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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Acasă la mine, Popescule,
treburile sunt împărţite: eu fac
ce este de făcut şi nevastă-mea
îmi spune ce să fac.

actualitate / 5

Societatea Electropute-
re VFU – Recon în parte-
neriat cu corporaţia ame-
ricană Caterpillar SA a

prezentat, ieri, în premieră, prima locomotivă Diesel 1250, des-
tinată serviciului de manevră grea şi transportului de marfă.
Locomotiva a fost botezată, simbolic, „TerraNova”, iar primele
opt bucăi vor fi exportate în Europa de Vest, piaţa externă fiind
cea vizată de producător. La eveniment au fost prezeni Allen
Helton, manager în cadrul Caterpillar Inc, şi Lia Olguţa Vasi-
lescu, primarul municipiului Craiova.
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Alegerile
europarlamentare:
Bizareriile
sondajelor de opinie

Fireşte,  România nu e ste
„buricul” Uniunii Europe ne ,
es te  doar unul dintre cele 28
de  s tate membre,  care  şi aşa
mai are  de rezolvat, între  al-
te le , proble ma Sche ngen, ca
să f ie  în rândul lumii. Cu toa-
te acestea, faţă de  alte  ţări
„problemă” a UE,  România
e ste o ţară „cuminte”,  fără
partide eurosce ptice  sau na-
ţionaliste,  ai căror re pre ze n-
tanţi în Parlamentul European
să se alăture te norilor consa-
craţi,  livraţi de Frontul Naţi-
onal sau UKIP.
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$1 EURO ...........................4,4343 ............. 44343
1 lirã sterlinã..........................5,4499.......................54499
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METEO

1 dolar SUA.......................3,2374........32374
1 g AUR (preþ în lei).......134,5050.....1345050

Cursul pieþei valutare din 21 mai 2014-anunþat de BNR
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Senin

Vicepreºedintele SUA, Joe Biden,
a ajuns, ieri dupã-amiazã, la Bucu-
reºti, la bordul Air Force 2, împre-
unã cu soþia sa Jill, pentru o vizitã
oficialã de douã zile, în care se va
întâlni cu preºedintele Bãsescu, cu
premierul Ponta ºi cu societatea ci-
vilã, tema centralã fiind situaþia re-
gionalã. Aeronava Air Force Two a
aterizat pe Aeroportul Internaþional
„Henri Coandã” la ora 14,52, dele-
gaþia americanã fiind întâmpinatã de
ministrul român al Afacerilor Ex-
terne, Titus Corlãþean. Joe Biden s-
a deplasat ulterior la Baza aerianã
90, unde a fost aºteptat de minis-
trul Apãrãrii, Mircea Duºa. În dis-
cursul susþinut în faþa militarilor
români ºi americani, el a evidenþiat
cã România a fost mereu un parte-
ner ºi un aliat de încredere pentru
SUA. „Este clar pentru noi cã ro-
mânii sunt aliaþi devotaþi ºi nu m-
am îndoit de acest lucru niciodatã,
încã de când se fãceau eforturi pen-
tru intrarea României în NATO. Aþi
fost mereu parteneri de încredere.
România, la ora actualã, ne ajutã cu
baza aerianã (n.r. – Mihail Kogãlni-
ceanu) care ne susþine efortul pen-
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Atenþionare MAE de cãlãtorie
în Thailanda pentru cetãþenii
români

Ministerul Afacerilor Externe
atenþioneazã cetãþenii români
cã, din cauza intensificãrii
miºcãrilor de stradã, atât pro,
cât ºi anti-guvernamentale,
armata regalã a declarat legea
marþialã în Thailanda ºi îi
sfãtuieºte sã se informeze pe cei
care se aflã sau vor sã cãlãto-
reascã în acest stat. “Ministerul
Afacerilor Externe informeazã
cã, la data de 20 mai 2014, din
cauza intensificãrii miºcãrilor
de stradã, atât pro, cât ºi anti-
guvernamentale, armata Regalã
a declarat Legea Marþialã în
Regatul Thailandei. În prezent,
aceasta a mobilizat trupe în
punctele cheie ale oraºului
Bangkok, însã nu au fost
înregistrate violenþe. Menþio-
nãm cã traficul se desfãºoarã
cu dificultate, iar unele
autostrãzi sunt blocate”, se
aratã într-un comunicat MAE.
Ministerul de Externe reco-
mandã tuturor cetãþenilor care
se aflã pe teritoriul acestui
stat sau care doresc sã cãlãto-
reascã în Regatul Thailandei
sã consulte site-urile de
specialitate, precum ºi pagina
de Internet www.mae.ro, pentru
informaþii actualizate. Armata
thailandezã a decretat ieri legea
marþialã în regat, care de mai
multe luni este afectat de o crizã
politicã gravã ºi manifestaþii
antiguvernamentale, soldate cu
28 de morþi ºi sute de rãniþi,
relateazã AFP.

tru transportul cãtre Afganistan. Ro-
mânia lucreazã pentru mãrirea bu-
getului la 2% din PIB ºi ar trebui sã
realizeze acest lucru. Eu cred cã
sunteþi cea mai bunã generaþie de
luptãtori pe care a produs-o þara
dvs. (...) Puteþi sã vã bazaþi pe noi.
(...) Aºa cum a spus preºedintele
Obama, naþiunile NATO nu sunt
niciodatã singure”, a subliniat vice-
preºedintele SUA. Referinduse la
conflictul din Ucraina, Biden a spus
cã „sgresiunea din Crimeea ne rea-

minteºte de ce avem nevoie de
NATO. Rusia a violat nu numai su-
veranitatea Ucrainei, dar ºi princi-
piul fundamental din secolul XX.
Graniþele Europei nu trebuie schim-
bate cu forþa. Condamnãm acþiuni-
le Rusiei în Crimeea”. Cele mai im-
portante întâlniri oficialul american
le va avea astãzi: cu preºedintele
Traian Bãsescu ºi cu premierul Vic-
tor Ponta. Potrivit Administraþiei
Prezidenþiale, ºeful statului îl va
primi pe vicepreºedintele SUA la ora

9,25, urmând ca ulterior sã aibã con-
vorbiri tete-a-tete ºi convorbiri ofi-
ciale, cu participarea membrilor ce-
lor douã delegaþii oficiale. Cei doi vor
susþine, de la ora 10,45, o declaraþie
de presã comunã, iar la ora 14,15
vicepreºedintele SUA va susþine o alo-
cuþiune la Palatul Cotroceni.

Palatul Victoria va deveni o for-
tãreaþã astãzi, cu prilejul vizitei vi-
cepreºedintelui SUA, Joe Biden,
dupã cum a afirmat ieri premierul
Victor Ponta, cu ocazia festivitãþii
de premiere a câºtigatorilor celei de
a 11-a ediþii a competiþiei „Scoala
Europeanã”, desfãºuratã sub patro-
najul Parlamentului European. „Sun-
teþi norocoºi, imediat dupã aceastã
festivitate ºi dupã ºedinþa de guvern,
clãdirea aceasta va deveni o fortã-
reaþã pentru cã, mâine (n.r. - as-
tãzi), vicepreºedintele Statelor Uni-
te va fi aici ºi mãsurile de securitate
nu vor mai permite vreo douã-trei
zile sã organizãm acest eveniment”,
le-a spus Ponta participanþilor. Ime-
diat dupã festivitate, premierul Pon-
ta a inspectat personal sala din Pa-
latul Victoria în care va avea între-
vederea cu vicepreºedintele Biden.

Premierul Victor Ponta i-a cerut
ieri ministrului Justiþiei sã sesizeze
Consiliul Superior al Magistraturii
(CSM) în cazul preºedintelui Tra-
ian Bãsescu, arãtând cã a vãzut de-
claraþia acestuia prin care spune cã
„a oprit arestãrile în perioada cam-
paniei electorale, dar le dã drumul
la arestãri dupã”. Solicitarea i-a fost
adresatã ministrului Justiþiei, Robert
Cazanciuc, în ºedinþa de guvern, în
faþa presei. „Avem o economie care
performeazã, avem relaþii internaþi-
onale foarte bune, trebuie sã avem
ºi o justiþie cu adevãrat independen-
tã. Am vãzut declaraþia preºedinte-
lui Bãsescu prin care spune cã a
oprit arestãrile în perioada de cam-
pania electoralã, dar le dã drumul la
arestãri dupã. Cred cã e o declara-
þie iresponsabilã, ca multe altele, dar

Ponta cere sesizarea CSM pentru declaraþiile
lui Bãsescu privind arestãrile

vã rog, domnule ministru, sã sesi-
zaþi Consiliul Superior al Magistra-
turii. Dacã nici asta nu este o inter-
venþie brutalã în justiþie...Eu cred,
în primul rând, cã e o minciunã, nu
cred cã preºedintele Bãsescu poate
sã opreascã arestãri în campanie
sau în necampanie, dar simplul fapt
cã preºedintele statului afirmã ase-
menea lucruri legate de campania
electoralã ºi de arestãrile de la DNA
cred cã trebuie sancþionat”, a spus
Ponta. Premierul a arãtat cã prin se-
sizarea CSM vrea sã fie transmis
un semnal foarte clar cã nici preºe-
dintele, nici un alt om politic nu poate
sã opreascã sau sã dea drumul la
arestãri ºi cã justiþia funcþioneazã nu
pe criteriul campaniilor electorale,
ci pe cel al aflãrii adevãrului ºi res-
pectãrii legii. Preºedintele Traian Bã-

sescu a declarat,
într-un interviu
acordat postului
de televiziune Te-
leM, întrebat de-
spre faptul cã
parcã DNA „a
oprit motoarele”
dupã ce a început
campania, cã el-
 crede „cã au fã-
cut foarte bine ca
pe perioada cam-
panei, ºi se întâmplã în toate þãrile
civilizate, sã nu vinã cu arestãri,
pentru cã pot influenþa campania”.
La remarca moderatorului conform
cãreia nu se poate vorbi, deci, de o
stopare ºi cã „dupã 26 mai...”, Bã-
sescu a spus: „DNA îºi reia activi-
tatea, dar nici acum nu e stopatã.

Dumneavoastrã înþelegeþi prin acti-
vitatea DNA sau a DIICOT dacã
aresteazã oameni politici. Sunt foar-
te multe dosare care se deruleazã
acum la DNA, la DIICOT, sunt
chemaþi oamenii la declaraþii, se in-
vestigheazã, deci nu e un semn cã
nu ºi-ar mai face treaba DNA”.

PNDR 2014- 2020 a început ieri sã primeas-
cã primele cereri de finanþare, a anunþat vicepre-
mierul Daniel Constantin, ministru al Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale. „Începând de azi (ieri —
n.r.), PNDR 2014-2020 primeºte primele pro-
iecte. Sunt însã câteva particularitãþi pe care aº
vrea sã le prezentãm beneficiarilor. În primul
rând, proiectele se depun online, totul este pe
calculator, în special de cãtre fermierii mari. Ei
nu trebuie sã mai vinã decât o singurã datã la
APIA, atunci când proiectul este aprobat. A doua
particularitate la care þin foarte tare se referã la
faptul cã pentru fermierii mici ºi mijlocii, care

Constantin: PNDR 2014-2020 primeºte primele proiecte
nu au posibilitatea sã depunã online sau cu sigu-
ranþã sã îºi plãteascã un consultant, introducem
acele proiecte tip de care am vorbit. Ele au fost
disponibile de anul trecut într-un numãr de ºase
proiecte, dar astãzi avem încã 10 proiecte pe
care le lansãm ºi care sunt disponibile pe site-ul
Agenþiei de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pes-
cuit”, a spus Constantin. ªeful MADR a explicat
cã prin aceste proiecte tip un fermier poate sã
obþinã o finanþare în trei paºi, APDRP fiind cea
care introduce proiectul pe fluxul de finanþare.
Mãsura lansatã ieri, respectiv 121 „Modernizarea
exploataþiilor agricole”, este deschisã în perioada

20 mai — 18 iulie 2014, iar fondurile disponibile
pentru aceastã sesiune sunt de 150 milioane de
euro. Din aceastã sumã, 35 milioane de euro vor
fi destinate fermelor de familie, un procent de 50%
fiind alocat fermelor vegetale ºi 50% fermelor
zootehnice. Alte 15 milioane euro sunt alocate in-
tegral pentru îndeplinirea standardelor în sectorul
zootehnic. Pentru exploataþiile agricole este dis-
ponibilã o alocare de 100 milioane euro, împãrþitã
în mod egal între fermele vegetale ºi fermele zoo-
tehnice.  Tot ieri însã a avut loc ºi „lansarea unei
alte mãsuri, cea de bunãstare la sectorul de porci-
ne ºi pãsãri”, a menþionat ministrul.
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Începând de sâmbãtã, când hi-
drologii au instituit cod portocaliu
de inundaþii pe Dunãre, în Mehe-
dinþi, Dolj, Olt ºi Teleorman, digu-
rile sunt monitorizate în permanen-
þã ºi, acolo unde a fost cazul, s-au
executat lucrãri de supraînãlþare cu
saci de nisip. Conform prognozei
INHGA – CNPH debitul Dunãrii la
intrarea în þarã (secþiunea Baziaº)
în intervalul 19-20 mai a.c. a fost
în creºtere, pânã la valoarea de
13.000 metri cubi pe secundã,
aproape dublu faþã de media mul-
tianualã a lunii mai, de 7.250 metri
cubi pe secundã.

Conform reprezentanþilor Admi-
nistraþiei Bazinale de Apã Jiu, ni-
velurile pe Dunãre la staþiile hidro-
metrice, se situau ieri la ora 14.00,
peste cota de pericol la s.h. Bistreþ
ºi peste cota de inundaþie la s.h.
Calafat, Bechet ºi Gruia.

Circulaþia autoturisme-
lor prin portul Bechet,
restricþionatã
în continuare

Patru localitãþi doljene au fost
afectate de viitura de pe Dunãre:
Bechet ºi comunele Piscu Vechi,
Desa ºi Cetate. Au fost inundate
50 de hectare de teren agricol la

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Dunãrea devine tot mai ameninþãtoare de la o
zi la alta. În sudul judeþului, pompierii din cadrul
ISU Dolj, dar ºi primarii localitãþilor de pe malul
stâng al fluviului sunt în alertã maximã, pregã-
tiþi sã intervinã dacã situaþia o va impune. În aº-
teptarea vârfului de viiturã, când se prognozeazã
cã Dunãrea va atinge un debit de 13.500 de metri
cubi pe secundã, a fost supraînãlþat digul cu saci
de nisip în zona satului Ciupercenii Vechi, ºi a
fost ridicat unul nou pentru apãrarea incintei
portului din Bechet. Din cauza nivelului tot mai
ridicat al Dunãrii, câteva sute de hectare de tere-

nuri agricole, pãºune ºi pãdure au fost deja inun-
date. Debitul ridicat al fluviului este cauzat în
principal de ploile diluviene cãzute în amonte pe
teritoriul Serbiei, încât râul Sava, care se varsã
în Dunãre la Belgrad, genereazã îngrijorare. În
Serbia se vorbeºte cã inundaþiile de acum nu au
mai fost înregistrate de 120 de ani, epoca prime-
lor mãsurãtori. În Bosnia, un sfert din populaþia
þãrii este afectatã de inundaþii ºi un milion de
persoane nu au apã potabilã. Singura diferenþã
faþã de rãzboiul intercomunitar din 1992-1995 este
numãrul mai mic de morþi ºi de sinistraþi.

Cetate ºi un total de 711 hectare
de pãºune – 500 de hectare la Pis-
cu Vechi, 171 de hectare la Desa
ºi 40 de hectare la Cetate. Din ca-
uza revãrsãrii Dunãrii au fost afec-
tate ºi 810 hectare de pãdure: 650
de hectare la  Piscu Vechi – Oco-

lul Silvic Poiana Mare ºi 160 de
hectare la Cetate. Potrivit reprezen-
tanþilor Administraþiei Bazinale de
Apã Jiu, au fost afectate de creº-
terea nivelurilor ºi debitelor pe flu-
viu suprafeþele riverane situate în
zonele joase din lunca Dunãrii, pre-
dispuse la inundaþii. Din cauza

Urgenþã ºi serviciile voluntare ale
acestora. A.B.A. Jiu monitorizea-
zã permanent cu personal de spe-
cialitate zonele riverane fluviului,
precum ºi lucrãrile cu rol de apã-
rare aflate în administrare.

De asemenea, se urmãreºte
evoluþia situaþiei hidrometeorolo-
gice ºi asigurarea fluxului infor-
maþional conform O.C al MMP
ºi MAI nr. 1422/192, în confor-
mitate cu „Regulamentul privind
gestionarea situaþiilor de urgen-
þã generate de inundaþii”. Au
fost stabilite punctele critice de
pe cursul Dunãrii ºi zonele care
vor fi monitorizate de instituþii cu
atribuþii în monitorizarea, gestio-
narea, limitarea ºi înlãturarea
eventualelor efecte negative ale
fenomenului hidrologic vizat.

Monitorizarea lucrãrilor hidro-
tehnice cu rol de apãrare ºi a ni-
velurilor se face cu scopul de-
pistãrii în timp util a eventualelor
evenimente nedorite în teritoriu,
zone cu probleme –infiltraþii ºi
grifoane. Având în vedere situa-
þia de pe Dunãre, ºi în urmãtoa-
rele zile Comitetele Locale pen-
tru Situaþii de Urgenþã ºi servi-
ciile voluntare ale acestora vor

rãmâne activate.

Viitura va staþiona
4-5 sãptãmâni
în România

Începând de luni, la Craiova
funcþioneazã un centru regional
de comandã pentru inundaþii, co-
ordonat vicepremierul Liviu
Dragnea, având în subordine toa-
te instituþiile implicate din zonã.
Acesta a anunþat cã debitul Du-
nãrii va atinge un nivel maximum
de 13.500 metri cubi pe secundã
pânã pe 22 mai a.c., dar marea
problemã este cã viitura va staþi-
ona patru-cinci sãptãmâni în Ro-
mânia, existând un risc nu de de-
pãºire a digurilor, ci de presiune
asupra acestora. El a precizat cã
autoritãþile sunt pregãtite sã inter-
vinã cu un milion saci de nisip ºi
personal ºi echipamente inclusiv
din judeþele limitrofe celor dunã-
rene vizate, urmând sã fie solici-
tat ºi sprijinul Armatei în caz de
nevoie. Avertizarea hidrologilor de
cod portocaliu de inundaþii pe
Dunãre, în judeþele Mehedinþi,
Dolj, Olt ºi Teleorman, este vala-
bilã pânã pe 26 mai a.c.

creºterii nivelului fluviului, circu-
laþia autoturismelor prin portul Be-
chet a fost restricþionatã ºi redi-
recþionatã cãtre Vama Calafat, res-
pectiv Vama Giurgiu.

Digurile au fost
supraînãlþate
în punctele
vulnerabile

Pentru a preveni pagubele, au-
toritãþile au intervenit ieri în mai
multe puncte. În comuna Piscu
Vechi, satul Pisculeþ, pentru pre-
întâmpinarea infiltraþiilor în cor-
pul digului local de apãrare Du-
valmu, la încastrarea aval spre
pãdure, s-a executat protecþia in-
terioarã ºi exterioarã a taluzului,
cu folie ºi geotextil. Aceasta s-a
realizat pe o lungime de 40 de
metri, cu înãlþimea pe taluz de 6
metri, folosindu-se 240 metri pã-
traþi de folie, 160 de metri pãtraþi

de geotextil ºi 500 saci umpluþi cu
nisip. Totodatã, în sectorul îndi-
guit Liºteava-Bechet-Dãbuleni, o
echipã de intervenþie a executat,
ieri, subdepozite de saci încãrcaþi
cu nisip în punctele critice, nece-
sari pentru prevenirea unor even-
tuale infiltraþii prin corpul digului.
Aici s-a acþionat cu 2.500 de saci
cu nisip. Tot ieri, în municipiului
Calafat, satul Ciupercenii Vechi, a
fost consolidat digul local de apã-
rare existent pe o lungime de 110
metri.

Au fost activate
Comitetele Locale
pentru Situaþii
de Urgenþã

La nivelul judeþului Dolj au fost
atenþionate primãriile riverane flu-
viului Dunãrea, fiind activate Co-
mitetele Locale pentru Situaþii de
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie a pronunþat, vineri, 16 mai
a.c., sentinþa definitivã în dosa-
rul tentativei de omor de care a
fost acuzat Sandu Anghel zis Ber-
cea Mondial. Magistraþii Curþii
Supreme au admis recursurile
declarate de Bercea ºi de fiul sãu,
Florin Anghel zis Ambasador, ºi
le-a scãzut celor doi pedepsele.
Astfel, Sandu Anghel va executa
8 ani ºi 9 luni de închisoare, faþã
de 10 ani cât primise de la Cur-

Pedeapsã scãzutã la recursPedeapsã scãzutã la recursPedeapsã scãzutã la recursPedeapsã scãzutã la recursPedeapsã scãzutã la recurs
pentru Bercea Mondialpentru Bercea Mondialpentru Bercea Mondialpentru Bercea Mondialpentru Bercea Mondial

Magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie au pus punct dosarului în
care Sandu Anghel zis Bercea Mon-
dial a fost judecat pentru tentativã de
omor asupra unui nepot de-al sãu. Ju-
decãtorii i-au admis recursul, atât lui,
cât ºi fiului sãu, condamnat în ace-
laºi dosar, ºi le-au scãzut ambilor pe-

depsele primite la Curtea de Apel Cra-
iova. De la 10 ani, Bercea a rãmas cu
8 ani ºi 9 luni închisoare, fiul sãu – 5
ani ºi 3 luni închisoare, faþã de 8 ani,
cât îi dãduserã magistraþii craioveni,
iar soþiei lui Sandu Anghel i s-a
respins recursul, rãmânând cu 1 an
de închisoare cu executare.

tea de Apel Craiova, iar fiul sãu –
5 ani ºi 3 luni de închisoare (în
condiþiile în care magistraþii Curþii
de Apel Craiova l-au condamnat
la 8 ani de închisoare). Fãnica
Anghel, nevasta lui Bercea, a rã-
mas cu pedeapsa de 1 an închi-
soare cu executare, recursul ei
fiind respins de judecãtori.

Reamintim cã, în aprilie 2011,
procurorii Parchetului de pe lân-
gã Curtea de Apel Craiova l-au tri-
mis în judecatã, în stare de arest

preventiv, pe Sandu
Anghel  zis Bercea
Mondial, pentru ten-
tativã de omor califi-
cat, ultraj contra bu-
nelor moravuri ºi tul-
burarea ordinii ºi li-
niºtii publice, instiga-
re la mãrturie minci-
noasã neurmatã de
executare ºi portul cuþitului, fãrã
drept, în locuri ºi împrejurãri în
care s-ar putea primejdui viaþa ori
integritatea corporalã a persoane-
lor. În acelaºi dosar au mai fost
trimiºi în judecatã fiul sãu, Florin
Anghel zis Ambasador, acuzat de
complicitate la tentativã de omor
calificat ºi ultraj contra bunelor
moravuri ºi tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice, ºi soþia sa, Fãnica
Anghel zisã Stela, în sarcina cã-
reia s-a reþinut instigare la mãrtu-
rie mincinoasã ºi încercarea de a
determina mãrturia mincinoasã.

Victima, înjunghiatã 
ºi aruncatã pe scãri

Potrivit rechizitoriului întocmit
la finalizarea cercetãrilor, pe 17
februarie a.c., victima, Ionuþ An-

ghel zis Mercedes, în vârstã de
17 ani, era împreunã cu alte per-
soane într-un bar din localitatea
Drãgãneºti-Olt. ªtiind cã mino-
rul este acolo ºi pe fondul unor
relaþii conflictuale mai vechi cu
familia acestuia, inculpatul An-
ghel Sandu, înarmat cu un cuþit
ºi un topor ºi însoþit de inculpa-
tul Anghel Florin (fiul sãu), s-au
deplasat la localul respectiv ºi,
în urma unor altercaþii verbale
între aceºtia, inculpatul Anghel
Sandu i-a aplicat pãrþii vãtãmate
o loviturã cu cuþitul în zona to-
racicã. “Dupã ce partea vãtã-
matã a fost înjunghiatã, incul-
paþii Anghel Sandu ºi Anghel
Florin au îmbrâncit-o pe aceas-
ta pe scãri pânã în faþa imobi-
lului în care funcþiona barul,

unde, vãzând cã starea acesteia
este gravã, au abandonat-o, s-
au urcat în autoturismul cu care
veniserã la bar ºi au plecat spre
municipiul Slatina”, dupã cum
se aratã în rechizitoriu.

Victima a ajuns în stare gravã
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, în timp ce Bercea
Mondial a fugit, fiind depistat pe
19 februarie 2011 în Bucureºti.
Procurorii au stabilit cã în cele
douã zile cât a stat în Capitalã,
Bercea ºi-a sunat soþia ºi fiul, sta-
bilind împreunã ca un alt fiu al
sãu, minor, sã ia asupra sa fapta.
Sandu Anghel a fost arestat pre-
ventiv pe 20 februarie 2011, dupã
trimiterea în judecatã fiind mutat
în Penitenciarul de Maximã Sigu-
ranþã Craiova, unde este ºi acum.

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, luni, poliþiºti din ca-
drul Secþiei 3 Poliþie Craiova au
executat o acþiune pe linia depis-
tãrii persoanelor care posedã
mandate de executare a pedepsei
închisorii sau de arestare preven-
tivã. În cadrul acþiunii a fost de-
pistatã Vasilica Mirela Codleanu,
de 38 de ani, din Craiova, pe nu-
mele acesteia fiind emis, de Tri-
bunalul Dolj, un mandat de exe-
cutare a pedepsei închisorii,
având de executat o pedeapsã de
3 ani închisoare pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de spãlare de bani.

Jurista AGROLUC, condamnatã
definitiv pentru spãlare de bani

O craioveancã de 38 de ani
a ajuns în arest, dupã ce a fost
condamnatã definitiv la 3 ani
de închisoare cu executare
pentru spãlare de bani. Feme-
ia a fost ridicat luni de la do-
miciliu, introdusã în arestul
IPJ Dolj, de unde va fi trans-
feratã în penitenciar pentru

Procurorii DIICOT Craiova au
trimis-o în judecatã, în anul 2007,
împreunã cu Naziana Slotea, Geor-
ge Andi Jianu, Lucia Vlãduþ, sub
acuzaþia cã ar fi pus la cale o serie
de tranzacþii în baza cãrora firma
AGROLUC, la care Vasilica Mirela
Codleanu era jurist, a obþinut de la
Direcþia Generalã a Finanþelor Pu-
blice Dolj douã returnãri ilegale de
TVA în valoare de aproximativ 7,8
miliarde de lei vechi. Potrivit an-
chetatorilor, AGROLUC a cumpã-
rat în februarie 2004 de la SC
COINGRA SRL, administratã de
George Andi Jianu, mai multe ar-

cade metalice folosite pentru con-
strucþia unor sere. Valoarea tranz-
acþiei era de 19 miliarde de lei
vechi, conform facturii ºi chitan-
þelor, însã procurorii au stabilit cã
bunurile fuseserã supraevaluate,
în realitate, conform unei exper-
tize, valorând aproximativ cinci
miliarde. În urma tranzacþiei,

AGROLUC a solicitat ºi obþinut
de la DGFP Dolj o restituire ilega-
lã de TVA de 3,040 miliarde de lei
vechi, bani care ar fi fost retraºi
pe baza unor contracte de credi-
tare fictive, apoi „spãlaþi“.  Din
suma respectivã, 1,2 miliarde au
fost plãtiþi Nazianei Slotea, consi-
deratã „creierul” operaþiunii.

O altã afacere s-a încheiat în au-
gust 2004 între AGROLUC ºi firma
SC MELCONF SRL, administratã
de Marian Bogdan Gherghe, fratele
Nazianei Slotea. AGROLUC a achi-
ziþionat de la MELCONF un teren
de 3,7 ha, situat în Pieleºti, cu aproa-
pe 20 de miliarde de lei vechi, deºi
valoarea terenului nu depãºea 100 de
milioane lei vechi. Dupã achiziþiona-
rea terenului, AGROLUC a solicitat
o nouã returnare de TVA în valoare
de 4,757 miliarde de lei.

În sentinþa definitivã pronunþatã
vineri, 16 mai a.c., Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie a decis ca Vasili-
ca Mirela Codleanu ºi Naziana Slo-
tea (care mai are la activ o con-
damnare definitivã pentru fapte si-
milare) sã execute câte 3 ani de în-
chisoare, în timp ce Lucia Vlãduþ ºi
George Andi Jianu au primit câte
un an de închisoare cu suspendare.
În acelaºi dosar, Marian Bogdan
Gherghe a fost condamnat la Cur-
tea de Apel Craiova la 2 ani ºi 6 luni
de închisoare cu suspendare ºi nu
a mai declarat recurs.

ispãºirea pedepsei. Vasilica
Mirela Codleanu a fost trimi-
sã în judecatã în anul 2007,
împreunã cu alte persoane,
într-un dosar vizând rambur-
sãri ilegale de TVA pentru
care femeia a semnat în cali-
tate de jurist al firmei AGRO-
LUC Almãj.
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MIRCEA CANŢĂR
Fireşte, România nu este „buricul” Uniunii Europene,

este doar unul dintre cele 28 de state membre, care şi
aşa mai are de rezolvat, între altele, problema Schen-
gen, ca să fie în rândul lumii. Cu toate acestea, faţă de
alte ţări-„problemă” ale UE, România este o ţară „cu-
minte”, fără partide eurosceptice sau naţionaliste, ai
căror reprezentanţi în Parlamentul European să se
alăture tenorilor consacraţi, livraţi de Frontul Naţional
sau UKIP. Un sondaj recent Pew Research atestă că
sentimentul pozitiv a progresat mult anul trecut şi în
acest an în Regatul Unit şi Franţa. Germania şi Polonia
rămân entuziaste vizavi de Europa. În rest, atitudinile se
amestecă, alimentându-se absenteismul. Care nu face
altceva decât „delegitimează” Parlamentul European.
Dacă europenii iubesc Uniunea Europeană, potrivit
sondajului menţionat, ei nu dezvoltă acelaşi sentiment
faţă de instituţiile europene existente în prezent. Astfel,
Parlamentul European adună doar 36% opinii pozitive,
în timp ce Comisia Europeană este apreciată tot de
36% dintre respondenţi. Banca Centrală Europeană
beneficiază doar de 30% susţinere. Grecii sunt cei mai
critici, atestă Pew Research, dar nici italienii nu sunt
prea departe. Eroarea responsabililor europeni – Comi-
sia Europeană, Banca Centrală Europeană – a fost reţeta
comună aplicată în soluţionarea crizei profunde din
perioada 2008-2012. O eroare de politică economică a
transformat o criză temporară într-o lungă stagnare,
care a condus la o declasare internaţională. Cât priveşte
austeritatea, recomandată ca leac, aceasta a scos lumea
în stradă şi tonul l-au dat „indignaţii” spanioli. Zona
euro a pierdut un deceniu prin neaplicarea unor politici
exclusiv structurale, apte să potenţeze creşterea econo-
mică, să creeze locuri de muncă sau să favorizeze
egalitatea socio-economică. Eroarea a fost evidentă,
fiindcă dacă politicile structurale erau promovate la
timp, acum era deja momentul „rodului”. Se discută
mult despre uniunea bancară. Dar singurul element
tangibil, prevăzut pentru 2014, este evaluarea sănătăţii
financiare a băncilor europene. Exerciţiul este necesar,
dar el nu favorizează creşterea economică pe termen
scurt. Dimpotrivă. Mai mult, zona euro a prelungit şi
aprofundat criza economică. Consecinţele sunt vizibile:
creştere economică scăzută, investiţii neconcludente,
datorii masive, publice şi private, şomaj ridicat. Din
aceste motive, schimbarea de macaz la vârful Comisiei
Europene, prin desemnarea unui preşedinte din zona
stângii democrate, în cazul de faţă Martin Schulz, ca
succesor al popularului Jose Manuel Barroso, a devenit
imperioasă, confundându-se cu viitorul UE. Între opţiu-
nea, parţial împărtăşită şi de alţii, a tandemului Paris-
Berlin, şi expresia votului popular, precumpănitor va fi
acesta din urmă. În urnele de vot de duminică, implicit
în mâinile europenilor, se află practic proiectul menit
să etaleze „o altă politică”. Un alt preşedinte al Comi-
siei Europene, şi ne referim la Martin Schulz, poate da
UE o altă direcţie. Perceput multă vreme ca un diferend
religios între proeuropeni şi eurosceptici, proiectul
european rămâne o dezbatere rezonabilă şi permanentă,
care interesează toate ţările membre. Cei care rămân
acasă la alegerile pentru PE rămân şi în afara
spaţiului UE, sugerând că nu le pasă, inclusiv de
viitorul lor.
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Dupã 24 de ani de stagnare,
se reînvie tradiþia construcþiei
de locomotive din Bãnie, loco-
motiva Diesel 1250 CP, prezen-
tatã ieri, la sediul societãþii
Electroputere VFU-Reloc SA,
fiind prima proiectatã ºi reali-
zatã în Craiova, dupã Revolu-
þie. Prototipul a fost proiectat
ºi construit în parteneriat cu
gigantul american Caterpillar ºi
se preconizeazã cã trei astfel de
locomotive vor ieºi lunar pe
porþile fabricii Reloc, necesi-
tând astfel un numãr mai mare
de angajaþi, conducerea com-
paniei anunþând deja crearea a
100 de noi locuri de muncã,
spre finele anului.

Cartepillar,
în primii trei
jucãtori la nivel
mondial

Graþian George Cãlin, ma-
nagerul Electroputere VFU-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Societatea Electroputere VFU –
Recon în parteneriat cu corporaþia
americanã Caterpillar SA a prezen-
tat, ieri, în premierã, prima locomoti-
vã Diesel 1250, destinatã serviciului
de manevrã grea ºi transportului de
marfã. Locomotiva a fost botezatã,

simbolic, „TerraNova”, iar primele opt
bucãþi vor fi exportate în Europa de
Vest, piaþa externã fiind cea vizatã de
producãtor. La eveniment au fost pre-
zenþi Allen Helton, manager în cadrul
Caterpillar Inc, ºi Lia Olguþa Vasiles-
cu, primarul municipiului Craiova.

Reloc SA, prezent la conferin-
þa de presã, a declarat cã în
urma unui minuþios studiu de
marketing, la începutul anului
2013, societatea a demarat un
proiect ambiþios ºi anume pro-
iectarea ºi realizarea unei lo-
comotive de manevrã grea ºi
transport de marfã. „Varianta
aleasã de specialiºtii societãþii
noastre este destinatã utilizã-
rii pe cãi ferate de ecartament
normal, îngust sau larg, pu-
tând fi utilizatã practic în ma-
joritatea þãrilor de pe glob. Aºa
cum ºtiþi, Cartepillar este prin-
tre primii trei jucãtori la nivel
mondial în fabricarea de mo-
toare diesel, cu experienþã de
peste 85 de ani de experienþã.
Proiectul nostru, noua loco-
motivã Diesel hidraulicã pen-
tru manevrã grea ºi remorca-
re trenuri de marfã, este izvo-
rul dintre noi ºi Cartepillar,
face parte din primele trei pro-
iecte ale Cartepillar. De fapt,

între noi, Electroputere VFU –
Reloc Craiova s-a creat o linie
de fabricaþie pentru aceste lo-
comotive care sunt proiectate
a fi utilizate sã ruleze pe cãi
ferate decartament îngust, de-
cartament medii, pânã la cãi
ferate largi, practic ac loc este
loc versatilã, care poate fi uti-
lizatã oriunde la nivel mondial,
este o locomotivã a viitorului,
îndeplinind stagiul 3 V pentru
emisii poluante, normã care
încã nu a devenit obligatorie
în Uniunea Europeanã”, a mai
spus managerul companiei.

„În ultimii 50 de ani
s-au fabricat
peste 1.000
de locomotive”

Graþian George Cãlin a mai
spus cã în Craiova, în ultimii 50

de ani, s-au fabricat peste
1.000 de locomotive, iar în
acest fel ºi societatea Reloc
pune umãrul la revitalizarea in-
dustriei craiovene. «Vom avea
o capacitate de trei locomotive
pe lunã, avem deja un contract
în Europa de Vest pentru aces-
tea. În Craiova, în ultimii 50 de
ani s-au fabricat peste 1.000 de
locomotive.  Avem tradiþie,
avem un nume respectat, care
în mod cert va fi ºi în conti-
nuare respectat. Aceastã nouã
locomotivã va crea locuri de
muncã pentru Craiova, cel pu-
þin 100, iar ce este cel mai im-
portant este faptul cã aceastã
locomotivã are ºi un nume, o
cheamã „TerraNova”. Vom vin-
de aceastã locomotivã la export
în general, dar este cu siguranþã
cea mai ieftinã de pe piaþã», a
conchis reprezentantul Grampet.

„Prin aceastã
locomotivã
se introduc noi
tehnologii în piaþã”

La conferinþa de presã orga-
nizatã pentru lansarea locomo-
tivei „TerraNova” a participat

ºi unul dintre managerii Cater-
pillar Inc., Allen Helton, care a
precizat cã prin aceastã loco-
motivã se introduc noi tehno-
logii în piaþã, fiind vorba de un

proiect important inclusiv pen-
tru compania americanã. „Este
un proiect binevenit ºi foarte
bun atât pentru Caterpillar, cât
ºi pentru Reloc. Este la fel de
important cã suntem parte din
revitalizarea ramurii de loco-
motive a business-ului. Prin
aceastã locomotivã introducem
noi tehnologii în piaþã ºi în fe-
lul în care funcþioneazã în
acest moment locomotivele de
manevrã. În acest caz am luat
o transmisie deja testatã, pen-
tru transport greu ºi am pus
încã o locomotivã. Motorul lo-
comotivei este foarte fiabil,
eficient ºi prietenos cu mediul
înconjurãtor. Este foarte im-
portant pentru Cartepillar ºi ca
sustenabilitate acest proiect.
Suntem foarte interesaþi ºi din
punctul de vedere a creºterii
calitãþii vieþii ºi acest proiect
va ajuta în acest sens. Ne in-
tereseazã sã ajutãm la îmbu-
nãtãþirea infrastructurii þãrii ºi
sã ajutãm ºi mediul înconjurã-
tor prin cât mai puþine emisii
toxice. Aºteptãm cu nerãbda-
re ca acest proiect sã ducã la
multe altele ºi sã avem o rela-
þie de duratã cu Electroputere
VFU-Reloc SA”, a precizat
Allen Helton.

Lia Olguþa Vasilescu,
primarul municipiului Craiova:

«Este o veste îmbucurãtoare pentru Craiova cã demonstrãm cã
putem sã fim din nou jucãtori în piaþã. ªi asta pentru cã, dupã 24
de ani, prima locomotivã este creatã aici, la Craiova, cu un con-
cern internaþional important, pentru cã Cartepillar este în primele
trei din lume. Pentru mine, cea mai bunã veste a fost cumpãrarea
fabricii Reloc, care a avut loc anul trecut, pentru cã asta a însem-
nat 500 de noi locuri de muncã, aproximativ 10% din cât s-a creat
la nivelul oraºului. Vestea ºi mai bunã este cã nu se vor opri aici, ci
vor continua sã angajeze craioveni. Mã bucur cã aþi venit în Cra-
iova, cã aþi demonstrat cã se poate revitaliza industria ºi eu ºtiu cã
dumneavoastrã, domnule preºedinte (n.r. Graþian George Cãlin),
sunteþi un om de echipã, care pe mine m-a ajutat foarte mult, în
urmã cu câþiva ani, când încercam sã rezolvãm problemele unor
primari din Dolj, ºi atunci aþi fost singura persoanã disponibilã
care nu ne-aþi întors spatele».
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GEORGE POPESCU

ºi exhibiþionismul lui Rogozinºi exhibiþionismul lui Rogozinºi exhibiþionismul lui Rogozinºi exhibiþionismul lui Rogozinºi exhibiþionismul lui Rogozin
Cine nu-ºi mai aminteºte sentinþa unui

literat autonomist estetic din primul dece-
niu stalinist potrivit cãreia mai toþi marii
scriitori ruºi ar fi fost condamnaþi sã se
nascã sub… mantaua lui Gogol? ªi cine,
dintre cei care au mai curiozitatea mãcar
– fiindcã pasiunea e deja în drum spre ci-
mitirul istoriei – sã-ºi mai arunce privirea
pe vreo paginã gogolianã nu recunoaºte,
în cabotinismul politic ºi chiar public al
rusului aruncat pe treptele Puterii, câte
ceva din psihologia precarã a personajelor
marelui scriitor, critic al mentalului ruso-
fob care a fost Gogol însuºi?

Scandalosul vicepremier al lui Medme-
dev ºi portavoce trompetistã a lui Putin
însuºi, Dimitri Rogozin ni se prezintã as-
tãzi o struþo-cãmilã impacientã, corcitu-
rã adicã între un Vadim al nostru legiti-
mat la pupitrul guvernamental ºi un Van-
ghelie recuperat de o dreaptã naþionalis-
tã. Indubitabil, departe de profilul cultu-
ral vadimist (cãruia e curatã prostie sã i
se conteste inteligenþa ºi cunoºtinþele, ci
doar uzul lor circumstanþial), dar ºi fãrã
candoarea vanghelianã, cãruia incultura
nu-i striveºte nimic din prostia inocen-
tã), rusul e tipul clasic al unui mojic dezis
de þãrãnia aceea autenticã prin care se

salveazã personajele gogoliene. Ori, dacã
vrem, ºi cele rebreniene, „proºtii” auto-
rului lui „Ion” ºi al „Rãscoalei” au, într-o
povestire genialã, comportamentul unor
bonomi alieni ai lumii moderne, cu chi-
chiþele bulversante ale acesteia; pe ei îi
sperie schimbarea ºi, deopotrivã, chinul
la care îi obligã adaptarea, încremeniþi
cum sunt într-o statornicie a Tradiþiei.

Cu totul altfel stau lucrurile cu Rogozi-
nii: un clan numeros de indivizi ieºiþi, nu
tocmai pe cale naturalã, din eprubetele bol-
ºevice ale „omului sovietic nou”: pentru
cei mai mulþi dintre ei Marea ºi Maica Ru-
sie, pe care au hulit-o coral prin tinereþile
lor caghebist-comsomoliste, s-a reîntru-
pat, cu o nouã fizionomie, imediat dupã
ritualul funebru al URSS. Mai capitaliºti
decât centenarele familii industriaºe din
Occident ºi mai lacomi decât „capii” ma-
fiilor sicialiano-americane, comportamen-
tul lor e exorbitant ºi malign, la limita schi-
zofreniei. Sunt resentimentari ºi agresivi,
afiºându-ºi puþina logica ºi proasta grama-
ticã în slogane belicoase, schimonosite
aþâþãri la urã ºi la scandal.

Însã elucubraþiile unui Rogozin nu tre-
buie tratate în termenii unei diplomaþii lo-
gice, cu care n-are nimic de-a face. Pro-

babil cã ar fi mai indicat sã fie ignorate,
deºi, personal, nu cred în eficienþa unei
astfel de soluþii ºi asta exclusiv din cauza
contextului istoric nenorocit în care ne
aflãm. Însã nici atacul þâfnos, patentat de
Bãsescu ºi cãruia chiar ºi unii adversari ai
acestuia îmi pare cã i-au cãzut în plasã,
nu e deloc productiv. Unica ieºire din re-
gimul unor astfel de tipologii discursive e
soluþia americanã, a replicii directe ºi scur-
te, un Nu decis ºi repetat: fãrã comentarii.
Fiindcã datul la moarã e tocmai ce aºteap-
tã aceºti pompieriºti ai politicii: pretexte,
cât mai multe, atunci când capacitatea lor
de invenþie oboseºte, spre a-ºi alimenta
pauperul patrimoniu discursiv.

Cât despre simpatia ºi rezonanþa unui
Rogozin în rândul ruºilor de rând, aici se
ignorã cu destulã frivolitate un dat care
þine de istoria celor opt decenii de bolºe-
vism. Am avut ºansa de a cunoaºte, mai
de aproape, câþiva scriitori ºi intelectuali
ruºi la câteva congrese internaþionale în
ultimii zece ani. Unii dintre ei, altminteri
bravi literaþi, ba chiar intelectuali avizaþi
ai sfidãrilor filosofice, politice ºi sociale
ale Lumii de azi.

Culanþi ºi „paºnici” în intimitate, cei
mai mulþi deveneau, la tribunã, orgolioºi

peste mãsurã ºi vindicativi gãlãgioºi, de-
bordând un patetism subtilizat parcã
„eroilor” din literatura prolet-jdanovis-
tã. Unul, la o vârstã venerabilã, mi-a pe-
rorat, preþ de câteva ceasuri, despre co-
pilãria sa suferindã din anii Rãzboiului
(„Marele”, a repetat), apoi despre ºan-
sele unui destin împlinit oferit de sovi-
etismul bresjnevist, hulindu-l pe Gor-
baciov ºi pe Elþîn ºi ritualizând putinia-
nismul pe cale de întronare.

El se considera, într-o localitate din
centrul Italiei, nu doar fiul unui popor
ce-a contribuit la înfrângerea hitleris-
mului nemþesc, ci chiar Eliberatorul,
prin excelenþã, al tuturor. Nicio încer-
care de-a mea de a repune discuþia în
termenii logicii ºi ale datologiei istorice
n-a avut vreun succes.

Dimpotrivã, s-a înstrãinat brusc, iar în
urmãtoarele zile orgoliul sãu intrinsec ca-
racterului, a cãpãtat vãdite semne de ad-
versitate. Poate chiar de urã.

Homo sovieticus nu doar cã trãieºte, dar
viseazã la o întoarcere pe care n-o poate
concepe decât la înãlþimea fervorii din vre-
mea cãderii Berlinului. E un adevãr pe care
diplomaþia mãcar, autohtonã ºi apuseanã,
ar trebui sã-l reþinã necondiþionat.

Mantaua lui GogolMantaua lui GogolMantaua lui GogolMantaua lui GogolMantaua lui Gogol

Marian Jean Marinescu a
spus, ieri, cã aceastã campanie
a fost atipicã faþã de oricare al-
tele de pânã acum. Ceea ce este
ieºit din comun sunt mesajele de
campanie care, în opinia fostu-

PDL, PNL ºi PP-DD, în alianþã
ad-hoc la secþiile de votare

Candidatul PDL pentru alegerile europar-
lamentare, Marian Jean Marinescu, a orga-
nizat, ieri, o conferinþã de presã în care a
arãtat cum crede el cã se vor desfãºura lu-
crurile în ziua votului. Marian Jean Mari-
nescu este de pãrere cã prezenþa la urne va

lui europarlamentar, nu au un
conþinut european, ci þintesc
spre viitoarele alegeri preºedin-
þiale din toamnã. „Cred cã sin-
gurul partid care a fãcut, într-
adevãr, o campanie europeanã

este PDL. Restul au încercat sã
facã o precampanie pentru
toamnã pentru preºedinþie. Dupã
cum aþi vãzut, avem tot felul de
candidaþi pe bannere ºi afiºe. ªi
Antonescu candideazã, ºi Johan-

nis ºi Ponta, ºi Manda, ºi Olgu-
þa. Nu ºtiu pe ce liste sunt ei, cã
nu am vãzut listele, dar sunt can-
didaþi de profesie. Candidaþii
care sunt în liste probabil cã nu
au valoarea necesarã ca sã fie ºi
pe bannere. ªi aici cred cã este
singurul lucru cu care au drep-
tate”.

Prezenþa la vot, puþin mai mare
decât cea de la locale

La alegerile de duminicã nu
vor ieºi foarte mulþi oameni, iar
cea mai mare prezenþã la vot va
fi în mediul rural, crede fostul
europarlamentar. „E greu de
apreciat câþi vor fi, dar cred cã
vor fi un pic mai mulþi decât la
alegerile locale”. Dar absenteis-
mul la urne poate fi un avantaj
pentru PSD, mai crede Marian
Jean Marinescu. „Ei au un nu-
cleu mult mai mare, cunoaºtem
acest lucru, de oameni care vin
la vot indiferent de ce se întâm-
plã. Rugãmintea mea este pen-
tru cei care cred cã trebuie sã
existe reprezentanþi ai României
în toate grupurile politice ale
UE, ºi mai ales în PPE care va
da preºedintele Comisiei Euro-
pene. Mai ales cã ceea ce se de-
cide acolo este extrem de im-
portant: 70% din legislaþia naþi-
onalã se decide în PE ºi în in-
stituþiile europene ºi atunci tre-
buie sã încerci sã trimiþi acolo
oameni care, dupã cum consi-
derã cei care vin la vot, pot sã

facã faþã ºi sã apere interesele
României”.

„O înþelegere simplã” pentru
secþiile de votare

Referindu-se la modul cum se
vor sta lucrurile în ziua votului,
Marian Jean Marinescu a aver-
tizat cã o problemã ar putea sã
aparã în secþiile de votare. Con-
cret, PDL se teme cã social-de-
mocraþii vor încerca sã fraude-
ze votul. „Motiv pentru care am
fãcut o înþelegere simplã cu PNL
ºi PP-DD pentru a supraveghea
împreunã procesul de votare ca
acesta sã se desfãºoare corect.
Problema noastrã este sã nu re-
pete performanþa de la referen-
dum. Avem o adresã oficialã prin
care ni se spune cã 10% din cei
care au fost pe listele speciale,
la referendum, nu existã. Sunt
ºi ºapte persoane decedate ºi
este evident cã este un fals. ªi
ne gândim cã poate se vor ocu-
pa din nou cu aceste lucruri în
Dolj ºi în Oltenia”.

Pe de altã parte, Marian Jean
Marinescu este convins cã pri-
marii tuturor partidelor vor mo-
biliza oamenii la vot. „Þinta noas-
trã este sã depãºim PNL-ul în
aceste alegeri ºi sã sperãm cã
vom reuºi. Vom fi cel mai puter-
nic partid de dreapta, ceea ce
cred eu cã, în acest moment, este
o realitate. În viaþa politicã se
vede foarte bine acest lucru”.

fi doar puþin mai bunã decât cea de la ale-
gerile locale, iar votul va fi împãrþit în func-
þie de cum vor reuºi primarii sã mobilizeze
oamenii. Marian Jean Marinescu a atras
atenþia ºi asupra posibilitãþii de fraudare a
votului prin intermediul listelor speciale.

LAURA MOÞÎRLICHE



8 / cuvântul libertãþii miercuri, 21 mai 2014
actualitate

În timp ce mii de persoane aºteaptã sã
fie salvate din casele lor ºi alte zeci de mii
sunt evacuate în sãli de sport, ºcoli sau
la rude, casele sinistraþilor sunt acoperi-
te realmente de ape. În Serbia aproxima-
tiv 300.000 de persoane ºi încã 50.000 în
Bosnia-Herþegovina nu au acces la elec-
tricitate sau la apã potabilã, ºi sunt ne-
voiþi sã trãiascã în condiþii improprii ca-
uzate de inundaþii. Aproape o treime din
Bosnia este afectatã de inundaþii, case-
le, drumurile ºi liniile de cale feratã sunt
acoperite de ape în partea de N-E a þãrii.
Stare de urgenþã a fost declaratã în 14
municipalitãþi, în timp ce oraºe precum
Maglaj ºi Doboj au fost complet acope-
rite de ape ºi sute de oameni au fost eva-
cuaþi de pe acoperiºurile clãdirilor sâm-
bãtã. Un numãr semnificativ de alunecãri
de teren au înrãutãþit serios situaþia ºi au
îngreunat eforturile de salvare. De ase-
menea, sunt informaþii conform cãrora
existã mine antipersonal îngropate din
timpul conflictului, care nu au fost înde-
pãrtate ºi pun în pericol vieþile oamenilor
ce locuiesc în acele zone, precum ºi a ce-
lor evacuaþi, cu fiecare alunecare de te-
ren care se petrece.

Cele mai grave inundaþii din acest secol continuã sã provoace pagube
incomensurabile în Balcani. Deºi apa s-a retras în anumite regiuni,

inundaþiile continuã sã provoace adevãrate dezastre pe arii extinse ale
Serbiei ºi Bosniei-Herþegovina. Crucea Roºie Românã lanseazã un apel

umanitar de urgenþã pentru a veni în sprijinul celor afectaþi, prin
donaþii online pe www.crucearosie.ro ºi sms la nr. 8829 (2 eur/sms).

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

În prima zi, în intervalul orar 11.00
– 13.00, în holul central al Universi-
tãþii din Craiova va putea fi admira-
tã expoziþia de postere realizate de
studenþii de la toate facultãþile cu
profil nefilologic de la Universita-
tea craioveanã, care studiazã limba-
je specializate în limbi strãine (fran-
cezã, englezã sau spaniolã) ºi de stu-
denþii strãini din cadrul anului pre-
gãtitor de limbã românã, sub coor-
donarea profesorilor de la Departa-
mentul de Limbi Moderne Aplicate.
Posterele vor fi încadrate în tema
„Studenþi fãrã frontiere”, iar prezen-
tarea acestora va fi susþinutã de un
membru desemnat al fiecãrui echi-
paj în limba studiatã (francezã, englezã sau
spaniolã) în faþa comisiilor formate din profe-
sori de la Departamentul de Limbi Moderne

În perioada 21-23 mai 2014, Departamentul de Limbi
Moderne Aplicate din cadrul Universitãþii din Craiova
organizeazã a II-a ediþie a “Sãptãmânii Limbilor Strãi-

Un astfel de stagiu presupune ca studen-
þii sã descopere, timp de o lunã ºi jumãtate, o
þarã strãinã, vizitând, cunoscând oameni noi,
dar ºi numeroase elemente tradiþionale, cum
ar fi mâncarea, obiceiurile, modul de viaþã
specific þãrii respective. Italia, Brazilia, Egipt,
Polonia, Grecia ºi Rusia sunt doar câteva din-
tre destinaþiile unde studenþii vor putea ple-
ca în aceastã varã. “Acolo ei vor lucra în ca-
drul unor proiecte de dezvoltare socialã ºi -
comunitarã, educaþie, ecologie, medicinã,
marketing ºi management, drepturile omului

Stagii de voluntariat pentru studenþi
AIESEC Craiova le oferã studenþilor oportunitatea de a se înscrie într-un stagiu

internaþional de voluntariat, prin programul “Global Cizizen”, pe perioada verii, pentru

ºase sãptãmâni, fiind implicaþi în proiecte sociale, menite sã dezvolte comunitatea.

Studenþii De-
partamentului de
Fizicã, al Facultã-
þii de Matematicã
ºi ªtiinþe ale Na-
turii vor concura
pe teme de fizicã
computaþionalã,
fizicã matematicã,
fizicã experimen-
talã ºi fizicã apli-
catã. Sesiunea de
comunicãri are loc
astãzi, de la ora
14.00, în Amfitea-
trul „Liviu Tãtar”
(C124), clãdirea
centralã a Univer-
sitãþii din Craiova. Pentru prima datã, CEZ do-
reºte sã se implice ºi sã ofere un premiu special
„O zi alãturi de un manager CEZ”. Reprezen-
tanþii companiei vor participa la sesiune ºi vor
alege studentul în independent de alegerile Co-
mitetului de organizare. “Prin aceastã acþiune,
CEZ doreºte sã contribuie la creºterea gradului
de încredere în propriile forþe pentru studentul
selectat ºi sã-i ofere acestuia o lecþie realã de
management. Managerul care a acceptat pro-
vocarea este domnul Miron Alba, director Direc-
þia Generalã Operaþionalã CEZ. Ca în fiecare an,
Comitetul de organizare (din care fac parte profe-
sori ºi studenþi) oferã din partea Departamentului
de Fizicã premii în bani, cãrþi ºi diplome”, a preci-
zat asist. univ. dr. Mihaela Udriºtioiu.

Departamentul
de Fizcã din cadrul
Universitãþii din
Craiova organizea-
zã astãzi, începând
cu ora 10.00, un
seminar ºtiinþific
cu tema „Dezvol-
tãri recente în fi-
zica meterialelor
magnetice”. La
evenimentul care se va desfãºura în sala C330
din clãdirea centralã a Universitãþii din Craio-
va vor participa prof. Gisele Gruener, prof.
Jean-Claude Soret de la Departamentul de Fi-
zicã, Universitatea „Francois Rabelais”, Tours,
Franþa, ºi cadre didactice ale Departamentului
de Fizicã, Universitatea din Craiova. În cadrul
aceluiaºi seminar, drd. Daniela Neacºa, de la
Universitatea din Tours, va prezenta o infor-
mare privind cercetãrile sale, în vederea ela-
borãrii tezei de doctorat în domeniul materia-
lelor magnetice.

Colegiul Naþio-
nal “Carol I” din
Craiova va gãzdui
mâine, începând cu
ora 10.00, festivita-
tea de prezentare a
rezultatelor obþinu-
te la prima ediþie a
concursului naþio-
nal de geografie ºi
informaticã pentru
elevii de liceu “GEO-INFO”. Evenimentul este
organizat de Colegiul Naþional “Carol I”, în
colaborare cu Ministerul Educaþiei Naþionale,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, Societa-
tea de Geografie din România – Filiala Dolj,
activitatea fiind coordonatã de profesorii de
geografie ºi informaticã din cadrul colegiului
craiovean. La concursul naþional “GEO-INFO”
s-au înscris elevi din zece judeþe, prin schimb
informaþional ºi realizare de produse (spoturi,
animaþii, pagini WEB, postere), care promo-
veazã ideea de interdisciplinaritate  geografie
– informaticã.

Donaþie prin SMS
Începând cu 19 mai a.c., Cru-

cea Roºie Românã oferã posibi-
litatea de a sprijini apelul umani-
tar pentru Balcani, prin contribu-
þii la numãrul scurt de sms 8829,
unde se pot face donaþii de 2
euro/sms în toate cele trei linii
de telefonie mobilã, Cosmote,
Orange ºi Vodafone. Nu se per-
cepe TVA pentru donaþiile de pe
abonament. În reþelele Cosmote
ºi Orange, pentru cartelele pre-
plãtite, TVA-ul a fost reþinut la
achiziþionarea creditului. Pentru
donaþiile de pe cartele preplãti-
te, în reþeaua Vodafone utilizato-
rii nu plãtesc TVA. Se pot face
donaþii online direct pe site-ul
oficial al Crucii Roºii Române
www.crucearosie.ro. Donaþii di-
rect în contul “Inundaþii Balcani”
deschis de Crucea Roºie Românã: RO4-
8BRDE410SV17672254100. Sumele colec-
tate în cadrul campaniei umanitare vor fi
folosite pentru completarea necesarului
de alimente, apã, pãturi ºi produse de igie-

nã. Crucea Roºie Românã pune la dispo-
ziþia celor care vor sã susþinã Apelul
Umanitar de Urgenþã numerele de telefon:
021.317.60.06 ºi 0743.042.252, unde pot
solicita informaþii suplimentare.

Aplicate.
În cea de-a doua zi dedicatã evenimentului

va avea loc simularea examenelor pentru certifi-

carea  competenþelor lingvistice în limbi strãi-
ne (francezã, englezã ºi spaniolã). Ultima ac-
þiune din cadrul evenimentului “Sãptãmâna
Limbilor Strãine” – Interacþiune culturalã în
limbaje specializate – va avea loc vineri, 23
mai a.c., începând cu ora 17.00, în Amfiteatrul
din incinta Liceului “Charles Laugier”. Este
vorba despre un spectacol deschis publicu-
lui, care va cuprinde interpretare de scenete
de teatru ºi recitare de poezie în limbile fran-
cezã ºi englezã. De asemenea, studenþi ai Fa-
cultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport de la Uni-
versitatea din Craiova, premianþi la concur-
surile naþionale de profil, vor susþine momen-
te speciale de dans. La final, va avea loc fes-
tivitatea de premiere.

Toþi studenþii participanþi la oricare din-
tre secþiunile acestui eveniment vor primi di-
plome de participare. Totodatã, vor fi acordate
premii pentru fiecare secþiune în parte.

ºi altele”, a precizat Radu Theordor
Saizu, purtãtor de cuvânt în cadrul AIESEC
Craiova.

Programul “Global Cizizen” se adreseazã
studenþilor din primii ani de facultate, indife-
rent de specializarea pe care aceºtia o urmea-
zã. Profilul acestora trebuie sã cuprindã to-
tuºi urmãtoarele caracteristici: un nivel bun
de limbã englezã, flexibilitate, deschidere cã-
tre situaþii ºi culturi noi ºi toleranþã. Etapele
prin care trec studenþii ce pot accesa acest
program internaþional sunt simple: completa-

rea formularului de înscriere online, partici-
parea la un interviu susþinut de membrii AIE-
SEC Craiova, gãsirea oportunitãþilor potrivi-
te cu ajutorul platformei internaþionale a or-
ganizaþiei, mai apoi susþinerea unui interviu
cu membri AIESEC din þara în care aceºtia
vor sã plece, iar în final realizarea procedurile
legale pe care cãlãtoria le presupune. Înscrie-
rile se pot face pe toatã durata lunii mai, acce-
sând site-ul http://www.aiesec-craiova.org/
global-citizen/

ne”, eveniment cu, despre ºi pentru studenþi. Deschide-
rea oficialã are loc astãzi, ora 10.00, la Universitatea
din Craiova.

Studenþii fizicieni, provocaþi
la concurs

Seminar ºtiinþific “Dezvoltãri
recente în fizica meterialelor
magnetice”, la Facultatea
de Fizicã

Concursul naþional “GEO-INFO”
ºi-a ales câºtigãtorii
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

Proiectul este realizat în parteneriat de Muzeul de
Artă din Craiova şi Fundaţia Centrul Cultural ArtSo-
ciety din Bucureşti şi îşi propune să aducă în prim
planul scenei de artă româneşti valori autentice ale
artei de patrimoniu, contribuind în acest fel la fixarea
unei identităţi culturale naţionale şi creşterea apeti-
tului pentru evenimentul cultural.

„ART SAFARI Bucureş ti, primul Pavilion profe-
sional şi public de artă al Bucureştiulu i, este un
ansamblu expoziţional destinat unei panorame a artei
româneşti, de la cea de patrimoniu la curentele din
artă contemporană, organizat pe modelul Pavilioa-
nelor de Artă din capitalele europene. La eveniment
vor participa circa 100 de galerii, muzee ş i instituţii
culturale, majoritar româneşti, dar va număra ş i pre-

Zece lucrări de Ion Ţuculescu din colecţia
Muzeului de Artă Craiova, expuse la ART SAFARI

Zece  lucrări de Ion Ţucule scu din colecţia Muze ului de  Artă Craiova vor fi e xpuse, începând de
astăzi, până la sfârşitul săptămânii, în cadrul primului Pavilion de artă din România – ART

SAFARI Bucure şti. Sub genericul „Ochii îşi caută orbita”, expoziţia prezintă o selecţie  de lucrări
reprezentative pentru cre aţia lui Ion Ţuculescu, cuprinzând perioadele de  început, folclorică până

la cea tote mică. Deschide rea oficială are loc astăzi,  în Piaţa „George Ene scu” din capitală.

Într-o vreme în care tot mai mulţi
artişti cau tă să-şi reinventeze mani-
erele de exprimare, un craiovean pro-
pune reîntoarcerea la pictura clasi-
că. Se numeşte Dan Scurtu, iar lu-
crările sale pot fi văzute, zilele aces-
tea, la Galeria „Cromatic” a Centru-
lui Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Trad iţ ionale
Dolj (Craiova, st rada „Alexandru

Galeria „Cromatic”: Artistul Dan Scurtu
şi reîntoarcerea la pictura clasică

Ultima zi de înscrieri la concursul de creaţie
în limba engleză „O poveste pentru tine”

Macedonski” nr. 28). Verni-
sajul expoziţiei sale persona-
le are loc astăzi, la ora 17.00.

Născut la Craiova, în anul
1977, Dan Scurtu este un pic-
to r autodidact. Primul s ău
profesor, căruia îi poartă un
respect deosebit, a fost apre-
ciatul artist craiovean Gheor-
ghe Ciuchete. A deschis mai

multe expoziţii personale în
ţară şi a participat cu lucrări
la diverse concursuri inter-
naţionale. Dan Scurtu este
pasionat de p ictura peisa-
gistică flamandă a generaţiei
de aur din secolul al XVII-
lea şi începutul secolului al
XVIII-lea, din care se şi in-
spiră, de altfel. Între artiştii
săi preferaţi – după ale căror
creaţii a şi realizat numeroa-
se reproduceri libere –  se
numără Jacob Van Ruisdael,
Salomon Van Ruysdael, Jan

Biserica noastră îi cinsteşte azi pe Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena nu pentru coroa-
na lor pământească, pe care timpul a risipit-o, ci
pentru cununa cea cerească, nepieritoare, pe
care şi-au agonisit-o prin credinţa şi faptele lor.
Prăznuindu-i aşa cum se cuvine, prin rugăciuni
şi cântări de laudă, să căutăm mereu să luăm ca
armă de scut şi de apărare, crucea Domnului şi
cu puterea ei să alungăm toate ispitele şi tot
răul, aşa cum Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena au biruit cu ajutorul sfintei Cruci toată
puterea vrăjmaşului. Sfântul Împărat Constan-
tin cel Mare s-a născut în oraşul Naissus (Niş,
Serbia), în jurul anului 274. A devenit suveran
al întregului Imperiu Roman după învingerea
lui Maxenţiu şi a lui Liciniu. Episcopul Euse-
biu, care a fost duhovnicul lui Constantin, po-
vesteşte că, plecând în întâmpinarea duşma-
nului său, Împăratul Constantin s e ruga, ce-
rând ajutor de la Dumnezeu, înainte de a începe
lupta, ştiind că oastea lui este mai slabă decât
oastea lui Maxenţiu. Ca răspuns la rugăciunea
lui, Constantin a văzut ziua, în amiaza mare, stră-
lucind pe cer, o cruce luminoasă, pe care scria,
cu slove alcătuite din stele: “Prin acest semn
vei învinge!”. Iar, în noaptea ce a urmat, tot el a
văzut, în vis, pe Însuşi Domnul Iisus Hristos,
apropiindu-se de el si îndemnându-l să-şi facă
steag ostăşesc cu semnul Sfintei Cruci pe el.
Deci, chipul cinstitei Cruci, punându-l pe arme,

zenţe din Austria, Italia, Germania, Fran ţa etc.”, au
precizat reprezen tan ţii muzeulu i craiovean . Deşi
este gândit ca un periplu prin arta românească mo-
dernă şi cea contemporană, ART SAFARI va găz-
dui ş i focusuri muzeale asupra unor artişti impor-
tanţ i ai artei româneşti şi univers ale.

Desch iderea oficială are loc astăzi, o ra 17.00
pentru  turul s pecialiş tilo r ş i ora 19.00 pent ru co-
lecţionari, în  Piaţa „George Enescu” din Bucureş ti.
Publicul poate vizita Pavilionul de Artă ART SA-
FARI în perioada 22-25 mai, după următoru l pro-
gram: orele 12.00-20.00 – joi, 22, şi sâmbătă, 24 mai;
orele 12.00-20.00 –   vineri, 23 mai; orele 12.00-18.00
– duminică, 25 mai.

MAGDA BRATU

Van Goyen, Aert Van Der Neer, Mein-
dert Hobbema, Jan Van de Cappelle,
Claude Lorrain, Jaques d’Arthois,
Pieter Jans Van Asch, Peter Paul Ru-
bens, Francois Boucher şi mulţi alţii.

Pe simezele Galeriei „Cromatic”,
Dan Scurtu va prezenta aproximativ
30 de lucrări – peisaje realizate în ulei
pe pânză. Expoziţia este una cu vân-
zare, iubitorii de artă putând să achizi-
ţioneze orice tablou, la preţuri care
pornesc de la 600 de lei şi, în funcţie
de complexitatea execuţiei, ajung la
4.500 de lei. MAGDA BRATU

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
a mers la Roma şi a biruit pe  Maxenţiu, care,
căzând în râul Tibru, s-a înecat, la podul Mil-
vius, în anul 312; şi aşa, Constantin a eliberat
pe cetăţenii Romei, de tirania lui Maxenţiu. În-
credinţat că prin biruinţa lui a fost ajutat de
Dumnezeul creştinilor, fericitul Constantin, a dat
în anul 313, ca împărat al Romei, o hotărâre,
prin care a oprit prigonirea creştinilor şi a dat
libertate credinţei creştine în Imperiul Roman.
Actul acesta mare se numeşte “Decretul din
Milan”. După edictul din 313, împăratul scu-
teşte Biserica de impozite, îi acordă dreptul de
a primi donaţii şi le dă episcopilor dreptul să
judece pe cei ce nu doreau să fie judecaţi după
legile statului. Va înlătura din legile penale pe-
depsele contrare spiritului creştinismului, pre-
cum: răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigma-
tizarea (arderea cu fierul roşu). Împăratul Con-
stantin a convocat primul Sinod ecumenic la
Niceea (325), unde după lungi dezbateri, învă-
ţătura ereticului Arie a fost condamnată şi s-a
adoptat formula că Fiul lui Dumnezeu este de o
fiinţă cu Tatăl şi deci, din veci cu El. Arie învăţa
că Hristos n-a fost Dumnezeu adevărat, îmbră-
cat în fire de om şi coborât în lume, cum soco-
teşte dreapta credinţă, Hristos, pentru el, era
numai o creatură trimisă să izbăvească omeni-
rea. Şi era mare tulburare în Biserică. La sinod
au fost alcătuite şi primele 7 articole ale Simbo-
lului de credinţă (Crezul), a fost fixată data Paş-

tilor (prima duminică după luna plină, după
echinocţiul de primăvară) şi s-au dat 20 de
canoane referitoare la disciplina bisericeas-
că. Mai târziu, fericitul Constantin şi-a mutat
capitala împărăţiei, de la Roma, la Bizanţ. Deci,
a zidit din nou această cetate şi, împodobind-
o cu tot felul de palate, ca pe o adevărată
noua Romă creştină numită, apoi, Constanti-
nopol, după numele său. Sfântul Constantin
a fost ajutat  şi de evlavia şi strădaniile mamei
sale, Elena, pe care Împăratul a trimis-o la Ie-
rusalim, pentru descoperirea locurilor sfinte
din Evanghelii. Potrivit tradiţiei, în urma să-
păturilor s-au găsit trei cruci. Pentru a se iden-
tifica crucea pe care a fost răstignit Hristos,
au atins cele trei cruci de un mort. Acesta a
înviat în momentul în care a fost atins de Cru-
cea Domnului. Pe 14 septembrie 326, episco-
pul Macarie I al Ierusalimului a luat crucea şi
a înălţat-o în faţa mulţimii. Ziua de 14 septem-
brie a devenit s ărbătoarea Înălţării Sfintei
Cruci în calendarul creştin. Descoperind, aşa-
dar, locul Golgotei, al Sfântului Mormânt şi
lemnul Sfintei Cruci, Împărăteasa a zidit, cu dăr-
nicie, biserica Sfântului Mormânt (Anastasis),
biserica din Betleem, pe cea din Nazaret şi alte
sfinte locaşuri. Multe alte fapte de credinţă au
săvârşit Sfinţii  Constantin şi maica sa Elena,
pentru care s-au învrednicit a se numi “Sfinţii
cei întocmai cu Apostolii, împăraţi”. Prin rugă-

ciunile noastre să-i chemăm în ajutor, mijlocind
către Bunul Dumnezeu, cererea noastră pentru
ocro tirea sfintei Biserici, pentru o  viaţă mai
bună, pentru liniştea şi pacea întregii lumi şi
pentru mântuirea sufletului, acum şi pururea şi
în vecii vecilor, Amin !

Preot LIVIU SĂNDOI

Astăzi este ultima zi în care Bibliote-
ca Judeţeană „Alexandru şi Arist ia
Aman” mai p rimeşte înscrieri pen tru
concursul în limba engleză „O poveste
pentru tine”, a căruia a XII-a ediţie se
va desfăşura, în parteneriat cu Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Dolj, vineri, 23
mai. Pot participa elevi din clasele a VI-
a şi a VII-a, cu Limba engleză principală
sau secundară de studiu, din dorinţa
proprie sau la recomandarea profesori-
lor. Fiecare şcoală poate înscrie în con-
curs câte un echipaj pentru fiecare nivel de studiu. Tema generală a din acest
an este „Craiova, a city in motion”.

Concursul se va desfăşura pe echipaje formate din trei membri fiecare, astfel:
doi elevi, buni cunoscători ai limbii engleze, compun o poveste de maximum
două pagini A4, pornind de la tema generală a concursului şi zece cuvinte
obligatorii primite în ziua competiţiei, iar un elev pasionat de pictură va realiza
un desen sugestiv pentru povestea echipei. Participanţii va trebui să aibă asu-
pra lor materialele necesare realizării unui desen în acuarelă pe o foaie de dimen-
siunile blocului de desen format mare. Concursul se va desfăşura începând cu
ora 9.00, iar timpul de lucru va fi de două ore. Nu se percepe taxă de participare.

Premierea câştigătorilor va avea loc chiar în data de 1 Iunie – Ziua Internaţio-
nală a Copilului, ora 12.00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia
Aman”. Înscrierile se pot face direct la sediul instituţiei, din strada „Mihail Kogăl-
niceanu” nr. 9, telefonic, la 0251/522.393,0251/523.177 (int. 110), sau pe adresele
de e-mail madalina.bailesteanu@gmail.com şi lorina.ancuta@yahoo.com.

MAGDA BRATU
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Armata thailandezã a decretat
ieri legea marþialã în regat, care
în decursul ultimelor luni este
afectat de o crizã politicã gravã ºi
manifestaþii antiguvernamentale,
soldate cu 28 de morþi ºi sute de
rãniþi. „Declararea legii marþiale nu
este o loviturã de stat”, dar vizea-
zã “restabilirea pãcii ºi ordinii pu-
blice”, a asigurat armata în anun-
þul fãcut dimineaþa devreme la te-
leviziunea controlatã de militari.
Armata thailandezã a ameninþat
deja, joia trecutã, sã intervinã în
crizã, dupã moartea a trei noi ma-
nifestanþi într-un atac cu grenadã
în centrul capitalei Bangkok. “Pu-
blicul nu trebuie sã intre în panicã
ºi sã trãiascã viaþa normal”, a pre-
cizat armata în anunþ. Opoziþia
susþine cã a intrat în ultima linie
dreaptã împotriva guvernului in-
terimar, cu recenta demitere a pri-
mului ministru Yingluck Shinawa-
tra. Ei l-au acuzat de a fi o mario-
netã a fratelui ei Thaksin Shina-
watra, destituit de o loviturã de stat
în 2006 ºi acum în exil. Cãmãºile
roºii, puternica miºcare ce reu-

Armata din ThailandaArmata din ThailandaArmata din ThailandaArmata din ThailandaArmata din Thailanda
a decretat legea marþialãa decretat legea marþialãa decretat legea marþialãa decretat legea marþialãa decretat legea marþialã

neºte susþinãtorii guvernului, nu-
meroºi în rândul populaþiei rurale
din nordul ºi nord-estul þãrii, au
avertizat opoziþia împotriva unui
risc de rãzboi civil dacã insistã sã
cadã restul guvernului. Un consi-
lier guvernamental a declarat cã
guvernul interimar nu a fost con-
sultat cu privire la aceastã decizie
ºi îºi va pãstra atribuþiile. “Guver-

nul interimar va continua sã exis-
te”, a subliniat el. Legea marþialã
decretatã de cãtre armata thailan-
dezã este necesar sã aibã un ca-
racter “temporar” ºi sã nu afec-
teze democraþia, au avertizat luni
seara Statele Unite. “Toate pãrþile
trebuie sã respecte principiile de-
mocratice, inclusiv libertatea de
exprimare”, a declarat, citatã într-

un comunicat, purtãtoarea de cu-
vânt a Departamentului de Stat
Jen Psaki, care a exprimat toto-
datã îngrijorarea Washingtonului
faþã de criza politicã din Thailan-
da. Purtãtorul de cuvânt al guver-
nului japonez a exprimat, ieri, “în-
grijorãri mari” din partea autori-
tãþilor de la Tokyo faþã de eveni-
mentele din Thailanda, o þarã în
care Japonia investeºte masiv, re-
lateazã AFP. “Îndemnãm încã o
datã toate pãrþile vizate sã acþio-
neze cu reþinere ºi fãrã sã recur-
gã la violenþã”, a declarat Yoshi-
hide Suga pentru presã. “Sperãm
ca diferenþele între pãrþi sã fie
soluþionate paºnic ºi democratic”,
a adãugat purtãtorul de cuvânt.
Japonia este unul dintre principa-
lii investitoti în Thailanda, o eco-
nomie-pivot în rândul þãrilor din
Asia de Sud-Est, aflate în plinã
dezvoltare. Tokyo este cu atât mai
interesatã de aceastã regiune cu
cât ea îi permite sã-ºi alimenteze
propria creºtere economicã fãrã
sã recurgã la China, cu care Ja-
ponia întreþine relaþii dificile.

Rusia nu poate ºi nu are intenþia de a
garanta integritatea teritoriala a Ucrainei,
deoarece nu ºi-a asumat niciodatã astfel
de obligaþii, a declarat ieri premierul rus,
Dmitri Medvedev, într-un interviu acordat
postului american de televiziune Bloom-
berg, citat de RIA Novosti. „Nu avem ni-
mic de garantat pentru nimeni, întrucât
niciodatã nu ne-am asumat nici o obligaþie
cu privire la acest subiect. Pornim de la
faptul cã cel mai important obiectiv este
de a calma situaþia în Ucraina”, a afirmat
Medvedev, potrivit cãruia Moscova nu are
de oferit nimãnui nici o garanþie, ci pledea-
zã doar pentru calmarea situaþiei în þara
vecinã. El a rãspuns astfel la o întrebare
adresatã de jurnaliºtii americani dacã Mos-
cova poate garanta cã regiunile Lugansk ºi

Medvedev: Rusia nu poate ºi nu va garanta
integritatea teritorialã a Ucrainei

Doneþk, din estul Ucrainei — care au vo-
tat pentru independenþã în urma unor re-
ferendumuri controversate — nu vor de-
veni parte a Rusiei, ci vor rãmâne în com-
ponenþa Ucrainei, noteazã RIA Novosti. În
schimb, Medvedev a îndemnat “partenerii
de dialog” ai Rusiei sã ofere garanþii de alt
gen. „Fie ca partenerii noºtri de dialog, in-
clusiv UE ºi SUA, sã garanteze câte ceva
— cã nu vor interveni în afacerile interne
ale Ucrainei, cã nu vor atrage Ucraina în
NATO, cã persoanele care trãiesc în par-
tea din est nu vor pierde posibilitatea de a
vorbi în limba rusã ºi cã nu va veni un
nebun din Sectorul de Dreapta (referire la
alianþa de grupãri extremiste Pravîi Sec-
tor) ºi îi va mãcelãri”, a afirmat ºeful exe-
cutivului de la Moscova.

Mii de persoane din Bosnia, Ser-
bia ºi Croaþia au fost evacuate luni
searã ºi ieri dimineaþã, în condiþiile
în care inundaþiile au înghiþit nu-
meroase locuinþe ºi terenuri arabi-
le, pe fondul precipitaþiilor-record
produse sãptãmâna trecutã, trans-
mite DPA. Croaþia a semnalat un
al doilea deces survenit ca urmare

Mii de persoane evacuate în Balcani în ultimele douã
zile, din cauza inundaþiilor

a inundaþiilor, ridicând bilanþul to-
tal al morþilor la cel puþin 47, în
contextul în care râul Sava a scu-
fundat mai multe sate ºi a crescut
ameninþãtor lângã oraºul estic Sla-
vonski Brod. Peste graniþã, în nor-
dul Bosniei, peste 11.000 de per-
soane ºi-au pãrãsit locuinþele în
zonele Orasje ºi Bijeljina, în con-

textul în care aproximativ un sfert
din populaþia de 3,8 milioane a Bos-
niei a fost afectatã de inundaþii. Trei
cincimi din Orasje a ajuns sub ape,
iar oraºul se chinuie sã îºi cazeze
toþi locuitorii deplasaþi, a afirmat
primarul Djuro Topic pentru coti-
dianul “Dnevni Avaz”. Impactul de-
zastrului asupra agriculturii din Bos-
nia este estimat în jurul mai multor
“miliarde” de euro, potrivit ºefului
asociaþiei naþionale a fermierilor,
Miro Pejic, citat de agenþia de pre-
sã Fena. Cel puþin 20 de persoane
s-au înecat în Bosnia, iar alte per-
soane sunt date dispãrute. Alte 20
de decese au fost înregistrate în

Serbia. Sute de alunecãri de teren
s-au produs în munþii din Bosnia,
distrugând case ºi drumuri ºi exis-
tând totodatã riscul de deplasare al
unor mine antipersonal lãsate în
urmã de rãzboiul din anii ’90, ce a
urmat destrãmãrii fostei Iugoslavii.
În Serbia, serviciile de intervenþie
ºi voluntarii depuneau eforturi pen-
tru a consolida malurile râului Sava,
în condiþiile în care se aºteapta ca
acesta sã atingã niveluri ridicate ieri
sau astãzi la Belgrad. Apele au în-
ceput sã se retragã sâmbãtã, dar
acum Sava este în creºtere, iar au-
toritãþile se tem cã s-ar putea con-
frunta cu un nou val de apã înaltã.

Turcia: Preºedintele minei
Soma, inculpat ºi plasat
în detenþie

Preºedintele-director gene-
ral al minei Soma a fost
inculpat ºi încarcerat în
noaptea de luni spre marþi,
numãrul membrilor conducerii
companiei plasaþi în detenþie,
în ancheta asupra catastrofei
care s-a soldat cu 301 morþi,
ajungând la 8, potrivit agen-
þiei de presã Dogan. Can
Gürkan, care este fiul proprie-
tarului companiei Soma Kömür
Isletmeleri, a fost inculpat
pentru omucideri involuntare
de cãtre procurorul din oraº ºi
încarcerat imediat, a precizat
agenþia turcã. În afarã de
Gürkan, directorul general al
minei de cãrbune Ramazan
Dogru, directorul exploatãrii
Akin Celik, doi ingineri, doi
supervizori ºi un tehnician au
mai fost inculpaþi ºi încarce-
raþi începând de duminicã. Alþi
membri ai conducerii societãþii
au fost inculpaþi, dar au fost
lãsaþi în libertate, sub control
judiciar, pânã la proces.
Potrivit unui prim raport de
anchetã, citat de presa turcã,
nivelul monoxidului de carbon,
un gaz mortal, înregistrat în
momentul accidentului era net
superior normelor de securita-
te. Operaþiunile de salvare ºi
recuperarea cadavrelor victi-
melor au fost întrerupte
sâmbãtã, dupã patru zile de
eforturi.

ONU:10.000 de persoane
strãmutate în Ucraina,
în majoritate tãtari

Aproximativ 10.000 de
persoane, în majoritate etnici
tãtari, au fost strãmutate în
Ucraina, a avertizat ieri
Înaltul Comisariat al ONU
pentru drepturile omului
(UNHCR), care subliniazã cã
strãmutarea a început înaintea
referendumului din martie
privind Crimeea, relateazã
AFP. „Majoritatea localnicilor
strãmutaþi sunt tãtari, deºi
autoritãþile locale au semnalat
o recentã creºtere privind
înregistrarea persoanelor de
etnie ucraineanã, rusã ºi a
familiilor mixte”, potrivit unui
comunicat al UNHCR. “În
Ucraina, UNHCR constatã o
creºtere continuã ºi solidã a
persoanelor strãmutate, care
afecteazã de acum aproximativ
10.000 de persoane. Cel puþin o
treime dintre persoanele strã-
mutate sunt copii”, a declarat
un purtãtor de cuvânt al
organizaþiei de la Geneva,
Adrian Edwards, în cursul unei
conferinþe de presã. “Situaþia
din estul Ucrainei este clar
responsabilã de aceste strãmu-
tãri”, a subliniat el. Majorita-
tea populaþiei strãmutate se
deplaseazã spre centrul þãrii
(45%) sau spre vest (26%),
potrivit datelor deþinute de
UHCR. Persoanele strãmutate
afirmã cã îºi pãrãsesc casele
deoarece se simt ameninþate sau
se tem, menþioneazã UNHCR.
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Anunþul tãu!
S.C. cautã sã închirieze spaþiu 30

mp. Telefon: 0769/090.017.
Anunþ public privind depunerea so-

licitãrii de emitere a acordului de mediu .
Titularul proiectului. BOBOLINOIU IO-
NEL anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul «CON-
STRUIRE SPAÞIU ORGANIZARE EVE-
NIMENTE CU DOTÃRI AFERENTE»,
propus a fi amplasat în Albeºti, str. Col.
Ioan Angelescu. nr. 28. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consultate
la sediul ARPM Craiova, strada Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul str. Romaniþelor
nr. 49, Craiova, în zilele de L-V, între orele
9-14. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul ARPM Craiova, strada Pe-
tru Rareº, nr. 1.

A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regio-
nalã a Finantelor Publice Craiova - Ad-
ministraþia Judeþeanã a Finanþelor Publi-
ce Dolj organizeazã licitaþii publice în con-
diþiile precizate de O.G. nr. 92/2003 rep.
privind Codul de procedurã fiscalã cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, la
sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, cam. 206  pentru debitorii: 1.
SC CRISICO PRODCOM IMPEX SRL
Craiova, Cl. Severinului, nr. 34, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 15926922 in data
de 4.06.2014, ora 10.00 pentru vânzarea
bunurilor: betonierã LIMEX-165L LS, preþ
pornire licitaþie 160 lei; frezã universalã
FU32, preþ pornire licitaþie 3.465 lei; feras-
trãu altenativ FA320, preþ pornire licitaþie
405 lei. Amplasare: sediul societãþii. 2. SC
CEROS ROM SRL Craiova, str. Dezrobi-
rii, nr. 7, bl. G3, sc. 1, ap. 23, jud. Dolj, cod
identificare fiscalã 11068427 în data de
4.06.2014, ora 13.00 pentru vânzarea bu-
nului: betonierã 250 l, preþ pornire licita-
þie 440 lei. Amplasare: loc Coºoveni, jud.
Dolj. 3. SC GITAVAL SRL Craiova, str. M
Viteazul, nr. 5, bl. 7, parter, jud. Dolj, cod
identificare fiscalã 29081798 în data de
4.06.2014 ora 15.00 pentru vânzarea bu-
nurilor: copiator printer Xerox 6204Wide
– defect, preþ pornire licitaþie 2.075 lei;
copiator Bizhub C250 – defect, preþ por-
nire licitaþie 385 lei. Ampasare: sediul  so-
cietãþii. 4. SC RBM ALTERNATIVE SRL
Craiova, cart. Valea Rosie, bl. C7, sc. 2,
ap. 28, jud. Dolj, cod identificare fiscalã
17604885 în data de 5.06.2014, ora 10.00
pentru vânzarea bunurilor: aparat foto

Anunþul tãu!
digital Canon E OS 400D, preþ pornire li-
citaþie 335 lei; ghilotinã electricã 450V,  preþ
pornire licitaþie 985 lei, laptop HP-COM-
PAQ6730s, preþ pornire licitaþie 260 lei.
Amplasare: Craiova, str Infrãþirii, nr. 3, bl.
C16B, sc. 1, ap. 1. 5. SC SAINT GIORGIO
KATERING SRL Craiova, str. Aries, nr. 7,
jud. Dolj, cod identificare fiscalã 14755581,
în data de 5.06.2014, ora 13.00 pentru vân-
zarea autoutilitarei Peugeot tip Partner, nr
înmatriculare DJ-20-ATN, an fabricatie
2004, preþ pornire licitaþie 3.850 lei. Am-
plasare: sediul societãþii. 6. SC SUPRE-
MAG. SMP SRL Craiova, cartier Mofleni,
str. Abatorului, bl. M1, jud. Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 14370224 în data de
5.06.2014, ora 15.00 pentru vânzarea bu-
nurilor: maºina de formatizat PAL tip RO-
BLAND  Z320, preþ pornire licitaþie 5.260
lei, exhaustor mobil CORAL HOBBY, preþ
pornire licitaþie 175 lei; masinã de amba-
lat IMV, preþ pornire licitaþie 2.280 lei; masã
tip calculator, preþ pornire liciþatie 20 lei;
masã birou, preþ pornire licitaþie 40 lei;
scaun, preþ pornire licitaþie 30 lei; scaune
cu defect 2 buc, preþ pornire licitaþie 20
lei/buc; dulap, preþ pornire licitaþie 60 lei;
corp bibliotecã, preþ pornire licitaþie 40
lei; masã, preþ pornire licitaþie 20 lei; raft,
preþ pornire licitaþie 40 lei; vestiar 3 usi,
preþ pornire licitaþie 260 lei; vestiar, preþ
pornire licitaþie 180 lei; carucior, preþ por-
nire licitaþie 220 lei; fotoliu, preþ pornire
licitaþie 130 lei; fotoliu defect, preþ porni-
re licitaþie 80 lei, amplasate la sediul so-
cietãtþii ºi aparat de curãþat chimic Su-
prema Ex12.3L defect, preþ pornire licita-
þie 4.450 lei situat în incinta societãþii de
Salubritate de pe str. Fluturi, Craiova. 7.
SC T.C.L.C. CONSULT SRL Craiova, Ca-
lea Bucureºti, nr. 18, bl. M16A, sc. 1, ap.
18, jud. Dolj, cod identificare fiscalã
26112580 în data de 06.06.2014, ora 11.00
pentru vânzarea bunului aparat foto NI-
KON D5100 BODY împreuna cu acceso-
riile: telecomandã Nikon ML-L-3 remote
control, acumulator Nikon EN-EL-14,
geanta foto, obiectiv Nikon 18-105mmf,
metz50AF-1 TTI, obiectiv Nikon AF-S70-
300mmf, telecomanda Hahnel Combi TF
ºi declansator Wireless, preþ pornire lici-
taþie 3.330 lei. Amplasare: sediul  societã-
þii. Preþurile nu includ TVA. Invitãm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
A.J.F.P. DOLJ înainte de datele stabilite
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pentru vânzare, mentionate mai sus. Invi-
tãm pe cei interesaþi in cumpãrarea bunu-
rilor sã se prezinte la termenele de vânza-
re, la locul fixat în acest scop ºi sã depunã
cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei
urmãtoarele documente: ofertadecumpã-
rare; dovada plaþii  taxei de participare sau
a constituirii garanþiei sub forma scrisorii
de garanþie bancarã, taxa de participare
reprezintã 10% din preþul de pornire a lici-
taþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN
RO16TREZ 291.50.67XXX005062, cod fis-
cal 4830007 deschis la Trezoreria A.J.F.P.-
Dolj; împuternicirea persoanei care-l re-
prezintã pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naþionalitate românã, copie de
pe certificatul unic de înregistrare elibe-
rat de ORC; pentru persoanele juridice
strãine, actul de înmatriculare tradus in
limba românã; pentru persoanele fizice
strãine, copie de pe paºaport; pentru per-
soanele fizice  române, copie de pe actul
de identitate; dovada emisã de organele
fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante
faþã de acestea (Consiliul Local ºi Admi-
nistraþia Financiarã în raza cãrora se aflã
domiciliul sau sediul ofertantului), ur-
mând sã se prezinte la datele stabilite pen-
tru vânzare si la locul fixat in acest scop.
Împotriva  prezentului înscris, cel intere-
sat poate introduce contestaþie la instan-
þa judecãtoreascã competentã în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoºtiinþã, în conformitate cu prevede-
rile art.172-173 din OG nr. 92/2003, repu-
blicatã cu modificãrile si completãrile ul-
terioare. Licitaþia începe de la cel mai
mare preþ din ofertele de cumpãrare scri-
se, dacã acesta este superior preþului de
pornire la licitaþie, iar in caz contrar va
începe de la acest din urmã preþ.  Adju-
decarea se face în favoarea participantu-
lui care a oferit cel mai mare preþ, dar nu
mai puþin decât preþul de pornire. Taxa
de participare nu se restituie ofertanþilor
care nu s-au prezentat la licitaþie, celui
care a refuzat încheierea procesului-ver-
bal de adjudecare, precum ºi adjudeca-
tarului care nu a platit preþul. Potivit dis-
pozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din O.G. nr.
92/2003, rep, cu modificarile si completa-
rile ulterioare, cand urmeaza sa se ia ma-
suri de executare silita, nu este obligato-
rie audierea contribuabilului. Pentru in-
formatii suplimentare va puteþi adresa
A.J.F.P. - Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2,
cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.



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.
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 ANIVERSÃRI
Calde urãri de sãnã-
tate pentru colegul
nostru Constantin
David, azi, când toate
florile recunoºtinþei i
le oferim în dar, în
semn de apreciere ºi
respect. La mulþi ºi
fericiþi ani! Colectivul
“Cuvântul Libertãþii”.
Familiile Roºu, Miertes-
cu, Pãnescu, Socotea-
nu ºi Niþã, prietenii ºi
cunoscuþii ureazã dom-
nului economist BAZÃ-
VERDE CONSTANTIN-
la zi onomasticã- mul-
tã sãnãtate ºi viaþã lun-
gã, fericire, bucurii ºi
succese în activitatea
culturalã. La Mulþi Ani!
Domnului profesor CI-
CIOS COSTAS de ziua
numelui vã dorim sãnã-
tate, fericire ºi “La Mulþi
ani”! Familia Florescu.

Doamnei CARAMAN
ELEONORA de ziua
numelui vã dorim sãnã-
tate, fericire ºi “La Mulþi
Ani”! Familia Florescu.
Cu prilejul aniversãrii
zilei numelui, Domnica
soþie, Costicã fiu ºi Ca-
melia fiicã ureazã dom-
nului ªERBÃNESCU
CONSTANTIN multã
sãnãtate, prosperitate,
bucurii ºi tradiþionalul
”La mulþi ani”!
La zi onomasticã Vali so-
þie Marius fiu ºi Anca fiicã
ureazã domnului LIÞU
COSTEL din Segarcea,
“La Mulþi ani”, sãnãtate
ºi împliniri în plan familial
ºi profesional.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare orice maga-
zin, ajutor bucãtar, îngri-
jire bãtrâni sau copii mi-
nori. Telefon: 0747/
072.570; 0251/552.089.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Gresie, faianþã, zugrã-
veli, zidãrie, tencuieli. Te-
lefon: 0736/003.526.
Îngrijesc persoanã vârst-
nicã, cu maximã seriozi-
tate, în scopul donãrii
unei locuinþe. Telefon:
0723/466.154.
Coafez ºi tund la domi-
ciliul clientului. Telefon:
0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu, exe-
cut reparaþii canapele,
fotolii, colþare. Calitate
ºi seriozitate. 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.
internet, toate dotãrile.
Telefon: 0762/109.595.
Vând (schimb) aparta-
ment semidecomandat
etaj 1/4 cu apartament
decomandat p/3 sau di-
ferenþa. Telefon: 0742/
390.301.
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. Te-
lefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0351/401.251.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.

Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã na-
þionalizatã, zonã centra-
lã, gaze, curte, cumpã-
rat de la proprietar. Even-
tual, schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Vând apartament 2 ca-
mere 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. Tele-
fon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu aparta-
ment 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Vând D+P 6 camere,
pivniþã, utilitãþi, 2 bãi + 3
camere cãrãmidã, teren
1.300 mp str. Bucovãþ –
95.000 Euro. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.

Vând casã ºi 600 mp te-
ren Craiova. Preþ nego-
ciabil. 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 comu-
nã, la asfalt, 13 km de
Craiova, comuna Robã-
neºti. Telefon: 0784/
096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 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. Tele-
fon: 0746/498.818.
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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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet me-
dical – avocaturã. Accept
douã rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, li-
vadã, vie, în comuna
Giurgiþa. 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. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
7000 mp teren, 2,5 Euro
/ mp. Telefon: 0757/
650.778.
Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã, 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
deschidere 30 m Barie-
ra Vâlcii 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, des-
chidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii,
nr. 29F (în spatele liceu-
lui). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZ-
DA, Calea Bucureºti, km
9, ideal showroom parc
auto, benzinãrie, 1000
m, deschidere 18 m, sau
2000 m - 36 m. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scur-
tu Gheorghe. Telefon:
0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Tele-
fon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Co-
ºoveni. Telefon: 0763/
111.036.

Vând 1700 mp, 13 m lã-
þime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimni-
cu de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor (între
vile). Telefon: 0351/
170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, 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.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã cen-
tralã. Telefon: 0746/
660.001.

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

Schimb 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 Audi A6, fabricat în
2006, full options, stare
perfectã, bleu-marin, pie-
le, xenon, limited edition,
9000 Euro. Accept orice
verificare. Telefon: 0762/
10.95.95.
VÂND Fiat Stilo, stare
impecabilã, 2.200 Euro
negociabil. Telefon:
0728/981.100
VÂND Chevrolet Kalos,
2005, unic proprietar, 200
Euro. Telefon: 0768/
104.581.
Vând Tico la cheie
2000 lei. Telefon: 0761/
155.549.
Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km reali,
1500 Euro sau varianta
Rabla. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, tur-
bo-diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.

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

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 nefolo-
sit, sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 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, borma-
ºinã, parbriz Tico. Tele-
fon: 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
trifazatã completã, mo-
tor Honda pentru pom-
pã ºi echipament vânã-
toare din piele. Telefon:
0760/521.340.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Tele-
fon: 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.
Telefon: 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. Telefon: 0251/
458.192.
Vând plug pentru boi. Te-
lefon: 0251/421.727.
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Vând ªabloane impri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BATIS-
TE toate mãrimile ma-
nuale. Telefon: 0723/
684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37
cm, 120 Ron, aparate
de radio Selena, Gloria,
30 lei bucata. Telefon:
0729/977.036.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil -
stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã polizor
250 x 20 x 25 mm, poli-
zor (flex) 125 mm 850
W nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri cu
butelie. Telefon: 0251/
427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.

Vând 4 locuri de veci fã-
cute dar nefinisate la ci-
mitirul Romaneºti, con-
venabil. 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,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând uºã glasvant sigi-
latã, televizor color dia-
gonalã 30 cm - 100 lei,
motor maºinã spãlat Al-
balux, 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, bicicle-
tã, aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din pie-
le, maºinã de cusut, ga-
lerii sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.

Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 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
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 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 CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/303.445.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. 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, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultracen-
tral, pretabil firmã. Tele-
fon: 0745/698.425.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craiovi-
þa Nouã (Bigul Vechi). Te-
lefon: 0767/993.510.

Caut colegã de aparta-
ment, 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon. 0745/ 062.618;
0762/ 267.631.
ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semideco-
mandat, Valea Roºie.
Telefon: 0740/522.562.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 camere
cu centralã Craioviþa
Nouã, 250 lei/lunã.  Te-
lefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament de-
comandat Sãrari, reno-
vat, apã potabilã conto-
rizatã pe casa scãrii, 2
balcoane. Telefon: 0761/
665.763.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.
MATRIMONIALE
Tânãr, doresc cunoºtin-
þã 22-23 ani pentru cã-
sãtorie, prietenie. Tele-
fon: 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, nefumã-
tor, fãrã obligaþii, mo-
dest, simpatic, doresc
doamnã pentru priete-
nie, 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
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Absolvenþii C.N. Fraþii
Buzeºti promoþia 1969
sunt invitaþi la întâlnirea
aniversarã în data de
21 iunie 2014, ora
10.00. Informaþii: Rada
C-tin; 0726/210.110;
Gheorghe Aristide- Te-
lefon: 0744/914.274;
0723/172.191.
Caut meseriaºi pentru a
fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grã-
dinã. Telefon: 0727/
884.205.
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Gerardo “Tata” Martino a
anunþat, sâmbãtã, la finalul jo-
cului cu Atletico Madrid, cã va
pleca de la FC Barcelona. Fapt
anticipat de presa spaniolã, care
a intuit corect ºi viitorul tehni-
cian al grupãrii catalane. Site-
ul oficial al Barcei a confirmat,
luni searã, numirea în funcþie a
lui Luis Enrique, care urmeazã
sã fie prezentat pe “Camp Nou”
astãzi. Pânã în week-end la Cel-
ta Vigo, tehnicianul în vârstã de
44 de ani a semnat un acord pe
douã sezoane.

Enrique a venit la propune-
rea directorului sportiv Andoni
Zubizarreta. Va fi a treia etapã
a fostului mare internaþional

spaniol la Barcelona. Prima pe-
rioadã a fost între 1996 ºi 2004
ca jucãtor, dupã care din 2008
pânã în 2011 a antrenat Barce-
lona B. A urmat un sezon în
Serie A, pe banca Romei, apoi
o pauzã de un an, ºi, finalmen-
te, “episodul” Celta, formaþie cu
care a încheiat pe un meritoriu
loc 9.

Numele sãu a fost vehiculat
ºi în vara anului trecut pentru
preluarea echipei, dupã retrage-
rea regretatului Tito Vilanova,
dar Barca l-a preferat pe “Tata”
Martino.

Alãturi de noul antrenor, la
Barcelona vor sosi portarul
Marc Andre Ter-Stegen (Mon-

chengladbach), dar ºi mijloca-
ºii Rafa Alcantara (fratele lui
Thiago, ajuns la Bayern) ºi Ge-
rard Deulofeu, reveniþi dupã
împrumuturi, de la Celta, res-
pectiv Everton.

Referitor la Ter Stegen, goal-
keeper-ul de 22 de ani vine ca
înlocuitor al lui Victor Valdes,
dar conducerea Barcei a anun-
þat, ieri, cã nici veteranul Pinto
nu va continua. “Îi mulþumim
lui Pinto pentru profesionalism
ºi dedicaþie în anii petrecuþi la
club”, s-a scris într-un comu-
nicat pe site-ul Barcelonei.

Palmaresul lui Luis Enrique
ca jucãtor la Barcelona: La Liga
(97-98, 98-99), Cupa Regelui

(96-97, 97-98), Supercupa Spa-
niei (1996), Cupa Cupelor (96-
97), Supercupa Europei (1997).

Fix 300 de apariþii în tricoul
“blaugrana” a strâns Luis Enri-
que, punctând de 109 ori.

Juventus Torino, cu Antonio Conte pe
bancã, a câºtigat recent al treilea titlu con-
secutiv de campioanã a Italiei. Chiar dacã a
avut un sezon foarte bun, tehnicianul a sur-
prins pe toatã lumea când a vorbit despre el
la persoana a treia ºi a precizat cã este posi-
bil sã plece de la conducerea echipei torine-
ze în aceastã varã.

“Dacã Antonio se va decide cã trebuie sã

Anunþat oficial, luni, drept
noul tehnician al lui Manches-
ter United, Louis van Gaal va
primi pe “Old Trafford” un sa-
lariu de 18 milioane de lire pen-
tru toþi cei 3 ani ºi are la dis-
poziþie pentru transferurile din
aceastã varã alte 200 de mili-
oane de lire, a scris, ieri, pre-
sa din Anglia.  Care a comple-
tat cã Ryan Giggs ºi-a anunþat
retragerea din activitate pen-
tru a se concentra asupra nou-
lui post, acela de antrenor se-
cund. Mai mult, au mai notat
britanicii, olandezul de pe banca lui Uni-
ted are în plan sã-i aducã în staff ºi pe
Phil Neville, Nicky Butt ºi Paul Scholes,
rolurile acestora fiind încã nestabilite.

Deºi va începe munca abia dupã Cupã
Mondialã, pentru cã are de condus naþi-
onala Olandei, Van Gaal ºi-a creionat lista
de transferuri. Este vorba despre fun-
daºii Mats Hummels (Dortmund) ºi Hol-
ger Badstuber, mijlocaºii Toni Kroos ºi
Arjen Robben, dar ºi atacantul Mario
Mandzukici (toþi de la Bayern).

Conte rãmâne la Juve
urmeze un alt drum, va face acest lucru cu
un mare respect pentru club ºi jucãtori”, a
declarat antrenorul de 44 de ani, declanºând
o serie de speculaþii.

Conte, desemnat pentru a doua oarã în
carierã cel mai bun antrenor din Serie A, a
pus însã capãt zvonurilor ºi urmeazã sã sem-
neze un contract pe încã un an cu “Bãtrâna
Doamnã”, anunþul fiind fãcut prin interme-

diul contului de Twitter al grupãrii
italiene.

Juventus a încheiat en-fanfare un
sezon istoric. Duminicã, dupã vic-
toria cu Cagliari, scor 3-0, ”bian-
conerii” au depãºit cota de 100 de
puncte câºtigate într-un singur se-
zon, o premierã pentru Serie A. 
Juve a câºtigat toate cele 19 me-
ciuri jucate ”acasã” în stagiunea
tocmai încheiatã, având un golave-
raj de 47-9 în disputele de pe ”Ju-
ventus Stadium”.

3 titluri ca antrenor ºi 5 ca ju-
cãtor a câºtigat Antonio Conte cu
Juventus.

Van Gaal, buget de 200
de milioane de lire la United

Olandezul ºi-a fixat deja mai multe super-þinte

Pe lângã aceºtia, United îi mai are pe
listã pe Kevin Strootman (Roma), Cesc
Fabregas (Barcelona), Luke Shaw (Sout-
hampton), ºi Sebastian Jung (Frank-
furt).

În schimb, vor pleca sigur Nemanja
Vidici (Inter), Rio Ferdinand (SUA) ºi
Nani (foarte probabil la Juventus). Iatã
ºi jucãtorii care au ºanse mari de a ple-
ca: Shinji Kagawa, Chicharito Hernan-
dez, Patrice Evra, Michael Carrick ºi
Darren Fletcher.

Dan Petrescu s-a despãrþit în urmã
cu câteva sãptãmâni de Dinamo Mos-
cova, dar antrenorul român nu s-a
grãbit sã semneze un alt angajament.
Presa din Rusia îl anunþa ca viitor an-
trenor al lui Spartak Moscova, însã
acesta a negat informaþiile pentru
www.sport.ro.

Petrescu nu a renunþat la visul Pre-
mier League ºi aºteaptã în continua-
re o ofertã din campionatul în care a
cunoscut cele mai mari satisfacþii ca
jucãtor.

“Bursucul” a fost ofertat de Crys-
tal Palace în luna octombrie a anului
trecut, însã a refuzat sã rupã con-
tractul cu Dinamo Moscova în acel
moment.

Acum Southampton, echipa la care a
jucat timp de un an la finalul carierei l-a
trecut pe lista posibililor inlocuitori ai ar-
gentinianului Mauricio Pochettino, care,
mai mult ca sigur, îl va antrena pe Chiri-
cheº la Tottenham.

Potrivit unui jurnalist de la London Stan-
dard, cel mai influent ziar din Londra, Pe-
trescu se luptã cu Oscar Garcia (Brighton,
liga a II-a) si Roberto Di Matteo (momen-

tan fãrã angajament) pentru postul de an-
trenor al lui Southampton.

Petrescu e cea mai ieftinã variantã pen-
tru “Sfinþi”, care se confruntã cu proble-
me financiare la capatul unui sezon bun,
în care a terminat pe un neaºteptat loc 8.

Southampton îºi vinde vedetele pentru a
achita datoriile de la stadion, a scris presa
englezã. Tânãrul Luke Shaw e aproape de
Manchester United, în timp ce Adam Lalla-
na e pe cale sã semneze cu Liverpool.

DIGI SPORT 1

21:00 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan Mediaº – FC Braºov.

DIGI SPORT 2

14:30 – ATLETISM – IAAF World Challenge Cup, la Beijing, în China / 19:00 – FOTBAL
– Meci amical: Finlanda – Cehia.

DIGI SPORT 2

18:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, Play-off: HCM Baia Mare – HC Dunãrea Brãila
/ 21:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul Constanþa – Ceahlãul, Sãgeata Nãvodari – CFR Cluj
(transmisiune alternativã).

DOLCE SPORT

18:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani – Dinamo.

EUROSPORT

13:00 – TENIS (M) – Turneul de la Dusseldorf (Germania) / 15:30 – CICLISM – Turul
Italiei: etapa a 11-a / 18:30 – TENIS (M) – Turneul de la Dusseldorf / 19:45 – FOTBAL –
Campionatul European Under 17, în Malta.

EUROSPORT 2

15:00, 17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Nurnberg (Germania).

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

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 33 22 10 1 69-18 76
Astra 34 22 6 6 70-28 72
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 34 15 6 13 38-32 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

FC Vaslui – Astra Giurgiu 1-4
Au marcat: A. Mureşan 79 – aut. / M. Cristescu 43, Takayuki 48,

Alibec 53, 61.
Meciurile „U” Cluj – Pandurii, Corona – Petrolul şi Steaua – Oţe-

lul s-au jucat aseară.
FC Botoşani – Dinamo – astăzi, ora 18
Săgeata – CFR Cluj – astăzi, ora 21
ACS Timişoara – Concordia – astăzi, ora 21
Gaz Metan – FC Braşov – astăzi, ora 21
Viitorul – Ceahlăul – mâine, ora 21

Sistemul competiţional se va
sc himba,  înc epând cu sezonul
2015-2016. În Adunarea Generală
Extraordinară a LPF de ieri s-a
votat ca numărul echipelor din Liga
1 să fie redus, de la anul, de la 18,
la 14 şi să existe play-off şi play-
out. Evident, se aştepta ca grupă-
rile fără pretenţii să se opună
schimbării de sistem, ca şi în anii
trecuţi. De data aceasta, doar 3
dintre reprezentanţii cluburilor din
Liga 1 prezenţi au votat împotriva
schimbării (Ceahlăul, Chiajna şi
Botoşani), restul fiind de acord cu
noul sistem competiţional. Comi-
tetul Executiv al FRF urmează să
valideze această hotărâre la urmă-
toarea şedinţă, apoi aceasta va fi
votată şi în Adunarea Generală a
FRF. Pentru a se ajunge la noua
confirguraţie înseamnă că la fina-
lul sezonului următor vor retrogra-
da nu mai puţin de o treime din
echipele din Liga I, urmând să pro-
moveze doar câştigătoarele serii-
lor Ligii secunde, care urmează şi
ea să adopte un nou format, cu o
singură grupă de 20 de echipe. În
Adunarea Generală, cluburile im-

Campania iniţiată de DJS Dolj „Vă invităm la sport”
a programat ieri o acţiune la Şcoala nr. 30 „Mihai Vi-
teazul”, iar invitaţi speciali au fost reprezentanţii CS
Universitatea Craiova. În fruntea acestora s-a aflat
gloria Craiovei Maxima, actual şef al departamentului
de scouting, Nicolae Ungureanu şi directorul admi-
nistrativ al centrului de copii şi juniori, Bogdan Pân-

Acţiunea „Vă invităm la sport” s-a desfăşurat la şcoala „Mihai Viteazul”

CSU Craiova şi DSJ Dolj au chemat copiii la fotbal
cu. Grupa de juniori D a clubului din Bănie, pregătită
de Ion Ciocan, a disputat un meci demonstrativ con-
tra selecţionatei şcolii „Mihai Viteazul”.  Aplaudat la
scenă de deschisă de puşti, Nae Ungureanu le-a ţinut
acestora un discurs, invitându-i să joace fotbal atât la
şcoală, cât şi într-un cadru organizat, chiar la grupele
de copii şi juniori ale Universităţii Craiova. De aseme-

nea, copiii au fost chemaţi şi pe stadion, pentru a
susţine echipa de fotbal a Băniei în finalul  de sezon
în care încearcă să promoveze în Liga I. „Vă invi-
tăm pe toţi să vă îndreptaţi spre fotbal. Să veniţi la
Centrul de copii şi juniori al clubului nostru, unde
avem condiţii optime pentru o dezvoltare armonioa-
să. Până când vă veţi hotărî să îmbrăţişaţi fotbalul,
miercuri să veniţi cu toţii la stadion, pentru că avem
nevoie de sprijinul vostru la meciul cu Târgu Mureş.
Universitatea joacă pentru voi“ a fost speech-ul lui
Nicolae Ungureanu. La acţiune au participat spor-
tivi de la cluburile CFR IRLU Marfă (box), L.P.S.
„Petrache Trişcu” (spadă, badminton), CS WASHI
(karate) şi SCM Craiova (baschet). Priză la copii a
avut şi mascota Sălii Polivalente, Simba.

Explicaţie foto: CS Universitatea şi ASA ar putea lupta la anul pentru
evitarea ultimelor 6 locuri din Liga I

Adunarea Generală a LPF a votat un sistem cu 14 echipe
în primul eşalon care să dispute  play-off şi play-out

LIGA 1: 18 echipe - retrogradează locurile 13-18
LIGA 2: Două serii de 12 echipe - promovează locul 1 din fiecare serie - retrogradează

locurile 7-12 din fiecare serie
LIGA 3: 4 serii a câte 18 echipe - promovează locul 1 din fiecare serie - retrogradează

locurile 15-18 din fiecare serie.

Cum va fi din sezonul 2015-2016:
LIGA 1: 14 echipe - retrogradează direct locurile 13-14 - locul 12 dispută baraj cu locul 3 din

Liga 2.
LIGA 2: O serie de 20 echipe - promovează locurile 1-2 - retrogradează locurile 17-20 - locul

3 dispută baraj cu locul 12 din Liga 1
LIGA 3: 4 serii a câte 18 echipe - promovează locul 1 din fiecare serie - retrogradează

locurile 15-18 din fiecare serie
Algoritmul noului sistem din Liga 1:
- 26 de etape în sezonul regulat
- primele 7 echipe intră în play-off: încă 12 etape
- ultimele 7 formaţii joacă play-out, încă 12 etape, retrogradează ultimele două
- total meciuri fiecare echipă: 38

portante din Liga I, nemulţumite
de grila de repartizare a drepturilor
TV, au propus o alternativă. Ast-
fel, Astra, Steaua, Dinamo şi Pe-
trolul doresc să-şi vândă singure
drepturile de televizare pentru me-
ciurile de pe teren propriu. „Gran-
zii” Ligii I nu au avut însă succes
cu această propunere şi în cele din
urmă s-a convenit ca banii din
drepturile de televizare ci în modul
următor: 30% din sumă în mod egal
între cluburi şi 70% în funcţie de
locul ocupat în Liga 1 la f inalul
sezonului anterior.

Ar fi mult mai greu
pentru CSU să promoveze la anul

În condiţiile noului sistem, dacă
ratează promovarea în acest sezon,
pe teren sau la comisiile FRF, CS
Universitatea ar avea o misiune mult
mai dificilă la anul. De asemenea,
dacă va reuşi să promoveze în pri-
mul eşalon, echipa din Bănie va
intra direct într-o competiţie expe-
riemntală, una extrem de încinsă
în zona retrogradării, unde vor fi
angrenate probabil mai mult de ju-

mătate din echipe. Noul sistem a
fost comentat şi de directorul exe-
cutiv al Universităţii Craiova, Felix
Grigore: „Pe noi ne interesează
deocamdată să ajungem în Liga I,
apoi vom vedea ce va fi, dar în
principiu un prim eşalon cu mai
puţine echipe ar concentra valorile
şi ar creşte calitatea fotbalului. 14
echipe în Liga I ar fi numărul OK,
nici mai puţine de atât parcă nu e
bine”. În contradicţie cu oficialul
Craiovei a fost preşedintele celor
de la CSMS Iaşi, Florin Prunea,
care consideră că la o ţară de 22
de milioane de locuitori sunt puţi-
ne doar 14 echipe în primul eşa-
lon. Ţările europene cu fotbal de-
cent cu maxim 14 echipe în prima
ligă sunt: Austria (8 milioane locui-
tori), Croaţia (4 milioane locuitori),
Elveţia (8 milioane locuitori), Slo-
venia (2 milioane locuitori) -  câte
10 echipe, Danemarca (6 milioane
locuitori), Scoţia (5 milioane locui-
tori), şi Slovacia (6 milioane locui-
tori), – câte 12 echipe, Bulgaria (7
milioane locuitori), Cipru (1,5 mi-
lioane locuitori), Israel (8 milioane
locuitori) – câte 14 echipe.

Ce se schimbă din sezonul 2014-2015:
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