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Situaţie alarmantă pe
malul stâng al Dunării,
după ce ieri au fost depă-
şite cotele de inundaţie la

staţiile hidrometrice Calafat şi Bechet. Se veghează necontenit,
zi şi noapte, întrucât în amonte, din cauza precipitaţiilor excesi-
ve căzute pe teritoriul Serbiei, unul din principalele râuri, Sava,
afluent al fluviului, a mărit la maximum debitul acestuia. Viitu-
ra este aşteptată în zilele următoare, motiv pentru care, înce-
pând de ieri, la Craiova s-a deplasat vicepremierul Liviu Drag-
nea, aici urmând a funcţiona şi Centrul de comandă pentru în-
treaga zonă limitrofă Dunării, ameninţată de inundaţii. În pri-
ma videoconferinţă, Liviu Dragnea a primit raportările prefec-
ţilor din judeţele riverane Dunării, împreună cu aceştia proce-
dând la evaluările de circumstanţă.

Cotele de inundaţie au fost depăşite la Calafat şi Bechet

Alegerile
europarlamentare:
UE resimte
presiunea
euroscepticilor

Participarea la alegerile europar-
lamentare a fost plafonată, scrutin
după scrutin, undeva sub 50%. În
2009, de pildă, absenteismul a fost
de 56%. S-a acreditat pretextul unui
„deficit de democraţie” de care su-
feră Uniunea Europeană, mai ales că
deciziile, care interesează cetăţenii
europeni în plan social, economic şi
internaţional, rămân în competenţa
cvasi-exclusivă a statelor membre.
Apoi, în ultimii 20 de ani UE a re-
simţit sensibil presiunea unor lideri
eurosceptici, care au insinuat ideea
că UE este problema şi nu soluţia.
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GEORGE POPESCU Vladimir Putin în… linie dreaptã!Vladimir Putin în… linie dreaptã!Vladimir Putin în… linie dreaptã!Vladimir Putin în… linie dreaptã!Vladimir Putin în… linie dreaptã!
Tocmai când mã pregãteam

pentru câteva analize mai consis-
tente despre mizele disimulate în
discursuri de un amalgam greu di-
gerabil ale scrutinului europarla-
mentar intrat de-acum, în linie
dreaptã, iatã cã surpriza, altmin-
teri difuzã, dar abil ocultatã de cei
interesaþi, a sosit dinspre… Viena.
ªi nu doar de la Heinz Christian,
noul ºi bobocelul lider al partidului
austriac de extremã dreaptã, ci de
la colega sa de credinþe ºi de ori-
entare, franceza Marine Le Pen.
Surprizã, cum anticipam, nici cã
ar mai fi, din moment ce „crucia-
ta” antieuropeanã creditatã cu un
scor neverosimil pe 25 mai, chiar
fusese la Moscova, ba chiar pri-
mitã, cu onoruri, în ambianþa Du-
mei de Stat, acolo unde continuã
sã se matureze proiecte expansio-
niste de extracþie þarist-sovieticã.

De data asta, liderul Frontului
francez, al cãrui discurs antieu-
ropean nu-i lipsit, cum s-ar putea
crede cu o vinovatã lejeritate, nici
de oarecare suport verific ºi, mai
ales, nici de o a nume supleþe ex-
presivã, ºi-a declarat cât se poate
de fãþiº admiraþia ºi simpatia pen-
tru… Vladimir Putin. Iatã decla-

raþia sa într-un interviu apãrut în
cotidianul austriac Kurier:

“Domnul Putin este un patriot.
El respectã suveranitatea poporu-
lui sãu. El ºtie cã noi apãrãm va-
lori comune. Sunt valorile civili-
zaþiei europene”.

Ce anume o împinge pe Mari-
ne Le Pen cãtre o astfel de poziþie
tocmai în contextul gravei crize
dintre Occident ºi Rusia, a cãrui
consecinþã, deja împãrtãºitã nu
numai de ex-sovietologi din antu-
rajul putinian, ci chiar de politi-
cieni ºi de gânditori declaraþi au-
tonomi faþã de proiectul european
în ansamblul sãu, pare a fi chiar
resuscitarea rãzboiului rece?

Raþiuni de ordin electoral, fi-
reºte, sunt credibile ºi, tot ce poa-
te, cât se poate de reale: când des-
chizi, pe toate „fronturile”, un atac
nimicitor, cvasi-ultimativ, la ceea
ce mai reprezintã Europa, mai
mult ori mai puþin unitã în aceste
momente de realã cumpãnã, a-þi
asocia adversarii acelui proiect
politico-economic intrã într-un
calcul elementar. Rãmân, în ori-
ce caz, discutabile, „valorile”,
comune, susþine aceastã odraslã
a tradiþiei Ioanei D’Arc, pe  care

ea pretinde a le împãrtãºi cu cel
pe care nu pregetã sã-l  numeas-
cã „un bãrbat care respectã” toc-
mai aceste valori, oricum de ne-
definite prea limpede. Din cât îmi
dau seama, politiciana hexagonalã
trage turta pe Tradiþie (cu ma-
jusculã), în care, evident, la loc
de cinste se înscrie un patrimo-
niu creºtin, pe care de altminteri
nici hulita Europã Unitã, în nici-
una dintre etapele ei istorice, nu
le-a ignorat ºi nu le-a negat.

Sigur, Rusia are o istorie creº-
tinã bogatã, într-o istorie însã în
care e destul de dificil de inven-
tariat anvergura molozului ateis-
to-stalinist ºi post-stalinist rui-
nând, adânc, sufletul slav dãruit
credinþei. Cât despre Putin, nici
mãcar apariþiile sale în incinta
Palatului Patriarhal moscovit, nici
crucile semestriale înscrise pro-
tocolar în agenda-i demnitarã nu
depãºesc întru nimic limita unui
decorativ de complezenþã.

Însã simpatiile, clare ºi necon-
diþionate, ale mai tuturor liderilor
extremiºti occidentali faþã de Pu-
tin ºi faþã de Kremlin (iar nu faþã
de Rusia în structura sa de po-
por!) ar merita un alt unghi de

analizã ºi de prospectare pe „pia-
þa” politichiei de la noi ºi din alte
pãrþi tocmai în ceea ce se decre-
teazã a fi criteriul…ideologic. Fi-
indcã, spre a rãmâne la exemple-
le de-acasã, dacã Putin e prefe-
rat, în termeni de adulaþie aproa-
pe „camadereascã” , de cãtre li-
derii extremei drepte, ale cãror
propensiuni fascistoide nici nu
mai sunt disimulate, cu ce legiti-
mitate campionii dreptei dâmbo-
viþene urlã cu un zel profetic de-
spre pericolul… putinizãrii stân-
gii româneºti acum la Putere?

Cãci Marine Le Pen, negându-
le socialiºtilor din þara sa orice pre-
tenþie la vreun patrimoniu de va-
lori comune, iar comediantul geno-
vez Beppe Grillo vitupera împotri-
va lui Martin Schulz, pe  care-l
consilia sã-i mulþumeascã lui…
Stalin cã a ajuns ce-a ajuns, nu mai
încape îndoialã cã un eventual
model, anti-european ºi, la o adi-
cã, expansionist, autoritarist, într-
o… tradiþie, iatã, idilizatã ºi monu-
mentalizatã, ar fi cel putinian, însã
declarat… în linie dreaptã. Vorba
amãrâtului de poliþai caragialian,
needucat în „tradiþia” kaghebistã,
totul pare… curat murdar!

Vicepreºedintele
SUA, Joe Biden,
îºi începe
astãzi vizita
în România

Vicepreºedintele Statelor
Unite, Joe Biden, se va
afla, astãzi ºi mâine, la
Bucureºti, unde se va
întâlni cu preºedintele
Traian Bãsescu ºi cu pre-
mierul Victor Ponta. Discu-
þiile vor viza, potrivit Casei
Albe, reacþia comunitãþii
internaþionale la acþiunile
Rusiei în Ucraina. De
asemenea, Joe Biden va
discuta cu oficialii de la
Bucureºti despre necesitatea
consolidãrii relaþiilor
economice cu România, în
special prin intermediul
Acordului de liber schimb
UE-SUA, în curs de nego-
ciere. Preºedintele Traian
Bãsescu a anunþat sãptãmâ-
na trecutã cã i-a adresat
vicepreºedintelui american
invitaþia de a vizita Româ-
nia. El a spus cã la Bucu-
reºti va veni ºi ºeful Penta-
gonului. „Doresc (n.r.  —
SUA) sã-ºi facã obligaþiile
de partener strategic faþã
de România ºi prin semnifi-
caþia vizitelor pe care le
fac în perioada urmãtoare,
ºi prin contribuþii directe la
creºterea nivelul de securi-
tate al României ºi al
regiunii”, preciza ºeful
statului pe 12 mai.

Birourile Permanente reunite ale
celor douã Camere au decis, ieri,
ca moþiunea de cenzurã depusã de
opoziþie sã fie cititã în plenul Par-
lamentului joi, iar dezbaterea sã
aibã loc în 26 mai, a anunþat pre-
ºedintele Camerei Deputaþilor, Va-
leriu Zgonea. Acesta a arãtat cã la
ºedinþa Birourilor Permanente reu-
nite de ieri, ca ºi la precedenta,
membrii PSD, PC ºi UNPR au fost
prezenþi. „Eu îi rog pe colegii din
opoziþie sã-ºi suspende campania

Zgonea: Moþiunea de cenzurã va fi cititã
joi, dezbaterea va avea loc lunea viitoare

electoralã ºi sã vinã joi, la ora
12.00, pentru a avea cvorum la
plenul reunit. Le reamintesc, ºi la
ultima moþiune a domnului Boc a
fost invocatã aceastã chestiune ºi
s-a amânat câteva sãptãmâni”, a
precizat Zgonea. Preºedintele
PNL, Crin Antonescu, a declarat,
ieri, într-o conferinþã de presã, cã
majoritatea parlamentarã „a im-
pus” decizia ca moþiunea de cen-
zurã iniþiatã de PNL ºi însuºitã de
întreaga opoziþie sã fie cititã joi,

ºi nu ieri sau astãzi, ceea ce
reprezintã o încãlcare a Re-
gulamentului ºi Constituþiei.
Modul în care s-a procedat
„confirmã ceea ce noi am
bãnuit de la început ºi am
spus, ºi anume teama lui -
Victor Ponta ºi a asociaþilor
sãi din Guvern ºi din majori-
tate de a face o dezbatere pu-
blicã, parlamentarã, asupra
temelor de fond ale guvernã-
rii”, a opinat Antonescu.

Directorii din Poºta
Românã au renunþat be-
nevol la salariile compen-
satorii care erau cuprin-
se în contractul individual
de muncã ºi pe care ur-
mau sã le primeascã în
caz de încetare a activi-
tãþii, a informat, ieri, Mi-
nisterul Societãþii Infor-
maþionale (MSI). „La ini-
þiativa ministrului pentru
Societatea Informaþiona-
lã, Rãzvan Cotovelea, în-
treaga echipã de manage-
ment a Poºtei Române —
directorii executivi ºi di-

Directorii din Poºta Românã au renunþat
benevol la salariile compensatorii

rectorii — a renunþat benevol, fãrã
echivoc ºi fãrã vreo condiþionali-
tate, la orice clauze din contractul
individual de muncã (CIM), ce re-
glementeazã plata unor salarii com-
pensatorii în cazul încetãrii activi-
tãþii. Rãspunsul pozitiv al echipei
manageriale este în concordanþã cu
strategia de dezvoltare ºi privati-
zare a companiei, dovadã a solida-
ritãþii ºi respectului acesteia faþã de
angajaþii companiei”, se menþionea-
zã într-un comunicat al MSI. Po-
trivit sursei citate, MSI a solicitat,
prin reprezentantul sãu în Aduna-
rea Generalã a Acþionarilor Poºtei
Române (AGA), organizarea, în

cursul zilei de ieri, în regim de ur-
genþã, a unui Consiliu de Adminis-
traþie care sã operaþionalizeze de-
ciziile echipei de management ºi sã
ia mãsurile strategice necesare
pentru realizarea cu succes a pro-
cesului de privatizare. „MSI res-
pectã ºi apreciazã eforturile fãcute
în aceºti ani grei de cãtre angajaþii
Poºtei Române ºi încurajeazã bo-
nificaþiile doar în funcþie de per-
formanþã, corelat cu vechimea în
muncã, în contextul finalizãrii cu
succes a privatizãrii acestei socie-
tãþi ºi al evoluþiei sale financiare as-
cendente în acest an”, precizeazã
ministerul.
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Participarea la alegerile europar-
lamentare a fost plafonată, scrutin
după scrutin, undeva sub 50%. În
2009, de pildă, absenteismul a fost
de 56%. S-a acreditat pretextul
unui „deficit de democ raţie” de
care suferă Uniunea Europeană,
mai ales că deciziile, care intere-
sează cetăţenii europeni în plan
social, economic şi internaţional,
rămân în competenţa cvasi-exclu-
sivă a statelor membre. Apoi, în
ultimii 20 de ani UE a resimţit sen-
sibil presiunea unor lideri euroscep-
tici, care au insinuat ideea că UE
este problema şi nu soluţia. Absen-
teismul dă „apă la moară” partide-
lor eurosceptice, ai căror eurode-
putaţi merg în Parlamentul Euro-

MIRCEA CANŢĂR

Alegerile europarlamentare:
UE resimte presiunea euroscepticilor

pean să bloc heze func ţionarea
acestuia. Criza economică din ul-
timii ani a facilitat resuscitarea na-
ţionalismului peste tot în Europa
şi tocmai din această perspectivă
alegerea social-democratului Mar-
tin Schulz ca preşedinte al Comi-
siei Europene ar trebui văzută ca o
etapă esenţială. Adică, un deplin
viraj în întreaga atitudine a Comi-
siei Europene vizavi de marile do-
sare. Atitudinea lui Martin Schulz,
aşa cum a fost de acum exprimată
în dezbaterile cu ceilalţi candidaţi
la preşedinţia Comisiei Europene,
realmente ofensivă în planul revi-
gorării unor competenţe ale UE,
fără ca această abordare să presu-
pună o juxtapunere a politicilor

naţionale în domeniile industrie,
c ercetare, educ aţie,  sec uritate
energetică, poate consolida atuu-
rile Europei. UE reprezintă pacea.
Adic ă o forţă aptă să lupte contra
războiului şi războinicilor. Iar  po-
liticile publice aşteptate de c etă-
ţeni sunt cele îndreptate împotri-
va efec telor  c rizei. Consec inţa
unor constrângeri bugetare este
şocul resimţit în restrângerea in-
vestiţiilor  masive în sectoare for-
te, apte pentru externalizări poziti-
ve. UE duce „războaie”, dar con-
tra sărăc iei, în multe regiuni ale
spaţiului său, contra naţionalismu-
lui, tot mai resimţit pe continent,
acum în Ucraina, după cele petre-
c ute în ex-Iugoslavia,  c ontra

şomajului, îndeosebi în rândul ti-
nerilor. O îngrijorare teribilă pro-
voacă imigraţia. Europa nu es te
deocamdată o mare piaţă de des-
facere, dar este angajată în con-
fruntarea cu China, c u precăde-
re pe pieţele emergente.  Alegeri-
le europarlamentare de duminică
sunt de o covârşitoare importan-
ţă pentru noi toţi, c are ne cons i-
derăm cetăţeni ai Europei. Pen-
tru prima dată, aşa cum am tot
prezentat,  desemnarea preşedin-
telui CE, prin intrarea în vigoare
a Tratatului de la Lisabona, ţine
cont de rezultatul alegerilor euro-
pene. Prevederea este imperativă.
Nu se va mai putea face abstracţie
de către şefii de stat şi de guvern

în Consiliul Europei de rezultatul
alegerilor. După cum desemnarea
de facto, de f iecare s tat, a unui
comisar  european, nu va putea
face abstracţie, în mod logic , de
rata de participare, care atestă sau
nu un ataşament indefec tibil la
cons trucţia europeană, implicit la
legitimitatea instituţiilor reprezen-
tative. Sigur că s-ar putea intro-
duce votul obligatoriu în toate sta-
tele membre, aşa cum este pre-
văzut în Belgia şi Grecia, numai
că nemobilizarea alegătorilor este
şi un simptom al incapac ităţii ac-
torilor UE de a dialoga cu ei.  Is-
toria integrării europene a ţăr ii
noastre îndeamnă la o participare
necondiţionată.

Fostul spaţiu verde de pe platoul TNC ara-
tă acum ca un şantier adevărat. Tot ceea ce
a însemnat vegetaţie, copacii şi gardul viu,
au fost îndepărtate, odată cu toate dalele de
ciment şi pavelele care existau aici. Terenul
a fost şi el excavat, din loc în loc fiind mor-
mane de pământ. ”Suntem pregătiţi cu tot
ce ne trebuie pentru ca mâine (n.r. - astăzi)
să turnăm primul perete mulat. Avem utila-
jele necesare şi vom începe să ridicăm pro-
priu-zis inc inta parcării”, a prec izat, ieri,
Marin Turluc, dirigintele de şantier din par-
tea Mitliv Craiova, firma care a câştigat
această lucrare.
Construcţia  începe dinspre strada
„Romul”

Primul perete mulat, din cei foarte mulţi
pe care îi va avea parcarea subterană, va fi
ridicat în partea dinspre strada „Romul”, în
preajma blocurilor. Constructorii au ales să
pornească lucrarea din acest punct întrucât
această latură nu necesită lucrări complexe,
porţile de acces în parcare fiind proiectate
în alte două zone, şi anume dinspre Calea
Bucureşti şi Universitate. „Peretele acesta,
fiind primul, trebuie să fie montat cu grijă.
Trebuie să îi as igurăm o protecţie foarte
bună şi, de aceea, am hotărât că este mai
bine să se înceapă chiar cu el. Dar nu vor fi
probleme pentru că noi avem experienţă”, a

Primul perete mulat la parcarea subterană
Lucrările de pe platoul TNC avansează destul de bine. Mun-

citorii de la Mitliv se pregăteau ieri să înceapă turnarea pri-
mului perete mulat care va forma incinta viitoarei parcări
subterane. Constructorii susţin că această etapă este cea mai
dificilă parte a execuţiei, dar că nu vor fi probleme întruct au
suficientă experienţă, tot ei amenajând şi pasajul subteran de
sub strada „Arieş”.

mai spus dirigintele de şantier.
Se lucrează cu utilaje speciale

Exec uţia es te dif icilă întrucât, ca ş i la
pasajul subteran, este vorba de intervenţii
la mare adâncime. În cazul parc ării, f iind
vorba de o adâncime maximă de 25 de
metri, Mitliv apelează la patru utilaje de tip

Kelly care asigură atât săpătura, cât şi sta-
bilizarea terenului prin injectarea unei sub-
stanţe în sol. „Avem toate utilajele de care
avem nevoie, ne-a venit şi bentonita, sub-
stanţa pe c are o vom folosi pentru protec-
ţia construcţiei”, a mai dec larat Turluc.
După stabilizarea terenului cu bentonită,
cons tructorii vor monta cofrajul şi vor tur-
na peretele mulat,  proiectanţii s tabilind ca
aceasta să fie turnat pe loc, şi nu realizat
prin asamblarea de pereţi prefabric aţi.

Reţelele de utilităţi sunt deviate
O problemă sunt însă reţelele de utili-

tăţi, care trec şi prin ac eastă zonă ş i care
trebuie ac un deviate. Conc omitent c u
spăturile la primul perete, se fac şi re-
configurarea conductelor de apă şi c a-
nalizare care alimentează bloc urile din jur.

„Tot pe acest amplasament se află ş i un
cablu de energie elec tr ică pe c are trebuie
să îl îngropăm în subsol tot acum”, a
menţionat dir igintele de şantier.  Pentru că
parc area va f i iluminată şi va f i dotată cu
prize elec trice pentru maş inile care se ali-
mentează electr ic , se asigură acum ş i
sursa de electricitate,  aici urmând să f ie
montat un transformator care va f i folo-
sit în ac es t scop.
O investiţie de 11 milioane de euro

Parc area subterană a Craiovei trebuie
să f ie terminată într-un an ş i jumătate,
când vor fi puse la dispoziţie 619 locuri
de parcare,  dispuse pe două paliere. Din-
tre ac estea, 586 de loc uri vor f i des tinate
pentru parc area autoturismelor şi 33 pen-
tru parc area motocic letelor. În incinta
ac es tei parcări se vor găs i şi prize elec-
tr ic e pentru a alimentarea c oncomitentă
a 240 de maşini care se deplasează cu
ajutorul ac umulatorilor  elec tr ic i. Lucra-
rea se ridică la valoarea de 48,8 milioane
de lei, echivalentul a 11 milioane de euro,
suma provenind în totalitate din fonduri
europene.  După f inalizare,  Primăria Cra-
iova va dec ide dac ă aceas tă parc are va fi
cu plată sau nu.

Traseul 1 al RAT
Craiova circulă
până la ora 21.30

Începând de astăzi, ultima plecare a auto-
buzelor RAT Craiova pe traseul 1 (Gară-Peco
Romaneşti) va fi la ora 21.30, din ambele
capete de linie, atât în zilele lucrătoare, cât şi
în zilele nelucrătoare. Celelalte trasee pe care
circulă autobuzele regiei rămân neschimba-
te. (L. Moţîrliche)
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Separat de banii europeni
de la Agricultura sunt
fondurile structurale si de
coeziune. Acestea sunt
atrase de România prin ºapte
programe operaþionale,
gestionate de diverse minis-
tere, prin autoritãþi de
management. Peste toate

 Cel mai important motiv pentru

De la intrarea României în ma-
rea familie europeanã, statul ro-
mân a contribuit la bugetul Uniu-
nii Europene cu 9,2 miliarde de
euro, însã de la Bruxelles au in-
trat pânã în prezent în þarã peste
20 de miliarde de euro, ceea ce
înseamnã cã România este bene-
ficiarul net de fonduri europene,
fiind vorba de un sold pozitiv de
peste 11 miliarde de euro. Cu alte

cuvinte, România are în prezent,
o ratã de absorbþie a fondurilor
UE de aproximativ 35% ºi ar pu-
tea ajunge spre sfârºitul anului
spre 60%. În afarã de primii ani,
existã o diferenþã foarte mare în-
tre contractare ºi absorbþie. Dacã
contractarea a crescut foarte re-
pede ºi a ajuns în 2011-2012 la
65%-77%, rata de absorbþie a
pornit mai greu, dar spre finalul

aceste ministere, însã,
Ministerul Fondurilor Euro-
pene are rol coordonator în
absorbþia banilor UE de pe
cele 7 programe operationa-
le. In toate cele 7 programe
oprationale, suma rambursa-
tã României de catre Comi-
sia Europeana se ridicã la

cam la 6 miliarde de euro,
echivalentul a 26,47% din
alocarea de 19,2 miliarde de
euro pe perioada 2007-2013,
deci sub un miliard euro pe
an pânã în 2012 ºi 2013
când, însumat, s-a atras
suma de 4 miliarde euro. Pe
parcursul anului 2013 au
fost deblocate cele mai
valoroase programe europe-
ne pentru fonduri structura-
le ºi de coeziune: Programul
Operaþional Sectorial Dez-

voltarea Resurselor Umane
(POSDR) - februarie, PO
Regional - aprilie, POS
Transport - iunie ºi POS
Creºterea Competitivitãþii
Economice - octombrie.
Acestor bani li se adaugã
avansuri în valoare de circa
2 miliarde de euro, acordate
de Comisia Europeanã, însã
din aceastã sumã se vor
retrage banii in cantitãþi
proportionale cu banii
ramasi nefolositi de Romania
din fondurile structurale si
de coeziune.  În plus, pe
intreaga perioada 2007-
2013, absorbþia de fonduri
structurale ºi de coeziune
pentru România este afecta-
tã de corecþii financiare
estimate la 1 miliard de euro
de cãtre ministrul Teodoro-
vici, din cauza unor nereguli
în procesul de absorbþie a
banilor europeni, în special
pe partea de achiziþii publi-
ce. Romania nu va achita
sau returna Comisiei Euro-
pene miliardul de euro din
corecþiile financiare, ci
sumele vor fi retinute
etapizat din valoarea decla-
ratiilor de cheltuieli pe care
tara le transmite la Bruxel-
les.

Prin POR, în
Oltenia, aproape
700 de milioane
de euro

Obiectivul general al
Programului Operaþional
Regional constã în sprijini-
rea unei dezvoltãri economi-

ce, sociale, echilibrate
teritorial ºi durabile a Regiu-
nilor României, corespunzã-
tor nevoilor lor ºi resurselor
specifice, prin concentrarea
asupra polilor urbani de
creºtere, prin îmbunãtãþirea
condiþiilor infrastructurale ºi
ale mediului de afaceri
pentru a face din regiunile
României, în special cele
rãmase în urmã, locuri mai
atractive pentru a locui, a le
vizita, a investi ºi a munci.
Programul Operaþional
Regional (POR) a obtinut o
ratã de absorbþie de peste 45
%, ceea ce înseamnã un
total de peste 2  miliarde de
euro. Programul este gestio-
nat direct de Autoritatea de
Management din subordinea
Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei
Publice. Proiectele se pot
depune pe 6 Axe Prioritare :
„Sprijinirea dezvoltãrii
durabile a oraºelor - potenþi-
ali poli de creºtere”, „Îmbu-
nãtãþirea infrastructurii de
transport regionale ºi loca-
le”; „Îmbunãtãþirea infras-
tructurii sociale”; „Sprijini-
rea dezvoltãrii mediului de
afaceri regional ºi local”;
„Dezvoltarea durabilã ºi
promovarea turismului” ºi
„Asistenþã tehnicã”.  În
cadrul POR, sumã alocatã a
fost de aproximativ 620
milioane de euro pentru
perioada 2007-2013. S-au
depus foarte multe proiecte
pe cele 12 Domenii Majore
de Intervenþii. Este vorba de
841 de aplicaþii care solici-

Vã rugãm sã ne spuneþi dacã în
judeþul Dolj, în perioada urmãtoa-
re, se vor semna proiecte pe infras-
tructura de turism ?!

Noi mai evaluãm în acest moment
proiecte, pentru cã s-a relansat DM
3.4, infrastrucurã eduzcaþionalã, mai
urmeazã sã contractãm proiecte pe
DM 1.2, eficientizarea energeticã a
blocurilor de locuinþe din care am
semnat un singur contract de finan-
þare, pentru cã este o schemã lansa-
tã mai târziu. Am reuºit sã realocãm
de la Axa 4 – „Infrastructura de trans-
port”, DM 4.1 o sumã substanþialã
cãtre Axa 5, care reprezintã „Susþine-
rea infrastructurii de turism ºi spe-
rãm cã probabil pânã la finele lunii
iunie sã semnãm câteva proiecte pe
acest domeniu, din care Consiliul
Judeþean Dolj are chiar douã proiec-
te foarte frumoase pentru infrastruc-
tura de agrement ºi anume, un teren
de sport multifuncþional ºi lângã
Muzel de Artã se va construi o struc-
turã foarte frumoasã pentru comple-
tarea secþiilor muzeului.

Am înþeles cã a fost o supracon-
tractare pe infrastructura de tras-
port ?!

Suntem în curs de contractare ºi
în domeniul social ºi am reuºit pe câ-
teva domenii chiar sã semnãm în in-
tegralitate toatã lista de proiecte de-
puse. Cea mai mare solicitare a fost
pe DM 2.1, Infrastructurã de trans-
port, ne-am confruntat cu  un numãr
foarte mare de proiecte depuse pen-
tru reabilitãri de drumuri judeþene.
Suma destinatã acestui domeniu a
fost de 122 de milioane de euro, iar
noi am semnat contracte de 160 mili-
oane de euro ºi aici avem o supra-
contractare, rãmând un numãr de
proiecte ºi pe lista de rezervã. O sã
scriem zilele viitoare cãtre Ministe-
rul Dezvoltãrii Regionale, adicã, o sã
facem o solicitare sã avem discuþii
cu experþii în vederea realizãrii unei
strategii pentru a face o listã de pro-
iecte, foarte coerentã în ceea ce pri-

Marilena Bogheanu, directorul executiv al ADR SV Oltenia:

„Rezultatele se vor vedea la sfârºitul lui 2015”

veºte infrastructura de transport în
perioada urmãtoare.

Dar pe domeniul social ?!

Vom solicita premierului Victor
Ponta o majorare a sumei pentru in-
frastructura de sãnãtate, mã refer la
programul 2014-2020, pentru cã este
o mare nevoie de bani în acest do-
meniu ºi propunerea noastrã ar fi sã
se aloce o sumã de 100 de milioane
de euro pe fiecare judeþ. Deci pe par-
te de infrastructurã, adicã, construi-
re, modernizare, reabilitare a clãdilor
ºi bineînþeles echipamente necesare
desfãºurãrii actului medical. Noi spe-
rãm sã primim aceºti bani ºi argumen-
tîm în materilalul trimis premierului
Ponta cã nu s-a intervenit de mulþi
ani pe aceste clãdiri.

Sunt proiecte interesante pe tu-
rismul balnear din câte ºtim noi...

Vor fi de asemenea fonduri ºi în
2014 pentru infrastructura de turism
ºi monumente istorice. Discutãm ºi
de alte domenii ale turismului care
vor fi încurajate. Vor fi o concentrare
de fonduri pentru turismul balnear.
Pregãtim o adresã ºi practic este o
analizã completã pe turismul dunã-
rean, cu accent pe judeþul Mehedinþi.

Ne propunem pachete turistice ºi vi-
talizarea acestui turism. Rezultatele
se vor vedea.

Este beneficã intrarea României
în Uniunea Europeanã ! Ce a în-
semnat din punct de vedere al ac-
cesãrii fondurilor europene ?!

Nu a venit momentul încã sã fa-
cem un bilanþ pentru cã se vorbeºte
despre absorbþie ºi aceasta presune-
re decontarea banilor de cãtre Comi-
sia Europeanã, ºi nu pe aceia care
Guvernul pe diverse programe îi de-
conteazã cãtre beneficiari, pentru cã
acolo procentul este mult mai mare, ci
decontarea dispre Comisie cãtre Ro-
mânia ºi vom vedea aceste rezultate
la finele lui 2015, pentru cã acest prim
ciclu de programare se va încheia efec-
tiv în 2015. Este important pentru cã
toatã aceastã abordare are un profund
caracter strategic, pentru cã s-au rea-
lizat  Planuri Integrate de Dezvoltare
Urbanã, vorbim de o strategie regio-
nalã, vorbim de un plan regional, de
un management al programelor per-
formante. Reuºim sã fim vizibili prin
diverse programe între Bruxelles ºi
România pe divese domenii de activi-
tare, reuºim sã avem parteneriate.”

Doljul:  Peste un Doljul:  Peste un Doljul:  Peste un Doljul:  Peste un Doljul:  Peste un 1,5 miliarde1,5 miliarde1,5 miliarde1,5 miliarde1,5 miliarde
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a merge duminicã la vot :

perioadei, pentru 2014 ºi 2015 es-
timarea este cã se va ajunge la cir-
ca 80% ratã de absorbþie ºi aproa-
pe de 100% ratã de contractare.
Reprezentanþii MFE se aºteaptã
ca anul acesta, rata de contracta-
re sã depãºeascã chiar 100% ºi,
pornind de la 27% în 2013, 2014
sã fie anul în care România sã ab-
soarbã mai multe fonduri decât a
absorbit în toþi ceilalþi ani, adi-

cã, în jur de ºase miliarde de euro.
Agricultura este în mod cert sec-
torul care a adus þãrii cei mai
mulþi bani europeni din 2007 pânã
în prezent, Ministerul Agricultu-
rii fiind în topul absorbþiei fon-
durilor UE. În plus, România mai
poate absorbi fonduri europene
aferente perioadei de programa-
re 2007-2013 pânã la finele anu-
lui viitor.

tau aproximativ 1 milion de
euro. Pânã în momentul de
faþã s-au semnat 497 de
contracte de finanþare,
câteva au fost reziliate ºi am
rãmas la 456 de contracte,
în diverse stadii de imple-
mentare, ceea ce înseamnã
111 % supracontractare faþã
de suma alocatã regiunii
noastre. În momentul de
faþã, suma solicitatã, doar
granturile contractate
totalizând 681 milioane de
euro, la nivelul regiunii. Din
cele 841 de proiecte, numai
în judeþul Dolj s-au depus
289, suma solicitatã fiind de
383.518.600,8 lei. Pânã în
momentul de faþã s-au
semnat în judeþul Dolj 173
de contracte, din cele 497,
iar suma solicitatã fiind de
255.583.892,59 euro.

În Regiunea SV :
peste 100 de
milioane de
euro, prin POS
CCE

POS Creºterea Competiti-
vitãþii Economice a ajuns la
o ratã de peste 19 %, ceea
ce echivaleazã cu peste 500
milioane euro. POS CCE
este gestionat de Autoritatea
de Management de la Minis-
terul Economiei. Obiectiv
general al acestui program îl
constituie creºterea produc-
tivitãþii întreprinderilor
româneºti pentru reducerea
decalajelor faþã de producti-

vitatea medie la nivelul
Uniunii. Mãsurile întreprinse
vor genera pânã în 2015 o
creºtere medie a productivi-
tatii de cca. 5,5% anual ºi
vor permite României sã
atinga un nivel de aproxima-
tiv 55% din media UE.
Programele se depun pe
cinci Axe Prioritare : „Un
sistem inovativ ºi eco-
eficient de producþie”;
„Cercetare, dezvoltare
tehnologicã ºi inovare
pentru competitivitate;
„Tehnologia informaþiei ºi
comunicaþiilor pentru
sectoarele privat ºi public;
„Creºterea eficienþei energe-
tice ºi a siguranþei în aprovi-
zionare, în
contextul
combaterii
schimbarilor
climatice” ºi
„Asistenþã
Tehnicã”.

Anul trecut,
în martie, ADR
SV Oltenia, în
calitate de
Organism
Intermediar,  a
semnat cu
Ministerul
Economiei
“Acordului-
cadru de
delegare a
atribuþiilor
privind imple-
mentarea
Programului
Operaþional
Sectorial

Creºterea Competitivitãþii
Economice 2007-2013”,
implementându.-se patru
operaþiuni din Axa Priorita-
ra 1 – „Un sistem de pro-
ducþie inovativ ºi eco-
eficient”. Este vorba de
Operat’iunea 1.1.1 - Sprijin
pentru consolidarea ºi
modernizarea sectorului
productiv prin investiþii
tangibile ºi intangibile -
investiþii pentru întreprinderi
mici ºi mijlocii; Operaþiunea
1.1.2 - Sprijin pentru imple-
mentarea standardelor
internaþionale; Operaþiunea
1.1.3 - Sprijin pentru acce-
sul pe noi pieþe ºi internaþio-
nalizare; ºi Operaþiunea
1.3.2 - Sprijin pentru con-
sultanþa acordat IMM-urilor.
În luna martie a.c, ADR SV
Oltenia a mai semnat un alt
Act adiþional la Acordul-
cadru de delegare implemen-
tându-se o singurã operaþiu-
ne din Axa prioritarã 3 –
“Tehnologia Informaþiilor ºi
Comunicaþiilor pentru
sectorul privat ºi public” ºi
anume Operatiunea 3.1.1 –
“Sprijinirea accesului la
broadband ºi la serviciile,
proiectele  din cadrul celui
de al doilea apel de proiecte,
cu implementarea în Regiu-
nea de  de dezvoltare Sud-
Vest Oltenia”. În judeþul Dolj
au fost semnate în luna
februarie ºi martie 2014 trei
contracte, în sumã totalã de
13.933.340 lei.

de euro atrase din fonduri europenede euro atrase din fonduri europenede euro atrase din fonduri europenede euro atrase din fonduri europenede euro atrase din fonduri europene
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Prin Programe
de Cooperare
Transfrontalierã,
Doljul a atras
aproape 27
milioane de euro

Programele de cooperare
transfrontalierã sunt acele
programe care finanþeazã
proiecte de accesibilitate, mediu
ºi prevenirea riscurilor, dezvolta-
rea economicã ºi socialã ºi acþiuni
„people to people” la graniþele
interne ºi externe ale UE. Progra-
mul Operaþional de Cooperare
Transfrontalierã România-
Bulgaria - destinat cooperarii la
nivelul judeþelor aflate la graniþa
România-Bulgaria. Programele de
cooperarea interregionalã sprijinã
cooperarea între autoritãþile
publice pe probleme de interes
comun, prin transferul de
experienþã ºi bune practici între
regiunile Uniunii Europene, prin
constituirea de reþele între oraºele
UE, precum ºi între cercetãtorii
UE. Pânã la data de 14 mai 2014,
în judeþul Dolj, 45 de proiecte, în
valoarea totalã de 26.679.258,86
euro au fost contracte în cadrul
PCT RO-BG 2007-2013. La
acestea se mai adaugã alte 23
de proiecte implementate în
judeþul Olt a cãror valoare
depãºeºte 20 milioane de euro,
iar în judeþul Mehedinþi, 7
proiecte cu valoarea de peste 3
milioane de euro. Aºadar la
nivelul Regiunii SV Oltenia
valoarea totalã a acestor
proiecte se ridicã la peste 50 de
milioane la euro. Trebuie sã
menþionãm cã o sumã conside-
rabilã s-a accesat ºi în perioada
de preaderare la UE, 2004-
2006, când în Regiunea SV
Oltenia s-au atras peste 9
milioane de euro, implementân-
du-se 51 de proiecte.

În jur de 40 de
milioane de euro
pentru
dezvoltarea
resurselor
umane

POS Dezvoltarea Resurse-
lor Umane atinge o ratã de
absorbþie de 27,19, ceea ce
înseamnã peste 950 milioane
euro. POSDRU este gestionat
de AM de la Ministerul Mun-
cii. Obiectivul general al POS
DRU este dezvoltarea capitalu-
lui uman ºi creºterea competi-
tivitãþii, prin corelarea educa-
þiei ºi învãþãrii pe tot parcursul
vieþii cu piata muncii ºi
asigurarea de oportunitãþi
sporite pentru participarea
viitoare pe o piaþã a muncii
modernã, flexibilã ºi inclusivã
a 1.650.000 de persoane. Sunt
ºapte Axe Prioritare : „Educa-
þia ºi formarea profesionalã în
sprijinul creºterii economice ºi
dezvoltãrii societãþii bazate pe
cunoaºtere”; „Corelarea
învãþãrii pe tot parcursul vieþii
cu piaþa muncii”; „Creºterea
adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a
întreprinderilor”; „Moderniza-
rea Serviciului Public de
Ocupare”; „Promovarea
mãsurilor active de ocupare”;
„Promovarea incluziunii
sociale” ºi „Asistenºã tehnic”.
În acest moment OIRPOS-
DRU SV OLtenia a finalizat
toate proiectele pe care le-a
gestionat. Este vorba de 144
de proiecte în valoare de
560716147,55 lei.  În urma
evaluãrii cererilor de propuneri
de proiecte care au avut loc în
2013 sunt în curs de semnare
un numãr de 23 de proiecte cu
o valoare a finanþãrii neram-
bursabile de 43136663.57 lei
distribuite pe domeniile majore

de intervenþie. Astfel, pe DM
5.1 – „Dezvoltarea ºi imple-
mentarea mãsurilor active de
ocupare” – 10 proiecte în
valoare de 18.860.200,88 lei;
pe DM 5.2 – „Promovarea
sustenabilitãþii pe termen lung
a zonelor rurale în ceea ce
priveºte dezvoltarea resurselor
umane ºi ocuparea forþei de
muncã” – 6 proiecte, în sumã
de 10.681.484,81 lei iar pe
DM 6.3 – „Promovarea
egalitãþii de ºanse pe piaþa
muncii”, 7 proiecte în valoarea
de 13.594.977,88 lei.  Pentru
judetul Dolj, conform comuni-
catului de presã emis de
OIRPOSDRU SV Oltenia, la
solicitarea cotidianului Cuvân-
tul Libertãþii, acest Organism 
a gestionat un numãr de 42 de
proiecte în valoare de
160117466.34 lei, aproximativ
40 de milioane de euro.

POS Mediu
atrage
în Dolj peste
190 de milioane
de euro

Programul Operational
Sectorial Mediu (POS Mediu)
a reuºit o ratã de absorbþie de
aproximativ 25 %, ceea ce
înseamnã cã a atras efectiv
peste 1 miliard de euro. POS
Mediu este gestionat de AM
din subordinea Ministerului
Mediului. POS Mediu repre-
zintã documentul de progra-
mare a Fondurilor Structurale
ºi de Coeziune care stabileºte
strategia de alocare a fonduri-
lor europene în vederea
dezvoltãrii sectorului de
mediu în România, în perioa-
da 2007-2013 ºi este unul
dintre cele mai importante
programe operaþionale din
punct de vedere al alocãrii

financiare ºi reprezintã cea
mai importantã sursã de
finanþare pentru sectorul de
mediu. Programul este
finanþat din douã fonduri -
Fondul European de Dezvol-
tare Regionalã (FEDR) ºi
Fondul de Coeziune (FC) -
cu o valoare de aproximativ
4,5 miliarde Euro, la care se
adaugã ºi cofinanþarea
naþionalã de aproximativ 1
miliard Euro. Pentru realiza-
rea acestui obiectiv global,
prin POS Mediu se vor
finanþa investiþii pentru :
„Sectorul apã/apã uzatã” (
total 3,27 miliarde Euro, din
care grant UE 2,78 miliarde
Euro); „Sectorul de gestiona-
re a deºeurilor/reabilitarea
terenurilor poluate istoric”
(total 1,17 miliarde Euro, din
care grant UE 0,93 miliarde
Euro); „Sectorul termofica-
re” (total 458 milioane Euro,
din care grant UE 229 milioa-
ne Euro); „Sectorul protecþia
naturii” (total 215 milioane
Euro, din care grant UE 172
milioane Euro); „Protecþia
împotriva inundaþiilor ºi
reducerea eroziunii costiere”
(total 329 milioane Euro, din
care grant UE 270 milioane
Euro) ºi nu în ultimul rând,
„Asistenþa Tehnicã” (total
174 milioane Euro, din care
grant UE 130 milioane Euro).
La categoria proiecte finaliza-
te, în Dolj avem un contract
în valoare de 699.331 lei,
adicã, aproximativ 159.000
de euro, iar în faza de imple-
mentare nouã proiecte, în
valoarea totalã de aproximativ
700 milioane lei, aproximativ
160 milioane de euro, iar în
faza de pregãtire, un proiect
de peste 35 milioane de euro,
pe Axa prioritarã 2. Aºadar,
per total în Dolj pe POS
Mediu vor fi atraºi 196 de
milioane de euro

Prin POS
Transport : 25
de milioane de
euro pentru
Aeroport

POS Transport a reuºit o
ratã de absorbþie de 19,19%,
aducând astfel în þarã 876,2
milioane de euro. POS
Transport este gestionat de
AM de la Ministerul Trans-
porturilor. Obiectivul general
al POS Transport constã în

promovarea, în România, a
unui sistem de transport
durabil, care sã permitã
deplasarea rapidã, eficientã ºi
în condiþii de siguranþã a
persoanelor ºi bunurilor, la
servicii de un nivel corespun-
zãtor standardelor europene,
la nivel naþional, în cadrul
Europei, între ºi în cadrul
regiunilor României. Se depun
proiecte pe patru Axe Priori-
tare : „Modernizarea ºi
dezvoltarea axelor prioritare
TEN-T în scopul dezvoltãrii
unui sistem de transport
durabil ºi integrãrii acestuia
cu reþelele de transport ale
UE”; „Modernizarea ºi
dezvoltarea infrastructurii
naþionale de transport în afara
axelor prioritare TEN-T în
scopul creãrii unui sistem
national de transport durabil”;
„Modernizarea sectorului de
transportul în scopul creºterii
protecþiei mediului ºi a
sãnãtãþii publice ºi siguranþei
pasagerilor” ºi „Asistenþa
Tehnicã pentru POS-T”. Cel
mai important proiect pe POS
Transporturi care se va
implementa în Dolj este cel
destinat pentru reabilitarea
infrastructurii de miºcare a
Aeroportului Internaþional
Craiova, aflat în administra-
rea Consiliului Judeþean Dolj,
a cãrui valoare depãºeºte 25
de milioane de euro, contract
de finanþare ce a fost semnat
pe 14 februarie, la Ministerul
Transporturilor.

PODCA :
„Crearea unei
administraþii
publice
mai eficiente
ºi mai eficace”

Programul Operaþional
Dezvoltarea Capacitãþii
Administrative înregistreazã o
ratã de absorbþie de 40,06%,
ceea ce înseamnã 83,3
milioane de euro. PODCA
este gestionat în prezent de
AM de la Ministerul Dezvoltã-
rii Regionale ºi Administraþiei
Publice, însã pânã la acest
guvern, autoritate de manage-
ment a funcþionat în subordi-
nea Ministerului Administra-
þiei ºi Internelor. Obiectivul
general al PO DCA este acela
de a contribui la crearea unei
administraþii publice mai
eficiente ºi mai eficace în
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beneficiul socio-economic al
societãþii româneºti. Sunt trei
Axe Prioritare : „Îmbunãtãþiri
de structurã ºi proces ale
managementului ciclului de
politici publice”; „Îmbunãtãþi-
rea calitãþii ºi eficienþei
furnizãrii serviciilor publice,
cu accentual pus pe procesul
de descentralizare” ºi „Asis-
tenþã tehnicã”.

Prin PNDR, 110
milioane de
euro, atraºi în
judeþul nostru

Odatã cu integrarea în
Uniunea Europeanã, România
urmeazã, în ceea ce priveºte
agricultura ºi dezvoltarea
ruralã, principiile Politicii
Agricole Comune (PAC), care
reprezintã un set de reguli ºi
mãsuri care vizeazã în princi-
pal creºterea productivitãþii,
garantarea unui nivel de viaþã
echitabil populaþiei din agri-
culturã, stabilizarea pieþelor,
garantarea securitãþii aprovi-
zionãrilor, asigurarea consu-
matorului cu provizii la
preþuri raþionale. Potrivit
Reglementãrii Consiliului
Europei nr. 1290/2005 privind
finanþarea politicii agricole
comune, s-au creat douã
fonduri europene pentru
agriculturã: FEGA - Fondul
European de Garantare
Agricolã - pentru finanþarea
mãsurilor de marketing ºi
FEADR - Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã - pentru finanþarea
programelor de dezvoltare
ruralã, care este accesat
începând din martie 2008,
dupã aprobarea Programului
Naþional de Dezvoltare
Ruralã (PNDR). Prin Planul
Naþional Strategic 2007 –
2013 ºi ulterior prin PNDR s-
au conturat patru direcþii
(axe) prioritare pentru finan-
þare prin FEADR. Prima
direcþie prioritarã pentru
dezvoltarea spaþiului rural
(Axa I) - Creºterea competiti-
vitãþii sectorului agricol ºi
silvic ; (Axa II) - Îmbunãtãþi-
rea mediului ºi a zonelor
rurale;  Axa III - Îmbunãtãþi-
rea calitãþii vieþii în zonele
rurale ºi diversificarea
economiei rurale  ºi  a patra
direcþie (Axa IV) – LEADER.

FEADR
se bazeazã
pe principiul
cofinanþãrii
proiectelor
de investiþii
private

PNDR, gestionat de Autori-
tatea de Management de la
Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltarii Rurale, are cea
mai bunã ratã de absorbþie,
respectiv 67%, potrivit
situatiei prezentate de MADR
pe 23 decembrie 2013.
Nominal, România a atras
prin PNDR, în perioada 2007-
2013, fonduri de 4,797
miliarde euro de la Comisia
Europeanã, din totalul de 8,12

miliarde de euro alocate þãrii
noastre de cãtre executivul
comunitar. Acestor bani li se
adaugã avansurile de 561,5
milioane de euro plãtite deja
de CE cãtre statul român, la
începutul implementãrii
PNDR, însã în cazul unor
eventuale dezangajãri de
fonduri UE, la finalul anului
2015 se retrag proporþional
sume din acest avans, de
cãtre Bruxelles. Pânã în
prezent, însã, PNDR are
dezangajãri zero, conform
datelor prezentate de Minis-
trul Agriculturii. În schimb,
Comisia Europeanã a aplicat
României, în cadrul PNDR,
corecþii financiare ºi penalitãþi
ca urmare a unor nereguli
constatate în derularea
proiectelor. Pânã în luna
noiembrie 2013, acestea au
totalizat aproape 161 milioane
euro. Fondul European pentru
Agriculturã ºi Dezvoltare
Ruralã (FEADR) este un
instrument de finantare creat
de uniunea Europeanã pentru
a sprijini þãrile membre în
implementarea Politicii
Agricole Comune. FEADR
reprezintã o oportunitate de
finanþare pentru spaþiul rural
românesc, în valoare de
aproximativ 7,5 miliarde de
euro, începând cu 2007 ºi
pânã în 2013.

Conacul
de la Padea,
un exemplu
de bunã
practicã

În judeþul Dolj, prin PNDR
au fost atraºi în perioada
2007-2013, conform celor
declarate de directorul
Oficiului Judeþean de Plãþi
pentru Dezvoltare Ruralã ºi
Pescuit (OJPDRP) Dolj,
Daniel Popescu peste 110
milioane de euro. „Astãzi se
deschide o nouã sesiune, care
se va încheia la mijlocul
lunii iulie. Cei interesaþi pot
opta atât pentru activitãþi în
agriculturã, ceea ce înseamnã
achiziþii de utilaje agricole,
înfiinþãri de plantaþii vitico-
le, legumicole, pomicole, dar
ºi în domeniul zootehniei,
adãposturilor pentru animale
ºi altele“. La nivelul judeþu-
lui Dolj se va crea o reþea
judeþeanã a multiplicatorilor
de informaþii, care va avea
în componenþã aproximativ
50 de reprezentanþi ai socie-
tãþii civile. Ca exemple de
bunã practicã, în Dolj am
avea „Conacul din Padea”,
modernizat prin PNDR,
beneficiarul fiind omul de
afaceri Constantin Popeci.
Este un proiect ce a vizat
renovarea unei clãdiri foarte
frumoase. A fost aprobat în
2010, iar durata de imple-
mentare a fost de 24 de luni.
Valoarea proiectului a fost de
2,1 milioane de lei, din care
fonduri nerambursabile au
fost de 840.000 de lei. Sau
proiectul care a vizat automa-
tizarea completã a unui siloz
din Giurgiþa. Valoarea totalã a
proiectului a fost de 12,5

milioane de lei, dintre
care 5,2 milioane
reprezintã fondurile
nerambursabile. Tot
în Dolj, prin PNDR a
fost finanþatã ºi o
fabricã de ulei, iar la
Segarcea s-a moder-
nizat Crama Domeniul
Coroanei, ce aparþine
omul de afaceri Mihai
Anghel. Investiþie de
succes, unde valoarea
totalã a proiectului a
fost de 17 milioane de
lei, din care finanþa-
rea nerambursabilã a
fost de 7,2 milioane de
lei.

România are
la dispoziþie
230 de
milioane
de euro
din Fondul
European
pentru
Pescuit

Programul Operaþi-
onal pentru Pescuit al
României (POP)
contribuie la realizarea
viziunii strategice
exprimate în Planul
Naþional Strategic
pentru Pescuit, ºi
anume: Un sector
piscicol competitiv,
modern ºi dinamic,
bazat pe activitãþi
durabile de pescuit ºi
acvacultura care ia în
considerare aspectele
legate de protecþia
mediului, dezvoltarea
socialã ºi bunãstarea
economicã. Tot la
Ministerul Agriculturii,
o ratã de absorbþie
mult mai micã are
Programul Operaþional
pentru Pescuit. În
acest program,
România are la dispo-
ziþie 230 de milioane
de euro din Fondul
European pentru
Pescuit (FEP), din
care a obþinut rambur-
sari efective de peste
55 de milioane de euro
de la Comisia Euro-
peanã, ceea ce în-
seamnã o ratã de
absorbþie de circa 24%. În
plus faþa de rambursarile
efective, CE a acordat
României ºi avansuri de 32,3
milioane de euro.

În cadrul Porgramului pentru
pescuit, Romania a suferit ºi
dezangajãri de fonduri europe-
ne, de circa 22,4 milioane de
euro, bani pe care þara nu-i va
mai putea absorbi.

Prin APIA;
fermierii doljeni
au încasat peste
80 de milioane
de euro

Începând cu 1 ianuarie
2007, APIA deruleazã fondu-
rile europene pentru imple-
mentarea mãsurilor de sprijin

finanþate din Fondul Euro-
pean pentru Garantare în
Agriculturã (FEGA). Sub-
venþiile se acordã sub formã
de plãþi directe la hectar
gestionate de Sistemul
Integrat de Administrare ºi
Control (IACS) ºi în cadrul
mãsurilor de piaþã pentru
implementarea mecanismelor
comerciale conform Politicii
Agricole Comune (PAC).
Astfel, Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agricultu-
rã administreazã sistemul de
certificate de export-import
ºi garanþii pentru importul ºi
exportul produselor agricole,
elaboreazã ºi implementeazã
procedurile privind aplicarea
sistemului de intervenþie
pentru produsele agricole.
Subvenþiile directe pe hectar

acordate agricultorilor sunt o
categorie aparte de fonduri,
întrucât nu depind de capaci-
tatea beneficiarilor de a
propune ºi implementa un
proiect sau de eficienþa
structurilor birocratice
româneºti, dar constituie o
parte importantã a banilor
care au intrat în economia
româneascã: 5,3 miliarde
euro între 2008 ºi februarie
2014 dintr-o alocare totalã de
5,4 miliarde euro. Doljului i-a
revenit din aceºti bani, peste
80 de milioane de euro.

Pe lângã aceste sume de
bani, în Dolj au mai venit alte
zeci de milioane de euro prin
accesarea directã la Comisia
Europeanã, dar ºi prin
proiectele de Cercetare-
Inovare ºi  IT.
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Ion Prioteasa, preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, apre-
ciază că această distincţie repre-
zintă o recunoaştere a rezultatu-
lui unui efort de echipă, intens şi
îndelungat, o muncă asiduă, care
s-a întins pe parcursul mai mul-
tor ani. „A fost o perioadă în care
a trebuit să răspundem tuturor
provocărilor de ordin tehnic, dar
şi financiar, o perioadă în care
ne-am confruntat inclusiv cu cei
care au privit cu scepticism pro-
iectul nostru. Noi am crezut însă
cu fermitate în necesitatea aces-
tor investiţii, precum şi în reuşita
demersului nostru şi iată că avem
în prezent o confirmare pe care
nimeni nu o poate contesta, pen-
tru că ea este susţinută de cifre
care întăresc succesul acestei
iniţiative în cel mai clar mod cu
putinţă. Am transformat Aero-
portul Craiova într-un obiectiv
prioritar al consiliului judeţean şi,
prin investiţii de aproape 10 mi-

lioane de euro din propriul buget,
am procedat la modernizarea ter-
minalelor de sosiri şi plecări, la
edificarea unui nou turn de con-
trol şi la asigurarea dotărilor ne-
cesare. Am reuşit, în felul aces-
ta, să deschidem curse regulate
către mari destinaţii din Europa,
răspunzând unei necesităţi rea-
le. Doljul şi Oltenia aveau şi au
în continuare nevoie de servicii
de transport aerian şi o relevă
cel mai bine datele de trafic, pen-
tru că am urcat de la 250 de pa-
sageri, în 2006, la 45.000, în
2013, iar de la începutul acestui
an şi până în prezent am depăşit
deja numărul de 25.000 de călă-
tori care au trecut prin Aeropor-
tul Craiova. Am creat, totodată,
şi premisele dezvoltării economi-
ce a regiunii noastre, preocupân-

Aeroportul Craiova, câştigător al premiului pentru
„cele mai bune performanţe în anul 2013”

Aeroportul Craiova a fost desemnat câştigător al premiului
pentru „cele mai bune performanţe în anul 2013”, acesta ur-
mând a fi primit, joi, cu prilejul galei de excelenţă din cadrul
evenimentului „Hotel Tourism and Leisure Investment Con-
ference”, care se va desfăşura la Bucureşti. Aflat la cea de-a
şaptea ediţie, evenimentul va reuni cei mai importanţi specia-
lişti în turism, exponenţi ai autorităţilor locale, precum şi ma-
nageri ai celor mai mari branduri hoteliere internaţionale pre-
zente pe piaţa românească.

du-ne ca, pe lângă facilităţi ofe-
rite companiilor care înfiinţează
în Dolj fabrici şi, pe cale de con-
secinţă, locuri de muncă, să le
asigurăm întreprinzătorilor acce-
sul facil în zonă. Aceasta rămâ-
ne una dintre condiţiile primor-
diale, care decid soarta unei in-
vestiţii, locul în care ea va fi fă-
cută”, a declarat preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa.
“Premiul pentru performanţă
ne motivează şi mai mult”

De asemenea, şeful adminis-
traţiei publice judeţene a amintit
că începând din această vară vor
deveni operaţionale cursele di-
recte către patru noi destinaţii -
Bologna, Roma, Barcelona şi
Dortmund. “«Borna» de 100.000
de pasageri în anul 2014 este cu
atât mai aproape cu cât, din
această vară, pe lângă rutele
deja consacrate, Craiova – Lon-

dra şi Craiova – Milano, vor de-
veni operaţionale cursele direc-
te către patru noi destinaţii, Bo-
logna, Roma, Barcelona şi Dort-
mund. Mai mult, în luna iulie, o
aeronavă nouă va fi alocată ba-
zei de operare pe care compa-
nia Wizz Air o deschide la Cra-
iova, marcând astfel un pas în-
semnat în evoluţia aeroportului.
În perspectivă, premiul pentru
performanţă decernat instituţiei
din subordinea noastră ne moti-
vează şi mai mult în continuarea
acestei poveşti de succes. Sun-
tem ancoraţi cu toate energiile
şi dedicăm întreaga atenţie pro-
iectului cu finanţare europeană
prin care vom îmbunătăţi infras-
tructura de mişcare, aducând-o
cu adevărat la standarde euro-
pene. Aşadar, vedem conturân-

du-se tot mai clar profilul Aero-
portului Craiova din anul 2015: o
veritabilă poartă deschisă către
Europa, la înălţimea exigenţelor
comunitare, asigurând şapte zile
din şapte legătura rapidă cu im-
portante metropole din spaţiul
UE”, a mai afirmat preşedintele

Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa.
“Toate eforturile făcute
de Consiului Judeţean
dau roade”

La rândul său, vicepre-
şedintele CJ Dolj Cristinel
Iovan a spus că premiul
primit de Aeroportul Cra-
iova încununează toate
eforturile făcute de Con-
siliul Judeţean Dolj în ulti-
mii ani. „Am primit cu bu-
curie vestea nominalizării
Aeroportului Craiova la
unul dintre premiile care
vor fi decernate în cadrul
evenimentului «Hotel Tou-
rism and Leisure Invest-
ment Conference», o ma-
nifestare despre excelen-
ţă în acest domeniu. În-
cântarea este
dublată de nu-

mele sonore care fac
parte din juriul aces-
tei gale, nume ce ofe-
ră o şi mai mare
greutate distincţiei
câştigate de aeropor-
tul nostru. Iată că toa-
te aceste eforturi pe
care Consiliul Jude-
ţean Dolj le-a făcut în
ultimii ani pentru a
reabilita şi moderniza
aeroportul, iar aici mă
refer atât la cele fi-
nanciare, cât şi la cele
umane, dau roade nu
numai prin rezultate
directe - traficul mă-
rit de pasageri şi di-
versificarea destina-
ţiilor operate către

marile oraşe ale Europei -, ci şi
prin acest tip de recunoaştere,
venită din partea unor profesio-
nişti în domeniu. Sunt lucruri care
ne determină să mergem mai
departe cu mai multă forţă şi
care ne îndreptăţesc să afirmăm
că toate aceste demersuri inves-
tiţionale ale consiliului judeţean
au fost corecte. Odată cu inau-
gurarea din această vară a noi-
lor rute spre Barcelona, Dort-
mund, Bologna şi Roma, Aero-
portul Craiova se înscrie, din nou,
în cursa reconfirmării pentru
acest premiu şi în anul care va
veni”, a spus şi vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Cristi-
nel Iovan.
Procesul de modernizare
continuă

De asemenea, directorul Ae-
roportului Craiova, Mircea Du-
mitru, a subliniat că procesul de
modernizare va continua şi în
2014 cu proiectul care vizează
reabilitarea infrastructurii de
mişcare, în valoare de 24 de mi-
lioane de euro. „Este o investi-
ţie de o amploare deosebită, care

vizează reabilitarea pistei de de-
colare-aterizare, pe întreaga ei
lungime de 2.500 de metri, re-
pararea şi extinderea căii de ru-
lare, precum şi a platformei de
îmbarcare-debarcare, a cărei
capacitate va fi mărită de la
două la opt locuri, montarea unui
sistem modern de balizaj, inclu-
siv construirea unui post de
transformare, şi amenajarea re-
ţelei de canalizare pluvială. Li-
citaţia pentru atribuirea con-
tractului de proiectare şi execu-
ţie este în plină desfăşurare, iar
câştigătorul îşi va asuma obliga-
ţia de a realiza toate lucrările în
termen de maxim 12 luni. Am
certitudinea că, odată finalizat
acest proiect, gradul de siguran-
ţă în exploatare şi capacitatea
de operare vor fi semnificativ
îmbunătăţite. Toate aceste in-
vestiţii, realizate şi în curs de im-
plementare, apreciate, iată, la
cel mai înalt nivel de către pro-
fesioniştii din domeniu, propul-
sează Aeroportul Craiova între
cele mai moderne şi mai dina-
mice din ţară”, a declarat Mir-
cea Dumitru.
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Presiunea asupra digurilor de
la Dunãre se anunþã a se întinde
pe o perioadã de aproape patru
sãptãmâni. În stare de mobili-
zare deplinã se gãsesc ISU Dolj,
dar ºi primarii tuturor localitãþi-
lor din sudul judeþului. Potrivit

scenariilor realizate, în funcþie
de debitele prognozate, spunea
duminicã vicepremierul Liviu
Dragnea, existã date certe cã
debitele prognozate maxime sã
fie în jurul a 13.500 de metri
cubi pe secundã. În aceste cir-
cumstanþe digurile nu vor pu-
tea fi depãºite, în schimb vor fi
supuse la presiune maximã.

Alertã maximã pe DunãreAlertã maximã pe DunãreAlertã maximã pe DunãreAlertã maximã pe DunãreAlertã maximã pe Dunãre
Situaþie alarmantã pe malul stâng

al Dunãrii, dupã ce ieri au fost de-
pãºite cotele de inundaþie la staþii-
le hidrometrice Calafat ºi Bechet.
Se vegheazã necontenit, zi ºi noap-
te, întrucât în amonte, din cauza pre-
cipitaþiilor excesive cãzute pe teri-
toriul Serbiei, unul din principalele
râuri, Sava, afluent al fluviului, a
mãrit la maximum debitul acestuia.
Viitura este aºteptatã în zilele urmã-
toare, motiv pentru care, începând
de ieri, la Craiova s-a deplasat vi-
cepremierul Liviu Dragnea, aici ur-
mând a funcþiona ºi Centrul de co-
mandã pentru întreaga zonã limi-
trofã Dunãrii, ameninþatã de inun-
daþii. În prima videoconferinþã, Li-
viu Dragnea a primit raportãrile pre-
fecþilor din judeþele riverane Dunã-

„Este foarte important ca toate
acþiunile sã fie coordonate”
De câteva zile pe tot cursul sãu,

pe teritoriul þãrii noastre, Dunãrea
este monitorizatã, iar digurile sunt
sub observaþie pentru a nu apãrea

eroziuni ºi grifoane. „Am cerut sã
fie prezenþi reprezentanþii comite-
telor de urgenþã din toate judeþele
limitrofe Dunãrii. La Craiova func-
þioneazã de astãzi (n.r.- de ieri )
comandamentul constituit pentru
monitorizarea situaþiei pe fluviu.
Este foarte important ca toate acþi-
unile sã fie coordonate. Se estimea-
zã un debit de peste 13.000 de

metri cubi pe secundã care va fi
prezent pe Dunãre patru-cinci sãp-
tãmâni. Va fi presiune pe diguri. Nu
suntem însã în situaþia de a vorbi
de o depãºire a acestora. Oricum,
toate forþele au fost consemnate.
Prefecþii sunt principalii responsa-
bili pentru aplicarea planurilor de
acþiune. Forþele din Ministerul Apã-
rãrii sunt pregãtite sã intervinã dacã
va fi nevoie”, a precizat în video-
conferinþa de ieri, vicepremierul
Liviu Dragnea.

Eterna poveste: Au fost
sau nu întreþinute sau exploatate

corespunzãtor digurile?
Întrebarea acestea ºi-a pus-o

vicepremierul Liviu Dragnea ºi tot
el a dat rãspunsul. Fiindcã despre
aºa ceva se vorbeºte foarte rar sau
deloc. ªi, conform obiºnuinþei, ori-
ce eveniment de aceastã facturã.-
..ne gãseºte nepregãtiþi. Deºi avem
legislaþie în materie, nu putem spu-
ne cã în ultimii ani, din cauza pre-
cipitaþiilor abundente, cãzute în mai
toate zonele þãrii, nu au existat ie-
ºiri din matcã ale cursurilor de apã
interioare, inundaþii, cu tot corte-
giul lor de consecinþe. De aceastã
datã însã demn de urmãrit este cum
va rezista digul de apãrare de la Du-
nãre, construit în urma viiturilor din
primãvara anului 2006 pe sectorul
Ghidici-Rast-Bistreþ. A fost o lucra-
re hidrotehnicã costisitoare, garan-
tatã de cei care au executat-o ºi apoi
de cei care au fãcut recepþia.

Autoturismele, direcþionate
din vama Bechet cãtre Calafat

ºi Giurgiu
Revenind la ceea ce s-a întâm-

plat ieri, conform Administraþiei
Bazinale de Apã Jiu, nivelurile pe
fluviul Dunãrea la staþiile hidro-
metrice, se situau, la prânz, pes-
te cota de pericol la s.h. Bistreþ,
peste cota de inundaþie la s.h. Ca-
lafat ºi Bechet ºi peste cota de
atenþie la s.h. Gruia. Au fost afec-
tate de creºterea nivelurilor ºi de-
bitelor Dunãrii suprafeþele rivera-
ne situate în zonele joase din lun-
ca Dunãrii, predispuse la inunda-
þii în zonele neîndiguite.

De asemenea, în vama Bechet,
la punctul de trecere a frontierei

România- Bulgaria, calea de acces
spre feribot era ieri inundatã cu o
lamã continuã de apã pe o lungime
de 300 m ºi o înãlþime de 50 cm.
Circulaþia pentru autoturisme a fost
restricþionatã, acestea fiind redirec-
þionate cãtre vama Calafat sau vama
Giurgiu. În schimb maºinile de
mare tonaj - tiruri, autocamioane
circulau ieri fãrã probleme. Poliþiº-
tii de frontierã asigurã în perma-
nenþã sprijin participanþilor la trafi-
cul transfrontalier ºi împreunã cu
autoritãþile abilitate acþioneazã în
comun în vederea intervenþiei în
caz de urgenþã.

Zeci de mii de saci de nisip,
pregãtiþi

Conform prognozei INHGA,
în urmãtorul interval debitul Du-
nãrii la intrarea în þarã (secþiunea
Baziaº) va fi în creºtere pânã la
valoarea de 13.000 metri cubi pe
secundã. Pentru intervalul 21-25
mai a.c, debitul Dunãrii la intra-
rea în þarã (secþiunea Baziaº) va
fi în creºtere pânã la valoarea de
13.500 metri cubi pe secundã la
sfârºitul perioadei de prognozã,
situându-se peste media multia-
nualã a lunii mai ( 7.250 mc/s) .

Pentru a preveni pagubele, au-
toritãþile au declarat cã sunt gata
sã intervinã. Zeci de mii de saci cu
nisip au fost pregãtiþi, la fel ºi mai
multe autoutilitare ºi utilaje. Între
timp, se aflã sub monitorizare sec-
torul Ghidici-Rast-Bistreþ, digurile
de la polderul Bistreþ ºi digurile din
sectorul Bistreþ-Nedeia-Jiu. În cur-

sul zilei de ieri s-au continuat lu-
crãrile începute sâmbãtã pentru fi-
nalizarea execuþiei banchetei din
pãmânt în zona S.P. Malaieni 1, în
scopul stabilizãrii infiltraþiilor de la
aceastã staþie. De asemnea, sunt
monitorizate digurile pe sectorul
Bistreþ-Nedeia-Jiu, de la cantonul
4 Haºu (situat în dreptul localitãþii
Maceºul de Jos) pânã la Zãval. Di-
gurile de apãrare Jdegla ºi Duval-
mu au fost ºi ele verificate.

Restricþii de vitezã pentru nave
ºi ambarcaþiuni, pe Dunãre
Tot în urma videoconferinþei de

ieri s-a hotãrât instituirea unor re-
stricþii de vitezã pânã la limita pro-
ducerii valurilor, în vederea pro-
tejãrii digurilor, a construcþiilor hi-
drotehnice ºi a navelor aflate în sta-
þionare sau operare. Astfel, arma-
torii ºi comandanþii navelor vor
trebui sã ia toate mãsurile ce se
impun în ceea ce priveºte com-
ponenþa convoaielor sub aspectul
numãrului de unitãþi, dimensiunile
de gabarit, puterea navei propul-
soare raportatã la zona de naviga-
þie ºi viteza curentului apei. De
asemenea, proprietarii ambarcaþi-
unilor de agrement ºi pescuit au
obligaþia de a urca ambarcaþiunile
pe mal, iar acolo unde nu sunt
condiþii sigure de acostare sau
ancorare sã le transfere în zone
adãpostite viiturii. Nerespectarea
acestor prevederi poate atrage
dupã sine sancþionarea contraven-
þionalã sau penalã, dupã caz, a
persoanelor vinovate.

Inundaþiile secolului în Serbia ºi Bosnia
Bilanþul înregistreazã 40 de victime în Bosnia ºi Serbia ºi zeci de mii

de sinistraþi. Acest bilanþ s-ar putea agrava fiincã râul Sava care vine
din Slovenia ºi se varsã în Dunãre, la Belgrad, este extrem de furios.
Premierul sârb, Ivica Dacic vorbeºte de cele mai teribile inundaþii din
ultimii 120 de ani. Ameninþatã este termocentrala pe cãrbune „Nikola
Tesla”, în apropiere de Obrenovac. Guvernul de la Belgrad a cerut mo-
bilizarea tuturor forþelor. Bosnia a lansat un apel internaþional la ajutor
ºi atât Rusia, cât ºi SUA au rãspuns. Aºa cum au mai fãcut-o Franþa,
Israelul, Turcia, Slovenia, Austria ºi Croaþia care au promis pompe, eli-
coptere, bãrci de salvare ºi echipe de experþi.

rii, împreunã cu aceºtia procedând
la evaluãrile de circumstanþã. Chiar
dacã, dupã toate estimãrile hidro-
logilor, nu se va atinge debitul is-
toric din 2006, s-au dispus mãsuri
energice de prevenire, vicepremie-
rul Dragnea fãcând trimitere într-o
declaraþie anterioarã la „starea de
întreþinere a digurilor de la Dunã-
re” care, în mod normal, ar trebui
sã protejeze terenurile agricole cul-
tivate, dar ºi localitãþile de furia
apelor. Acesta a menþionat în cadrul
Comandamentului pentru situaþii
de urgenþe cã debitul maxim, de
13.500 de metri cubi pe secundã,
se va atinge pânã la 22 mai a.c. Bu-
letinele hidrologice pãstreazã deo-
camdatã rezerve, însã, „paza bunã
trece primejdia rea”.

Cotele de inundaþie au fost depãºite la Calafat ºi Bechet
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, vineri, poliþiºti din cadrul Sec-
þiei 9 Poliþie Ruralã Daneþi au de-
pistat-o pe Mariana Stela Nuþu, de 34
de ani, din comuna Unirea, pe nume-
le cãreia Tribunalul Dolj a emis man-
dat de executare a pedepsei, fiind
condamnatã la 3 ani închisoare pen-
tru comiterea infracþiunii de trafic de
droguri. Femeia a fost introdusã în
arest ºi va fi transferatã în peniten-
ciar pentru ispãºirea pedepsei.

Sentinþã definitivã în cazul capturiiSentinþã definitivã în cazul capturiiSentinþã definitivã în cazul capturiiSentinþã definitivã în cazul capturiiSentinþã definitivã în cazul capturii
de 4 kilograme de haºiº din comuna Unireade 4 kilograme de haºiº din comuna Unireade 4 kilograme de haºiº din comuna Unireade 4 kilograme de haºiº din comuna Unireade 4 kilograme de haºiº din comuna Unirea

O femeie de 34 de ani, din co-
muna doljeanã Unirea, a fost in-
trodusã în arestul IPJ Dolj fiind
condamnatã definitiv la 3 ani de
închisoare cu executare pentru
trafic de droguri. Sentinþa a rã-
mas definitivã sãptãmâna trecu-
tã, la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, în acelaºi dosar fiind
condamnaþi ºi doi bãrbaþi, care
sunt deja dupã gratii. Cei trei au

Mariana Stela Nuþu împreunã cu
Ionuþ Marinescu, Mioara Popa ºi
Stratil Mihai au fost trimiºi în ju-
decatã în 2012, dupã ce, la înce-
putul lui martie 2012, la locuinþa
celei dintâi, din comuna Unirea, s-
au descoperit 4 kilograme de haºiº
provenit din Spania. Potrivit rechi-
zitoriului procurorilor DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, ofiþerii
BCCO Craiova au prins de veste,
în februarie 2012, cã inculpatul

Ionuþ Marinescu se
ocupa cu distribuirea de
haºiº provenit din Spa-
nia pe raza Craiovei,
preþul fiind de 50 de lei
gramul. A fost înregis-
trat dosar penal, iar pe
6 martie anchetatorii au surprins
o discuþie telefonicã între Ionuþ
Marinescu ºi o persoanã aflatã în
Spania. S-a reuºit identificarea
bãrbatului aflat în Spania, Stratil
Mihai ºi s-a stabilit cã Marinescu
a schimbat în euro 900 de lei, cel
mai probabil contravaloarea dro-
gurilor vândute, ºi i-a trimis ba-
nii. În schimb, Stratil i-a spus lui
Marinescu cã îl va trimite la sora
sa, pe care o va suna înainte ºi
care o sã-i mai dea din substanþa
respectivã. Oamenii legii au des-
cins, pe 7 martie 2012, în co-
muna Unirea, la locuinþa Maria-
nei Nuþu, sora lui Mihai Stratil,
iar într-una din camere, ascun-
se sub pat, au fost descoperite
aproximativ 4 kilograme de haºiº,

compuse din patru calupuri, fie-
care având câte 10 bucãþi, cu ex-
cepþia unuia din care lipseau douã
bucãþi. Femeia a declarat cã în-
treaga cantitate îi fusese adusã de
fratele ei ºi de o veriºoarã, Mioa-
ra Popa, din Spania. Dosarul în
care cei patru au fost trimiºi în ju-
decatã a fost înregistrat pe rolul Tri-
bunalului Dolj pe 11 aprilie 2012,
iar sentinþa pe fond a fost pronun-
þatã pe 3 decembrie 2012. Judecã-
torii de la Tribunal l-au condamnat
pe Ionuþ Marinescu la 4 ani închisoa-
re, Mariana Nuþu a primit 1 an ºi 6
luni de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de 5
ani ºi 6 luni, Stratil Mihai a fost con-
damnat la 7 ani de închisoare, iar ve-
riºoara Mioara Popa a fost achitatã.

Atât inculpaþii (mai puþin Mioara
Popa), cât ºi procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova au de-
clarat apel, soluþionat de Curtea de
Apel Craiova pe 22 octombrie 2013.
Instanþa a rejudecat cauza ºi l-a
condamnat pe Ionuþ Marinescu la
6 ani de închisoare, pe Mihai Stratil
la 5 ani de închisoare ºi pe Mariana
Nuþu la 3 ani de închisoare cu exe-
cutare, faþã de cei doi bãrbaþi fiind
menþinutã arestarea preventivã. In-
culpaþii au declarat ºi recurs, însã
sãptãmâna trecutã, pe 14 mai a.c.,
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a
soluþionat cauza, fiecare dintre cei
trei doljeni rãmânând cu pedeapsa
primitã la Curtea de Apel Craiova.
Cum Mariana Nuþu era singura li-
berã, poliþiºtii au ridicat-o de acasã.

Poliþiºtii Serviciului
pentru Imigrãri Dolj, în
cooperare cu lucrãtori
din cadrul Inspectoratu-
lui Teritorial de Muncã
(ITM) Dolj ºi Corpul de
Control al Prefectului, au
organizat, la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, o serie de
acþiuni pentru combate-
rea ºederii ilegale ºi a
muncii nedeclarate a ce-
tãþenilor strãini. În cadrul
acþiunii, au fost descope-
riþi doi cetãþeni strãini,
unul din Serbia, care des-
fãºura activitãþi lucrative
fãrã forme legale, iar cel
de-al doilea, cu ºedere ile-
galã, din Bosnia-Herþegovina. În urma ve-
rificãrilor efectuate, s-a constatat cãcei doi
bãrbaþi au intrat în þarã legal în baza acor-
durilor internaþionale, însã persoana din
Bosnia-Herþegovina nu a pãrãsit teritoriul
României la expirarea dreptului de ºedere,
cealaltã încadrându-se în perioada de ºede-
re la momentul depistãrii. Poliþiºtii Servi-
ciului pentru Imigrãri Dolj au emis pe nu-
mele cetãþeanului bosniac o decizie de re-

Cetãþean bosniac
depistat ilegal în Dolj

turnare de pe teritoriul României, prin care
este obligat sã pãrãseasca þara în termen
de 15 zile ºi l-au amendat cu 400 de lei. În
ceea ce-l priveºte pe cetãþeanul sârb, so-
cietatea comercialã la care lucra fãrã înde-
plinirea condiþiilor legale de angajare a fost
sancþionatã cu amendã în cuantum de
14.000 lei, în conformitate cu prevederile
legale în domeniu, dupã cum au precizat re-
prezentanþii Serviciului pentru Imigrãri Dolj.

fost trimiºi în judecatã în apri-
lie 2012, de procurorii DIICOT
Craiova, dupã ce la locuinþa fe-
meii au fost gãsite aproximativ
4 kilograme de haºiº trimis de
fratele ei - condamnat la 5 ani
de închisoare - din Spania. Al
treilea inculpat, tânãrul care
distribuia drogurile, este reci-
divist, astfel cã a primit o pe-
deapsã de 6 ani închisoare.

Lucrarea colectivului de autori craioveni (is-
toricii Dinicã Ciobotea, Emilian Cojocaru, Ion
Zarzãrã, în coordonarea dr. Constantin Nico-
lescu – ºeful IPJ Dolj) intitulatã „Din istoria
instituþiei poliþiei în judeþul Dolj” (Vol. I,
pânã la 1978), reprezintã, înainte de toate, un
efort de cercetare în arhivele vremii. Aflãm,
de pildã, cã Poliþia dateazã, în pãrþile locului,
din 1822, când marele agã Mihãiþã Filipescu a
primit un steag cu chipurile Maicii Domnului
ºi ale îngerului Buneivestiri din partea primului
domnitor pãmântean, Grigorie Dimitrie Ghi-
ca, reîntronat dupã mai bine de un secol de
domnie fanariotã. Acest simbol, descoperit în
1995, a recomandat instituirea zilei de 25 mar-
tie ca eveniment de referinþã pentru Poliþia Ro-
mâniei. Integratã organic în arhitectura insti-
tuþionalã a Þãrii Româneºti, de bunã seamã cã
poliþia a cunoscut, de-a lungul timpului, borne
cronologice, modelându-se în timp. Faptul cã
autorii se opresc cu primul volum la 1978,
adicã imediat dupã rãzboiul de independenþã,
momentul care a restituit Þara Româneascã
între egalii lumii, le permite sã stãruie detaliat
pe organizarea poliþiei în baza regulamentului
organic, valorificând date din arhivele vremii,
date care sugereazã cã marea reformã admi-
nistrativ-legislativã din 1864 a creat fundamen-

„Din istoria instituþiei
poliþiei în judeþul Dolj”

Un demers salutar:

tul administraþiei publice româneºti. Îngrijit re-
dactatã, beneficiind de o documentare riguroa-
sã, lucrarea colectivului de autori craioveni
menþionaþi se recomandã la lecturã, mai ales cã
se circumscrie deplin istoriei acestor locuri.
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Duminicã, 25 mai 2014, nu
avem de ales premierul, nu vo-
tãm preºedintele þãrii sau prima-
rul, dar putem pedepsi minciuni-
le din ultimii doi ani ºi promisiu-
nile neonorate de actuala pute-
re. Toþi ºtim asta. Duminica asta
avem de ales între un oltean de-
al nostru ºi candidaþii altora. Ce
au fãcut candidaþii lor în Parla-
mentul European? Nu ºtie ni-
meni! Pe afiºele lor ºi în ziare
apar prim-ministrul, ºeful de par-
tid sau primarul, de parcã ar fi
alegeri locale ºi nu alegeri pen-
tru Parlamentul European. E
drept însã cã nu au ce spune de-
spre activitatea europarlamenta-
rilor lor în ultimii cinci ani. Îºi
aminteºte cineva ceva despre ac-
tivitatea soþiei prim-ministrului în
Parlamentul European, aflatã
acum pe un loc fruntaº pe lista
PSD? Fireºte cã nu! Referindu-
se la acest lucru, preºedintele
PDL Vasile Blaga spunea cã:
„Niciodatã nu i-a trecut domnu-
lui Iliescu prin cap, cu toate pã-
catele lui, sã o trimitã pe doam-
na Nina (n.r. soþia lui Ion Ilies-
cu) în Parlamentul European. Pãi
dacã ne uitãm acum la conduce-
rea tânãrã, la tânãra gardã a
PSD, lucreazã numai pe clanuri.
De exemplu la domnul Ponta,
care cel puþin cu numele e pre-
mier, soþia sa e în Parlamentul
European, socrul mare e ºeful
senatorilor PSD”.

Mândria de a fi olteni!
În schimb, pe lista PDL se aflã

un oltean de-al nostru de care
suntem mândri! Olteanului nos-
tru, Marian Jean Marinescu, i se
datoreazã dezvoltarea primului
GPS european, care va crea sute
de mii de noi locuri de muncã,
aºa cum ai vãzut în expoziþia
„Spaþiul European”, pe care ai
vizitat-o recent în centrul Craio-

Ce alegem, un oltean de-alCe alegem, un oltean de-alCe alegem, un oltean de-alCe alegem, un oltean de-alCe alegem, un oltean de-al
nostru sau candidaþii lor?nostru sau candidaþii lor?nostru sau candidaþii lor?nostru sau candidaþii lor?nostru sau candidaþii lor?

vei. Prin munca lui au fost
salvate miliarde de euro,
fonduri europene care pot
finanþa peste 100.000 locuri
de muncã în fiecare an. Tot
lui i se datoreazã ºi creºte-
rea subvenþiei pentru agri-
cultori. Pentru cã ºi-a fãcut
bine treaba, Marian Jean
Marinescu a fost desemnat
Europarlamentarul Anului
2014. Marian Jean Mari-
nescu este singurul oltean
aflat pe listele partidelor pen-
tru europarlamentare.

Un oltean în Parlamentul
European: Marian Jean

Marinescu
În 25 mai 2014, pe buleti-

nul de vot pentru alegerile
europarlamentare, pe listele
partidelor participante, olte-
nii au un singur reprezentant
pe un loc eligibil: Marian Jean
Marinescu. Democrat-libe-
ralul Marian Jean Marines-
cu este cel mai influent eu-
roparlamentar român din le-
gislatura 2009-2014, potrivit
unui studiu realizat de Insti-
tutul European pentru Demo-
craþie Participativã Qvorum. Vi-
cepreºedinte al Grupului Partidu-
lui Popular European (PPE) pe
durata întregului mandat, Marian
Jean Marinescu ocupã primul loc
între europarlamentarii români, cu
patru rapoarte legislative asuma-
te în calitate de raportor ºi cu 215
rapoarte amendate (n.r. la care a
propus modificãri) în perioada
2009-2014.

PDL, pe primul loc!
PDL prezintã în alegerile eu-

roparlamentare cea mai puterni-
cã listã de candidaþi, cu oameni
care ºi-au fãcut bine treaba de eu-
roparlamentari. Theodor Stolojan,
Monica Macovei, Traian Ungu-

reanu ºi Marian Jean Marinescu,
olteanul nostru, au dovedit cã
existã un singur partid care mun-
ceºte cu adevãrat pentru Româ-
nia, iar acesta este PDL. Studiul
Qvorum, citat anterior, relevã fap-
tul cã, dintre partidele politice ro-
mâneºti, delegaþia PDL în Parla-
mentul European a avut cele mai
multe rapoarte pe parcursul man-
datului 2009-2014 ºi cã a fost pe
primul loc din punct de vedere al
participãrii la voturile din plen.

Cei mai activi europarlamentari: 60

de legi în Parlamentul European
”PDL a dovedit responsabi-

litate în actul guvernãrii, stabi-

lizând macroeconomic Româ-
nia ºi creând încã din 2011 pre-
misele pentru o creºtere sãnã-
toasã, generatoare de noi locuri
de muncã”, aminteºte deputa-
tul PDL Constantin Dascãlu.
Trecând în revistã activitatea
de pânã acum a reprezentanþi-
lor PDL în Parlamentul Euro-
pean, Constantin Dascãlu subli-
niazã cã ”dintre toate partidele,
doar PDL se poate mândri cã
are cei mai activi europarlamen-
tari, care au reuºit sã treacã 60
de legi prin Parlamentul Euro-
pean, în timp ce toate celelalte
partide la un loc nu au reuºit sã
facã nici mãcar pe jumãtate cât
reprezentanþii PDL.”

Sute de mii de noi locuri de muncã
Aºa cum aminteam deja, eu-

roparlamentarului Marian Jean
Marinescu i se datoreazã dezvol-
tarea cadrului legislativ pentru
primul GPS european (Galileo),
care va crea sute de mii de noi
locuri de muncã, aºa cum ai vã-
zut în expoziþia „Spaþiul Euro-
pean”, pe care ai vizitat-o recent
în centrul Craiovei. Prin contri-
buþia europarlamentarului PDL
s-au salvat miliarde de euro pen-
tru România, fonduri europene
care pot finanþa peste 100.000
locuri de muncã în fiecare an. Tot
lui i se datoreazã ºi creºterea sub-
venþiei pentru agricultori.

Nume importante ale medi-
cinei româneºti îºi dau întâlni-
re sãptãmâna aceasta la Sina-
ia pentru a dezbate ultimele
noutãþi din aria chirugiei. În-
cepând de mâine, pânã pe 24
mai a.c., are loc cea de-a 27-
a ediþie a Congresului Socie-
tãþii Române de Chirurgie, ma-
nifestare ce se desfãºoarã sub
patronajul primului-ministru,
Victor Ponta. Temele princi-
pale ale congresului din acest
an sunt „Tratamentul complex
al cancerului de rect” ºi „Can-
cerul mamar. Tratament com-
plex. Chirurgia reconstructivã
a sânului”. Din comitetul ºtiin-
þific al Congresului Societãþii
Române de Chirurgie fac par-

Medicii craioveni, printre protagoniºtii
Congresului de Chirurgie de la Sinaia

te ºi reputaþi medici craioveni
printre care prof. dr. Corneliu
Sabetay, prof. dr. Ion Georges-
cu, prof. dr. Rãducu Nemeº ºi
prof. dr. Valeriu ªurlin.

Mai mult, ºcolii de chirurgie
pediatricã craiovene, repre-
zentatã de prof. dr. Corneliu
Sabetay, îi va reveni onoarea
de a prezida lucrãrile Congre-
sului în secþiunea de chirurgie
pediatricã.

Cu ocazia Congresului de la
Sinaia, prof. dr. Eugen Brãtu-
cu, preºedintele în exerciþiu al
Societãþii Române de Chirur-
gie, va preda ºtafeta în frun-
tea societãþii prof. univ. Mir-
cea Beuran.

RADU ILICEANU
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Inedită pentru Galeria „ARTIS” şi
pentru oraşul Slatina, expoziţia de sce-
nografie „Cartea, Păpuşa, Poves-
tea” a fost primită cu braţele deschi-
se de copiii mai mici şi… mai mari. Mai
întâi pentru spectaculozitatea sa, mai
apoi pentru faptul că, de anul trecut,
publicul nu se mai bucură aici de alt

spaţiu expoziţional, Muzeul Judeţean
Olt aflându-se într-un amplu program
de consolidare şi restaurare.

„În anii trecuţi am organizat Noap-
tea Europeană  a Muzeelor, însă
acum, dat fiind că muzeul a intrat în
reabilitare şi este închis, am profitat
de această galerie şi am prezentat
această expoziţie de scenografie. Va
fi deschisă zilnic, până pe 1 Iunie, in-
clusiv, între orele 10.00 şi 18.00, ast-
fel încât elevii de la şcolile slătinene
vor putea veni să o viziteze, intrarea
fiind liberă”, a precizat Laurenţiu
Guţică, managerul Muzeulu i Jude-
ţean Olt, la vernisajul expoziţiei, care
a avut loc vineri, 16 mai.
De la personaje create în urmă
cu 40 de ani de maestrul
scenograf Eustaţiu Gregorian…

În fiecare colţişor al Galeriei „AR-
TIS”, pe simeze ori pe postamente şi-
au găsit locul o mulţime de personaje

Cenuşăreasa, Răţuşca cea urâtă, Harap-Alb, Mica
Vrăjitoare, Cheliuţă cel isteţ, prinţi, cocorici şi câte şi
mai câte personaje de poveste au coborât de pe sce-
na Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” din
Craiova şi şi-au dat întâlnire, zilele acestea, la Ga-
leria „ARTIS” a Muzeului Judeţean Olt. Asta după
ce, în perioada 5-11 mai a.c., au făcut un popas la
Festivalul Internaţional de Arta Animaţiei „Euro-
Marionete” de la Arad! Până pe 1 Iunie, inclusiv,
vor spune la Slatina povestea spectacolelor care
le-au purtat prin viaţa a mii şi mii de copii, căci

unele dintre ele au fost create chiar şi cu 40 de ani
în urmă! Le-au conturat destinul reputaţi regizori,
ca Liviu Steciuc, Horia Davidescu şi Cristian Pepi-
no, le-au dat formă iscusite şi creative mâini, pre-
cum cele ale maestrului scenograf Eustaţiu Grego-
rian, apoi le-au însufleţit, în lumina reflectoarelor,
minunaţi actori ai teatrului craiovean. Expoziţia de
scenografie care le cuprinde, intitulată „Cartea, Pă-
puşa, Povestea”, a fost vernisată săptămâna trecu-
tă, fiind o premieră absolută pentru oraşul Slatina,
dedicată Zilei Internaţionale a Muzeelor (18 mai).

Laurenţiu Guţică, managerul Muzeului Jude-
ţean Olt: «Fiecare dintre noi am fost răsfăţaţi în co-
pilărie de poveştile spuse de părinţi şi bunici. Când
ne-am făcut mai mari şi am desluşit tainele alfabetu-
lui, am reuşit să le citim şi am identificat personaje
din acea lume fascinantă. Am văzut multe din aceste
personaje în piese de teatru şi filme de animaţie, am
crescut cu ele, am legat, cred eu, prietenii pe viaţă…
Cu toţii ne amintim de acel paradis al vieţii noastre
numit copilărie, în care ne-am luat modele asemenea
personajelor. Prin această expoziţie de scenografie,
deschisă la Slatina graţie colegilor de la Teatrul „Co-
libri” din Craiova, am încercat să aducem personajul
din scenă în mijlocul dvs. Pentru că un asemenea
personaj, o păpuşă, este o operă artistică. În spatele
ei stă un creator, iar cel care a însufleţit-o este, de
asemenea, un artist».

de poveste, creaţii artistice care au în-
cântat, de-a lungul anilor, generaţii de
copii. Cele mai vârstnice au făcut par-
te din „Scufiţa Roşie”, spectacol pus
în scenă în 1974 de regizorul Horia
Davidescu. Li se alătură Suzi şi Sta-
nislau din „S.O.S.” (1983), în aceeaşi
regie, Prin ţul şi Cenuşăreasa d in

spectacolul „Cenuşăreasa”, realizat
în 1987 de regizorul Cristian Pepino,
cocoricii din „Lecţie de zbor şi cor
pentru puiul de cocor”
(1989, regia Daniela Pelea-
nu), Soldăţelul şi Servitoa-
rea din „Amnarul” (1994,
regia Horia Davides cu),
Mica Vrăjitoare din spec-
tacolu l cu  acelaş i nume
(1996, regia Liviu Steciuc),
ca şi o suită de reuşite per-
sonaje din „Harap-Alb”
(1999, regia Liviu Steciuc):
Harap-Alb, Fata, Flămân-
zilă, Păsărilă, Ochilă, Se-
tilă şi Gerilă. Scenograful
tutu ror acestora, ca ş i al
foarte multor spectaco le
montate la Teatrul pentru
Copii şi Tineret „Colibri” în
anii 2000, a fost nimeni al-

tul decât maestrul Eustaţiu Gregori-
an, artist de al cărui nume se leagă
însăşi fondarea instituţiei craiovene.
…La spectacolele anilor 2000,
premiate pe scenele
festivalurilor naţionale

Deopotrivă s-au bucurat de suc-
ces pe numeroase scene din ţară, la
festivalurile la care au participat şi
au fost răsplătite cu premii, Mi-Si-
Ko şi Mi-Si-San – protagoniştii din
„O poveste japoneză” (2003, regia
Zivomir Jokovic, scenografia Eusta-
ţiu Gregorian), Răţuşca cea urâtă
(2006, regia Todor Valov, scenogra-
fia Stefka Kyuvlieva), Cheliuţă cel
isteţ (2003, regia Ionuţ Brancu, sce-
nografia Mirela Tofan), Regele şi Pi-
ticul din „Cavalerii Mesei Rotun-
de” (2003, regia Cristian Pepino, sce-
nografia Crist ina Pepino şi Mirela
Tofan), Ţiganca din „Făt-Frumos
cel năsos” (2001, regia Mimi Mier-
luţ, scenografia Eustaţiu Gregorian),
Fata din „Găinuşa cu puii de aur”
(2000, regia Patrel Berceanu, sceno-
grafia Eustaţiu Gregorian), Vizi tiul
din „Motanul încălţat” (2009, regia
Vili Perveli Nicolov, scenografia Eu-
genia Tărăşescu-Jianu). Toate aces-
tea şi câte şi mai câte alte personaje
s-au reîntâlnit acum la Galeria „AR-
TIS”, unde îşi aşteaptă admiratorii.
Managerul Adriana Teodorescu:
„O expoziţie ce reface drumul
poveştii de la carte la spectacol”

După mulţumiri adresate gazdelor
pentru şansa pe care o oferă „copii-
lor şi slătinenilor, în general, de a ve-
dea ce înseamnă teatrul dincolo de
scenă”, teatrologul Adriana Teodo-
rescu, managerul Teatrului pentru
Copii şi Tineret „Colibri” din Craio-
va, le-a vorbit participanţilor la ver-
nisaj despre însemnătatea şi farme-
cul teatrului de păpuşi, pe care îl con-
sideră „cel mai ofertant domeniu tea-
tral”. «Aici, personajul nu este acto-
rul, ci păpuşa. Drept pentru care, dacă
într-o altă expoziţie puteţi să vedeţi
costume sau fotografii, aici puteţi ve-

dea personajul în sine, „în carne şi
oase”, cum se spune. Adică din câr-
pe, sârme, aracet, lemn, vopsele şi
diverse alte materiale…».

Totodată, Adriana Teodorescu a
subliniat că expoziţia „Cartea, Pă-
puşa, Povestea” reface drumul po-
veştii de la carte la spectacol. «Aţi
citit, cu siguranţă, „Harap-Alb”,
„Motanul încălţat” ori „Scufiţa Ro-
şie”. Fiecare ne imaginăm personaje-
le într-un anume fel. Şi scenograful,
regizorul, dramaturgul sau actorul pă-
puşar şi le imaginează cumva. Ceea
ce vedeţi aici este doar o mică parte
din ceea ce îşi imaginează toţi aceşti
artişti, care de cele mai multe ori ră-
mân anonimi. Ei trăiesc, de fapt, prin
ceea ce vedeţi expus în această gale-
rie», a mai spus teatrologul, care a
primit invitaţia gazdelor de a reveni
în acest spaţiu şi cu alte expoziţii.

***
Şi fiindcă tot a venit vorba de far-

mecul teatrului de păpuşi, o demon-
straţie în acest sens a făcut, la verni-
sajul de la Galeria „ARTIS”, actriţa
Rodica Prisăcaru, de la Teatrul „Co-
libri”. De asemenea, au animat atmo-
sfera opt talentaţ i membri ai trupei
de teatru „ReGe” din cadrul Colegiu-
lui Naţional „Radu Greceanu” din Sla-
tina, elevi în clasele a IX-a – a XI-a.
Trupa fiinţează încă din anul 2000 şi
le are coordonatoare pe două inimoa-
se profesoare: Larisa Masay şi Da-
niela Iancu. În acelaşi cadru, a fost
lansat numărul 3 al Anuarului Mu-
zeulu i Judeţean  Olt, publicaţie ce
reuneşte articole în domeniile arheo-
logie, istorie, etnografie şi patrimo-
niu şi a cărei apariţie a fost apreciată
de istoricul dr. Aurelia Grosu „o iz-
bândă ştiinţifică şi profesională”.
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Cotidianul italian „La Republica”
a postat pe site-ul sãu un film
ºocant, realizat de echipa de spe-
cialiºti care s-a ocupat de recupe-
rarea corpurilor imigranþilor care
ºi-au pierdut viaþa în naufragiul unei
ambarcaþiuni, la 3 octombrie 2013,
lângã Lampedusa, în sudul Siciliei.
366 din cei 545 de refugiaþi aflaþi
în ambarcaþiune, majoritatea origi-
nari din Erytreea, din care multe
femei ºi copii, ºi-au gãsit moartea.
Tragedia a fost consideratã una
fãrã precedent ºi ex-premierul ita-
lian Enrico Letta a decretat fune-
ralii naþionale. Intervievat de „La
Republica”, actualul preºedinte al
Consiliului italian de miniºtri, Ma-
teo Renzi, a spus: „Aceste imagini
mi-au fãcut pielea de gãinã. UE
nu poate întoarce capul”. Imagi-
nile, ºocante de-a dreptul, care pot
fi vizionate, au reaprins o polemi-
cã de o rarã virulenþã între Roma
ºi Bruxelles, pe seama dezintere-
sului evident manifestat de UE în
legãturã cu miile de imigranþi cu-
leºi din mare de efectivele Marinei
militare. Mateo Renzi a tunat de-a
dreptul: „Europa care salveazã
bãncile sale, nu poate face ceva
pentru femeile ºi copii scufundaþi
în mare? Europa trebuie sã ne aju-
te. Instituþiile sale nu pot întoarce
capul în altã parte”. Dupã ultimul
naufragiu, de acum o sãptãmânã,

Oroarea de pe fundul mãriiOroarea de pe fundul mãriiOroarea de pe fundul mãriiOroarea de pe fundul mãriiOroarea de pe fundul mãrii

în largul coastelor libiene, minis-
trul italian de Externe, Federico
Mogherini, a vorbit de un „inac-
ceptabil masacru inocent”. Mai dur
cu Bruxelles-ul s-a arãtat ministrul
de Interne, Angelino Alfano, care
a atacat-o direct pe Cecilia Mal-
strom, comisarul european pentru
Afaceri Interne, responsabilã cu
aplicarea codului Schengen, dupã
ce aceasta a afirmat cã n-a primit
nici o „solicitare clarã” din partea
Italiei cu privire la debarcarea imi-
granþilor pe coastele sale. Furia
ministrului, care a acuzat-o cã
„minte”, nu s-a oprit aici ºi a pro-
mis cã-i va prezenta, la Bruxelles,
dosarul. „Sau Europa ne ajutã sã

protejãm frontierele noastre comu-
ne, sau dreptul de azil recunoscut
de Italia devine valabil pentru
toatã Europa. Italia nu poate de-
veni închisoarea refugiaþilor”.
Dezbaterea este încinsã ºi vizea-
zã destinaþia refugiaþilor salvaþi în
cadrul operaþiunii „Mare Nos-
trum”. Lansatã la 18 octombrie
anul trecut, la câteva zile dupã tra-
gedia de lângã Lampedusa, în care
ºi-au pierdut viaþa 366 de imi-
granþi, înecaþi, aceastã operaþiu-
ne, condusã de o singurã unitate
a Marinei italiene, a permis salva-
rea a sute de persoane, dar ºi de-
ferirea cãtre tribunalele italiene a
celor care încearcã sã treacã frau-

dulos frontierele UE. Programul
frontalier se numeºte Frontex ºi
ultimul sãu bilanþ conþine toate
datele unei crize. De la începutul
anului trecut, a crescut mereu
numãrul trecerilor clandestine,
dincolo de nivelul atins în timpul
primãverii arabe. Fiindcã au inter-
venit evenimentele din Siria. Pes-
te 22.000 de persoane recenzate
în perioada iulie-septembrie 2013,
faþã de 41.000 în primul trimes-
tru din 2011. Italia este însã sin-
gura þarã care suportã un cost ri-
dicat: 300 euro/zi, adicã 9 milioa-
ne euro/lunã. Tragedia de la înce-
putul sãptãmânii trecute, la 40 de
mile de coasta libianã, în care 17
trupuri au fost recuperate, iar 206
imigranþi din Somalia ºi Erytreea
au fost salvaþi, este cea mai durã
dupã cea de la Lampedusa, în oc-
tombrie anul trecut. Italia amenin-
þã UE cã lasã refugiaþii sã intre în
spaþiul Uniunii. Dacã lucrurile nu
se calmeazã în Ucraina, ºi sem-
nele sunt destul de timide, ne pu-
tem aºtepta la noi valuri de refu-
giaþi. Teritoriul UE reprezintã un
El Dorado pentru emigranþii din
lumea întreagã. Bãtaia mare de
cap pentru Frontex o dau sirienii,
care, într-un ritm de circa o mie
pe lunã, intrã în spaþiul UE. Cu
concursul Bulgariei, care nu re-
cunoaºte asta, ºi Turciei.

Preºedintele rus, Vladimir Putin,
a ordonat ieri revenirea trupelor care
au efectuat manevre în apropiere de
frontiera cu Ucraina la bazele lor de
dislocare permanentã. „Vladimir
Putin a ordonat ministrului Apãrãrii
(Serghei ªoigu) sã readucã trupele
în garnizoane, odatã cu încheierea
aplicaþiilor”, a indicat preºedinþia
rusã, citatã de agenþiile ruse de pre-
sã. Totodatã, Moscova a cerut au-
toritãþilor de la Kiev „sã punã capãt
imediat represaliilor ºi violenþelor ºi
sã-ºi retragã trupele” din estul þãrii,
îndemnând ca problemele acumu-

Moscova a anunþat retragerea trupele de la graniþa
cu Ucraina ºi a cerut acesteia sã procedeze la fel în est

late sã fie rezolvate prin mijloace
paºnice. Trupele guvernamentale ale
Kievului desfãºoarã, de la mijlocul
lunii aprilie, o operaþiune specialã
împotriva miliþiilor proruse din es-
tul þãrii. Principalele bastioane ale
separatiºtilor se aflã la Slaviansk,
Kramatorsk ºi alte oraºe din regiu-
nile Doneþk ºi Lugansk, unde insur-
genþii controleazã o parte din insti-
tuþiile statului. Pe de altã parte însã,
administraþia autoproclamatei „Re-
publici Populare Doneþk” a anunþat
cã nu intenþioneazã sã dialogheze cu
autoritãþile de la Kiev, a declarat „gu-

vernatorul popular” al
acestei regiuni, Pavel Gu-
barev, informeazã lui RIA
Novosti. „Având în vede-
re configuraþia actualã a
guvernului de la Kiev, con-
siderãm cã este imposibil
sã negociem cu þara strãi-
nã care este Ucraina, pen-
tru cã aceste persoane con-
tinuã sã conducã o opera-
þiune teroristã împotriva
poporului nostru”, a afir-
mat Gubarev într-un inter-
viu acordat Rossiya 24.

Peste un sfert din populaþia de
patru milioane de locuitori a Bos-
niei a fost afectatã de cele mai grave
inundaþii ce au lovit Balcanii în mai
mult de un secol, a afirmat ieri mi-
nistrul de Externe bosniac, Zlatko
Lagumdzija, relateazã Reuters. El

Zeci de victime în urma inundaþiilor din Balcani
a declarat cã
peste 100.000
de case ºi alte
clãdiri nu mai
sunt utilizabile ºi
aproximativ un
milion de per-
soane nu mai au
acces la apã po-
tabilã. „Conse-
cinþele inundaþii-
lor sunt devasta-
toare”, a decla-

rat Lagumdzija. În total, bilanþul
inundaþiilor din Balcani a ajuns ieri
la 45 de morþi, în timp ce existã
temeri privind o nouã creºtere a
nivelului apelor râului Sava, care
ameninþã noi localitãþi din Serbia ºi
Bosnia. Oraºul Savo Minic, de

unde au fost evacuaþi aproape în
totalitate cei 26.000 de locuitori, se
aflã în continuare sub ape, situa-
þie înregistratã în zeci de localitãþi
din nord-estul Bosniei. În oraºul
Bijeljina a fost cerut ajutorul vo-
luntarilor pentru a întãri digurile
cu saci de nisip. Între timp, nive-
lul apelor a început sã scadã la
Maglaj ºi Doboj, care au fost inun-
date în totalitate. Din cauza alu-
necãrilor de teren, autoritãþile au
avertizat împotriva unor posibile
deplasãri ale câmpurilor de mine
antipersonal datând din rãzboiul
intercomunitar (1992-1995), al
cãror numãr este estimat la
120.000. În Croaþia, mai multe mii
de persoane au fost evacuate în
estul þãrii, în special din localita-

tea Gunja, invadatã de ape, a rela-
tat televiziunea localã. În Serbia,
sinistraþii au fost gãzduiþi în cen-
tre speciale, inclusiv la Belgrad,
unde primesc ajutor din partea vo-
luntarilor de la Crucea Roºie.
„Ceea ce ni s-a întâmplat se pro-
duce o datã la o mie de ani, nu la
100 de ani. Am reuºit sã evitãm o
catastrofã încã ºi mai gravã dato-
ritã unei bune organizãri”, a spus
premierul sârb Aleksandar Vucic.
Între timp, ajutorul internaþional
continuã sã soseascã în Serbia ºi
Bosnia. Un avion al Naþiunilor Unite
a aterizat ieri dimineaþã la Belgrad,
iar o echipã de salvatori francezi a
ajuns în noaptea de duminicã spre
luni în capitala Serbiei. ªi România
se alãturã ajutorului internaþional.

Preºedinta sud-coreeanã
îºi asumã responsabilitate
pentru naufragiu

Preºedinta sud-coreeanã
Park Geun-hye ºi-a asumat,
ieri, deplina responsabilitate
în ceea ce priveºte bilanþul
greu al naufragiului feribo-
tului Sewol, luna trecutã,
recunoscând cã numeroase
vieþi au fost pierdute din
cauza incompetenþei autori-
tãþilor, transmite AFP.
„Responsabilitatea ultimã
pentru rãspunsul inadecvat
la acest accident îmi revi-
ne”, a declarat Park într-un
discurs televizat, cu lacrimi
în ochi ºi aplecându-se de
douã ori, un gest ce semnifi-
cã regretul. „În calitatea
mea de preºedintã responsa-
bilã de viaþa ºi securitatea
sud-coreenilor, îmi prezint
scuzele cele mai sincere
pentru toate suferinþele
aduse populaþiei”, a adãugat
ea. ªefa de stat, a cãrei cotã
de popularitate a scãzut
rapid în urma naufragiului
de la 16 aprilie, ºi-a cerut
de mai multe ori scuze, dar
este pentru prima datã când
îºi asumã responsabilitatea
directã pentru producerea
dramei. 302 persoane au
murit sau sunt date dispãrute
dupã ce Sewol, un feribot cu
patru punþi, s-a scufundat,
la câþiva kilometri distanþã
de coasta meridionalã a
Coreei de Sud.

Japonia vrea sã mobilize-
ze militari în apropierea
arhipelagului Senkaku

Japonia intenþioneazã sã
înfiinþeze avanposturi milita-
re pe mici insule din sudul
extrem al teritoriului sãu, nu
departe de arhipelagul aflat
în disputã cu China, scria în
ediþia de ieri ziarul japonez
Yomiuri Shimbun, care
citeazã surse anonime de la
Ministerul Apãrãrii. Potrivit
publicaþiei, 350 de militari
ar putea sã fie staþionaþi
pânã în 2018 pe trei insule
mici situate în apropierea
arhipelagului Senkaku,
revendicat de China sub
numele de Diaoyu. Potrivit
acestor surse, ar putea fi
vorba despre insulele Ama-
mio, Miyako ºi Ishigaki,
situate la o distanþã cuprinsã
între 120 ºi 150 de kilometri
de arhipelagul revendicat de
Beijing. Relaþiile între
Beijing ºi Tokyo, primele
douã puteri economice
asiatice, sunt afectate de un
an ºi jumãtate de un diferend
teritorial în Marea Chinei de
Est ºi dispute legate de
istorie. Situate în Marea
Chinei de Est, la 200 de
kilometri nord-est de Taiwan
ºi 400 de kilometri vest de
Okinawa (sudul Japoniei),
insulele Senkaku sunt admi-
nistrate de cãtre Japonia,
dar sunt revendicate de cãtre
China.
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Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asis-

tenþã Socialã ºi Protecþia Copi-
lului Dolj organizeazã concurs
(examen) la sediul  instituþiei din
Craiova, str. Nicolae Titulescu
nr. 22, jud. Dolj,  în data de
10.07.2014, ora 1000  proba scri-
sã, ºi în data de 14.07.2014, ora
1400, interviul, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi vacante: 1
post medic specialist, 3 posturi
psiholog practicant, 2 posturi in-
grijitor. Dosarele de concurs se
primesc în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la data afiºãrii anun-
þului la sediul D.G.A.S.P.C. Dolj,
Serviciul Resurse Umane, Orga-
nizare, Salarizare - camera 3. In-
formaþii suplimentare se pot ob-
þine la sediul institutiei - camera
3 sau la telefon 0251/407009.

ANUNÞUL PRIVIND VANZA-
REA PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2014 luna 05 ziua 19 În teme-
iul art. 162 alin1 din O.G. 92/2003
privind Codul de procedurã fisca-
lã, republicatã, se face cunoscut
cã în ziua de 9.06.2014 orele 11.00
în localitatea FILIAªI, la sediul Ser-
viciului Fiscal Orãsenesc Filiaºi,
str. Racoþeanu, nr. 160, se vor vin-
de prin licitaþie publicã urmãtoa-
rele bunuri imobile, proprietate a
debitorului S.C LIGHT FOR LIFE
SRL, cod fiscal 27769066 cu do-
miciliul fiscal în localitatea CRA-
IOVA, str. ION TUCULESCU, nr. 4,
bl. A2, SC. 1, AP. 19 jud. Dolj: -teren
extravilan –categoria de folosintã
padure –în suprafatã de 1150000
mp situatã in Tarlaua 88,parcela
101/5, loc. Melinesti, jud. Dolj. Pre-
þul de pornire al licitaþiei este de
366275 lei exclusiv TVA . Cota de

Anunþul tãu!
taxa pe valoare adaugatã pentru
vânzarea bunurilor imobile este
stabilitã în conformitate cu preve-
derile Titlului VI din Legea 571/
22003 privind Codul Fiscal, cu mo-
dificarile si completarile ulterioa-
re. Creditori: Administraþia Jude-
þeanã a Finanþelor Publice Dolj-
Serviciul Fiscal Orãºenesc Filiaºi.
Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri sã în-
ºtiinþeze despre aceasta, Serviciul
Fiscal Orãºenesc Filiaºi înainte de
data stabilitã pentru vânzare, men-
tionatã mai sus. Invitãm pe cei in-
teresaþi în cumpãrarea proprieta-
tii imobiliare sã se prezinte la ter-
menul de vânzare , la locul fixat în
acest scop ºi sã depunã , cu cel
mult o zi înaite de data licitaþiei ur-
mãtoarele documente: dovada
plãþii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma
scrisorii de garanþie bancarã.Taxa
de participare reprezenta 10% din
preþul de pornire al licitaþiei ºi se
plateste în lei, in contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, des-
chis la Trezoreria Filiaºi, împuter-
nicirea persoanei care îl reprezin-
tã pe ofertant; pentru persoane-
le juridice de naþionalitate româ-
nã, copie dupã certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Re-
gistrului Comerþului; pentru per-
soanele juridice strãine, actul de
înmatriculare tradus în limba ro-
mânã; pentru persoanele fizice
strãine, copie dupa paºaport;pen-
tru persoanele fizice române, co-
pie dupã actul de identitate; do-
vadã emisã de creditorii bugetari
cã nu au obligaþii bugetare restan-
te faþã de acestea (Consiliul Lo-

Anunþul tãu!
cal ºi Administraþia Financiarã)
urmând sã se prezinte la data sta-
bilitã pentru vânzare ºi la locul fi-
xat în acest scop. Împotriva pre-
zentului înscris cel interesat poa-
te introduce contestaþie la instan-
þa judecãtoreascã competenþã, în
termen de 15 zile de la comunica-
rea sau luarea la cunoºtiinþã în
conformitate cu prevederile
art.172-173 din O.G. 92/ 2003 pri-
vind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã, cu modificarile ºi
completarile ulterioare. Licitaþia
începe de la cel mai mare preþ din
ofertele de cumpãrare scrise,
dacã acesta este superior preþu-
lui de pornire la licitaþie, iar în caz
contrar va începe de la acest din
urmã preþ. Adjudecarea se face
în favoarea participantului care a
oferit cel mai mare preþ, dar nu mai
puþin decât preþu. Taxa de parti-
cipare nu se restuie ofertanþilor
care nu s-au prezentat la licitaþie,
celui care a refuzat încheierea
procesului-verbal de adjudecare,
precum ºi adjudecãtarului care nu
a platit preþul. Potrivit dispoziþii-
lor art. 9 alin. 2, lit. d) din O.G. 92/
2003 privind Codul de procedu-
rã fiscalã, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioa-
re, când urmeazã sã se ia mãsuri
de executare silitã nu este obli-
gatorie audierea contribuabilu-
lui. Pentru informaþii suplimen-
tare vã puteþi adresa Serviciul
Fiscal Oraºenesc Filiaºi, str.
Racoþeanu, nr. 160, Serviciul Co-
lectare-Executare Silitã Persoa-
ne Fizice ºi Juridice, la camera
nr.2, telefon: 0251441835. Data
afiºãrii: 19.05.2014.
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 ANIVERSÃRI
Asociaþia Pensionarilor
Civili “Mihai Viteazu”
din judeþul Dolj, ureazã
Sãrbãtoriþilor de Sfântul
Constantin ºi Elena-
membri ai asociaþiei,
multã sãnãtate, viaþã
lungã, fericire, bucurii
ºi împlinirea tuturor do-
rinþelor. La Mulþi Ani!
La zi onomasticã Ana
soþie Florin ºi Gabi fii, Is-
manã Nicolae, Adrian
Enuca ºi Viorel Mihai
ureazã domnului FOAN-
ÞÃ COSTICÃ din Verbi-
cioara, “La Mulþi Ani”,
sãnãtate, prosperitate ºi
multe bucurii.
Cu ocazia aniversãrii zilei
numelui familiile Geta ºi
Adrian Enuca, Rodica ºi
Gelu Daha ureazã familiei
Elena ºi Costel Bazãverde
“La Mulþi Ani”, sãnãtate,
bucurii ºi multe satisfacþii.

Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA, etaj. III.
Telefon: 0761/387.316.
Apartament 2 camere, zonã
centralã km 0 (sau închiriez).
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Tele-
fon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 came-
re, în fostã casã naþionali-
zatã, zonã centralã, gaze,
curte, cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Telefon:
0770/174.116.
Vând apartament 2 came-
re lângã Kaufland Craiova.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.

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

CASE
Vând D+P 6 camere, piv-
niþã, utilitãþi, 2 bãi + 3 ca-
mere cãrãmidã, teren
1300 mp str. Bucovãþ -
95000 Euro. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã ºi 600 mp te-
ren Craiova. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 428.437.
Vâns casã comuna Vâr-
voru de Sus, 4 camere,
bucãtãrie, apã curentã.
Telefon: 0746/ 375.946.
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere,
teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte, 1000
Euro negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând casã Bucovãþ. Tele-
fon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã. Te-
lefon: 0769/969.604.
Vând casã 5 camere, în-
cãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craiova. Tele-
fon: 0788/452.733. Rog
seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.

Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, liva-
dã, vie, în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
7000 mp teren, 2,5 Euro /
mp. Telefon: 0757/650.778.
Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã, elec-
tricitate, cadastru, carte
funciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/179.436.
Vând teren zonã centra-
lã, 260 metri pãtraþi. Preþ
210 euro/mp. Telefon:
0769/709.451.
Vând teren 1500 mp des-
chidere 30 m Bariera Vâl-
cii 20 Euro / mp. Telefon:
0748/887.219.
Vând teren urgent str. Pã-
uniþei – Lãpuº 2200 mp.
Telefon: 0751/675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã
bunã. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, deschi-
dere 22 m, Telefon: 0784/
607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de Cra-
iova, cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele liceului).
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZDA,
Calea Bucureºti, km 9,
ideal showroom parc
auto, benzinãrie, 1000 m,
deschidere 18 m, sau
2000 m - 36 m. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scurtu
Gheorghe. Telefon: 0251/
457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Tele-
fon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare orice maga-
zin, ajutor bucãtar, îngriji-
re bãtrâni sau copii minori.
Telefon: 0747/072.570;
0251/552.089.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Gresie, faianþã, zugrãveli,
zidãrie, tencuieli. Telefon:
0736/003.526.
Îngrijesc persoanã vârst-
nicã, cu maximã seriozi-
tate, în scopul donãrii unei
locuinþe. Telefon: 0723/
466.154.
Coafez ºi tund la domici-
liul clientului. Telefon:
0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.

Tapiþer la domiciliu, execut
reparaþii canapele, fotolii,
colþare. Calitate ºi seriozita-
te. Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere ul-
tracentral, ultralux, A.C. in-
ternet, toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând (schimb) apartament
semidecomandat etaj 1/4
cu apartament  decoman-
dat p/3 sau diferenþa. Tele-
fon: 0742/390.301.
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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.

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

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

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

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

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

Vând teren intravilan Co-
ºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþime
Centura de Nord, 15 E/mp.
Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lo-
tul de casã în spatele spi-
talului Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren Centu-
ra de Nord, 13 euro/mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdu-
re situatã în Ocnele Mari,
zona ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil, faci-
litãþi ºosea asfaltatã, apã, po-
sibilitate energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.

VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil. Te-
lefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500
Euro. Telefon: 0763/
690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 ca-
mere decomandat, etaj l-
3. Telefon: 0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 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 BMW 320 D, an fa-
bricaþie 2003. Telefon:
0757/322.534.

Vând Audi A6, fabricat în
2006, full options, stare per-
fectã, bleu-marin, piele, xe-
non, limited edition, 9000
Euro. Accept orice verificare.
Vând Tico la cheie 2000
lei. Telefon: 0761/155.549.
Vând Ford Tranzit- 2005.
Telefon: 0722/ 511.426.
Vând urgent MATIZ 2004,
RCA 2014; ITP 2015,
38.000 Km reali, 1500
Euro sau varianta Rabla.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ 2500
Euro negociabil. Telefon:
0753/948.440.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plug pentru boi ºi
grapã. Telefon: 0251/
421.727.
Vând familii de albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
Vând CEAS ELVEÞIAN
original sigilat, garanþie, tip
Jovial 5020G- ss 0313,
200 Euro Telefon: 0722/
456.609.
Vând PC model MSI –
ALL- IN- ONE, WIND TOP
AE 1920 nefolosit, sigilat,
garanþie 300 Euro. Tele-
fon: 0722/456.609.
Vând pãlãrie fetru nr. 55
nouã- 50 lei, sapã ºi cas-
ma cu coadã 7 lei/buc,
saltea Dormeo 2/1m cu
husã 90 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat de sudurã,
autogen polizor, bormaºi-
nã, parbriz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci. Te-
lefon: 0770/661.777.
Vând þiglã Jimbolia din
demolãri ºi cãpriori stejar.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Binoclu, perucã castaniu
40 Ron, Lulea 6 bucãþi 10
Ron bucata. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.
Instalaþie hidrofor irigaþii tri-
fazatã completã, motor
Honda pentru pompã ºi
echipament vânãtoare
din piele. Telefon: 0760/
521.340.
Vând motosapã nouã ROBI
– 206- LB. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.

Vând albine, familii puter-
nice. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/975.279.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar. Te-
lefon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã, 60
elemente calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane imprimat
Steag UE ºi NATO toate
mãrimile plus ºabloane
pentru BATISTE toate mã-
rimile manuale. Telefon:
0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani cu
diagonala 30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de radio Se-
lena, Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Te-
lefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari,
inox veritabil - stazã perfec-
tã. Telefon: 0720/231.610.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/
751.558.

Vând arzãtoare gaze sobã
D 600, bocanci piele 43 noi,
piatrã polizor 250 x 20 x 25
mm, polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz vo-
iaj cu douã ochiuri cu bute-
lie. Telefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100 lei.
Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STUDIO
ºi BMB 232. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolo-
siþi, antiderapante, cãru-
cior copii modern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcu-
te dar nefinisate la cimitirul
Romaneºti, convenabil.
Telefon: 0729/977.036.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, al-
bastru, roºu cu sau fãrã
þepi. Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pan-
tofi negri, flex mare, calcu-
lator instruire copii nou,
combinã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bovinã
velurate, piese Dacia noi.
Telefon: 0735/445.339.

Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit! Te-
lefon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/682.917.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit locuin-
þe la un preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigila-
tã, televizor color diagona-
lã 30 cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Albalux,
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E 460,
500 Ron, Nokia 113, 80
Ron garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bu-
telie, aparat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mo-
chetã, haine din piele, maºi-
nã de cusut, galerii sculpta-
te, 9 ha pãdure - Gorj. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei, gar-
niþã de unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon: 0251/
598.518.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

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

Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã defec-
þiune 50 lei, cuptor cu mi-
crounde geam spart 40 lei.
Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare foarte
bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã nea-
grã, schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg,  2 damigene 10-15 litri,
15 lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.

Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultracen-
tral, pretabil firmã. Telefon:
0745/698.425.
Caut colegã de aparta-
ment, 2 camere decoman-
date Brazdã. Telefon. 0745/
062.618; 0762/ 267.631.

ÎNCHIRIEZ apartament 2
camere, semidecoman-
dat, Valea Roºie. Telefon:
0740/522.562.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu
centralã Craioviþa Nouã,
250 lei/lunã.  Telefon:
0766/328.569.
Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi). Tele-
fon: 0767/993.510.
MATRIMONIALE
Tânãr, doresc cunoºtinþã
22-23 ani pentru cãsãto-
rie, prietenie. Telefon:
0251/421.727.
Pensionar, 65 ani, 1,60
înãlþime, caut pensionarã
cu suflet fãrã locuinþã ºi
copii, pentru a petrece tot
restul vieþii împreunã ºi în-
grijire gospodãrie la þarã.
Telefon: 0784/743.541.
65- 172 – 85, nefumãtor,
fãrã obligaþii, modest, simpa-
tic, doresc doamnã pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.
Pensionar caut doamnã
maxim 70 ani cu permis auto.
Telefon: 0757/322.534.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã se-
rioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0785/103.411; 0740/
895.691.

DIVERSE
Azi 20.05.2014, ora
17.00, se deschide un
nou Club al pensionarilor
pe strada Fraþii Buzeºti nr.
26 (fostul sediu al Regiei
de Termoficare). Relaþii la
telefon: 0752/ 060.141;
0770/ 491.130, între ore-
le 10-12 ºi 20-21.
Absolvenþii C.N. Fraþii Bu-
zeºti promoþia 1969 sunt
invitaþi la întâlnirea aniver-
sarã în data de 21 iunie
2014, ora 10.00. Informa-
þii: Rada C-tin; 0726/
210.110; Gheorghe Aris-
tide- Telefon: 0744/
914.274; 0723/172.191.

PIERDERI
Pierdut Carte Funciarã Nr.
35389. Se declarã nulã.
Pierdut certificate  medicale
seria CCMAF numãr
3148243 ºi cseria CCMAF
numãrul 3148244 pe nu-
mele BISCU ADRIANA. Se
declarã nule.
Pierdut certificate medica-
le seria CCMAG numãr
0942509 ºi seria CCMAG
numãrul 0942510 pe nu-
mele GHIÞÃ MARIN. Se
declarã nule.
Pierdut certificat medical
seria CCMAG numãr
0941086 pe numele
BUJORICA PETRE. Se
declarã nul.
Pierdut Certificat medical
seria CCMAF numãr
2709250 pe numele
GHEORGHE MARIUS.
Se declarã nul.
Pierdut certificat medical se-
ria CCMAF numãr 2709701
pe numele SOANCÃ FÃ-
NEL. Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Colectivul Parchetului
de pe lângã Tribunalul
Dolj este alãturi de co-
lega procuror Delia
Barbu la greaua încer-
care pricinuitã de de-
cesul tatãlui. Sincere
condoleanþe! Dumne-
zeu sã-l odihneascã în
liniºte ºi pace!

S-a stins din viaþã ful-
gerãtor una dintre
doamnele Craiovei
ing. CORNELIA GEOR-
GESCU, soþia fostului
decan al Facultãþii de
Medicinã din Craiova.
Fire deschisã ºi sensi-
bilã de o delicateþe par-
ticularã gata sã ofere
oricând un sfat priete-
nesc oricãrui îi era
aproape - a constituit
pilonul principal al fa-
miliei prin calitãþile de
soþie, mãtuºã, sorã,
dând un echilibru per-
fect familiei ºi propriei
case. A stat pânã în ul-
tima clipã lângã sufe-
rinþa soþului sãu ex-
trem de bolnav în ulti-
mele luni, cu teama de
a nu rãmâne singurã. A
pãrãsit aceastã lume
cu regretul cã a iubito
prea puþin cã nu a pu-
tut sã îndeplineascã
toate visele ºi iubirea
pentru cei de aproape.
Sincere condoleanþe
doctorului ªerban
Lungu nepotul sãu ºi
soþiei Monica care au
fost alãturi de ea îna-
inte sã se sfârºeascã.
Familia Prof. Dr. Eva ºi
Corneliu Sabetay nu o
vor uita niciodatã
apreciindu-i cinstea ºi
omenia cu care ne-a
onorat.
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Seria a II-a
Jiul Breasta – Viitorul Coºoveni 4-3,

Rapid Potmelþu – Interâ Secui 3-3, AS
Goieºti – Viitorul II Cârcea 3-2, Unirea
Braloºtiþa – Arena Bulls Preajba 3-1,
Voinþa Belcin – ªtiinþa Malu Mare 0-2,
Jiul Bucovãþ – Avântul Þuglui 0-3 (ne-
prezentare), Viitorul Craiova – Standard
ªimnicu de Sus 0-3 (neprezentare). Lu-
ceafãrul Craiova a stat.

1. Malu Mare   59 9. Belcin*        31
2. Coºoveni*    52 10. Braloºtiþa*  25
3. Preajba     44 11. ªimnicu S.* 22
4. Potmelþu*    41 12. Breasta*     22
5. Cârcea II*    40 13. Luceafãrul** 19
6. Secui* 40 14. Bucovãþ      11
7. Goieºti* 40 15. Viitorul Cr. 5
8. Þuglui 33

Seria a III-a
Viitorul Ghindeni – Olimpia Bãdoºi 3-1,

Fulgerul Mârºani – Unirea Tricolor Dãbuleni
6-1, Progresul Amãrãºtii de Sus – Unirea Amã-
rãºtii de Jos 2-2, Ajax Dobroteºti – Victoria
Cãlãraºi 6-2, Viitorul Bratovoieºti – Progresul
Castranova 0-3 (neprezentare). Viitorul Apele
Vii – AS Rojiºte nu s-a disputat, în timp ce
Unirea Tâmbureºti ºi Sporting Leu au stat.

1. Tâmbur.** 47     8. Amãr. S.*      33
2. Mârºani**  43     9. Castran.**     21
3. Dobroteºti* 40   10. Cãlãraºi**     21
4. Dãbuleni**  40   11. Bãdoºi**       20
5. Leu**     37  12. Ghindeni       18
6. Apele Vii*     34  13. Bratovoieºti    13
7. Rojiºte***    33  14. Amãr. J**     10
Progresul Castranova este penalizatã cu

6 puncte.
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri

mai puþin, *** - trei jocuri mai puþin

Seria I ºi-a încheiat etapele, mai rã-
mânând de disputat doar o restanþã.

1. Piscu Vechi   37 6. Dobridor      25
2. Siliºtea Cr.    34 7. Catane         22
3. Cioroiaºi*      32 8. Negoi           21
3. Basarabi        31 9. Ciuperceni*  19
5. Vela              25 10. Seaca C.     11

Seria a II-a – Etapa a 21-a
ªtiinþa Calopãr – Viitorul Mãceºu de Sus

2-5, Recolta Mãceºu de Jos – Aktiv Pa-
dea 1-0, Viitorul Gângiova – Unirea Goi-
cea 2-4, Recolta Urzicuþa – Dunãrea Gi-
ghera 2-4, Progresul Cerãt – Triumf Bâr-
ca 2-2. Viitorul Valea Stanciului – A.F.C.
Giurgiþa 0-3 (neprezentare).

1. Gighera     50       7. Cerãt*          31
2. Bârca        48       8. Urzicuþa*      21
3. Mãceºu S. 43 9. Padea           19
4. Mãceºu J.  38 10. Gângiova    14
5. Goicea   38 11. Calopãr       13
6. Giurgiþa   35 12. Valea St.      13

Seria I
Fulgerul Maglavit – Voinþa Caraula 3-3,

Avântul Giubega – Viitorul Vârtop 2-2, SC
Poiana Mare – CSM Progresul Bãileºti 0-0,
SIC Pan Unirea – Tractorul Cetate 3-0, Avân-
tul Rast – Viitorul Ciupercenii Noi 7-1, Re-
colta Galicea Mare – Flacãra Moþãþei 1-1,
Voinþa Radovan – Victoria Pleniþa 0-3, Viito-
rul Întorsura – Avântul Verbiþa 2-1.

1. SIC PAN 67      9. Întorsura*      29
2. Pleniþa 49      10. Ciupercenii N. 26
3. Poiana M.* 48   11. Maglavit         24
4. Moþãþei* 41     12. Radovan**     22
5. Rast* 39     13. Verbiþa           20

    6. Cetate* 39     14. Giubega         20
7. Caraula 38     15. Vârtop               17

    8. Bãileºti* 36     16. Galicea Mare  15
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt

penalizate cu 6 puncte.

Seria a III-a – Etapa a 21-a
Voinþa Puþuri – Avântul Pieleºti 4-0, Uni-

rea Câmpeni – Luceafãrul Popânzãleºti 8-1,
Viitorul Sadova – Energia Radomir 5-1, Atle-
tico Zãnoaga – Avântul Dobreºti 3-0, Unirea
Dioºti – Avântul Daneþi 3-1, Flacãra Drãgo-
teºti – Torentul Secui 3-4.

1. Radomir* 51        7. Pieleºti*        33
2. Daneþi* 43 8. Câmpeni*     26
3. Puþuri 42 9. Dioºti           23
4. Zãnoaga* 38 10. Secui*        19
5. Sadova* 37 11. Drãgoteºti* 8
6. Dobreºti* 37 12. Popânzãl.* 3
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6

puncte.

Seria a IV-a – Etapa a 22-a
Vulturul Cernãteºti – Progresul Mischii 3-

3, AS Greceºti – Energia Craiova 1-2, AS
Scaeºti – FC Schitu 2-1, Avântul Gherceºti –
Viitorul Sfârcea 3-0 (neprezentare), Viitorul
Brãdeºti – Jiul Mihãiþa 0-3 (neprezentare).
Viitorul Valea Fântânilor ºi Voinþa Raznic stau.

1. Scaeºti       52  7. Mihãiþa          25
2. Cernãteºti**   44 8. Valea F.**    19
3. Energia* 35 9. Mischii**     19
4. Raznic* 31 10. Sfârcea      16
5. Gherceºti 30 11. Brãdeºti      10
6. Schitu** 25 12. Greceºti 9
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri

mai puþin.

LIGA A V-A – ETAPA A 24-A

LIGA A VI-A

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Louis van Gaal, noul manager al lui UnitedLouis van Gaal, noul manager al lui UnitedLouis van Gaal, noul manager al lui UnitedLouis van Gaal, noul manager al lui UnitedLouis van Gaal, noul manager al lui United
Ceea ce s-a tot vehiculat în ultimul

timp, a devenit certitudine ieri. Louis Van
Gaal, 62 de ani, a fost numit noul mana-
ger al lui Manchester United, a anunþat
pe site-ul oficial gruparea de pe “Old
Trafford”. Olandezul, care îi succede lui
David Moyes, va prelua echipa dupã
Cupa Mondialã din varã ºi îi va conduce
pe “diavoli” pentru urmãtorii 3 ani.

Totodatã, oficialii lui Manchester au
anunþat cã Ryan Giggs va fi antrenorul
secund al echipei.

Van Gaal, în prezent selecþionerul
Olandei, va deveni primul antrenor din
istoria lui United care nu provine din

Marea Britanie ºi Irlanda.
Batavul, care a mai pregãtit în carie-

rã echipe de club precum Bayern Mun-
chen, Barcelona, Ajax sau Alkmaar, are
în palmares, la nivel continental, Liga
Campionilor, Cupa UEFA, Cupa Inter-
continentalã, dar ºi douã Supercupe ale
Europei.

Presa din Anglia a anunþat în ultimele
sãptãmâni cã Louis van Gaal va avea un
buget de 250 de milioane de euro pentru
transferuri, iar principalele þinte ale olan-
dezului sunt Kroos ºi Muller de la Bay-
ern Munchen, respectiv Hummels ºi
Reus de la Dortmund.

Maccabi TMaccabi TMaccabi TMaccabi TMaccabi Tel Ael Ael Ael Ael Avivvivvivvivviv
a cucerit Euroligaa cucerit Euroligaa cucerit Euroligaa cucerit Euroligaa cucerit Euroliga

Pornitã cu ultima ºansã în Final
Four-ul Euroligii masculine de baschet
de la Milano, echipa israelianã, Mac-
cabi Electra Tel Aviv, încurajatã de o
galerie numeroasã, a câºtigat trofeul,
dispunând, dupã prelungiri, duminicã,
de Real Madrid, scor 98-86.

Este pentru prima datã în ultimii 45
de ani când o ediþie a Euroligii se
decide dupã timpul regulamentar, iar
Maccabi, condusã din teren de
Tyrese Rice ºi Ricky Hickman, a
obþinut cel de-al ºaselea sãu trofeu
din istorie. Precedentele au fost
cucerite în 2005, 2004, 2001, 1981 ºi
1977. Real Madrid, echipa cu cele
mai multe titluri din istorie (8), nu a
mai dus Euroliga acasã de aproape
douã decenii (1995)!

Pe locul al treilea s-a clasat învin-
sa lui Real din semifinale, FC Barce-
lona, care a dispus 93-78 de TSKA
Moscova.

BASCHET (M)

Ce surprizã!

Djokovici la învins pe Nadal, în finalã la Roma
Novak Djokovici se apropie din ce

în ce mai mult de o revenire pe prima
poziþie în ierarhia mondialã a tenisului
masculin.

Sârbul, actualmente pe locul 2 ATP,
l-a învins, duminicã, pe Rafael Nadal,
numãrul 1 mondial, în finala turneului
de la Roma. Spaniolul a câºtigat primul
set cu 6-4, însã le-a cedat pe urmãtoa-
rele cu acelaºi scor, 6-3. Acesta este
cel de-al treilea triumf pentru Nole la

Foro Italico, dupã 2008 ºi 2011, ºi a
patra finalã câºtigatã la rând în faþa lui
Nadal, dupã Beijing, Turneul Campio-
nilor (ambele în 2013) ºi Miami (2014).
Scorul întâlnirilor directe continuã însã
sã fie favorabil ibericului, 22-19.

Altfel, competiþia femininã din ca-
pitala Italiei a fost câºtigatã de lidera
mondialã, americanca Serena Williams,
care a trecut clar de “gazda” Sara Er-
rani, scor 6-3, 6-0.

Halep,  of ic ial  pe locul  4 în clasamentul  WTHalep,  of ic ial  pe locul  4 în clasamentul  WTHalep,  of ic ial  pe locul  4 în clasamentul  WTHalep,  of ic ial  pe locul  4 în clasamentul  WTHalep,  of ic ial  pe locul  4 în clasamentul  WTAAAAA
Simona Halep ocupã locul 4 în iera-

hia jucãtoarelor profesioniste de tenis,
datã publicitãþii ieri, doar americanca

zente în Top 200, acestea sunt urmã-
toarele: Sorana Cîrstea – menþinere pe
locul 27, cu 1.710 puncte, Monica Ni-
culescu – salt de 3 poziþii, de pe 78 pe
75, cu 785 puncte, Alexandra Cadanþu
– în regres 9 locuri, de pe 71 pe 80, cu
734p, Irina-Camelia Begu – menþinere
pe locul 88 cu 698p, Alexandra Dulghe-
ru, salt de 10 poziþii, pânã pe 137, cu
458p, ºi Andreea Mitu – în coborâre de
pe 191 pe 193, cu 312p.

Serena Williams, chinezoaica Na Li ºi
poloneza Agnieszka Radwanska fiind
mai bine clasate ca sportiva româncã.

Cu 5.140 puncte, Halep, care s-a re-
tras sãptãmâna trecutã în optimi la Roma,
a depãºit-o pe Victoria Azarenka din Be-
larus, care a coborât pe 5, cu 4.741p.

Locul 4 pe care îl ocupã actualmen-
te Halep reprezintã cea mai bunã pozi-
þie pentru o jucãtoare din România.

Cât priveºte celelalte românce pre-
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Cum titlul se decisese sâmbãtã, în
posesia sa intrând Atletico Madrid, fapt
posibil dupã ce a remizat la 1 în „direc-
tul” cu Barcelona, duminicã toatã aten-
þia a fost captatã de acerba luptã din
zona retrogradãrii, unde cinci echipe
încercau  din rãsputeri sã evite ultime-
le douã locuri ce duceau în Segunda.
Printre ele, ºi formaþia românilor Con-
tra ºi Marica, Getafe, care avea nevoie
de o remizã pe terenul celor de la Rayo
pentru a continua ºi din sezonul viitor
în elita fotbalului spaniol. Iar Raþ&Co.
n-au încurcat planurile concitadinei ma-
drilene, victorioasã în cele din urmã cu
2-1, graþie unei „duble” a lui Marica (43
ºi 90+2 din penalty). Fãrã reuºitele „tri-
colorului”, Getafe ar fi retrogradat,
având rezultate directe mai slabe decât
Osasuna, prima echipã ce a încheiat sub
linie, în pofida succesului contra deja
retrogradatei Betis, 2-1 „acasã”. Partida de
la Pamplona a fost întreruptã timp de o ju-
mãtate de orã, dupã ce gazdele au deschis
scorul (min. 12), deoarece fanii au rupt un
gard imediat dupã gol, de bucurie. Inciden-
tul s-a soldat cu trei rãniþi. Ulterior, Federa-
þia spaniolã a luat decizia de a se amâna toa-
te reprizele secunde ale candidatelor Osasu-
nei la retrogradare.

În afara echipei din Pamplona ºi al lui
Betis, drumul ligii secunde l-a luat ºi Valla-
dolid, învinsã în propriul fief de Granada,
scor 1-0. ªi dacã obþinea cele trei puncte
Valladolid retrograda, având “directe” mai
slabe cu Osasuna. Speranþele celor de la
Valladolid þineau de înfrângeri ale lui Getafe
ºi Almeria (0-0 “acasã” cu Bilbao).

Marica a dat lui Getafe
„aerul necesar pentru a
respira”

Revenind la performanþa lui Marica, aces-
ta a þinut capul de afiº în majoritatea jurnale-
lor spaniole apãrute ieri.

„Ciprian o salveazã pe Getafe”, au titrat

Marica, eroul lui GetafeMarica, eroul lui GetafeMarica, eroul lui GetafeMarica, eroul lui GetafeMarica, eroul lui Getafe
„Tricolorul”, cu o „dublã”, a salvat de la retrogradare formaþia pregãtitã de Cosmin Contra

FC Torino depindea doar de ea, în con-
fruntarea de la Florenþa, pentru a ajunge
întâia oarã în competiþiile continentale,
dupã o absenþã de 20 de ani. Piemontezii
au cedat însã dramatic ultimul loc (6)
de Liga Europa, izbutind doar o remizã,
2-2, cu penalty ratat în minutul 90+3.
Unul dintre cei mai buni oameni ai „tau-
rilor” din acest sezon, Alessio Cerci, a
nãruit visurile împãtimiþilor fani torinezi,
execuþia sa de la punctul cu var
fiind deturnatã de Rosati. Ulte-
rior, atacantul nu ºi-a putut stã-
pâni lacrimile minute în ºir
(foto). Pânã aici, dupã o primã
reprizã albã, Fiorentina, echipã
lipsitã de obiectiv la aceastã par-
tidã, condusese de fiecare datã
(nr. a se vedea marcatorii în par-
tea dreaptã a materialului).

De neaºteptata sincopã a lui
Torino a profitat Parma, care a
trecut cu 2-0 de Livorno, în-
torcându-se în Europa dupã o
absenþã de 7 ani.

Altfel, marile decepþii ale
acestei ediþii a campionatului ita-
lian sunt Milan ºi Lazio, out dupã
mult timp din competiþiile con-
tinentale.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 38-A (ULTIMA)
Vineri: Malaga – Levante 1-0 (Portil-

lo 60).
Sâmbãtã: Real M. – Espanyol 3-1 (Bale

64, Morata 86, 90+1 / Pizzi 90; Gabriel

Torje a fost rezervã la oaspeþi), Barcelo-
na – Atl. Madrid 1-1 (Alexis 34 / Godin

49), Valencia – Celta 2-1 (Feghouli 41,

Piatti 55 / I. Lopez 5).
Duminicã: Sociedad – Villarreal 1-2

(Vela 90+3 / Dos Santos 26, Uche 69),
Rayo – Getafe 1-2 (Trashorras 67 / Ma-

rica 43, 90+2 pen.; Internaþionalul nos-

tru a fost integralist. Ca ºi Rãzvan Raþ,

de cealaltã parte), Almeria – Bilbao 0-0,
Valladolid – Granada 0-1 (Mitrovici 44

aut.), Osasuna – Betis 2-1 (Riera 12,

Acuna 22 / Chica 71), Sevilla – Elche
3-1 (Iborra 16, 72, Samperio 61 / Boa-

kye 90+2; Cristian Sãpunaru nu s-a aflat

în lotul gazdelor).
1. Atl. Madrid 90 11. Malaga 45
2. Barcelona 87 12. Rayo 43
3. Real M. 87 13. Getafe 42
4. Bilbao 70 14. Espanyol 42
5. Sevilla 63 15. Granada 41
6. Villarreal 59 16. Elche 40
7. Sociedad 59 17. Almeria 40
8. Valencia 49 18. Osasuna 39
9. Celta 49 19. Valladolid 36
10. Levante 48 20. Betis 25
* - un joc mai puþin.

Locurile 1-4 – grupe ºi preliminarii

Champions League, locurile 5-7 – grupe

ºi preliminarii Europa League, locurile

18-20 au retrogradat..

prestigioasele Marca ºi As. Marca a precizat
cã românul “ºi-a justificat achiziþionarea de
cãtre clubul spaniol cu douã goluri ce aduc
participarea la un nou sezon de prim eºalon”.

As a mai scris cã, la golul înscris din pe-
nalty, Marica a dat echipei Getafe “aerul ne-
cesar pentru a respire”, într-un moment în
care formaþia pregãtitã de Cosmin Contra
pãrea sã aibã nevoie de “respiraþie ar-
tificialã”.

“Ciprian o menþine pe Getafe în
Primera”, a titrat ºi Las Provincias,
menþionând cã echipa lui Contra ºi
Marica a obþinut o victorie „drama-
ticã”.

“Un gol al lui Ciprian în minutele
de prelungire confirmã salvarea echi-
pei Getafe”, a notat Mundo Deporti-
vo, în timp ce Europa Press a scris:
“Ciprian o menþine pe Getafe încã
un an în Primera”.

Contra: “Ciprian a
fãcut un meci enorm”

Dupã victoria cu Rayo, Cosmin
Contra, care a preluat-o pe Getafe

în etapa a 27-a, a vorbit de-
spre finalul de sezon ºi planu-
rile de viitor pe care le are cu
gruparea madrilenã.

“O victorie muncitã, o vic-
torie pentru care am suferit
mult, dar meritatã. E o victo-
rie mare.Ciprian a fãcut un
meci enorm, a ajutat echipa sã
rãmânã în prima divizie.

Înaintea ultimelor cinci eta-
pe, nimeni nu ne dãdea vreo
ºansã, dar am crezut în bãieþi-
.Este meritul lor. Am evoluat
din ce în ce mai bine ºi am
ajuns sã depindem doar de noi
în ultima etapã.

Rayo este foarte puternicã
pe teren propriu, dar s-a vãzut
cã Getafe meritã sã rãmânã în
Primera.Vrem sã facem o echi-

pã puternicã la anul ºi sã fim în prima jumã-
tate a clasamentului”, a spus Contra, la Dol-
ce Sport.

15 puncte a adunat Contra de când a pre-
luat-o pe Getafe (4 victorii, 3 remize ºi 4 în-
frângeri), dintre care 11 în ultimele 5 runde.

6 goluri a reuºit Marica în acest sezon de
Primera, în 23 de apariþii.

„Toro” a ratat, dramatic, Europa League

SERIE A – ETAPA A 38-A
(ULTIMA)

Sâmbãtã: Udinese – Sampdoria 3-3 (Di

Natale 26, 31, 88 / Okaka 10, Eder 53,

Soriano 55).
Duminicã: Catania – Atalanta 2-1 (Lodi

65, Bergessio 90+2 pen. / M. Kone 80;

Constantin Nica a fost rezervã la oas-

peþi), Juventus – Cagliari 3-0 (Silvestri 8

aut., Llorente 15, Marchisio 40), Genoa
– Roma 1-0 (Fetfatzidis 83; Patru ro-

mâni au fost rezerve la capitolini: vete-

ranul Bogdan Lobonþ ºi tinerii Deian

Boldor, Mihai Bãlaºa ºi Vlad Marin),
Lazio – Bologna 1-0 (Biglia 90+4 pen.;

La gazde, ªtefan Radu a bifat toate mi-

nutele), Napoli – Verona 5-1 (Callejon 5,

Zapata 13, 25, Mertens 61, 77 / Iturbe

66), Chievo – Inter 2-1 (Obinna 73, 89 /

Andreolli 41; Adrian Stoian a fost rezer-

vã la gazde) ,  Parma – Livorno 2-0

(Amauri 62, 80), Milan – Sassuolo 2-1

(Munatari 2, De Jong 27 / Zaza 90 pen.),
Fiorentina – Torino 2-2 (Rossi 57 pen.,

Rebici 79 / Larrondo 67, Kurtici 84).
1. Juventus 102 11. Atalanta 50
2. Roma 85 12. Sampdoria 45
3. Napoli 78 13. Udinese 44
4. Fiorentina 65 14. Genoa 44
5. Inter 60 15. Cagliari 39
6. Parma 58 16. Chievo 36
7. Torino 57 17. Sassuolo 34
8. Milan 57 18. Catania 32
9. Lazio 56 19. Bologna 29
10. Verona 54 20. Livorno 25
* - un joc în plus.

Locurile 1-3 – grupe ºi preliminarii

Champions League, locurile 4-6 – grupe

ºi preliminarii Europa League, locurile

18-20 au retrogradat.

Record fabulos
pentru Juve

Tot în Seria A, campioanã încã din urmã
cu câteva runde, rivala de moarte a lui
“Toro”, Juventus, a reuºit sã stabileascã,
duminicã, un nou record european. Dupã
dupã 3-0 cu Cagliari, “Bãtrâna Doamnã” a
devenit prima echipã din Top 10 campiona-
te europene care izbuteºte sã strângã 102

puncte într-un sezon, în 38 de partide.
Precedentul în Top 10 ligi europene era

cel al Benficãi, din sezonul 1990-1991, când
„vulturii” ar fi reuºit 101 puncte (dacã s-ar
fi acordat 3 puncte la victorie atunci). Real
Madrid, în 2011-2012, ºi Barcelona, în 2012-
2013, au strâns câte 100 de puncte, recor-
durile precedente în Top 5 ligi europene.

În întreaga Europã, însã, recordul îl deþi-
ne în continuare Celtic Glasgow, care a câº-

tigat campionatul scoþian
în sezonul 2001-2002 cu
103 puncte!

Totuºi, Juve a mai
reuºit ceva. Din sezonul
2003-2004, de la FC
Porto, nici o altã echipã
nu a reuºit sã câºtige toa-
te meciurile de pe teren
propriu în Top 10 cam-
pionate europene. Porto
a reuºit atunci 17 victo-
rii din 17 pe teren pro-
priu. Juve a câºtigat, în
acest sezon, 19 din 19 pe
“Juventus Stadium”.
Doar francezii de la
Saint-Etienne mai reuºi-
serã asta, în sezonul
1974-1975.



C     M     Y       K

C     M     Y       K

20 / cuvântul libertăţii marţi, 20 mai 2014sport Pagină realizată de COSMIN STAICU

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 33 22 10 1 69-18 76
Astra 33 21 6 6 66-27 69
Petrolul 33 17 14 2 50-20 65
Dinamo 33 16 8 9 50-33 56
CFR Cluj 33 13 12 8 43-31 51
FC Vaslui 33 15 6 12 37-28 51
Pandurii 33 13 8 12 56-39 47
Botoşani 33 12 7 14 35-50 43
Ceahlăul 33 10 11 12 27-30 41
Oţelul 33 12 4 17 41-50 40
„U” Cluj 33 11 7 15 29-43 40
Chiajna 33 10 9 14 34-46 39
Gaz Metan 33 10 8 15 31-37 38
FC Braşov 33 9 10 14 31-39 37
Viitorul 33 9 10 14 28-50 37
ACS Poli 33 9 8 16 25-42 35
Săgeata 33 9 8 16 30-53 35
Corona 33 2 8 23 20-66 14

6

5

4

LIGA I
Etapa a XXXIV-a

Meciul FC Vaslui – Astra Giurgiu s-a jucat aseară.
„U” Cluj – Pandurii – astăzi, ora 18.15
Corona – Petrolul – astăzi, ora 19
Steaua – Oţelul – astăzi, ora 20
FC Botoşani – Dinamo – mâine, ora 18
Săgeata – CFR Cluj – mâine, ora 21
ACS Timişoara – Concordia – mâine, ora 21
Gaz Metan – FC Braşov – mâine, ora 21
Viitorul – Ceahlăul – mâine, ora 21

CS Universitatea a fost printre
cele 3 echipe care nu au primit ini-
ţial licenţa pentru Liga I din partea
comisiei specializate a FRF, alături
de Rapid şi Gloria Bistriţa. La apel
însă, clubul din Bănie a  fost sin-
gurul care a avut câştig de cauză,
fiindcă problema sa era una sim-
plă: nu putea justifica situaţia fi-
nanciară pe anul precedent. Întru-
cât clubul nu exista acum un an,
cazul s-a rezolvat simplu. CS Uni-
versitatea a anunţat încă de sâm-
bătă vestea că îndeplineşte condi-
ţiile pentru Liga I, iar ieri a venit şi
comunicatul oficial: „Comisia a
admis apelul clubului Sportiv U
Craiova SA, a desfiinţat hotărârea
Comisiei de fond şi a acordat li-
cenţa pentru participarea la cam-
pionatul naţional Liga I în sezonul
2014-2015 Clubului Sportiv U Cra-
iova SA”. Directorul de Licenţiere

Succese în capitală
pentru atleţii craioveni

Atleţii craioveni au alergat cu succes duminică la
Semi-Maratonul Internaţional Petrom, desfăşurat la
Bucureşti. Într-un concurs  în care au luat parte spor-
tivi din toate colţurile lumii, dar şi oameni obişnuiţi
care practică jogging-ul, atleţii clubului CSM Craiova
au fost în prim-plan. Organizată pe mai multe probe,
competiţia a adunat un număr generos de participanţi,
atraşi cel mai probabil de premiile în bani oferite câş-
tigătorilor. În proba de 3 km, podiumul a fost ocupat
de doi atleţi ai CSM Craiova, Ştefana Andrei (locul 1)
şi Cezar Bobolicioiu (locul 3), aceştia fiind urmaţi de
Buşcă Marius (locul 4) şi Rotaru Aurel (locul 6), ulti-
mul având dublă legitimare cu LPS Petrache Trişcu.
În lis ta premianţilor probei de 10, 5 km s-a aflat
Buşcă Marius,  care a terminat cursa al doilea, iar
ac esta a mai luat parte şi la întrecerea de ştafetă,

unde a păşit pe prima treaptă a podiumului împreu-
nă cu trei sportivi din Bucureşti.

Juniorii de ’97 merg la turneul semifinal
Echipa de juniori B (născuţi cel mai devreme în

1997) a Universităţii Craiova s-a calificat la turneul
semifinal, încheind etapa intermediară pe locul secund.
Băieţii pregătiţi de Nelu Petrişor aveau nevoie de un
succes în ultimul joc din seria a III-a, disputat acasă,
cu CS Mioveni, pe care l-au câştigat cu 2-0. Câteva
sute de spectatori au asistat la partida disputată pe
arena „Petre Deselnicu” şi adjudecată de gazde prin
golurile lui Buzărnescu şi Gheorghiu, care au punctat
în debutul părţii secunde. Nelu Petrişor a mizat pe:
Ilie Burci - Mihăiţă Ghincea (Alexandru Obeanu 68),

Alin Dudea (Cătălin Tureac 80), Samuel Luică, Cris-
tian Andrei (Mario Tănase 60) - Dan Căpăţână, Ale-
xandru Armăşelu, Paul Hodea, Darius Costea - Dan
Buzărnescu, Bogdan Gheorghiu (Dinel Staicu jr. 70).
Puştii au sărbătorit calificarea „Noi ne-am făcut grea
calificarea în faza finală. Am câştigat două jocuri difi-
cile la început, după care a apărut o relaxare. Acum
se pare că ne-am revenit, am dat dovadă de charac-
ter. Aşa cum îi ştiam eu pe băieţi, au luptat, s-au dă-
ruit, şi victoria şi calificarea sunt meritate. Acest pas
înseamnă un plus pentru copii, le va da încredere în

forţele proprii. Obiectivul nostru este să ne creăm
o imagine bună, să fim în primele echipe din ţară,
aşa cum eram acum câţiva ani, şi deja am făcut
primul pas” a spus Nelu Petrişor. În celălalt meci
din grupa preliminară, ACS UTA Bătrâna Doamnă
Arad a câştigat în deplasare derby-ul cu Banatul
Timişoara, scor 2-1 şi a obţinut calificarea la tur-
neul semifinal de pe primul loc. Clasamentul final:
1. Bătrâna Doamnă UTA 10p, 2. CS Universitatea
Craiova 9p, 3. Banatul Timişoara 8p, 4. CS Mio-
veni 7p. Cele două grupe semifinale, de câte patru
echipe îşi vor disputa meciurile în perioada 31 mai
– 4 iunie. Celelalte 6 formaţii calificate la penultima
fază a campionatului naţional sunt: CSMS Iaşi, CSS
Botoşani, Viitorul Constanţa, Dinamo, Viitorul Mi-
hai Georgescu Piteşti şi Universitatea Cluj.

În prima fază, CSU a fost refuzată pentru că nu prezentase
raportul financiar din sezonul trecut, când nu exista

Licenţa Craiovei, confirmată de FRF
Viorel Duru a precizat
că regula celor 3 ani
de afiliere la FRF nu se
aplică pentru acordarea
licenţei de Liga I

din cadrul Federaţiei, Viorel Duru,
şi preşedintele Comisiei de Apel,
Mihai Micu, au prezentat conclu-
ziile procesului de licenţiere la Liga
a 2-a pentru sezonul 2014 – 2015.
Gloria Bistriţa şi Rapidul nu au pri-
mit nici la apel o decizie favorabilă
şi mai au doar soluţia TAS, în ter-
men de 21 de zile. Cât despre Cra-
iova, Viorel Duru a explicat refu-
zul iniţial al acordării licenţei: „La
Craiova, pe articolul 45 care spu-
ne că solicitantul de licenţă trebuie
să întocmească şi să prezinte licen-
ţiatorului situaţiile financiare anua-
le încheiate la data obligatorie anu-
lui anterior în care se solicită licen-
ţa. Ori acest club a fost înfiinţat în
iunie 2013 şi noi am considerat că
nu este relevantă această încălca-
re a articolului 45, pentru că nu
putea să prezinte aceste informaţii
anterioare anului 2013. Acea cerinţă
nu are calitatea de decădere din
drepturi” a declarat oficialul FRF.

Duru: „Nu va mai exista
un alt caz CSU Craiova”

Duru a explicat că licenţa de
Liga I nu mai depinde de cei 3 ani

necesari ca membru FRF, acest
lucru fiind solicitat doar în cupele
europene. În primul rând, echipele
se pot afilia la FRF din Liga a III-
a, aşa încât nu este nevoie decât
de doi ani pentru a ajunge, teore-
tic, în primul eşalon. „Nu e în ju-
risdic ţia comisiilor de licenţiere
verificarea îndeplinirii principiului
meritului sportiv. Pentru Liga I nu
se mai evaluează vechimea ca şi
membru afiliat de trei ani, ci nu-
mai pentru cupele europene, arti-
colul 11 din regulament care spu-
ne că această calitate de trei ani se
verifică doar pentru solicitantul de
licenţă pentru cupele europene. Am
scos din licenţă acest cr iteriu al
calităţii timp de trei ani ca membru
al FRF, pentru că pentru a promo-
va în Liga I nu îţi trebuie trei ani,
ci doi ani, pentru că la FRF te afi-
liezi în momentul în care promo-
vezi din Liga a IV-a în Liga a III-a.
Poţi promova imediat în Liga a II-
a şi din al treilea sezon poţi pro-
mova în Liga I, iar atunci când ceri
licenţă de Liga I nu ai decât doi ani
ca membru afiliat. Ştiam de cazul
Craiova, dar fiind vorba de hotă-
rârea Adunării Generale a FRF, nu
puteam să fac o regulă specială

pentru clubul respectiv. Trei ani
pentru Liga I nu se poate, normal
ar trebui să fie doi ani, dar pentru
că era cazul ăsta al Craiovei, care
fusese invitată de Adunarea Gene-
rală a FRF să participe în Liga a II-
a, am arătat că nu trebuie să mai
evaluăm calitatea de membru afi-

liat cu o anumită vechime. Eu sunt
convins că a fost excepţia de la
aplicarea principiului meritului
sportiv în cazul invitării unei echi-
pe din Craiova şi nu se va mai în-
tâmpla aşa ceva, iar prin urmare
nu avea sens să fac o regulă spe-
cială pentru un anumit club” a de-

clarat Duru.


