeziune socială, creionată la nive-
lul Uniunii Europene şi despre dezvolta-
rea economică a ţării noastre prin absor-
biaţa constantă a fondurilor europene.

pentru ţară. Proiectul de reindus-
trializare a fost abandonat, proiec-
tele de privatizare şi fructificare a
activelor s tatului pentru a sluji in-
vestiţiile private au fost şi ele aban-
donate. Trebuie să spun că din
păcate, în ultimii doi ani nu s-a mai
privatizat nimic în România, doar
s-au vândut active în companii
care majoritatea au rămas ale sta-
tului, adică este vorba de două,
trei c ompanii din Energie. Apoi
proiectele noastre privind ocupa-
rea locurilor de munc ă au fost
abandonate. De exemplu, numărul
locurilor de muncă în aprilie 2014
era acelaşi cu cel din aprilie 2013
şi toate iniţiativele privind atrage-
rea investiţiilor străine s-au dove-
dit iluzorii, de aceea nivelul inves-
tiţiilor au ajuns la minime istorice,
c eea ce înseamnă c ă aspiraţia
noastră europeană rămâne din pă-
cate doar la nivelul aspiraţiilor...”,
a subliniat Varujan Vosgania.
Ora Europei Centrale,
o aspiraţie de natură culturală

Partidul Naţional Liberal pro-
pune schimbarea orei României
şi trecerea acesteia pe Ora Euro-

pei Centrale. România ar  avea
as tfel aceeaşi oră ca Germania,
Italia, Spania,  Franţa, Polonia,
Cehia,  Ungaria, Belgia ş i Olanda.
Schimbarea orei este un manifest
simbolic prin care vrem să trans-
mitem că împărtăş im toate valo-
rile Europei de Vest şi urmărim
sporirea eficienţei pe plan econo-
mic ş i social.  „Ches tiunea as ta
es te în primul rând o aspiraţie de
natură culturală.  Noi când vor-
bim de faptul că România ar tre-
bui să se rac ordeze la ora Euro-
pei Centrale,  vorbim de faptul că
trebuie conştiinţa naţională să
asume apartenenţa la un anumit
spaţiu istoric şi cultural, pentru
că această oră nu se dec ide de
către partidele politic e, ci se de-
cide de c ătre astronomi,  de către
geodezi şi printr-o evaluare foar-
te clară a mişcărilor as trelor în
jurul Pământulu.  Dac ă noi PNL
am atras atentia aes tui fapt, şi
anume,  că România aparţine cul-
tural Europei Centrale, dar trebuie
să aparţină ş i în ceea c e priveş te
convergenţa reală, adică standar-
dul de viaţa.  Eu spun aşa.  În
2008, românii au vrut o schim-

bare, au avut-o, iar în 2014, PNL
trebuie să redevină la s tatutul de
partid european în ochii alegăto-
rilor români”,  a mai spus  vic e-
preşedintele PNL, Varujan Vosga-
nian.
„Populaţia scoasă
din jocul democratic”

Europarlamentarul Noria Ni-
colai a lansat la Craiova câteva
întrebări în legătură ora Europei
Centrale, şi anume „dacă poate
avea Europa o oră aici ?!”,  „dacă
putem avea europenism în Româ-
nia ?!”. Vicepreşedintele PNL a a
făcut şi c âteva aprec ieri în legă-
tură c u modul în care se deru-
lează campania pentru alegerile
europarlamentare până în pre-
zent. „ Fără îndoială că mulţi din-
tre noi ş tim în ce tip de soc ietate
trăim.  Spectac olul suplineş te
foarte mult din lipsa de concret,
din lipsa de perspec tivă a fiec ă-
ruia dintre noi. Am fost în aceas-
tă campanie în foarte multe lo-
curi ş i am văzut cum sărăc ia de-
vine o dominantă în multe zone
ale României. Profită ş i politicie-
nii de nevoia de spectacol a ro-

mânilor pentru că avem de-a
face,  de două săptămâni,  cu o
campanie electorală c are n-are
nicio legătură cu vreo temă de
dezbatere.  Nu am disc utat în
ac eas tă campanie nimic despre
viitorul Uniunii Europene,  nimic
despre agendele viitoare, nimic
despre o eventuală reformă con-
stituţională a UE ş i care va fi po-
ziţionarea Românei,  nimic despre
viitoarea piaţă unică sau despre
politica energetică.  Această dez-
batere nu există,  în schimb exis-
tă o dezbatere aproape de tabloid,
în care doi actori fac deliciul zil-
nic : Vic tor Ponta şi Traian Bă-
sescu.  Fiecare s-a specializat în
câte c eva.  Unul în tăiat panglic i,
altul în înc urajat manifes taţii
sportive. N-am vorbit deloc de-
spre c e se petrec e în România,
de ce se împrumută Guvernul la
foc continuu cu multe milioane
zilnic  şi ce se întâmplă cu aceş ti
bani. Cei doi nu fac altceva de-
cât să sc oată populaţia din joc ul
democratic, prin comportamen-
tul pe care îl af işează public’,  a
afirmat Noric a Nicolai.

MARGA BULUGEAN
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Primul dintre evenimentele de
ieri s-a petrecut în jurul orei
06.30, pe DE 70 Craiova – Fi-
liaºi, în comuna doljeanã Brãdeºti.
Din cercetãrile lucrãtorilor In-
spectoratului de Poliþie al Jude-
þului Dolj s-a stabilit cã, Marius
Andreca, de 43 de ani, din Dro-
beta Turnu Severin, judeþul Me-
hedinþi, în timp ce conducea un
autoturism marca Opel, dinspre
Drobeta Turnu Severin cãtre Cra-
iova, la un moment dat, pe raza
comunei Brãdeºti, a pãrãsit par-
tea carosabilã ºi a intrat violent
cu maºina într-un cap de pod din
beton. Bãrbatul, medic dentist,
ºi-a pierdut viaþa în urma impac-
tului, oamenii legii declarând cã
era singur în maºinã ºi cã, cel mai

Un mort ºi mai mulþi rãniþiUn mort ºi mai mulþi rãniþiUn mort ºi mai mulþi rãniþiUn mort ºi mai mulþi rãniþiUn mort ºi mai mulþi rãniþi
în accidente de circulaþieîn accidente de circulaþieîn accidente de circulaþieîn accidente de circulaþieîn accidente de circulaþie
O persoanã ºi-a pierdut

viaþa ºi alte câteva au fost
rãnite, ajungând la Spitalul
clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova în urma unor ac-
cidente de circulaþie petre-
cute în Craiova, dar ºi pe
drumurile din judeþ. Cel mai
grav eveniment s-a înregis-
trat pe DE 70 Craiova – Fi-
liaºi, unde un medic dentist
de 43 de ani, din Drobeta
Turnu Severin a decedat
dupã ce a intrat cu maºina
într-un cap de pod din beton.

probabil, accident s-a petrecut pe
fondul oboselii, ºoferul adormind
la volan. Dupã finalizarea cerce-
tãrii la faþa locului ºi dupã ce au
ridicat cadavrul pentru a fi dus
la morgã, în vederea efectuãrii
necropsiei, autoturismul a fost ri-
dicat de poliþiºti pe o platformã
ºi dus la sediul poliþiei.

Carambol la barierã
Aproximativ o jumãtate de ora

mai târziu, în jurul orei 07.00, pe
strada Prelungirea Bechetului din
Craiova, mai exact la bariera de
cale feratã de la Fãcãi, trei auto-
turisme care aºteptau oprite ridi-
carea barierei au fost fãcute praf
de conducãtorul unei autoutilita-
re care a provocat o ciocnire în

lanþ. Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, Ciprian Ciubotariu, de 21 de
ani, din municipiul Timiºoara,
care conducea o autoutilitarã
marca Iveco, a lovit din spate un
autoturism Dacia la volanul ca-
ruia se afla Petre Chelaru, de 58
de ani, din Craiova. În urma im-
pactului, Dacia a fost proiectatã
în faþã, într-un autoturism mar-
ca Citroen, condus de George
Toilã, de 44 de ani, din comuna
Preajba, judeþul Dolj, maºinã care
a intrat într-un Cielo, la volanul
cãruia se afla Ionicã Chilom, de
52 de ani, din Craiova. În urma
accidentului douã persoane au
fost rãnite – este vorba despre
Maria Toilã, pasagerã în Citroen
ºi de Marin Oprea, pasager în
Cielo. Victimele au fost transpor-
tate la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova pentru îngrijiri
medicale, iar pe numele condu-
cãtorului autoutilitarei s-a întoc-
mit dosar penal. „Accidentul s-a
petrecut pe fondul nepãstrãrii unei
distanþe corespunzãtoare în mers.
Victimele au suferit rãni uºoare,
fiind transporatate la spital pen-
tru îngrijiri medicale, iar în cau-

zã a fost întocmit dosare penal
pentru comiterea infracþiunii de
vãtãmare corporalã din culpã”,
ne-a declarat agent principal Ame-
lia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Ciocnire în intersecþie
În plus, ºi marþi seara, trei per-

soane au ajuns la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova,
dupã ciocnirea a trei maºini la in-

tersecþia strãzilor „Madona
Dudu” ºi „Matei Basarab”. Con-
form poliþiºtilor Biroului Rutier
Craiova, Daniela Marcu de 49 de
ani, din Craiova, la volanul unui
autoturism Dacia Logan, în timp
ce circula pe strada „Madona
Dudu”, ajunsã la intersecþia cu
strada „Matei Basarab”, nu a res-
pectat semnificaþia indicatorului
,,Cedeazã trecerea” ºi nu a acor-
dat prioritate de trecere unui au-
toturism marca Seat condus de
Andreea Ghiþã de 21 de ani din
Craiova, autoturismul sãu fiind
proiectat într-un Audi la volanul
cãruia se afla Irina Cojocaru de
25 de ani din Bãlceºti, judeþul Vâl-
cea, care oprise pentru a acorda
prioritate de trecere celorlalte au-
tovehicule. În urma ciocnirii ce-
lor trei autoturisme, ºoferiþa, Da-
niela Marcu, fiica ei, Andreea
Marcu, de 19 ani ºi un alt tânãr,
toþi din Dacia Logan au fost rã-
niþi ºi transportaþi la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova
pentru acordarea de îngrijiri me-
dicale. ªi în acest caz s-a întoc-
mit dosar penal pentru vãtãmare
corporalã din culpã.

În cursul zilei de marþi, în urma
activitãþilor specifice desfãºura-
te de  poliþiºti din cadrul Secþiei
1 Poliþie - Compartimentul Inves-
tigaþii Criminale ºi Proximitate au
fost prinse ºi încarcerate în ares-
tul IPJ Dolj cinci persoane pe nu-
mele cãrora magistraþii Tribuna-
lului Gorj emiseserã mandate de
executare a pedepsei privative de
libertate pentru comiterea in-
fracþiunii de trafic de persoane.
Este vorba despre membri ai
Clanului Cãlina din Târgu Jiu,
condamnaþi definitiv de instan-
þã, care locuiau în Craiova. Oa-
menii legii i-au „sãltat” pe Ionel
Doru Cãlina, de 43 de ani, care
are de executat 7 ani ºi 6 luni

Cinci membri ai clanului Cãlina condamnaþi
pentru proxenetism prinºi de poliþiºtii craioveni

închisoare, Adrian Stelian Cãli-
na, de 49 de ani, condamnat la 7
ani ºi 6 luni închisoare, Claudia
Cãlina, de 43 de ani, condamna-
tã la o pedeapsã de 7 ani închi-
soare, Elena Nicoleta Cãlina, de
42 de ani, condamnatã la 5 ani
închisoare ºi Niculina Cãlina, de
38 de ani, care are de executat o
pedeapsã de 5 ani închisoare.
„Poliþiºtii au încarcerat persoane-
le în cauzã în Centrul de Reþine-
re ºi Arestare Preventivã din ca-
drul Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj, pânã când se va
stabili în ce penitenciar îºi vor
ispãºi pedepsele”, a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Membrii clanului Cãlina au
fost arestaþi preventiv în 2008
pentru trafic de persoane ºi pro-
xenetism. Potrivit procurorilor
DIICOT Gorj, 28 de tinere, din-
tre care zece minore, au fost
racolate ºi transportate în Spa-
nia ºi Italia de membrii grupãrii
infracþionale, între anii 2005 ºi
2008, pentru practicarea prosti-
tuþiei. O bunã parte dintre vic-
time au fost racolate dintr-un
club din Targu-Jiu, al carui ad-
minis t ra tor  era  unul  dintre
membrii clanului. Fetele erau
din Gorj ºi judeþele învecinate,
iar victimele minore erau trecute
prin vamã cu ajutorul unor acte
false de identitate.
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Marius Dobre este un tânãr
întreprinzãtor din Bãileºti care a
înþeles lecþia fondurilor europe-
ne, a aplicat pentru a obþine fi-
nanþare ºi a reuºit sã îºi constru-
iascã o linie de panificaþie de la
zero, printre puþinele care produc
pâine naturalã 100% , fãrã nici
un fel de aditiv alimentar. Res-
pectând cele mai noi standarde de
calitate, fabrica ºi a fost inaugu-
ratã, ieri, în prezenþa preºedinte-

lui Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, ºi a primarului muni-
cipiului, Costel Pistriþu, care au
þinut sã îi felicite pe întreperin-
zãtori pentru aceastã realizare.
„Mã bucurã faptul cã am putut fi
prezent, alãturi de dumneavoastrã,
la acest moment care marcheazã
deschiderea unei mici întreprin-
deri în municipiul Bãileºti. Aºa
cum am afirmat ºi cu alte ocazii,
inclusiv în statele occidentale, în
Germania, în Marea Britanie sau
în Franþa, produsul intern brut,
bogãþia þãrii n-o aduc atât de mult
marile companii, oricare ar fi ele,
cât mai degrabã firmele mici, «al-
binele» societãþii, cele cu cinci
pânã la cel mult 30 de angajaþi.
Acelaºi lucru trebuie sã se întâm-
ple ºi în þara noastrã. Meritã res-
pectaþi aceºti mici întreprinzãtori,
care au înfruntat numeroase pri-
vaþiuni pentru a ajunge sã reali-
zeze astfel de obiective, înfiinþând
locuri de muncã ºi plãtind sala-
rii, inclusiv în lunile care nu sunt
deloc favorabile afacerii lor”, le-
a spus Ion Prioteasa întreprinzã-
torilor de la Bãileºti.

Pâinea olteneascã se coacePâinea olteneascã se coacePâinea olteneascã se coacePâinea olteneascã se coacePâinea olteneascã se coace
în cuptoarele „La Bunica”în cuptoarele „La Bunica”în cuptoarele „La Bunica”în cuptoarele „La Bunica”în cuptoarele „La Bunica”

Câmpia Bãileºtiului a fost
dintotdeauna adevãratul grâ-
nar al Olteniei. Lanurile de
grâu sunt de un verde crud în
aceastã perioadã, accentuat
fiind ºi de ploi, ºi se întind pe
sute de hectare de teren în
aceastã zonã. Puþini sunt însã
cei care se încumetã sã închi-
dã cercul producþiei brute ºi sã
scoatã pe piaþã rodul acestor
lanuri, o pâine olteneascã au-
tenticã. O familie de întreprin-
zãtori inimoºi din Bãileºti a
avut curajul sã punã pe picioa-

O investiþie de aproape
300.000 de euro din fonduri

europene
Investiþia inauguratã ieri a fost

realizatã printr-un proiect cu o
valoare totalã eligibilã de
294.366 de euro, parþial finanþat
prin Programul Naþional de Dez-
voltare Ruralã 2007-2013, ºi a
dus la crearea a 20 de locuri de
muncã. Fabrica este una dotatã

cu tot ceea ce este nevoie pen-
tru a produce mai multe sorti-
mente de pâine, având cernãtoa-
re, malaxoare pentru amestec,
dospitor ºi cuptoare ultraperfor-
mante. „Totul este automatizat
aici, de asta nici nu am avut ne-
voie de foarte mulþi angajaþi.

Toate utilajele noastre sunt nou-
nouþe ºi performante pentru cã
ne-am propus sã facem o pâine
de cea mai bunã calitate, în con-
diþii de igienã impecabile”, a pre-
cizat, ieri, Marius Dobre, care
ºi-a invitat oaspeþii sã facã ºi un
tur al fabricii. Linia de produc-
þie se aflã la parterul unei con-
strucþii pe care aceastã familie a
ridicat-o din temelii, pe un teren
propriu. A fost construit ºi un
etaj unde se aflã birourile, dar ºi
câteva garsoniere în care pot sã
fie cazaþi peste noapte angajaþii
care vor lucra în schimburi. Pes-
te tot, se remarcã ordinea ºi cu-
rãþenia tipice mai degrabã unui
laborator.

Mai multe sortimente de
pâine

În fabrica de la Bãileºti se pot
produce mai multe sortimente de
pâine - pentru toate fiind asigu-
rate standardele de calitate - de
la franzela albã ºi pânã la pâinea
frãmântatã din amestec cu tãrâ-
þe ºi seminþe de in, mac sau floa-
rea-soarelui. ”Franzela noastrã
este foarte bunã, are un gust
aparte pentru cã o producem din

fãinã albã ºi proaspãt mãcinatã,
iar toate reþetele noastre sunt fãrã
E-uri. Facem ºi pâine graham,
dar o pâine graham adevãratã, nu
cu amestec de cacao, cum se
mai face, pentru a-i da culoarea
specificã. Avem ºi o gamã va-
riatã de pâine cu seminþe pentru
care testãm diferite posibilitãþi de
a face ºi mai gustoasã”, ne-a de-
clarat întreprinzãtorul. Pe lângã
reþeta olteneascã, pãstratã la se-
cret, un ingredient foarte impor-
tant, care asigurã succesul afa-
cerii, este chiar fãina, întreprin-
zãtorul din Bãileºti fiind printre
singurii care îºi permite luxul de
a-ºi produce chiar el materia pri-
mã de care are nevoie. Fãrã a
mai fi nevoit sã apeleze la furni-
zori, care pot influenþa calitatea
finalã a pâinii, Marius Dobre are
la dispoziþie lanþul propriu de
producþie, fabrica fiind cea care
oferã produsul final.

Fãinã din propria producþie
de grâu

Investitorul din Bãileºti culti-
vã grâu pe o suprafaþã de 900 de
hectare, dintre care 300 de hec-
tare sunt proprietatea sa ºi restul

re o linie de panificaþie de ul-
timã generaþie, plecând chiar
de la grâul pe care tot ei îl cul-
tivau de ani buni. Cu ajutorul
unei mori pe care au achiziþio-
nat-o, produc o fãinã albã, de
cea mai bunã calitate, pe care
s-au gândit sã o punã la dospit
într-o brutãrie modernã, reali-
zatã cu fonduri europene, care
a fost inaguratã chiar ieri. Pâi-
nea a primit ºi un nume pe mã-
sura reþetei olteneºti dupã
care se produce, fiind denumi-
tã „La Bunica”.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

sunt luate în arendã. Mulþi ani s-
a bazat doar pe afacerile cu ce-
reale, apoi uºor-uºor a fãcut pa-
sul spre o linie de panificaþie.
Marius Dobre a cumpãrat o moa-
rã funcþionalã pe care a retehno-
logizat-o ºi la care produce acum
fãina din grâul cultivat pe tere-
nurile sale. „Din calculele noas-
tre, cam 75% din producþia de
grâu va intra în produsele de pani-
ficaþie ale fabricii. Ne-am dorit
mult ca noi sã producem totul ºi
sã avem sub control întregul pro-
ces, pornind de la grâu, apoi sã
mãcinãm ºi sã coacem o pâine
tradiþionalã, aºa cum trebuie sã
fie o pâine pentru consum, nu cu
adaosuri”. Fabrica din Bãileºti tin-
de sã capete ºi un brand, al pâinii
care sã aducã aminte de gustul
celei preparate acasã, dupã o re-
þetã de odinioarã. „La Bunica”,
aºa cum se numeºte pâinea, se
comercializeazã deja în Bãileºti,
în magazinul pe care fabrica l-a
deschis în centrul municipiului,
lângã Judecãtorie. Proprietarii
lanþului de panificaþie încearcã sã-
ºi atragã clienþii ºi cu produse de
patiserie, cum sunt plãcintele cu
brânzã, cornurile ºi cozonacii.
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PES Activist este o organiza-
þie ce are ca principal scop pro-
movarea acþiunilor ºi proiecte-
lor întreprinse de europarlamen-
tari ce fac parte din familia po-
liticã europeanã socialistã. Pre-
ºedintele PSD Dolj, a spus cã
trebuie trimiºi cât mai mulþi so-
cialiºti în Parlamentul European.
„Sunt alãturi de noi oameni de
valoare cu care ne mândrim. Am
considerat cã trebuie sã ne ve-
dem azi cu dumneavoastrã pen-
tru a rãspunde întrebãrilor co-
munitãþii legate de alegerile eu-
roparlamentare din 25 mai. Avem
o mizã electoralã dar ºi o com-
petiþie localã, ne luptãm sã obþi-
nem cel mai bun scor din þarã
dar dincolo de acest fapt vor-
bim despre importanþa votului
pentru destinul Europei. Noi fa-
cem parte din familia socialistã,
susþinem sã avem o majoritate
în Parlamentul European”, a
adãugat preºedintele PSD Dolj,
Claudiu Manda.

“Fãrã fonduri europene
România pierde mult ca stat”

La rândul sãu, primarul Cra-
iovei, Lia Oguþa Vasilescu, a ex-
plicat cã a fost o perioadã nea-
grã pentru România, când fon-
durile europene au fost absorbi-
te în proporþie de 12 la sutã.
Aceasta a vorbit despre proiec-

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, ºi preºedintele
PSD Dolj, Claudiu Manda, europarlamentarul Victor Boºti-
naru ºi preºedintele PES Activitst România, Victor Negres-
cu, au participat ieri la întâlnirea PES Activist - filiala Dolj.
Edilul din Bãnie a vorbit despre fondurile europene, preci-
zând cã pe timpul Guvernului Ponta rata absorbþiei a ajung

la 40 la sutã. De asemenea, Lia Olguþa Vasilescu a mai spus
cã la Parlamentul European nu mai trebuie trimiºi oameni

care „sã batã cuie în talpa României”.
tele realizate cu bani europeni la
nivel local, în Craiova intrând în
ultimii doi ani 80 de milioane de
euro pentru realizarea unor pro-
iecte. „Din punctul meu de ve-
dere sloganul care a fost ales
pentru aceastã campanie electo-
ralã mã reprezintã foarte mult –
trebuie sã fim mândri cã suntem
români. Am vãzut pânã acum
europarlamentari care s-au dus
sã îºi reprezinte þara ºi care nu
au fãcut altceva decât sã batã un
cui în talpa României. Au cerut
rapoarte negative împotriva Ro-
mâniei, deºi asta ne-a costat in-
trarea în spaþiul  Schengen.
Acum aceleaºi persoane spun cã
actualul Guvern ar trebui sã plã-
teascã penal pentru cã România
n-a intrat în Schengen, dar uitã
cã tot timpul cât ne-au reprezen-
tat în Parlamentul European nu
au fãcut altceva decât sã fie con-
tra interesului României. Mai
mult decât atât, a fost o perioa-
dã neagrã pentru istoria Româ-
niei condusã de o guvernare re-
prezentatã la nivel european de
Partidul Popular, perioadã care
s-a absorbit doar 12 la sutã din
fondurile europene alocate Ro-
mâniei, ceea ce pentru noi în-
seamnã un adevãrat dezastru
pentru cã trebuie sã fii la nivelul
pieþei þãrilor care au reuºit ab-
sorbþii ºi de 90%. Din fericire

Guvernul Ponta a reuºit o ab-
sorbþie în proporþie de 40% a
fondurilor europene într-un sin-
gur an de zile, vã daþi seama ce
ar fi însemnat dacã nu s-ar fi
pierdut acei bani. În Craiova
anul acesta ºi anul viitor intrã
aproximativ 80 de milioane de
euro, bani europeni, cu care o
sã facem toate proiectele mari
pe care ni le-am propus. Dacã
ar fi trebuit sã realizãm aceste
proiecte cu finanþare doar de la
bugetul de stat ne-ar fi trebuit
nu doi ani, ci 20 de ani, având
în vedere cã bugetul de investi-
þii al Craiovei este undeva la 5
milioane de euro anual. Aceasta
este diferenþa ºi din acest motiv

locul nostru este foarte impor-
tant acolo. Vã daþi seama ce-ar
fi însemnat dacã de la început
nu s-ar fi pierdut aceºti bani ºi
s-ar fi absorbit fondurilor euro-
pene? Fãrã fonduri europene
România pierde mult ca stat”, a
afirmat primarul Craiovei.

“Mai mult de jumãtate
din parlamentarii pe care

îi trimite România vor fi socialiºti”
Edilul din Bãnie a arãtat acti-

viºtilor PES dar ºi comunitãþii cra-
iovene motivele care ar trebui sã
stea la baza acordãrii votului lor
familiei socialiste. „Votul nostru
este foarte important în Parlamen-
tul European. Am avut douã refe-

rendumuri de demitere a lui Bã-
sescu, la unul a fost prezenþã de
90%, ai fi crezut cã omul a fost
împachetat ºi trimis acasã. Nu s-
a întâmplat acest lucru pentru cã
cei care l-au susþinut au fost din
grupul lui politic PPE, partid cu
care PES se luptã pentru majori-
tatea parlamentarã. Eu cred cã
mai mult de jumãtate din parla-
mentarii pe care îi trimite Româ-
nia vor fi socialiºti deºi de o parte
este doar PSD iar de cealaltã nu-
meroase partide, chiar ºi PNL se
va da de partea PPE. Eu sunt con-
vinsã cã ºtiþi ce aveþi de fãcut la
vot pentru cã aveþi suflet ºi sun-
teþi socialiºti”, a mai spus Lia
Olguþa Vasilescu.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Astfel, în cadrul proiectului
au fost organizate ºase întâlniri
de informare (la Calafat ºi în
comunele  Per iºor,  Gal icea
Mare, Poiana Mare, Desa ºi Ciu-
perceni) la care au participat
120 de fermieri, dintre care 62
au urmat cele 3 cursuri de an-
treprenoriat organizate la Peri-

Fermeirii doljeni au urmat
cursuri de antreprenoriat
Ieri s-a desfãºurat conferinþa de în-

scheiere a proiectului „Dezvoltarea
competenþelor antreprenorilor ru-
rali din Grupul de Acþiune Localã

Calafat”, în cadrul cãreia reprezen-
tanþii localitãþilor din GAL Calafat
au fost informaþi cu privire la rezul-
tatele acestuia.

Teritoriul GAL „Calafat” cuprinde 20 localitãþi - 19 din judeþul
Dolj (mun. Calafat ºi comunele: Caraula, Cetate, Ciupercenii Noi,
Desa, Galicea Mare, Ghidici, Giubega, Izvoare, Maglavit, Moþã-
þei, Orodel, Periºor, Piscu Vechi, Pleniþa, Poiana Mare, Seaca de
Cîmp, Unirea, Vârtop) ºi com. Salcia din jud. Mehedinþi, ocupând
1.530 kmp, cu 102.530 locuitori.

ºor, Galicea Mare ºi Poiana
Mare. De asemenea, în cadrul
conferinþei au fost prezentate
concluziile ºi recomandãrile ex-
perþilor formatori din cadrul
proiectului cu privire la mãsu-
rile ce trebuie luate pe plan lo-
cal pentru a spori nivelul de
absorbþie a fondurilor europe-

ne pentru agriculturã ºi dezvol-
tare ruralã de cãtre micii fer-
mieri. Proiectul „Dezvoltarea
competenþelor antreprenorilor
rurali din Grupul de Acþiune Lo-
calã  Calafat”  -  f inanþat  cu
67.011 lei de la Fondul Euro-
pean pentru Agriculturã ºi Dez-
voltare Ruralã ºi cu 3.527 lei de
la Bugetul de Stat, prin mãsura
41 111 din cadrul Planului de
Dezvoltare Localã a Grupului de
Acþiune Localã Calafat- a urmã-
rit creºterea capacitãþii de im-
plementare a proiectelor finan-
þate prin fonduri F.E.A.D.R. în
rândul grupului þintã din cadrul
teritoriului G.A.L. Calafat ºi a

fost implementat de Fundaþia
pentru Dezvoltarea Economiei
Sociale în perioada  martie –
mai  2014.

Misiunea Fundaþiei pentru
Dezvoltarea Economiei Sociale
este aceea de a contribui la dez-
voltarea sustenabilã a comuni-
tãþilor dezavantajate din Euro-
pa Centralã ºi de Sud-Est prin

sprijinirea structurilor econo-
miei sociale din regiune.  Prin-
tre obiectivele organizaþionale
ale FDES se aflã ºi creºterea nu-
mãrului de întreprinderi sociale
în regiune ºi dezvoltarea spiri-
tului antreprenorial al grupuri-
lor dezavantajate pentru îmbu-
nãtãþirea condiþiilor de viaþã în
comunitãþile lor.
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300 de milioane
de euro pentru
Craiova

Referindu-se la activitatea
de pânã acum a PDL, senato-
rul Mãrinicã Dincã declara

cã: ”Partidul Democrat

Liberal este cel care a adus

pentru Craiova mai bine de

300 de milioane de euro

pentru proiecte finanþate din

fonduri europene, in perioada

2008-2012. Aº aminti aici
reabilitarea strãzilor Tineretu-
lui, Olteniei, Amaradia,
Râului, Caracal, Brestei,
Bariera Vâlcii, Pelendava,
construirea parcãri subterane
de la Teatrul Naþional, reabili-
tarea centrului istoric ºi a
liniei de tramvai sau construi-
rea celor douã pasaje din

PDL prezintã în alegerile europar-
lamentare cea mai puternicã listã de
candidaþi, cu oameni care ºi-au fãcut
bine treaba de europarlamentari.
Theodor Stolojan, Monica Macovei,

Traian Ungureanu ºi Marian Jean
Marinescu au dovedit cã existã un
singur partid care munceºte cu ade-
vãrat pentru România, iar acesta
este PDL.

Craiova, realizarea reþelei de
canalizare in cartierele
Romaneºti ºi Bariera Vâlcii,
reabilitarea Centrului de
bãtrâni, reabilitarea Teatrului
de Varã, realizarea a douã

centre de afaceri ºi unui
Centru Multifuncþional.”

Aceste proiecte sunt ale
PDL ºi ale fostei conduceri a

Primãriei Craiovei ºi a Consi-
liului Local Craiova, unde
membrii PDL asigurau
majoritatea între 2008-2012.

Toate lucrãrile care se
executã acum se datoreazã
modului în care PDL ºi-a
fãcut treaba. Proiectele au

fost aprobate intre 2009 si
2010, atunci cand a fost
aprobat de Comisia Europea-
nã Planul Integrat de Dezvol-
tare Urbanã a Craiovei ºi  de

asemenea Masterplanul
pentru apã ºi canalizare.

Peste 215 milioane
de euro pentru
infrastructura
rutierã

La rândul sãu, deputatul

ªtefan Stoica, declara cã: ”în

judeþul Dolj, PDL a adus

peste 215 milioane de euro

pentru infrastructura rutierã.

PDL a demarat în 2011

lucrãrile la drumul Craiova –

Calafat, cu finanþare euro-

peanã. Tot Partidului Demo-

crat Liberal i se datoreazã ºi

realizarea proiectului tehnic,

cu bani europeni, a drumului

Craiova – Bechet sau dema-
rarea lucrãrilor la centura
Craiova Sud ºi finalizarea, cu

fonduri europene, a reabilitãrii
drumului Craiova – Caracal.”

60 de legi
în Parlamentul
European

”PDL a dovedit responsa-
bilitate în actul guvernãrii,
stabilizând macroeconomic
România ºi creând încã din

2011 premisele pentru o
creºtere sãnãtoasã, genera-
toare de noi locuri de mun-
cã”, aminteºte deputatul PDL

Constantin Dascãlu. Trecând
în revistã activitatea de pânã
acum a reprezentanþilor PDL
în Parlamentul European,

Constantin Dascãlu sublinia-
zã cã ”dintre toate partidele,
doar PDL se poate mândri cã
are cei mai activi europarla-

mentari, care au reuºit sã
treacã 60 de legi prin Parla-
mentul European, în timp ce
toate celelalte partide la un

loc nu au reuºit sã facã nici
mãcar pe jumãtate cât repre-
zentanþii PDL.”

Candidatul oltenilor
Alegãtorii trebuie sã decidã

acum între a trimite în Parla-

mentul European pe Marian

Jean Marinescu, un oltean de-
al lor, cu care se pot mândri,
sau necunoscuºi despre care

nimeni nu ºtie cu ce s-au
ocupat în Europa cât au fost
europarlamentari. Lui Marian
Jean Marinescu i se datoreazã

dezvoltarea cadrului legislativ
pentru primul GPS european
(Galileo), care va crea sute de
mii de noi locuri de muncã.

Prin contribuþia europarlamen-
tarului PDL, s-au salvat
miliarde de euro pentru Româ-
nia, fonduri europene care pot

finanþa peste 100.000 locuri de
muncã în fiecare an. Marian
Jean Marinescu este singurul
român care a câºtigat anul

acesta premiul Europarlamen-
tarul anului 2014 ºi este
singurul oltean aflat pe un loc
eligibil pe listele partidelor care

participã la alegerile europarla-
mentare din 25 mai 2014.
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GEORGE POPESCU

Legãturile mele cu Basarabia au
ambiguitatea pe care numai ingrati-
tudinea istoriei acestui strãvechi pã-
mânt românesc o pot egala. Întâi de
toate, întâiul meu învãþãtor, Buga, era
refugiat din anii crânceni ai anexãrii
sovietice ºi multã vreme, cu inocenþa
vârstei firave, n-am reuºit sã înþeleg
mai nimic din acea condiþie, încã di-
simulatã, în public, ca o informaþie tai-
nicã. Altminteri, un brav dascãl, cu fa-
milie, locuind în dependenþa modes-
tului locaº al ºcolii, bonom în exigen-
þa obligatorie pentru sarcina asumatã
în faþa noilor sãi consãteni, al cãrui
accent moldovenesc ne minuna nu
fãrã un nevinovat gust al amuzamen-
tului.

Mai târziu, mi-am cãpãtat rude,
ce-i drept foarte apropiate ºi dragi,
prin alianþã, reperul fiind socrul meu,
rãmas în Þarã la întoarcerea de pe
front, el ºi încã doi dintre fraþi, cei-
lalþi trei optând sã rãmânã, sub stea-
ua sorþii, acasã, adicã în Basarabia.

Nu m-am putut sustrage, deseori,
implacabilului gând al unei vitregii
agonale cãreia i-a fost rezervatã de
cãtre destin acest binecuvântat pã-
mânt strãmoºesc. Am fost, întâia ºi

Basarabia - între „logica”Basarabia - între „logica”Basarabia - între „logica”Basarabia - între „logica”Basarabia - între „logica”
istoriei ºi raþiunea inimiiistoriei ºi raþiunea inimiiistoriei ºi raþiunea inimiiistoriei ºi raþiunea inimiiistoriei ºi raþiunea inimii

unica oarã, în cãutarea neamurilor la
Chiºinãu, în aprilie 1990: acolo am pe-
trecut primele Paºti libere, acolo am
participat, cu o precipitare instincti-
vã, la marele marº ce-a traversat
metropola de la un capãt la altul; ºi
tot acolo am petrecut câteva ore se-
rale în compania lui Grigore Vieru, în
bucãtãria unor fini de-ai sãi, ascultân-
du-i poemele de revoltã surdã într-un
calm din care rãzbãteau parcã sem-
nele unor tulburãri ce-aveau sã vinã.

Au trecut, de-atunci, exact 24 de
ani: aproape un dificil, ursuz, bicisnic
chiar, sfert de veac mãsurând, neier-
tãtor, un timp al confuziilor, al aban-
donului, al incertitudinilor de tot felul,
în care orgoliile politicianiste, mai
vechi ºi mai noi, cuplate la exhibiþii
populist-demagogice, au lucrat, de-
seori cu succes, la subminarea mari-
lor speranþe aprinse în acea primãva-
rã promiþãtoare. De parcã întregul
nostru neam românesc n-a reuºit sã
iasã, prin veacuri, de sub tutela fati-
dicului N-a fost sã fie, cu substratul
sãu zamolxiano-mioritic.

Cãci n-a fost sã fie nici reîntregi-
rea, în numele unor realitãþi istorice
ºi geografice palpabile ºi nici mãcar

reinstaurarea acelui sentiment de co-
muniune fraternã în cãutarea cãruia
s-au angajat mai curând artiºtii ºi oa-
menii simpli precum miile de sãteni pe
care i-am vãzut ºi cunoscut cu prile-
jul acelui marº sosind, rãzleþi, peste
câmpuri ºi demontând astfel blocada
pe care autoritãþile rusofone o insti-
tuiserã în jurul cetãþii. Am cunoscut,
prin ani, tineri basarabeni sosiþi la stu-
diu în Bãnie: nu elite, precaritatea mul-
tora era îndatoratã ºi instrucþiei sovi-
et-rusoiste, cu artefacturi istoriogra-
fice, ideologice ºi chiar lingvistice, ca
ºi unei inapetenþe identitare ºi ea in-
dusã în aceeaºi manierã pavlovianã.
Nicio sancþiune n-ar fi fost corectã.
Dimpotrivã.

ªi, iatã, a trebuit ca istoria însãºi
sã se rãvãºeascã, sub impulsul desta-
bilizator al orgoliului imperial brusc re-
staurat de un vechi purtãtor de man-
ta kaghebistã, pentru ca Moldova de
dincolo de Prut sã-ºi reaprindã spe-
ranþa visatei aderenþe la spiritul eu-
ropean. ªi, dincolo de orice tentaþie
euforicã, mã întreb dacã decizia în
sine nu e un alt semn al derelecþiunii,
solide ºi la vârf, pe care liderii de la
Bruxelles, ca ºi de la Strasbourg, au

tot ilustrat-o de-a lungul ultimilor ani.
ªi, totuºi, speranþa – înainte sã moa-

rã, chiar ºi ca semn al unei ultime cli-
pe – înþelepciunea, conectatã cu gri-
jã la sursele raþiunii ºi ale luciditãþii,
nu trebuie sã lipseascã: cu atât mai
mult în acest context în care conflic-
tul pare sã fi deveni vocaþional, de
toate pãrþile, în care suflul rãzmeriþei
bântuie prin cancelarii ºi pe strãzi ºi
în care, sub nemiloasa biciuire a unei
naturi scoase, la rându-i, din þâþâni,
totul pare a se aºeza sub zodia unei
rãscruci: a Istoriei ºi a Omului.

Pentru cine, între intelectualii dis-
puºi la sorcoveli încropite din hârtie
igienicã, mai are curiozitatea unei
confruntãri cu timpul ºi cu derapãrile
sale dramatice, ar fi instructiv sã re-
citeascã pagini, jurnalistice ºi jurna-
liere, din teribilii ani 39-40. Va regãsi,
în file îngãlbenite, niciodatã clasate de
instanþa adevãrului, semnele terifian-
te ale holerei ce-a urmat. Tocmai în
aceastã perspectivã, orice abandona-
re a cãii diplomaþiei e un risc pe care
nimeni n-are îndreptãþirea sã ºi-l asu-
me. Între „logica” istoriei ºi raþiunea
inimii, numai compromisul ne mai dã
o ºansã.

Oaspeþii Oaspeþii vor lua
parte la un program artistic
prezentat de cãtre Ansam-
blul Folcloric “Oltenaºii” din
Basarabi, sub îndrumarea
Cameliei Rãboveanu. “Ca în
fiecare an, luna mai debu-
teazã în sãrbãtoare –
Sãrbãtoarea Muncii, însã

Colegiul Tehnic “ªtefan Milcu” din Calafat
aniverseazã 93 de ani de existenþã

Colegiul “ªtefan Milcu” din
 Calafat, sãrbãtoreºte vi-

neri, 16 mai a.c., 93 de ani de exis-
tenþã. La evenimentul care începe
la ora 13.00 sunt aºteptaþi repre-

zentanþi ai Inspectoratului ªcolar
Judeþean, ai Prefecturii Dolj, ai
Primãriei Calafat, precum ºi foºti
profesori ºi elevi ai instituþiei de
învãþãmânt.

anul acesta sãrbãtorile s-au
þinut lanþ. A fost Sãrbãtoa-
rea Învierii Domnului, Zilele
Municipiului Calafat (Ziua
Independenþei, Ziua Euro-
pei), iar pe 16 mai a.c.
sãrbãtorim 93 ani de exis-
tenþã a instituþiei ºcolare
cunoscutã în prezent sub

numele de Colegiul
Tehnic “ªtefan
Milcu” din Cala-
fat. De-a lungul
timpului aceastã
instituþie a fost
martora pregãtirii
a numeroase
generaþii de
specialiºti. Fiind
iniþial unitate
militarã, din 1922 a
devenit instituþie
de învãþãmânt,
respectiv ªcoala
Superioarã de
Comerþ, care de-a
lungul timpului a
mai fost cunoscutã
ca Liceu Comer-
cial de bãieþi,
ªcoalã Medie
Tehnicã de Conta-
bilitate, Liceu
Agroindustrial,

Grup ªcolar Agricol, luând
din anul 2000 numele prof.
Acad. Dr. ªtefan Milcu, iar
din 2008 s-a transformat în
Colegiu Tehnic», a spus
prof. Constantin Dan Bora,
directorul Colegiului Tehnic
“ªtefan Milcu” din Calafat.

ALINA DRÃGHICI
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Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj împreunã cu Cen-
trul Judeþean de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã, Dolj
în parteneriat cu Primãria
Municipiului Craiova ºi Re-
gia Autonomã de Adminis-
trare a Domeniului Public ºi
Fondului Locativ Craiova,
organizeazã astãzi,  în inter-
va lu l  orar  9 .00  –  19 .00 ,
„Târgul Ofertelor Educaþio-
nale” la Centrul Multifunc-
þional, Craiova.

În cadrul acestui eveni-

ment care se desfãºoarã în
intervalul orar 9.00 – 19.00,
unitãþile de învãþãmânt liceal
din Craiova, precum ºi din ºi
judeþul Dolj, îºi vor prezenta
oferta educaþionalã privind
planul de ºcolarizare pentru
anul ºcolar 2014 – 2015. De
asemenea, în cadrul Târgului,
vor fi prezentate ºi ofertele
educaþionale din judeþele Ol-
teniei în ceea ce priveºte în-
vãþãmântul profesional cu
durata de 3 ani.

ALINA DRÃGHICI
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Craiovenii, invitaţi
la Salonul Naţional de Minerale,
Fosile şi Geme

Pe esplanada Teatrului
Naţional „Marin Sorescu” se
va deschide mâine, 16 mai,
ora 11.00, cea de-a VII-a
ediţie a Salonului Naţional
de Minerale,  Fosile şi
Geme, manifestare cultura-
lă ce se va derula pe parcur-
sul a trei zile, până dumini-
că, 19 mai, ora 14.00. Eve-
nimentul se va bucura de
participarea unor specialişti
de marcă din ţară şi străină-
tate, dar  şi colecţionari şi

comercianţi de minerale, fosile şi geme din România şi chiar per-
soane care provin din Africa şi India, aflaţi la studii sau stabiliţi în
ţara noastră. „Succesul ultimelor două ediţii ale Salonului, ca şi
expoziţie publică cu vânzare, târg, bursă a mineralelor, a determinat
ca la manifestare să se înscrie şi numeroşi meşteşugari hand-made,
cu bijuterii deosebite realizate prin prelucrarea, şlefuirea acestor
fascinante minerale”, a precizat Florin Ridiche, managerul Muzeu-
lui Olteniei. Instituţia este principala organizatoare a evenimentului,
prin Secţia de Ştiinţele Naturii, cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj
şi în parteneriat cu Primăria Craiova şi Consiliul Local Municipal.

Expoziţie omagială retrospectivă
Mihai Dan-Călinescu

La Galeriile de Artă ale
Cerului Militar Craiova are
loc astăzi, ora 19.00, verni-
sajul expoziţiei omagiale re-
trospective Mihai Dan-Că-
linescu. Aceasta cuprinde 40
de lucrări din toate temele
şi genurile abordate de re-
numitul artist fotograf.

Totodată, fotoclubul care
îi poartă numele aniversea-
ză 15 ani de la înfiinţare.
Asociaţia Fotoclubul „Mihai

Dan-Călinescu”, cu personalitate juridică, a luat fiinţă pe 23 aprilie
1999, pe lângă Cercul Militar din Craiova, ca membri fondatori fi-
ind doar 12 împătimiţi de fotografie. Încă de la înfiinţare a organizat
un curs de Tehnică şi Artă Fotografică, pe care l-au absolvit până
în prezent 650 de tineri (30 de promoţii), ce au constituit şi „pepini-
era” viitorilor artişti fotografi din cadrul organizaţiei. Fotoclubul are
înscrişi, în prezent, peste 80 de membri, dintre care peste 50 au
activitate expoziţională curentă.

În acelaşi context, la invitaţia Fotoclubului „Floarea de Colţ”,
sâmbătă, 17 mai, fotoclubul craiovean va prezenta o expoziţie de
portrete – acesta fiind unul dintre genurile preferate ale lui Mihai-
Dan Călinescu – la Muzeul de Istorie din Râmnicu Vâlcea. Intitulată
„Expresii”, expoziţia va reuni 40 de lucrări realizate de 20 de autori.

Casa de Cultură
vă invită la dansuri bollywoodiene

Casa de Cultură „Traian
Demetresc u” din Craiova
inaugurează un nou curs,
după cel de dans de socie-
tate pentru copii şi adulţi, de
joia, susţinut de instructoa-
rea autorizată Irina Maria
Niţu şi lansat pe 3 aprilie
a.c. Începând de mâine, 16
mai, Alexandra Bâldea îi aş-
teaptă pe copiii şi tinerii cu
vârsta cuprinsă între 7 şi 15

la cursuri gratuite de dans bollywoodian. Acestea vor avea loc în
fiecare vineri, între orele 16.00 şi 18.00, în Salonul Medieval al
instituţiei. Numărul de participanţi este limitat la 20. Înscrierile se
pot face atât pe adresa de mail casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com,
cât şi zilnic, între orele 8.00 şi 16.00, la sediul instituţiei, din strada „Traian
Demetrescu” nr. 31, sau la numărul de telefon 0351.413 369.

Marele regizor ş i artist vizual
american Robert Wilson a venit la
Naţionalul craiovean, însoţit de co-
laboratorii săi, pe 13 ianuarie a.c.,
lucrând cu actorii timp de două săp-
tămâni, şi urmează să revină pentru
continuarea repetiţiilor în luna iunie.
Din echipa sa fac parte dramatur-
gul Konrad Kuhn (Austria), crea-
torul de costume Jacque s Rey-

Spectacolul „Rinocerii”, regizat de celebrul
Robert Wilson, va avea premiera la TNC pe 2 iulie

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” a anunţat, recent, că spectacolul
„Rinocerii”, după piesa lui Eugen Ionescu, va fi prezentat în avanpre-
mieră pe 29, 30 iunie şi 1 iulie, premiera urmând să aibă loc pe data de
2 iulie. Alte două reprezentaţii vor putea fi văzute pe 3 şi 4 iulie.

naud (Franţa), co-regizorii Tilman
Haecker (Germania) şi Charles
Chemin (Franţa), light-designerul
A.J. Weissbard (Italia), video-ar-
tistul Tomek Jeziorski (Polonia)
ş i compozitorul Adam Le nz
(SUA). Este pentru prima dată când
Wilson regizează în România, dis-
cuţii în acest sens fiind purtate cu
conducerea TNC de peste trei ani.

„Rinocerii” îi are în distribuţie pe
Ilie Gheorghe, Valer Dellakeza, Clau-
diu Bleonţ, Valentin Mihali, Ion Co-
lan, Mirela Cioabă, Tamara Popes-
cu, Angel Rababoc, Nicolae Poghirc,
Valeriu Dogaru, Constantin Cicort,
Iulia Colan, Raluca Păun, Monica
Ardeleanu, George Costea, Iulia La-
zăr şi Dragoş Măceşeanu. TNC a
pus în vânzare şi biletele, preţul aces-
tora fiind de 50 de lei la avanpremie-
re, 60, 80 şi 100 de lei la premiera
din 2 iulie şi 40, 50, 60 şi 80 de lei la
următoarele două reprezentaţii.
Spectacolul este deja invitat să par-
ticipe la turnee şi festivaluri în Nor-
vegia, Anglia, Polonia, Ungaria – pri-
mele ţări în care va fi jucat în 2015.

Regizorul Robert Wilson – pe
care Eugene Ionesco l-a numit
cândva „cel mai important regizor
american” – a mai fost de câteva
ori în România, iar la Teatrul Naţi-
onal „Marin Sorescu” i s-au jucat
două spectacole, în cadrul Festi-
valului Internaţional „Shakespea-
re”: „Femeia mării”, de H. Ibsen,
în 2008, şi „Sonetele lui Shake-
speare”, prezentat de „Berliner
Ensemble” (Berlin), în 2012.

La Galeria „ARTA” din
Craiova se va deschide mâi-
ne, 16 mai, ora 19.00, expo-
ziţia „Muzeul Benzii Dese-
nate din România”. Eveni-
mentul este organizat de Mu-
zeul de Artă – Palatul „Jean
Mihail” în colaborare cu Uni-
unea Artiştilor Plastici din Ro-
mânia – Filiala Craiova, cu
sprijinul total şi nemijlocit al
lui Dodo Niţă, cunoscut co-
lecţionar şi critic de benzi de-
senate.  La vernisaj ş i-au
anunţat participarea autori
din Bucureşti,  Craiova, Pi-
teşti, Caracal şi Sibiu.

Expoziţia – care va putea fi vizitată până pe data de
30 mai – se constituie într-o panoramă a celei de-a
noua arte, acoperind 90 de ani din istoria sa (de la naş-
terea lui Haplea, în 1924, până la apariţia romanului
grafic „Cei de dincolo: În trecătoare”, în 2014). Vor fi
expuse planşe şi desene originale, serigrafii, afişe  şi

„Muzeul Benzii Desenate din România” se mută la Craiova!

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” organizea-
ză, în parteneriat cu Muzeul Judeţean Olt, expoziţia
de scenografie „Cartea, Păpuşa, Povestea”, dedica-
tă Zilei Internaţionale a Muzeelor. Premieră absolută
pentru oraşul Slatina, expoziţia va fi vernisată mâine,

albume ale celor mai reprezen-
tativi 50 de autori de BD ro-
mâni sau de origine română.

Potrivit reprezentanilor Mu-
zeului de Artă din Craiova, pen-
tru prima oară în România vor
fi prezentate la un loc lucrări-
 ale unor autori români publi-
caţi în străinătate: Sandu Flo-
rea ş i Şerban Cristescu în
SUA; Mircea Arapu, Augustin
şi Dan Popescu, Cristian Pă-
curariu, Ileana Surducan, Mar-
co Ilin în Franţa;  Mihai Timo-
şencu în Ucraina; Costel Cu-
relaru în Italia.  

Cu aceeaşi ocazie se vor lan-
sa şi următoarele albume de benzi desenate: „Ioniţă
Tunsu” de Puiu Manu şi Marius Lestaru, „Abu Has-
san. Povestiri şi schiţe” de Şerban Andreescu, după
I.L. Caragiale, „Cei de dincolo: În trecătoare”, de Alex
Talambă şi George Drăgan. Le va fi alăturat numărul
20 al revistei „Comics”, editată de Octav Ungureanu.

Teatrul „Colibri” deschide la Slatina expoziţia
de scenografie „Cartea, Păpuşa, Povestea”

16 mai, ora 11.00, la Galeria „ARTIS”, şi va rămâne
deschisă până la 1 iunie.

«Teatrul „Colibri” a primit invitaţia Muzeului Jude-
ţean Olt de a prezenta la Slatina expoziţia „Cartea,
Păpuşa, Povestea” graţie succesului de care aceasta

s-a bucurat la Festivalul Internaţional de Arta Ani-
maţiei „EuroMarionete” de la Arad, fiind o premie-
ră pentru acest oraş, ca şi de-a lungul celor 15 edi-
ţii de festival. Păpuşile şi marionetele din spectaco-
lele „Colibri” au fost mărturii ale istoriei de 65 de
stagiuni a Teatrului „Colibri”. În cadrul acestei ex-
poziţii, deschisă la Librăria „Scienta” din Arad, în
perioada 5-11 mai a.c., s-au lansat cărţi de teatru,
s-au susţinut workshop-uri cu păpuşari şi mario-
netişti», a precizat managerul instituţiei, Adriana
Teodorescu.

Teatrologul a adăugat că expoziţia s-a bucurat
de apreciere atât din partea arădenilor, cât şi a
participanţilor la Festivalul Internaţional „EuroMa-
rionete”, sute de vizitatori trecându-i zilnic pragul.
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Ucraina se aflã „foarte aproa-
pe de un rãzboi civil, care poate
a început”, a declarat, ieri, mi-
nistru rus al Afacerilor Externe,
Serghei Lavrov, pentru Bloom-
berg TV. „Când ucrainenii
omoarã ucraineni, eu cred cã ne
gãsim aproape de un rãzboi ci-
vil, care poate a început”, a men-
þionat Serghei Lavrov, care a adã-
ugat cã în sudul Ucrainei este
deja „un rãzboi, un adevãrat rãz-
boi”. Noi confruntãri au avut loc
în noaptea de marþi spre miercuri
la Slaviansk, bastion al rebeliunii
armate din regiunea Doneþk, în
estul Ucrainei, unde duminicã s-
a desfãºurat un controversat re-
ferendum asupra independenþei.
Autoproclamatul primar din Sla-
viansk, Viaceslav Ponomarev, a
anunþat, potrivit Interfax, cã opt
militari ucraineni au fost uciºi în
aceste confruntãri ºi alþi ºapte au
fost rãniþi. Potrivit lui Ponoma-
rev, victime sunt ºi în rândul
„formaþiunilor de autoapãrare”
(miliþiile separatiste), fãrã a indi-
ca însã numãrul acestora.

Urmãtorul preºedinte al Ucrai-
nei, ce va fi ales în cazul desfã-
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ºurãrii scrutinului prezidenþial
anticipat la 25 mai, nu va fi pe
deplin legitim, dar situaþia va fi
chiar ºi mai tristã dacã aceste ale-
geri nu vor avea loc, a declarat
ieri, în mod surprinzãtor, Serghei
Narâºkin, preºedintele Dumei de
Stat (camera inferioarã a parla-
mentului federal rus), într-un in-
terviu pentru postul de televiziu-
ne Rossia-24, citat de Interfax.
„Noi considerãm actualul regim
ucrainean ca nelegitim. Desigur,
legitimitatea regimului sau preºe-

dintelui ce va fi ales la 25 mai,
dacã alegerile vor avea loc, nu va
fi deplinã”, a afirmat Narâºkin,
citat de Reuters. El a adãugat cã
este dificil de imaginat cum pot
fi organizate alegeri prezidenþia-
le legitime în condiþiile „operaþi-
unii de represalii în esenþã împo-
triva mai mult regiuni ale þãrii, în
speþã douã regiuni cu ºapte mili-
oane de locuitori”. „Mi se pare
destul de dificil de imaginat cã
aceste alegeri pot fi suficient de
legitime, dar este evident cã dacã

nu ar avea loc situaþia ar fi ºi mai
tristã. Prin urmare, din douã rele
trebuie ales rãul cel mai mic”, a
afirmat preºedintele Dumei de
Stat. Remarcile sale semnaleazã
cã Moscova va continua sã punã
la îndoialã legitimitatea conduce-
rii prooccidentale de la Kiev dupã
alegeri, cu toate cã preºedintele
Vladimir Putin a declarat anterior
cã desfãºurarea scrutinului va fi
un „pas în direcþia cea bunã”. Pe
de altã parte, ministrul Economiei
ºi Energiei, Sigmar Gabriel, vi-
cecancelar al Germaniei în gu-
vernul de coaliþie al Angelei Mer-
kel, a recunoscut cã politica UE
faþã de Ucraina a fost nechibzui-
tã, într-un interviu acordat pen-
tru portalul german RP-Online,
citat miercuri de agenþia de pre-
sã RIA Novosti. „Desigur, nu a
fost înþelept sã se creeze impre-
sia în Ucraina cã ea trebuie sã
aleagã între Rusia ºi Uniunea Eu-
ropeanã”, a spus Sigmar Gabriel,
preºedintele Partidului Social-
Democrat (SPD). Cu toate aces-
tea, ministrul german a atribuit
Rusiei responsabilitatea pentru
„împingerea Ucrainei în haos”.

Statul elen a vândut 14 clãdiri
importante, inclusiv sediile mai
multor ministere ºi pe cel al Poli-
þiei din Atena, pentru aproape 146
milioane de euro, dar instituþiile
vor funcþiona în continuare în
aceleaºi clãdiri, pentru care sta-
tul va plãti însã acum chirie de
peste 14 milioane de euro pe an.
Compania elenã Eurobank Pro-
perties a anunþat finalizarea achi-
ziþiei clãdirilor de la  Fondul Elen
pentru Administrarea Activelor
Statului (HRADF), în cadrul unui
acord care prevede ºi închirierea

Grecia a vândut sediile mai multor
ministere ºi pe cel al Poliþiei din Atena

acestora înapoi autoritãþilor de la
Atena pe o perioadã de 20 de ani,
scrie portalul Capital.gr. Cele 14
proprietãþi au o suprafaþã de
189.000 de metri pãtraþi. Printre
clãdirile vândute se aflã sediile
Ministerului Educaþiei ºi Afaceri-
lor Religioase, Ministerului Sãnã-
tãþii, Ministerului Justiþiei, pre-
cum ºi sediul Poliþiei din Atena.
Restul activelor din portofoliu
sunt situate în zone centrale din
Atena sau în alte oraºe mari din
Grecia. Grecia a trecut în ultimii
ani printr-o recesiune severã, iar

statul elen s-a aflat aproape de
colaps financiar, dupã ce îndato-
rarea foarte ridicatã a fãcut im-

posibilã rostogolirea datoriei þã-
rii pe piaþa financiarã la dobânzi
sustenabile.

Premierul turc, Recep Tayyip Erdo-
gan, a anunþat, ieri dupã-amiazã, cã bi-
lanþul accidentului minier survenit marþi
în vestul Turciei a ajuns la 232 de morþi,
potrivit posturilor locale de televiziune,
citate de AFP. Erdogan a fãcut aceastã
declaraþie la Soma, oraºul unde a avut
loc catastrofa, potrivit CNN Turcia. Un
bilanþ precedent, menþionat de minis-
trul turc al Energiei, Taner Yildiz, era
de 205 morþi, acesta adãugând cã bi-
lanþul este unul provizoriu  ºi cã numã-
rul morþilor ar putea fi ºi mai mare.
Erdogan a sosit la locul tragediei îm-
preunã cu membri ai guvernului isla-
mo-conservator. Potrivit ministrului
Energiei, 363 de mineri au fost salvaþi

Turcia: Premierul Erdogan anunþã 232
de morþi în accidentul minier

din mina de cãrbune. Turcia a anunþat
ieri trei zile de doliu naþional dupã acest
accidentul minier, provocat de o explo-
zie ce a fost urmatã de un incendiu,
care s-a produs la mina de cãrbune din
Soma, oraº situat la 100 de kilometri
de Izmir (vest, la Marea Egee). „Spe-
ranþele sunt reduse pentru gãsirea unor
supravieþuitori, dar vom continua ope-
raþiunile de salvare”, a precizat minis-
trul Energiei. Într-un comunicat, com-
pania minierã Soma Komur a apreciat
cã deflagraþia este „un accident tragic”.
„Accidentul a avut loc în pofida luãrii
tuturor mãsurilor de securitate ºi efec-
tuãrii inspecþiilor. Am reuºit sã interve-
nim rapid”, a dat asigurãri compania.

Nave de rãzboi ruse,
în drum spre Shanghai

Un grup de nave de rãzboi ale
Flotei ruse din Pacific a pãrãsit
portul Vladivostok ºi se îndreaptã
spre Shanghai, pentru a participa
la exerciþiile ruso-chineze „Coope-
rarea maritimã-2014”, care se vor
desfãºura la sfârºitul lunii mai, a
informat ieri cotidianul rus „Ros-
siiskaia Gazeta”. Exerciþiile urmea-
zã sã aibã loc în Marea Chinei de
Sud, în prezent în centrul unor
grave tensiuni între China ºi Viet-
nam. Navele vor efectua tiruri de
artilerie asupra unor þinte maritime
ºi aeriene, precum ºi exerciþii având
ca scop protejarea comunicaþiilor
maritime.

Spania: Peste 700 de persoane
arestate pentru fraude
prin companii fictive

Poliþia spaniolã a arestat 740 de
persoane ºi a pus sub acuzare alte
1.241 pentru fraude de peste 20,5
milioane de euro la serviciile de
asigurãri sociale, prin crearea unor
companii fictive. Postul public de
televiziune din Spania precizeazã cã
aceastã operaþiune record se dato-
reazã colaborãrii dintre Ministerul
Muncii ºi Ministerul de Interne, cu
scopul detectãrii angajãrilor ilegale
ºi fraudelor. Potrivit poliþiei, au fost
puse sub cercetare 135 de com-
panii comerciale care aveau drept
obiect de activitate declarat servi-
cii hoteliere, construcþii, mesage-
rie, curãþenie ºi grãdinãrit în Ma-
drid, Guadalajara, Barcelona, Va-
lencia, Castellón, Alicante, Almer-
ía, Granada ºi Jaén. Printre cei
arestaþi se numãrã 30 dintre admi-
nistratorii acestor companii false
care, fãrã sã aibã activitate realã,
înscriau angajaþi la serviciile de
asigurãri sociale pentru a obþine ile-
gal prestaþii sau permise de rezi-
denþã ºi muncã pentru cetãþeni
strãini. Concret, aceºtia angajase-
rã fictiv peste 8.400 de persoane,
obþinuserã peste 2.100 de indem-
nizaþii de ºomaj, iar prin interme-
diul lor 362 de strãini îºi stabiliserã
ilegal rezidenþa în Spania.

Marea Britanie: Numãrul
lucrãtorilor români ºi bulgari
este în scãdere de la 1 ianuarie

Numãrul lucrãtorilor români ºi
bulgari în Marea Britanie este în
scãdere de la deschiderea pieþei
muncii, la 1 ianuarie 2014, potrivit
statisticilor oficiale publicate la
Londra, fapt ce infirmã „invazia”
la care se aºteptau britanicii, relata
ieri AFP. Dacã în ultimele trei luni
ale anului 2013, 144.000 de români
ºi bulgari lucrau în regat, în pe-
rioada ianuarie-martie 2014 numã-
rul lor era de 140.000, înregistrân-
du-se o scãdere de 4.000 de per-
soane, a indicat Oficiul naþional de
statisticã. Aceste cifre, foarte aº-
teptate, contrasteazã, cel puþin pen-
tru moment, cu predicþiile alarmiste
care au alimentat temerile în regat,
pe fondul unui euroscepticism exa-
cerbat. „Numãrul foarte modest de
români ºi bulgari veniþi la muncã
în regat în acest an indicã un con-
trast foarte puternic cu retorica
inflamatã de la începutul acestui
an”, a declarat, ieri, Danny Alexan-
der, adjunctul ministrului britanic
al Trezoreriei.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã Regionala

a Finanþelor Publice Craiova - Administra-
þia Judeteana a Finanþelor Publice Dolj,
organizeazã, în data de 28.05.2014, ora 11
la sediul sãu din Craiova, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, în conformitate cu prevederi-
le art. 162 din Ordonanþa Guvernului nr.
92/2003, privind Codul de procedurã fis-
calã, republicatã, licitatie publica pentru
vanzarea urmatoarelor bunuri aparþinând
Meke Forest SRL, CUI 26248647, cu se-
diul in Carcea, srada Marului, nr. 15: Freza
rotativa,marca Pegoraro, tip RY500– 44325
lei; Scarificator, marca Jympa, tip SJ79E–
26925 lei; Masina de erbicidat, marca Mszy-
ny Rolnicze, tip 600L–2325 lei; Masina de
plantat pomi,marca Damcon,tip PL10 –
13650 lei; Plug rotativ, marca Rabe-Werk,
tip Kranich-Avant 180BS–17982 lei; Prasi-
toare, marca Maschio Gaspardo, tip HL 8
Rows–28275 lei; GPS agricol, marca Tee-
Jet, tip Matriz Pro 570G–5325 lei; Autotu-
rism, marca Land Rover, tip Freelander–
18638 lei; Autoutilitara, marca Volkswagen,
tip Caddy–10725 lei; Tractor Antonio Car-
raro, tip Ergit T, Tip TRX 9400–53775 lei;
Tocator Agrimaster KN150–7800 lei. Pre-
þul nu include TVA. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri
sã înºtiinþeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilitã pentru
vânzare. Pentru participarea la licitaþie ofer-
tanþii trebuie sã depunã, cu cel puþin o zi
înainte de data licitaþiei, urmãtoarele do-
cumente: oferta de cumpãrare, dovada
plãþii taxei de participare; împuternicirea
persoanei care îl reprezintã pe ofertant
(procura special legalizatã); pentru persoa-
nele juridice de naþionalitate românã, co-
pie dupã  certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comerþului;
pentru persoanele fizice române, copie
dupã actul de identitate; dovada emisã de
creditorii bugetari cã nu au obligaþii bu-
getare restante. Oferta de cumpãrare se va
prezenta în scris organului de executare,
însotitã de dovada plãþii sumei reprezen-
tând 10% din preþul de pornire a licitaþiei
pânã în ziua de 27.05.2014. Taxa de partici-
pare se va achita in contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, CUI 4830007.
Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adre-
sa Administraþiei Judetene a Finanþelor
Publice Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2,
Serviciul Executare Silitã Contribuabili
Mijlocii, camera 406, tel: 0251402277.

Primãria comunei Cruºeþ cu se-
diul în comuna Cruºeþ, sat Cruºeþ, ju-
deþul Gorj, organizeazã concurs de re-
crutare pentru ocuparea funcþiei publi-
ce vacante de Inspector, clasa I, grad
professional asistent- asistent social
din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Cruºeþ astfel: Con-
diþii de ocupare a postului: a) sã fie ab-
solbvent(ã) studii superioare adminis-
trative sau juridice; b) vechime în mun-
cã ºi specialitate- minim 1 an. Data des-
fãºurãrii concursului;  - proba scrisã
în data de 16 iunie 2014 - ora 10.00- in-
terviul în data de 17 iunie 2014. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul in-
stituþiei în perioada 16 mai 2014 - 05
iunie 2014, între orele 8.00- 13.00. Re-
laþii suplimentare la numãrul de tele-
fon: 0253/283.075. Persoanã de contact
Nicola Bogdan - secretarul comunei.

Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Dolj or-
ganizeaza concurs (examen) la sediul
institutiei din Craiova, str. Nicolae Ti-
tulescu nr. 22, jud. Dolj,  in data de
7.07.2014, ora 1000  proba scrisa, si in
data de 9.07.2014, ora 1400, interviul,
pentru ocuparea urmatoarelor
posturi vacante: 4 posturi kinetote-
rapeut, 7 posturi educator specializat.
Dosarele de concurs se primesc in ter-
men de 10 zile lucrãtoare de la data afi-
ºãrii anunþului la sediul D.G.A.S.P.C.
Dolj, Serviciul Resurse Umane, Orga-
nizare, Salarizare - camera 3. Informa-
þii suplimentare se pot obþine la se-
diul instituþiei - camera 3 sau la tele-
fon 0251/407009.

PRESTÃRI SERVICII
Coafez ºi tund la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului, asigur garanþie. Te-
lefon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii cana-
pele, fotolii, colþare.
Calitate ºi seriozitate.
Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

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.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) garso-
nierã Brazdã. Telefon:
0765/610.457.

Vând garsonierã
Lãpuº etaj 3/4 deose-
bitã. Preþ 83.000 lei.
Telefon: 0761/142.328.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate do-
tãrile. Telefon: 0762/
109.595.
Vând apartament 2
camere, bloc PATRIA,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate.
Telefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã na-
þionalizatã, zonã cen-
tralã, gaze, curte, cum-
pãrat de la proprietar.
Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
Vând apartament 2
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 decomandate
1 Mai, 2 bãi, 2 balcoa-
ne, 86 m.p. îmbunãtã-
þiri. Preþ 49.000 euro.
Telefon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
Vând D+P 6 camere,
pivniþã, utilitãþi, 2 bãi +
3 camere cãrãmidã, te-
ren 1300 mp str. Buco-
vãþ - 95000 Euro. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vâns casã comuna
Vârvoru de Sus, 4 ca-
mere, bucãtãrie, apã
curentã. Telefon: 0746/
375.946.
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 dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 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 nefinisatã.
Telefon: 0769/969.604.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 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.
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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.

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 negociabil. Te-
lefon: 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. Tele-
fon: 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 Barie-
ra Vâlcii 20 Euro / mp.
Telefon: 0748/887.219.
Vând teren urgent str.
Pãuniþei – Lãpuº 2200
mp. Telefon: 0751/
675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã
bunã. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.

VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, des-
chidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.

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, MAZ-
DA, Calea Bucureºti,
km 9, ideal showroom
parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18
m, sau 2000 m - 36 m.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren 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. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul cen-
tral din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocu-
parea funcþiei publice de execuþie vacantã de inspector, clasa
I, grad profesional superior – Biroul Informatic-Actualizare
Bazã de Date, Serviciul Evidenþa Persoanelor, Direcþia de
Evidenþã a Persoanelor, în data de 18.06.2014 ora 10:00 –
proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã
potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicatã, privind Statutul
funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, precum ºi urmãtoarele condiþii de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respec-
tiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice: 9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publi-
cãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obliga-
toriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235

interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul cen-
tral din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru
ocuparea funcþiei publice de execuþie vacantã de inspector,
clasa I, grad profesional principal – Serviciul Recuperare
Debite ºi Executare Silitã Persoane Fizice, Direcþia Impozi-
te ºi Taxe, în data de 17.06.2014 ora 10:00 – proba scrisã,
urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art.
60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicatã, privind Statutul
funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, precum ºi urmãtoarele condiþii de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respec-
tiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã, în domeniul ºtiinþelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice: 5 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publi-
cãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obliga-
toriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235

interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL 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 apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Tico la cheie
2000 lei. Telefon:
0761/155.549.
Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km reali,
1500 Euro sau varian-
ta 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.

Vând BMW 320 D, an
fabricaþie 2003. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând Ford Tranzit-
2005. Telefon: 0722/
511.426.

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 GARAN-
ÞIE. 300 EURO. TELE-
FON: 0722/456.609.
Vând þiglã Jimbolia din
demolãri ºi cãpriori ste-
jar. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.

Perucã pãr sintetic,
scurt, ondulat, culoare
roºu spre castaniu, 60
RON, negociabil. Tele-
fon: 0351/181.202;
0767/049.976.
Instalaþie hidrofor iriga-
þii trifazatã completã,
motor Honda pentru
pompã ºi echipament
vânãtoare din piele.
Telefon: 0760/521.340.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Tele-
fon: 0251/414.112;
0727/463.456.
Vând albine, familii
puternice. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã.
Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifoni-
er 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 BA-
TISTE toate mãrimile
manuale. Telefon:
0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30
ºi 37 cm, 120 Ron,
aparate de radio Se-
lena, Gloria, 30 lei
bucata. Telefon:
0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
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, cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon:
0745/751.558.
Vând 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 sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
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Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, 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.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.

Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9 ha
pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Merce-
des. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
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.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzi-
cã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.

Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 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 CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând 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, pis-
cinã 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 birou + depo-
zit stradal Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906.

Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultra-
central, pretabil firmã.
Telefon: 0745/698.425.
ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semideco-
mandat, 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
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craio-
viþa Nouã (Bigul
Vechi). Telefon: 0767/
993.510.
MATRIMONIALE
Pensionar, 65 ani, 1,60
înãlþime, caut pensio-
narã cu suflet fãrã lo-
cuinþã ºi copii, pentru a
petrece tot restul vieþii
împreunã ºi îngrijire
gospodãrie la þarã. Te-
lefon: 0784/743.541.

Domn, doresc doamnã
peste 50 ani, modestã,
fãrã obligaþii. Telefon:
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.
CONDOLEANÞE
AJF DOLJ regretã
dispariþia fulgerã-
toare a celui ce a
fost Preºedinte al
Cubului Dunãrea
Calafat,  CONSTAN-
TIN POPESCU în
vãrstã de 72 ani,
un om d e o mare
valoare moralã.

Transmitem sincere
condoleanþe fami-
liei greu încercatã
în aceste momente
triste. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
AJF Vrancea regretã
trecerea în nefiinþã a
celui ce a fost un om
de mare omenie CON-
STANTIN POPESCU.
Sincere condoleanþe
întregii familii!
Familia Nicolae ºi
Gorgeta Zamfir trans-
mite sincere condo-
leanþe familiei Gicã
Popescu la decesul
tatãlui. Dumnezeu sã-
l odihneascã în pace!
Familia Preot Alex Kre-
nek din Oradea este
alãturi de familia Gicã
Popescu la marea du-
rere pricinuitã de de-
cesul tatãlui sãu. Dum-
nezeu sã-i dea odihna
veºnicã!
Familia Auraº Braso-
veanu este alãturi de
familia Gicã Popescu
la marea durere prici-
nuitã de decesul tatãlui
sãu. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
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Selecþionerul Franþei, Didier Des-
champs, a dezvãluit, marþi seara, numele
jucãtorilor convocaþi pentru Cupa Mon-
dialã, iar în lotul de 23, plus 7 rezerve, nu
figureazã, surprinzãtor, Samir Nasri,
campion al Angliei cu Manchester City, ºi
nici fundaºii centrali ai lui AC Milan,
Philippe Mexes ºi Adil Rami.

Cei 23 de jucãtori
convocaþi sunt urmãtorii:

Portari: Hugo Lloris (Tottenham),
Steve Mandanda (Marseille), Mickael
Landreau (Bastia).

Fundaºi: Laurent Koscielny, Bacary
Sagna (ambii Arsenal), Mathieu Debu-
chy (Newcastle), Lucas Digne (Paris
SG), Patrice Evra (Man. United),
Eliaquim Mangala (FC Porto), Mamadou
Sakho (Liverpool), Raphael Varane (Real
Madrid)

Mijlocaºi: Yohan Cabaye, Blaise
Matuidi (ambii Paris SG), Clement

TTTTTrei nume importante, în frunte cu Nasri,rei nume importante, în frunte cu Nasri,rei nume importante, în frunte cu Nasri,rei nume importante, în frunte cu Nasri,rei nume importante, în frunte cu Nasri,
în afara lotului Franþei pentru CMîn afara lotului Franþei pentru CMîn afara lotului Franþei pentru CMîn afara lotului Franþei pentru CMîn afara lotului Franþei pentru CM

OLANDA (30 de jucãtori) –
selecþioner Louis van Gaal

Portari: Jasper Cillessen (Ajax),
Tim Krul (Newcastle), Michel Vorm
(Swansea), Jeroen Zoet (PSV Eindho-
ven).

Fundaºi: Daryl Janmaat, Bruno
Martins Indi, Terence Kongolo, Ste-
fan De Vrij (toþi Feyenoord), Daley
Blind, Joel Veltman (ambii Ajax), Pa-
trick van Aanholt (Vitesse Arnheim),
Karim Rekik (PSV Eindhoven), Paul
Verhaegh (Augsburg), Ron Vlaar
(Aston Villa).

Mijlocaºi: Jordy Clasie, Tonny
Vilhena (ambii Feyenoord), Leroy Fer
(Norwich), Jonathan De Guzman
(Swansea), Nigel de Jong (AC Mi-
lan), Wesley Sneijder (Galatasaray),
Rafael van der Vaart (Hamburg), Geor-
ginio Wijnaldum (PSV Eindhoven).

Atacanþi: Jean-Paul Boetius (Fe-
yenoord), Memphis Depay (PSV
Eindhoven), Klaas-Jan Huntelaar
(Schalke), Dirk Kuyt (Fenerbahce),
Jeremain Lens (Dinamo Kiev), Robin
van Persie (Man. United), Arjen Rob-
ben (Bayern Munchen), Quincy Pro-
mes (Twente).

Doar 8 jucãtori din lotul cu care
Olanda a ajuns pânã în finala ediþiei
precedente se regãsesc ºi acum prin-
tre cei 30: Sneijder, Kuyt, De Jong,
Van Persie, Robben, Vorm, Huntela-
ar ºi Van der Vaart.

Printre numele importante lãsate
în afara lotului se remarcã cele ale lui
Gregory van der Wiel (Paris SG), Ma-
arten Stekelenburg, John Heitinga

(ambii Fulham) ºi Joris Matijsen (Fe-
yenoord). Accidentat, în Brazilia nu
va merge nici Kevin Strootman (AS
Roma).

La turneul final, Olanda va juca în
grupa B, alãturi de campioana en-ti-
tre, Spania, Chile ºi Australia.

ITALIA (30 de jucãtori) –
selecþioner Cesare Prandelli
Portari: Gianluigi Buffon (Juven-

tus), Salvatore Sirigu (Paris SG),
Mattia Perin (Genoa).

Fundaºi: Andrea Barzagli, Leo-
nardo Bonucci, Giorgio Chiellini (toþi
Juventus), Ignazio Abate, Mattia De
Sciglio (ambii AC Milan), Matteo
Darmian (Torino), Cristian Maggio
(Napoli), Gabriel Paletta (Parma),
Manuel Pasqual (Fiorentina), Andrea
Ranocchia (Inter)

Mijlocaºi: Claudio Marchisio,
Andrea Pirlo (ambii Juventus), Thia-
go Motta, Marco Verratti (ambii Pa-
ris SG), Alberto Aquilani (Fiorenti-
na), Antonio Candreva (Lazio), Da-
niele De Rossi (AS Roma), Riccardo
Montolivo (AC Milan), Marco Paro-
lo (Parma), Romulo (Verona).

Atacanþi: Alessio Cerci, Ciro Im-
mobile (ambii AC Torino), Mario Ba-
lotelli (AC Milan), Antonio Cassano
(Parma), Mattia Destro (AS Roma),
Lorenzo Insigne (Napoli), Giuseppe
Rossi (Fiorentina).

Nu se regãsesc printre cei 30:  Al-
berto Gilardino (Genoa), Fabio Bo-
rini (Liverpool), Emanuele Giacche-

rini (Sunderland), Daniel Osvaldo
(Juventus), Stephane El Shaarawy
(Milan) ºi veteranii Francesco Totti
(AS Roma), Luca Toni (Verona) ºi
Antonio Di Natale (Udinese). 

Italia va evolua la CM în grupã cu
Anglia, Uruguay ºi Costa Rica.

ARGENTINA (30 de jucãtori) –
selecþioner Alejandro Sabella
Portari: Mariano Andujar (Cata-

nia), Sergio Romero (AS Monaco),
Agustin Orion (Boca Juniors).

Fundaºi: Pablo Zabaleta, Martin
Demichelis (ambii Man. City), Lisan-
dro Lopez (Getafe), Hugo Campag-
naro (Inter), Federico Fernandez (Na-
poli), Ezequiel Garay (Benfica), Mar-
cos Rojo (Sporting Lisabona), Jose
Basanta (Monterrey), Nicolas Ota-
mendi (Atletico Mineiro), Gabriel
Mercado (River Plate).

Mijlocaºi: Ever Banega, Maxi Ro-
driguez (ambii Newell’s Old Boys),
Javier Mascherano (FC Barcelona),
Jose Sosa (Atl. Madrid), Augusto
Fernandez (Celta Vigo), Ricky Alva-
rez (Inter), Lucas Biglia (Lazio), Fer-
nando Gago (Boca Juniors), Enzo
Perez (Benfica), Fabian Rinaudo (Ca-
tania), Angel Di Maria (Real Madrid).

Atacanþi: Lionel Messi (FC Bar-
celona), Rodrigo Palacio (Inter), Gon-
zalo Higuaín (Napoli), Sergio Ague-
ro (Man. City), Ezequiel Lavezzi (Pa-
ris SG), Franco Di Santo (Werder Bre-
men).

În afara lotului, surprizã de pro-
porþii, nu se regãseºte Carlos Tevez
(Juventus). La fel a pãþit ºi Javier

Pastore (Paris SG).
Argentina face parte din grupa F

la turneul final al CM, alãturi de re-
prezentativele Nigeriei, Bosniei-He-
þegovina ºi Iranului.

ANGLIA (23 plus 7 rezerve) –
selecþioner Roy Hodgson

Portari: Joe Hart (Man. City), Ben
Foster (West Brom), Fraser Forster
(Celtic).

Fundaºi: Leighton Baines, Phil
Jagielka (ambii Everton), Phil Jones,
Chris Smalling (ambii Man. United),
Gary Cahill (Chelsea), Glen Johnson
(Liverpool), Luke Shaw (Southamp-
ton).

Mijlocaºi: Jordan Henderson,
Steven Gerrard, Raheem Sterling (toþi
Liverpool), Alex Oxlade-Chamber-
lain, Jack Wilshere (ambii Arsenal),
Ross Barkley (Everton), Adam Lalla-
na (Southampton), Frank Lampard
(Chelsea), James Milner (Man. City).

Atacanþi: Wayne Rooney Daniel
Welbeck (ambii Man. United), Rickie
Lambert (Southampton), Daniel Stur-
ridge (Liverpool).

Rezerve: Michael Carrick, Tom
Cleverley (ambii Man. United), John
Ruddy (Norwich), Jon Flanagan (Li-
verpool), John Stones (Everton),
Andy Carroll (West Ham), Jermain
Defoe (Toronto FC).

Hodgson l-a lãsat însã acasã pe
Ashley Cole, jucãtor cu 107 apariþii
în tricoul echipei naþionale a Angliei.
Cu aceastã ocazie, fundaºul lui Chel-

sea ºi-a anunþat retragerea de la na-
þionalã.

Anglia va evolua la CM în grupã
cu Italia, Uruguay ºi Costa Rica.

PORTUGALIA (30 de jucãtori)
– selecþioner Paulo Bento

Portari: Anthony Lopes (Lyon),
Beto (FC Sevilla), Eduardo (Braga),
Rui Patrício (Sporting Lisabona).

Fundaºi: Fabio Coentrao, Pepe
(ambii Real Madrid), Joao Pereira, Ri-
cardo Costa (ambii Valencia), Andre
Almeida (Benfica), Antunes (Mala-
ga), Bruno Alves (Fenerbahce), Neto
(Zenit Sankt Petersburg), Rolando
(Inter).

Mijlocaºi: Ruben Amorim, Andre
Gomes (ambii Benfica), Joao Mario
(Setubal), Joao Moutinho (AS Mo-
naco), Miguel Veloso (Dinamo Kiev),
Raul Meireles (Fenerbahce), William
Carvalho (Sporting).

Atacanþi: Ricardo Quaresma, Va-
rela (ambii FC Porto), Eder, Rafa (am-
bii Braga), Cristiano Ronaldo (Real
Madrid), Helder Postiga (Lazio),
Hugo Almeida (Beºiktas), Ivan Ca-
valeiro (Benfica), Nani (Man. Uni-
ted), Vieirinha (Wolfsburg)

Portugalia va evolua la CM în gru-
pa G, alaturi de Germania, Ghana ºi
SUA.

Loturile de 23 ale celor 32 de naþi-
onale participante vor fi anunþate pânã
maxim în data de 2 iunie. Turneul fi-
nal al CM din Brazilia se va disputa în
perioada 12 iunie-13 iulie.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISI I  ÎN DIRECT

DIGI SPORT 2
13:00 – TENIS (M) – Turneul de

la Roma: ziua a 4-a.
DIGI SPORT 3

1:30, 4:00 – FOTBAL – Cupa Li-
bertadores, sferturi de finalã, manºa
secundã: Bolivar – Lanus (în tur 1-
1), Defensor Sporting – Atletico Na-
cional (în tur 2-0).

DOLCE SPORT 2
16:00, 20:30 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Roma: ziua a 4-a.
EUROSPORT

11:45 – FOTBAL – Camp. Mon-
dial Under 17, în Malta / 15:30 – CI-
CLISM – Turul Italiei: etapa a 6-a /
18:45 – FOTBAL – Camp. Mondial
Under 17 / 0:00 – CICLIM – Turul
Californiei, în SUA: etapa a 5-a.

EUROSPORT 2
11:45, 18:45 – FOTBAL – Camp.

Mondial Under 17, în Malta.

Grenier (Lyon), Paul Pogba (Juventus),
Rio Mavuba (Lille), Moussa Sissoko
(Newcastle), Mathieu Valbuena (Mar-
seille).

Atacanþi: Karim Benzema (Real
Madrid), Olivier Giroud (Arsenal),
Antoine Griezmann (Real Sociedad),
Franck Ribéry (Bayern Munchen),
Loic Rémy (Newcastle).

Rezerve: Stéphane Ruffier, Loic
Perrin, Benoit Tremoulinas (toþi St.
Etienne), Maxime Gonalons, Alexan-
dre Lacazette (ambii Lyon), Morgan
Schneiderlin (Southampton), Remy
Cabella (Montpellier),

În afara lui Nasri, Mexes ºi Rami,
alte absenþe importante sunt cele ale
lui Eric Abidal (AS Monaco), Jeremy
Menez (PSG) sau Andre-Pierre
Gignac (Marseille)

La Cupa Mondialã, Franþa, una dintre
marile dezamãgiri ale ediþiei precedente,
pe care a pãrãsit-o dupã ce a obþinut un

singur punct în faza grupelor, face
parte din grupa E, alãturi de Elveþia,
Ecuador ºi Honduras.

Alte loturi provizorii

Surprize-surprize cu Deschamps!Surprize-surprize cu Deschamps!Surprize-surprize cu Deschamps!Surprize-surprize cu Deschamps!Surprize-surprize cu Deschamps!Surprize-surprize cu Deschamps!Surprize-surprize cu Deschamps!Surprize-surprize cu Deschamps!Surprize-surprize cu Deschamps!
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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 IEtapa a XXXIII-a
Pandurii – Corona Braşov – astăzi, ora 18.30
CFR Cluj – Gaz Metan – astăzi, ora 21
FC Braşov – „U” Cluj – vineri, ora 19.30
Oţelul – Viitorul – vineri, ora 19.30
Dinamo – Săgeata – vineri, ora 19.30
Astra – ACS Timişoara – vineri, ora 21.30
Ceahlăul - FC Vaslui – sâmbătă, ora 15
Concordia – FC Botoşani – sâmbătă, ora 18
Petrolul – Steaua – sâmbătă, ora 21.30

Presa centrală a vehiculat şi
comentat intens faptul că Univer-
sitatea Craiova nu a primit licenţa
pentru Liga I. Deşi ştirile erau „pe
surse” şi nici o confirmare nu a
fost prezentată de la FRF sau din
partea clubului din Bănie, s-a anun-
ţat faptul că Viorel Duru a consta-
tat că CS Universitatea intră sub
incidenţa deja celebrului articol 54.
Numai că din contră, şeful com-
siei de licenţiere din cadrul FRF a
concluzionat că echipa Băniei res-
pectă toate criteriile pentru a pu-
tea evolua în Liga I în sezonul ur-
mător, urmând doar să-şi obţină
dreptul de promovare pe teren. „În
concluzie, în urma studierii rapor-
tului expertului sportiv – Dan Apol-
zan, a raportului expertului de in-
frastructură – Gheorghe Cristolo-
veanu, a raportului expertului de
personal – Alina Gabor, a raportu-
lui expertului juridic – Mariana
Trandafir, a raportului financiar –
firma de audit BDO, avînd în ve-
dere că s înt îndeplinite cerinţele
minime ale criteriilor de licenţiere
din Regulamentul naţional de licen-

Dinamo a solicitat intrarea în insolvenţă
  Adio cupe europene pentru „câini”!

Dinamo are şanse mari să termine campionatul pe
locul 4, dar nu va evolua în cupele europene. SC Di-
namo 1948, societatea patronată de Ionuţ Negoiă, s-
a adresat oficial Tribunalului Bucureşti, solicitând in-
trarea în insolvenă, iar UEFA nu acordă licenţă grupă-
rilor aflate în insolvenţă.. Motivul pentru care patro-
nul a decis să procedeze astfel îl constituie faptul că
acesta a descoperit o nouă datorie restantă de la ve-
chiul patronat. Ionuţ Negoiă a remis o scrisoare des-
chisă, în care şi-a motivat decizia, în care, printre
altele, precizează: „Am simţit că trebuie să salvez acest
club şi am făcut-o, obţinând în două rânduri licenţa
pentru prima ligă, cu o investiţie de peste 14 milioane
de euro. O nouă datorie de câteva milioane a apărut

din senin - taxele de publicitate neplătite de club în
ultimii cinci ani. A fost un deceniu criminal din istoria
lui Dinamo, clubul a fost jefuit şi afundat în datorii,
aproape fără nici o şansă la viitor. În acest moment,
singura soluţie pentru ca viitorul lui Dinamo să exis-
te este reorganizarea prin insolvenţă şi crearea unui
moment  zero. Îmi exprim disponibilitatea de a vin-
de acest club unui partener care poate face mai mult
decat fac eu, dar nu abandonez clubul Dinamo.  Voi
rămâne alături de echipă şi voi susţine cheltuielile de
func ţionare”. În condiţiile în carte FC Vaslui, ocu-
panta locului 5, nu va primi licenţa pentru Liga I,
următoarea clasată, CFR Cluj, are cele mai mari şanse
de a participa în Europa League.

  Alb-albaştrii s-au antrenat cu „satelitul”

La jumătatea săptămânii de pre-
gătire a meciului cu FC Olt, Gabi
Balint a programat un joc-şcoală
pe „Ion Oblemenco” la care spar-

ring-partner a fost formaţia satelit
a clubului, din Liga a IV-a. A fost
5-1 pentru prima echipă, graţie reu-
şitelor lui Sin, Varga (2), Ivan şi

Kitanovski, replica echipei secun-
de f iind dată de Claudiu Dragu.
Gabi Balint a început jocul cu: Brac
– Cârjă, Izvoranu, Pătraşcu, Vătă-
jelu – Sin, Ferfelea, A. Ionescu,
Varga – Ganea, Curelea. Pe par-
cursul reprizei şi în partea a doua
au mai evoluat Irimia,  Patriche,
Ljubinkovic,  Tomic,  Kitanovski,
Velcovici, Precup, A. Ionescu, Val-
skis, Ivan, Voinea. Gabi Balint a
oprit de câteva ori jocul pentru a
da indicaţii tactice. La finalul par-
tidei, antrenorul Universităţii a spus:
„A fost un antrenament în care am
dorit să le dau încredere băieţilor,
să le redau pofta şi pasiunea de a
juca fotbal şi a marca mult. Şi, tot-
odată, să văd la lucru şi echipa a
doua a clubului, care îmi doresc
să fie o rampă de lansare pentru
prima echipă. Sunt câţiva juniori
de perspectivă acolo. Una peste
alta consider că a fost un antrena-
ment reuşit“.

CSU – CSU II 5-1 într-un amical pe „Ion Oblemenco”

Universitatea îndeplineşte criteriile impuse
pentru a putea evolua în Liga I

ţiere a cluburilor, ediţia 2013, pro-
pun acordarea licenţei de partici-
pare la campionatul naţional Liga
I,  pentru sezonul competiţional
2014 – 20115, Clubului Sportiv U
Craiova SA”, se precizează în ra-
portul lui Viorel Duru.

Balint: „Degeaba luăm licenţa,
dacă nu vom promova

pe teren”
Antrenorul celor de la CS Uni-

versitatea Craiova, Gabi Balint, re-
cunoaşte că presiunea este acum
pe el şi pe jucători, după ce patro-
nii şi-au îndeplinit obligaţiile. An-
trenorul spune beneficiază de un
lot puternic, capabil să obţină pro-
movarea şi speră ca investiţiile să
fie confirmate şi prin rezultate.
„Suntem optimişti că vom termi-
na pe unul dintre primele două lo-
curi. Degeaba luăm licenţa, dacă
nu vom promova pe teren.  Am
avut şapte meciuri pe care le-am
câştigat la rând, unele câştigate cu
noroc. A venit apoi acea înfrânge-

re ruşinoasă la Mureş, continuată
de o cădere. Deşi avem jucători cu
experienţă, e normal să mai apară
şi as tfel de perioade. Înainte de
play-off eram la mare distanţă de
locul doi şi de locul trei, era o li-
nişte în rândul echipei, apoi ne-am
trezit în play-off că distanţa s-a
redus la un punct. De aceea spun
că acest sistem cu play-off a fost
prost organizat. Urmează meciul
cu FC Olt, echipă care n-a câşti-
gat niciun punc t până acum din
play-off, dar care se va mobiliza
c ontra noastră”, spune Balint.
Acesta adaugă că există şi un plan
de rezervă, în cazul în care echipa
va rata promovarea, dar că inves-
tiţiile vor fi mai mici. „Am semnat
cu trei jucători, dar trebuie să ve-
dem la final unde vom fi. În prima
ligă poţi să aduci mai mulţi fotba-
lişti, dar în liga a doua investiţiile
nu vor fi la fel de mari. Dacă nu
vom reuşi promovarea, se vor băga
bani în continuare, deşi nu la ace-
laşi nivel, pentru ca la anul să se
poată îndeplini obiectivul”, a spus
Balint. 

OK pentru licenţa CraioveiOK pentru licenţa CraioveiOK pentru licenţa CraioveiOK pentru licenţa CraioveiOK pentru licenţa CraioveiOK pentru licenţa CraioveiOK pentru licenţa CraioveiOK pentru licenţa Craiovei
Pagină realizată de COSMIN STAICU

OK pentru licenţa Craiovei


