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- De când am aflat că ţiga-
ra este nocivă, am început, Po-
pescule, să fumez cu pipa. actualitate / 3

Dunărea era, ieri după-amiază, o masă uriaşă şi compactă de
apă care se apropia încet-încet de clădirile din portul Bechet.
Fluviul ieşise deja din matcă şi apa înconjurase sediul Vămii
Bechet, intrând până la punctul de trecere a frontierei. Pentru a
nu pune în pericol pontoanele Căpităniei şi ale Poliţiei de fron-
tieră, mai multe echipe de muncitori îndepărtau, cu ajutorul
unor macarale, copacii aduşi de apă până acolo. La câţiva metri,
în locul de acostare a bacului, Dunărea deja inundase malul şi
era nevoie de cizme pentru a te putea apropia. Oamenii din port
spuneau că, în cursul zilei de ieri, Dunărea crescuse cu 2 centi-
metri în numai câteva ore, dar se aşteptau ca apa să crească şi
mai mult în următoarele zile. La intrarea în port, pentru că
fluviu începuse să deverseze pe canale, se ridicau diguri din saci
cu nisip. (Radu Iliceanu)

Alegerile
europarlamentare:
PE – prerogative
extinse prin Tratatul
de la Lisabona

Alegerile europarlamentare care
se desfăşoară între 22-25 mai a.c.
în ţările UE vor desemna noua con-
figuraţie a Parlamentului European.
Dată de cei 751 de eurodeputaţi,
distribuiţi precumpănitor în spate-
le liderilor principalelor familii po-
litice, care, de altfel, şi candidează
la preşedinţia Comisiei Europene:
conservatorul luxemburghez Jean
Claude Junckers (PPE), social-de-
mocratul german Martin Sc hulz
(PES), liberalul Guy Verhofstadt
(ALDE), ecologista germană Ska
Keller (Verzi) şi grecul Alexis Tsi-
pras (stânga radicală).
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Senin

Vicepreºedintele SUA, Joe Biden,
a fost primit ieri dimineaþã, la Pala-
tul Cotroceni, de cãtre preºedinte-
le Traian Bãsescu. „Afirm cã, dupã
intrarea României în NATO ºi UE,
parteneriatul strategic pentru seco-
lul XXI cu SUA este pentru noi a
treia realizare politicã de dupã re-
voluþie. Salutãm angajamentul ferm
al SUA pentru articolul 5 al trata-
tului NATO. (...) În discuþii am
mulþumit vicepreºedintelui Biden
pentru reacþia imediatã a SUA la
momentul declanºãrii conflictului
din Ucraina ºi a anexãrii ilegale a
Crimeei, prin suplimentarea de for-
þe aeriene, navale ºi terestre care
sã fie gata sã participe la orice fel
de misiune, în mod deosebit de
descurajare a apetitului Rusiei de a
redeveni URSS”, a declarat ºeful
statului la finalul discuþiilor. La rân-
dul sãu, vicepreºedintele SUA a dat,
la Palatul Cotroceni, mesaje puter-
nice de susþinere a luptei antico-
rupþie în România, pe care a nu-
mit-o drept un act de „patriotism”.
„Preºedintele SUA apreciazã alian-
þa cu România. Unul dintre moti-
vele principale ale venirii mele a
fost ca, de pe pãmântul românesc,
sã spun cã vom onora articolul 5
din tratatul NATO, este o obligaþie
sacrã. Nici un aliat NATO nu este
singur, noi ne protejãm unii pe al-
þii”, a precizat oaspetele american.
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Victor Atanasie Stãnculescu,
eliberat condiþionat
din închisoare

Magistraþii Tribunalului
Ilfov au decis, ieri, eliberarea
condiþionatã din închisoare a
fostului general de armatã
Victor Atanasie Stãnculescu,
dupã ce acesta a executat 5 ani
din pedeapsa de 15 ani de
detenþie în dosarul Revoluþiei
de la Timiºoara. Tribunalul
Ilfov a admis o contestaþie
înaintatã de Stãnculescu, dupã
ce Judecãtoria Sectorului 4 îi
respinsese, pe 24 martie,
cererea de eliberare condiþiona-
tã. Decizia este definitivã, iar
Stãnculescu va fi eliberat,
acesta fiind încarcerat la
Spitalul Penitenciarului Jilava.
“În temeiul art.587 alin.3 din
Noul Cod de procedura penalã,
admite propunerea de liberare
condiþionatã privind pe con-
damnatul Stãnculescu Victor
Atanasie. Dispune liberarea
condiþionatã a condamnatului
Stãnculescu Victor Atanasie din
executarea pedepsei de 15 ani
de închisoare aplicatã prin
sentinþa penalã nr.250/2007
pronunþatã de cãtre Tribunalul
Militar Teritorial Bucureºti.
Dispune punerea de îndatã în
libertate a condamnatului
Stãnculescu Victor Atanasie de
sub puterea mandatului de
executare a pedepsei închisorii
nr.1/2008 (...) dacã nu este
reþinut, arestat preventiv sau
deþinut în altã cauzã”, se aratã
în decizia Tribunalului Ilfov.

Ulterior, vicepreºedintele SUA a
fost primit la Palatul Victoria de cã-
tre premierul Victor Ponta, ocazie
cu care Biden a subliniat cã SUA
sunt gata sã acorde României aju-
torul necesar pentru a-ºi asigura
independenþa energeticã ºi a aco-
peri resursele care în prezent de-
pind de Rusia. „Noi suntem gata
sã asigurãm ajutorul necesar pen-
tru dezvoltarea conductelor petro-
lifere din România”, a explicat
acesta. „Reafirm angajamentul to-
tal de a ne îndeplini rolul pe care îl
avem ca frontierã a NATO ºi a UE,
confruntatã cu o situaþie fãrã pre-
cedent - provocãrile din partea Ru-

siei. Creºterea economiei ne oferã
garanþia cã putem fi puternici ºi
putem avea o dezvoltare ulterioarã
a relaþiilor economice. România
poate fi un exemplu de succes în
regiune, de securitate, de colabora-
re politicã, de dezvoltare economi-
cã ºi de funcþionare a instituþiilor de-
mocratice”, a precizat Victor Ponta
la întâlnirea cu oaspetele american.

În discursul din finalul vizitei
la Bucureºti, vicepreºedintele SUA
a remarcat activitatea DNA ºi
ANI. „Mulþi dintre dumneavoas-
trã, din Guvern sau din afara Gu-
vernului, aþi luptat pentru îndepãr-
tarea corupþiei. (...) DNA ºi-a sta-

bilit independenþa ºi a trimis o mie
de cazuri în faþa justiþiei anul tre-
cut, ANI a trimis peste ºase mii
de cazuri de incompatibilitate (...)
Desigur, sunt lucruri care mai tre-
buie fãcute pentru finalizarea aces-
tor cazuri”, a afirmat Biden. El a
spus cã, având în vedere cele
menþionate, nu este de mirare cã
instituþiile anticorupþie din Româ-
nia sunt cotate cu cea mai mare
încredere din partea populaþiei.

Marþi searã, premierul Victor
Ponta a declarat, la Antena 3, cã
va discuta cu Joe Biden ºi proble-
ma eliminãrii vizelor pentru cetã-
þenii români. „Problema (vizelor —
n.r.) în acest moment este în Ca-
mera inferioarã a Congresului, aco-
lo unde Partidul Democrat, cel
care este condus de Barack Oba-
ma ºi Joe Biden, este în minorita-
te, dar cred cã aceste presiuni con-
stante pentru ambele partide, Par-
tidul Republican ºi Partidul Demo-
crat, poziþia fermã pe care minis-
trul nostru de Externe, domnul Cor-
lãþean, a avut-o faþã de Canada (...),
deci un gen de atitudine demnã ºi
fermã, cred cã ne va ajuta în mod
clar sã obþinem ceea ce românii pe
bunã dreptate îºi doresc ºi meritã,
ºi anume sã nu mai cãlãtoreascã cu
vize în SUA, ci sã beneficieze de
ceea ce majoritatea þãrilor europe-
ne beneficiazã”, a punctat Ponta.

Primul ministru român, Victor
Ponta, a declarat marþi searã pen-
tru CNN, în timpul unui scurt in-
terviu cu jurnalistul britanic Ri-
chard Quest, intitulat “Romania
under Scrutiny” ºi realizat de la
Londra, cã nu este deranjat de re-
marcile unor politicieni extremiºti
ºi populiºti ca liderul UKIP (Par-
tidul pentru Independenþa Rega-
tului Unit) Nigel Farage, care a
spus cã nu ºi-ar dori sã aibã ve-
cini români. „Nu sunt deranjat,
ca sã fiu sincer. Primii doi-trei
ani în calitate de membru al UE
au reprezentat o experienþã difi-
cilã pentru România din punct de

Ponta la CNN: România este o „poveste de succes”
vedere economic, social ºi al
competitivitãþii, dar acum suntem
þara cu cea mai rapidã creºtere
economicã din regiune, iar toþi
politicienii, chiar ºi extremiºti ºi
populiºti ca domnul Farage, ar
trebui sã ºtie cã suntem graniþa
de est a UE ºi NATO ºi suntem
acum o poveste de succes care
poate fi datã exemplu Ucrainei,
Republicii Moldova, Georgiei
drept cale de urmat, iar împreunã
putem fi mai puternici în faþa unor
noi miºcãri de tip Uniunea Sovie-
ticã”. „Aº spune cã 99% dintre
românii care trãiesc în Marea Bri-
tanie, Franþa, Italia, Spania sunt

foarte cinstiþi, munci-
tori ºi foarte bine ca-
lificaþi. Este pãcat
pentru România cã pe
aceºti tineri nu putem
sã-i þinem aici în Ro-
mânia — preferã sã
aibã o viaþã mai bunã,
salarii mai bune, con-
diþii de muncã mai
bune acolo. Desigur,
a da vina pe toatã po-
pulaþia României, Bul-
gariei, nu are impor-
tanþã, a Ungariei, doar pentru a
câºtiga voturi, aºa cum face dom-
nul Farage, este o politicã lipsitã

de sens ºi nu ajutã în nici un fel
societatea britanicã sau europea-
nã”, a adãugat premierul.

Guvernul a aprobat, în ºedinþa de marþi, eli-
minarea a 10 taxe ºi tarife nefiscale ºi a decis
comasarea unui numãr de 17 taxe ºi tarife ne-
fiscale, potrivit informaþiilor transmise de Exe-
cutiv. Pentru diferenþa de pânã la 92 de taxe ºi
tarife care vor fi ajustate urmeazã sã fie pro-
movate ordine de ministru sau decizii ale pre-
ºedinþilor instituþiilor, astfel încât pânã la data
de 1 iulie întregul pachet legislativ sã intre în
vigoare. În total, vor fi eliminate 14 taxe ºi tari-
fe nefiscale, în timp ce pentru alte 78 va fi eli-
minatã plata individualã, ca urmare a comasãrii
lor. Taxele ºi tarifele cu caracter nefiscal elimi-
nate prin cele douã acte normative adoptate marþi
de Guvern sunt urmãtoarele: la Ministerul Afa-

Guvernul a eliminat 10 taxe ºi tarife nefiscale, iar 17 au fost comasate
cerilor Interne - taxa de înscriere pentru exa-
menul de admitere la ºcolile militare de subofi-
þeri ºi jandarmi (120 lei); la Ministerul Justiþiei,
Oficiul Naþional al Registrului Comerþului - ta-
rif pentru îndrumarea prealabilã în scopul în-
fiinþãrii unei societãþi (19,8 lei/orã), tarif pentru
cerere eliberare date statistice (fiºa sinteticã a
investiþiei strãine pentru o þarã ºi o perioadã
definitã, statisticã în funcþie de un criteriu, de
20 lei/fiºã sinteticã/statisticã unicriterialã) ºi ta-
rif pentru cerere eliberare informaþii pentru se-
rii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii (11
lei/firmã); la Ministerul pentru Societatea In-
formaþionalã - tariful de utilizare a procedurii
electronice (46 lei/an/utilizator); la  Ministerul

Sãnãtãþii  - taxa pentru emitere aviz privind ac-
tivitãþi în domeniul dispozitivelor medicale ºi
medicamentelor (300 lei/aviz); la Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice
- tarif de analizã a documentaþiei de licenþiere/
autorizare (64 lei/dosar); la Ministerul Muncii,
Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârst-
nice - taxa de acreditare a furnizorilor de servi-
cii specializate pentru stimularea ocupãrii forþei
de muncã (377 lei/acreditare); la Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale - taxa pentru
eliberarea licenþei de depozit (135 lei/licenþã); la
Ministerul Economiei - taxa suplimentarã de
înregistrare ºi de examinare a cererii când ter-
menul de examinare se prelungeºte.
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Alegerile europarlamentare care
se desfăşoară între 22-25 mai a.c.
în ţările UE vor desemna noua con-
figuraţie a Parlamentului European.
Dată de cei 751 de eurodeputaţi,
distribuiţi precumpănitor în spate-
le liderilor principalelor familii po-
litice, care, de altfel, şi candidează
la preşedinţia Comisiei Europene:
conservatorul luxemburghez Jean
Claude Junckers (PPE),  social-
democratul german Martin Schulz
(PES), liberalul Guy Verhofstadt
(ALDE), ecologista germană Ska
Keller (Verzi) şi grecul Alexis Tsi-
pras (stânga radicală). Teoretic,
unul dintre aceştia, şi confrunta-
rea se duce între social-democraţi

MIRCEA CANŢĂR

Alegerile europarlamentare:
PE – prerogative extinse prin Tratatul de la Lisabona

şi populari – familii politice în con-
tinuare cu relief în PE – ar urma
să fie şi validat de şefii de stat şi
de guvern, adică de Consiliul Eu-
ropei, în temeiul prevederilor Tra-
tatului de la Lisabona, pentru a
primi votul Parlamentului Euro-
pean. În realitate totul depinde de
rezultatul scrutinului. Aproape pes-
te tot în cele 28 de state membre
UE dezbaterile candidaţilor la pre-
şedinţia Comisiei Europene au fost
urmărite cu interes, luându-se cu-
noştinţă de intenţiile acestora, în
cazul accederii la demnitatea men-
ţionată. De bună seamă, în centrul
dezbaterilor s-a aflat austeritatea
prelungită, dar n-a fost singura din-

tre temele majore abordate. Mai
ales că se resimte nevoia imperioa-
să de restructurare a competenţe-
lor instituţiilor europene, surmon-
tarea birocraţiei şi inerţiei acestora
şi, mai ales, blocarea euroscepti-
cismului şi a populismului, în de-
plină ofensivă. Campania electora-
lă, care se apropie de sfârşit, din
păcate „n-a avut substanţa adec-
vată”, fiind mai de grabă un pream-
bul la atmosfera preelectorală pen-
tru alegerile prezidenţiale. Ori, scru-
tinul de duminică, 25 mai, este cru-
cial pentru reînnoirea PE, a cărui
culoare predominantă va influenţa
decis iv identitatea preşedintelui
Comisiei Europene. Din acest mo-

tiv trebuia discutat despre social-
democratul Martin Schulz, actua-
lul preşedinte al PE, despre libera-
lul federalist belgian Guy Verhof-
stadt, despre creştin-democratul
Jean Claude Juncker, căruia i se
reproşează, între altele, că ţara sa
rămâne un paradis fiscal. Dar cine
a vorbit despre aşa ceva? Uniu-
nea Europeană este o necesitate.
Iar prezenţa României între „cele
28”, încă departe de a fi pe gus-
tul unor gomoase capitale euro-
pene,  repară o nedreptate istori-
că, exprimând şi vocaţia europea-
nă a ţării noas tre. Până acum,
Parlamentul European a dispus de
prerogative inferioare Comisiei

Europene ş i Cons iliului Uniunii
Europene,  dar după intrarea în
vigoare a Tratatului de la Lisabo-
na PE se află pe picior de egalita-
te c u Cons iliul de miniş tri în ad-
optarea unor legi. Comisia Euro-
peană monopolizase orice iniţiati-
vă legislativă. Viitorul preşedinte
al CE va fi desemnat ţinându-se
cont de rezultatul alegerilor euro-
pene şi, pentru prima dată, votul
electorilor va conta în viitoarea
orientare a Comisiei Europene. În-
ţelegând acest lucru, înţelegem de
fapt raţiunea participării noastre
la vot. Care este de dorit. Fiind
preferabilă,  din o mie şi unu de
motive, absenteismului nedesluşit.

Blocul Naţional Sindical în ca-
litate de partener al Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei So-
ciale şi Persoanelor Vârstnice ca
lider de proiect, alături de ceilalţi
parteneri din consorţiu - Consi-
liul Naţional al Întreprinderilor
Private Mici şi Mijlocii din Ro-
mânia şi Asociaţia Patronatul Ti-
nerilor Întreprinzători din Româ-
nia – implementează proiectul
Garanţii pentru TINEri!, unul din
cele mai ample şi mai eficiente
programe care s-au aplicat în ţară
în ultimii 20 de ani pe segmentul
de tineret. Proiectul este cofinan-
ţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sec-
torial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007- 2013. În acest con-
text, ieri, la Craiova, la Sala de
Conferinţe a Hotelului Lido,  s-
au desfăşurat lucrările seminaru-
lui informativ adresat reprezen-

În urmă cu trei ani de zile, un grup inimos de studenţi
timoceni, veniţi la studii în Craiova, au înfiinţat prima
Asociaţie a Studenţilor Timoceni, preşedintele  ales fiind
tânărul Aleksandar Najdanovic, student la Universitatea
de Medicină şi Farmacie din Craiova, un tânăr ambiţios
care s-a evidenţiat pe parcursul acestor ani a fi nu numai
un bun român, ci şi un tânăr serios, aplecat mereu pe
lucruri consistente şi de valoarea. La începutul acestei
săptămâni, mai precis, marţi, 20 mai, la Timişoara, un

S-a înfiinţat Asociaţia Studenţilor
Timoceni din Timişoara

alt grup de studenţi la fel de ambiţioşi ca şi „oltenii noştri”
au înfiinţat cea de-a doua Asociaţie a Studenţilor Timo-
ceni, având o conduc ere tânără, cu planuri de viitor
măreţe şi cu proiecte ce urmează a se implementa în
perioada imediat următoare. Milos Zurzevic a fost de-
semnat ca preşedinte a AST Timişoara. De asemenea s-
au ales şi cei doi vicepreşedinţi ai Asociaţiei, Gordon
Kracunovic şi Duşan Nedalijkovic.

MARGA BULUGEAN

Garanţii pentru TINEri!,
un proiect iniţiat de BNS

tanţilor autorităţilor publice loca-
le, reprezentanţilor angajatorilor
locali, organizaţiilor societăţii ci-
vile, cât şi tinerilor în căutarea
unui loc de muncă. „Generaţia
tânără are nevoie de sprijinul so-
cietăţii, de implicarea tuturor ac-
torilor instituţionali, sociali şi eco-
nomici,  pentru a putea face faţă
cerinţelor din piaţa muncii şi pen-

tru a ajunge la un nivel de trai
decent la vârsta maturităţii, iar
proiec tul ”Garanţii pentru TI-
NEri!” vine cu soluţii concrete de
sprijinire a tinerilor care nu au ab-
solvit examenul de bacalaureat şi
care nu deţin un loc de muncă”,
a precizat Dumitru Costin, pre-
şedintele BNS, prezent ier i, la
Craiova. Au mai luat cuvântul,

Doina Petre, reprezentantul Mi-
nisterului Muncii; Nicoleta Miu-
lescu,  sec retarul municipiului
Craiova; Marin Florea – respon-
sabil monitorizare; Nicuşor Co-
tescu, inspector adjunct al ISJ
Dolj, precum şi reprezentanţi ai
Prefecturii Dolj; AJOFM Dolj şi
alte instituţii din Craiova.

Centrul de Garanţie
pentru Tineri

În cadrul proiectului, Ministe-
rul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice
împreună cu partenerii din con-
sorţiu vor dezvolta un ansamblu
de măsuri active dedicate tineri-
lor. Acest pachet de măsuri va

include activităţi de informare,
consiliere profesională individuală
şi de grup, mediere, furnizare de
programe de formare profesio-
nală, consultanţă, asistenţă şi for-
mare profesională pentru începe-
rea unei activităţi independente
sau pentru iniţierea de afaceri,
stagii pilot de ucenicie, organiza-
re de târguri judeţene de locuri
de muncă în vederea integrării pe
piaţa muncii a acestor categorii
de tineri. Dumitru Costin i-a mai
anunţat pe tinerii prezenţi în sală
că începând cu luna aprilie 2014
s-a deschis Centrul de Garanţie
pentru Tineri la Craiova.  „Acest
centru dispune de personal cali-
fic at c e furnizează tinerilor o
gamă vastă de servicii personali-
zate, adaptate nevoilor fiecărui
participant la programul integrat
de măsuri active de ocupare. Ac-
tivităţile centrului vor constitui
totodată instrumente de armoni-
zare a cererii cu oferta pe piaţa
forţei de muncă, contribuind într-
o manieră directă la asistarea ti-
nerilor în vederea ocupării unui
loc de muncă. Totodată, îi vor
ajuta pe tineri şi familiile acestora
să interacţioneze cu entităţile pu-
blice locale, cu actori economici
şi sociali, cu sindicatele şi patro-
natele, cu organizaţiile non-gu-
vernamentale şi cu mediul de afa-
ceri”, a subliniat liderul BNS.

MARGA BULUGEAN
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Curtea de Apel Craiova a
respins, marþi, ca nefondat, ape-
lul declarat de Mihaela Opricã îm-
potriva hotarârii nr. 3929/
22.11.2013 a Judecãtoriei Craio-
va prin care a fost condamnatã
la 3 ani de închisoare cu execu-
tare pentru delapidarea Asociaþiei
de Proprietari Unirea. Decizia
Curþii de Apel Craiova este defi-
nitivã, astfel cã femeia ar fi tre-
buit ridicatã de la domiciliu pen-
tru a fi depusã dupã gratii. Re-
prezentanþii Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj au comu-
nicat însã faptul cã femeia este
deja încarceratã în penitenciar,
întrucât mai are la activ o con-
damnare definitivã, la 5 ani de
închisoare cu executare tot pen-
tru delapidare, ºi a fost prinsã ºi
introdusã în arest de poliþiºtii IPJ
Iaºi, în luna martie a acestui an.
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O craioveancã trimisã în jude-
catã în 2012 pentru delapidarea
Asociaþiei de Proprietari Unirea,
dupã ce a furat din încasãri 21.656
lei, a fost condamnatã definitiv la
3 ani de închisoare cu executare.
Sentinþa a fost pronunþatã marþi de
Curtea de Apel Craiova, însã feme-
ia este deja dupã gratii. Asta pen-
tru cã tot instanþele craiovene au

Poliþiºtii rutieri au organizat, în
cursul zilei de marþi, o acþiune pe
linia prevenirii ºi combaterii ac-
cidentelor de circulaþie cauzate de
neacordarea de prioritate pieto-
nilor angajaþi în traversarea dru-
murilor naþionale prin locuri sem-

Razie rutierã pentru depistarea „rechinilor”
care transportã ilegal persoane

Poliþiºtii de la Rutierã au
organizat marþi o razie de
amploare în Craiova, vizând
în mod special „rechinii”
care efectueazã transport ile-
gal de persoane din Craiova
în judeþ. Oamenii legii au ve-
rificat toate locurile în care

Pompierii craioveni au inter-
venit, ieri dupã-amiazã, chiar în
centrul municipiului, la etajul 2
al blocului JK, de vis-a-vis de
Frizeria Ciufulici, unde locatarii
blocului au anunþat cã o vecinã,
pe care o ºtiau cã este în vârstã
(90 de ani) ºi locuieºte singurã,
nu mai rãspunde la uºã. Pom-
pierii au ajuns la faþa locului cu
o autospecialã au aflat cã bãtrâ-

Bãtrânã blocatã în casã
salvatã de pompieri

nalizate cu indicator sau marcaj,
urmãrindu-se totodatã ºi verifi-
carea conducãtorilor auto care
efectueazã transport ilegal de per-
soane. La acþiune au participat
poliþiºti din cadrul Serviciului
Rutier Dolj – Biroul Drumuri Na-

þionale ºi Europene, Biroului Ru-
tier Craiova ºi formaþiunilor ru-
tiere de la poliþiile municipale ºi
orãºeneºti, precum ºi specialiºti
RAR. Oamenii legii au constatat
191 abateri de naturã contraven-
þionalã pentru sancþionarea cãro-
ra au fost aplicate amenzi de pes-
te 17.000 lei, dintre care 9 pen-
tru defecþiuni tehnice, 30 pentru
neacordare prioritate pietoni. De
asemenea, au fost retrase 10 cer-
tificate de înmatriculare ºi reþi-
nute 33 permise de conducere.

În cadrul acestor activitãþi a
fost depistat Tudor Cojocaru, de
41 de ani, din Craiova în timp ce
conducea un autoturism, pe D.
N. 6, în comuna Leu, efectuând
transport de persoane ilegal. Se
putea produce o tragedie, dupã
cum spun poliþiºtii, întrucât au-
toturismul prezenta defecþiuni
tehnice la sistemul de iluminare-
semnalizare al autoturismului, iar
anvelopele prezentau un grad ri-
dicat de uzurã. „Acesta a fost
sancþionat contravenþional cu
amendã în sumã de 1.360 lei pen-
tru nerespectarea prevederilor
OUG 195/2002-Rep., iar ca mã-
surã complementarã i-a fost re-
tras certificatul de înmatricula-
re”, a precizat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

ºoferii „iau la ocazie” diver-
se persoane, nouã dintre
aceºtia fiind descoperiþi cu
defecþiuni tehnice la autove-
hicule. În total, au fost apli-
cate amenzi în valoare de pes-
te 17.000 lei ºi s-au reþinut 33
permise de conducere.
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na, Aristica Cioabã, este cãzutã
în casã ºi nu se poate miºca pen-
tru a descuia uºa, astfel cã au
urcat pe scarã ºi au intrat pe
geamul locuinþei. Femeia a pri-
mit îngrijiri medicale, apoi a fost
transportatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova,
dupã cum au precizat reprezen-
tanþii Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã Dolj.

În dosarul finalizat marþi, Mi-
haela Opricã a fost trimisã în ju-
decatã în decembrie 2012, pentru
cã a sustras 21.656 lei din banii
Asociaþiei de Proprietari Unirea,
unde a fost angajatã ca adminis-
trator pe 1 martie 2008. Furtul a
fost descoperit în urma unui con-
trol fãcut în noiembrie 2009, din
cercetãri rezultând cã femeia a
început sã ia din bani imediat dupã
angajare. Conform rechizitoriului
întocmit de procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Craio-
va, în sarcina femeii s-a reþinut cã
„în perioada martie 2008 - noiem-
brie 2009, inculpata, în calitate de
administrator, în mod repetat ºi în
baza aceleiaºi rezoluþii infracþio-
nale, în cadrul atribuþiilor de ser-
viciu, ºi-a însuºit suma de
21.656,07 lei dupã ce, în preala-
bil, a falsificat mai multe docu-

mente contabile pentru
a justifica însuºirea ba-
nilor din gestiune. În
perioada octombrie-noiembrie
2009, în mod repetat, în baza ace-
leiaºi rezoluþii infracþionale, a omis
înregistrarea în contabilitate a mai
multor chitanþe care atestau înca-
sarea unor sume de bani de la lo-
catari, având drept consecinþã de-
naturarea veniturilor, cheltuielilor,
rezultatelor financiare, precum ºi
a elementelor de activ ºi de pasiv,
pentru a justifica însuºirea banilor
din gestiune“. 

Pentru furturile comise în dau-
na locatarilor de la Asociaþia Uni-
rea, Mihaela Opricã a fost deferi-
tã justiþiei în decembrie 2012, iar
un an mai târziu, în noiembrie
2013 a fost condamnatã la 3 ani
de închisoare cu executare ºi obli-
gatã sã înapoieze banii furaþi. Fe-

meia a dispãrut, însã a þinut legã-
tura cu avocatul ei, care a decla-
rat apel. Curtea de Apel Craiova i-
a respins acum apelul.

Cinci ani de puºcãrie
pentru delapidare la Asociaþia IJK

Însã Mihaela Opricã este deja în
puºcãrie pentru cã a furat bani de
la o altã Asociaþie de Propietari,
unde fusese administrator - Aso-
ciaþia de Proprietari IJK+49 apar-
tamente. Aici s-a stabilit cã Mihae-
la Opricã, care se ocupa ºi cu în-
casãrile, înregistra fictiv plãþile cã-
tre furnizori, iar banii achitaþi de
proprietari îi bãga în buzunar, pre-
judiciul total fiind stabilit la 124.000
de lei. Trimisã în judecatã în au-
gust 2012 în acest dosar, femeia a

fost condamnatã în iunie, anul tre-
cut, la cinci ani de închisoare ºi
obligatã sã achite 124.010 lei des-
pãgubiri civile Asociaþiei de Pro-
prietari IJK. Inculpata a fãcut re-
curs împotriva hotãrârii instanþei,
care i-a fost respins pe 30 ianuarie
2013 de Curtea de Apel Craiova.
Pe numele condamnatei a fost emis
un mandat de executare a pedep-
sei de cinci ani de închisoare, însã
poliþiºtii nu i-au dat de urmã, Mi-
haela Opricã fiind datã în urmãrire
naþionalã. Ulterior, poliþiºtii craio-
veni au prins de veste cã ar fi prin
Moldova, au luat legãtura cu cole-
gii din Iaºi, care au reuºit sã o prin-
dã ºi sã o încarcereze. Rãmâne de
vãzut acum dacã cele douã sentin-
þe vor fi contopite sau nu.

condamnat-o la 5 ani de închisoa-
re cu executare, într-un alt dosar,
tot pentru delapidare, întrucât s-
a dovedit cã a furat din încasãrile
proprietarilor de la Asociaþia IJK
124.000 lei. Femeia a fost prinsã
în luna martie de poliþiºtii din
Iaºi ºi este în prezent în peniten-
ciar, dupã cum au declarat repre-
zentanþii IPJ Dolj.
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Procurorii DNA au fãcut ieri percheziþii la lo-
cuinþa omului de afaceri Dan Adamescu ºi la
firmele deþinute de acesta, în dosarul în care
patru judecãtori sunt acuzaþi cã ar fi luat mitã
pentru intervenþii în dosare de insolvenþã. DNA
a precizat într-un comunicat de presã cã în
aceastã cauzã se efectueazã urmãrirea penalã ºi
faþã de alte persoane, pe lângã cei patru judecã-
tori. Dan Adamescu deþine compania Astra Asi-
gurãri ºi Unirea Shopping Center. Judecãtorii
Mircea Moldovan, Ion Stanciu, Elena Rovenþa
ºi Ciprian Sorin Viziru, toþi de la Tribunalul Bu-
cureºti - Secþia a VII-a civilã, acuzaþi cã pri-
meau bani ºi bunuri pentru intervenþii în dosare
de insolvenþã, au fost arestaþi preventiv, printr-
o decizie luatã marþi de Curtea de Apel Bucu-

Exhibarea mizeriei electorale a deve-
nit deja un exerciþiu obiºnuit, un soi de
practicã pe teren a politicienilor noºtri
deposedaþi, cum s-au dovedit, de orice
alte impulsuri de bun-simþ. Cã de cul-
turã politicã elementarã nici nu poate fi
vorba nici nu mai existã vreun dubiu:
ajunge sã le asculþi gângãvelile lozin-
carde schingiuite în stereotipii din care
rãzbate clinchetul puturos al vidului de
idei. ªi de convingere.

Iar când inapetenþa pentru un mi-
nim de civilitate te subjugã nu-þi mai
rãmâne decât apelul la gestul penibil
des a-þi ataca, pe furiº, adversarul prin
metode preluate din arsenalul mangli-
torilor de cea mai joasã speþã.

Mi-a parvenit ieri o fiþuicã, strecu-
ratã în cutia poºtalã cu aceeaºi non-
ºalanþã cu care se aruncau, prin triºtii
ani ai propagandei jdanoviste ori ai co-
lectivizãrii forþate, denunþurile unor
presupuºi duºmani de clasã.  În ea, în
fiþuica ordinarã, sub ghilotina anoni-
matului, un presupus concitadin o ata-
cã, cu nume ºi prenume, pe Lia Olgu-
þa Vasilescu pentru vina, „criminalã”
(se înþelege) de a-i fi distrus nici mai

mult nici mai puþin… viaþa. Omul, di-
simulat într-o ficþiune al cãrei autor
pare sã fie o cucoanã dedulcitã, în
spaþiul nostru public insalubru, la o
apetisantã gamã de striptis politicia-
nist, va fi având motivele sale de su-
pãrare. Dar, pe cât se pare, nu ºi în-
dreptãþirea legalã.

Anonimul denunþãtor al edilului Cra-
iovei a avut un chioºc, aºa-zicând o
afacere prin care, cu siguranþã nu fãrã
eforturi, îºi întreþinuse, prin anii tul-
buri ai unei tranziþii fãrã norme, fami-
lia; demolat chioºcul, în baza unui set
des decizii ale Consiliului local cu o
acoperire legalã altminteri atestatã ju-
ridic, transferã tragedia, bãnuit realã,
în contul primãriei ºi al primãriþei, prin
eludarea oricãror argumente juridice
ºi, în consecinþã, fãrã niciun suport
defensiv cât de cât judicios.

Nu intru în miezul problemei: întâi
de toate, fiindcã, dupã ce iniþiativa noii
echipe de edili ai Bãniei cãpãtase, arti-
ficial ºi  gregar,  dimensiunea unui
scandal public întreþinut artificial ºi
…lucrativ chiar ºi de niºte agregate
mediatice locale, efectele s-au dove-

dit, aºa cum se poate constata acum
cu ochiul liber, nu doar juste, ci chiar
necesare ºi benefice pentru înfãþiºa-
rea urbei. O confirmã deja cu priso-
sinþã apariþia primelor construcþii de
gen cu profiluri arhitectonice de bun
gust ºi cu întregul dosar des legalita-
te, augmentat ºi cu obligaþiile finan-
ciare faþã de bugetul Primãriei.

Miza acestei mizerii cu iz electoral
este însã cu totul alta. Întâi de toate,
suspectez gradul, un pic sf-ist, de fic-
þiune: semnatarul n-are identitate, pre-
supusul chioºc n-are nume, adresã, e,
deci, vorba, de o tipologie un pic hi-
mericã, creatã de niºte companioni,
aºa cum mi s-a sugerat, ai unei politi-
ciene a cãrei mobilitate de cadânã dem-
nã de o reprezentaþie bulevardierã a
devenit, cu medieri cotroceniste, ceva
mai mult decât mitograficã, cu ceva
interferenþe de mitocãnie pe care nici
etica rusticã de pe la  Nana n-ar pu-
tea-o agrea.

Mitocãnia, dacã e sã fim cât se poa-
te de preciºi, se auto-denunþã prin fap-
tul însuºi cã toatã aceastã mizerie de
propagandã electoralã ieftinã n-are ni-

mic nici în clin nici în mânecã de-a
face cu scrutinul de duminicã. ªi dacã
Lia Olguþa Vasilescu nu candideazã
pentru PE, unicul suport ce-ar putea
interesa Primãria în contextul votului
euro-parlamentar e legat, cu siguran-
þa, de ambiþiosul program al echipei
pe care o coordoneazã de atragere de
fonduri europene de care Craiova are
atâta nevoie. Un demers deloc facil,
cãruia ar trebui sã i se alãture ºi cetã-
þenii de rând, inclusiv nãpãstuitul ano-
nim al delaþiunii comandate, dar cu atât
mai mult politicienii de toate culorile,
motivaþi astfel sã trimitã, la Strasbourg
ºi Bruxelles, emisari înzestraþi, capa-
bili sã se lupte – chiar ºi cu mândria
de români – pentru un prestigiu bene-
fic pentru cei cãrora le cerºesc votul.

Pentru Craiova, al cãrei motor de în-
noire a început sã funcþioneze, e vorba
de o oportunitate aproape istoricã  Ar
fi pãcat sã fie înecat acest proiect de
schimbare, în bines, tocmai acum, cu
astfel de metode virusate de elanurile
pubere ale unei subrete cãreia jocul ano-
nimatului n-o face mai puþin transpa-
rentã la bara de striptis politicianist.

reºti, la propunerea procurorilor anticorupþie.
Magistraþii ar fi cerut bani sau bunuri pentru a
îndeplini sau a nu îndeplini ori a întârzia un act
privitor la îndatoririle de serviciu în legãturã cu
contestaþiile la tabelul preliminar al creanþelor,
pentru a decide privind modalitãþile de înscriere
la masa credalã cu privire la creanþele creditori-
lor chirografari, pentru a desemna preferenþial
administratori judiciari, pentru a atribui prefe-
renþial dosare de insolvenþã sau pentru a-ºi exer-
cita influenþa pe lângã judecãtori de la diverse
instanþe din Bucureºti ºi din þarã, folosind in-
formaþii deþinute prin prisma atribuþiilor de ju-
decãtor, au arãtat procurorii în referatul cu pro-
punerea de arestare.

MARGA BULUGEAN

Asociaþia Studenþilor Timo-
ceni din Craiova în parteneriat cu
ziarul regional „Cuvântul Liber-
tãþii” din Craiova au lansat cam-
pania “Lupta Împotriva Inunda-
þiilor din Serbia “ . Peste 30.000
de sinistraþi au fost evacuaþi în re-
giunile afectate de inundaþii în
Serbia .  Numeroase  oraºe  d in
apropiere de Orasje se aflã sub
ape ºi astãzi, o situaþie aparte se
înregistreazã în localitatea Kopa-

nic. Sunt pagube de miliarde de
euro în regiunile afectate. În Bos-
nia ºi în Serbia, cadavrele a zeci
de animale se aflã în descompu-
nere. Trebuie sã se acþioneze cu
promptitudine pentru evitarea unei
catastrofe mai grave, inclusiv
apariþia unor epidemii. Vecinii
noºtri, atât sârbii cât ºi românii
noºtri de acolo au mare nevoie de
ajutor. Haideþi sã le întindem o
mânã de ajutor ! Pentru cei care

doresc sã doneze bani sunt rugaþi
sã facã în contul urmãtor :  RED
CROSS Serb ia ;  IBAN :  RS
35200262749010100381 ºi BIC/
SWIFT : SBPORSBG. Putem din
puþinul nostru sã donãm haine,
cãrþi ºi alimente printr-un apel la
te le fonul  :  0767990709 sau
0768900850. La cãpãtul celãlalt
al firului vor rãspunde doi stu-
denþi inimoºi români din Serbia.

MARGA BULUGEAN

SOS : Toatã Serbia este sub ape !!
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Primarul Vergicã ªovãilã, Ion
Prioteasa - preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj,, Claudiu Man-
da - liderul PSD Dolj ºi eurode-
putatul Victor Boºtinaru au tãiat
panglica inauguralã a Cãminului
Cultural, clãdirea cea nouã fiind
în centrul atenþiei, ieri, la sãrbã-
toarea comunei Cãlãraºi. Mulþi
localnici au venit special ca sã

vadã cum aratã noua faþã a ve-
chiului cãmin la care s-a muncit
aproape un an de zile. Pentru cei
care ºtiau ºi fosta incintã, lucru-
rile erau aproape de nerecunos-
cut.

Noul Cãmin Cultural, o mân-
drie pentru localnici

Totul este nou la Cãminul Cul-
tural, pãstrându-se doar conturul
iniþial. Partea cea mai interesantã
o reprezintã lojele laterale, cu ba-
lustrade din lemn. Zeci de copii,
fete ºi bãieþi, îmbrãcaþi în costu-
me populare ºi purtând ulcioare
de lut în mâini, i-au întâmpinat
pe oaspeþii care au trecut pragul
noii „case”. Cãminul, unul lumi-
nos ºi cu finisaje ireproºabile, a
fost un loc deosebit de primitor
pentru toþi. ”Un vis al meu s-a
împlinit în aceastã zi când, iatã,
inaugurãm acest cãmin. Mulþi
dintre primari s-au gândit sã facã
biserici, noi am fãcut ºi una ºi
alta. Acest cãmin l-am construit
pentru tineri, pentru generaþii vii-
toare, pentru Ansamblul „Borde-
iaºul” care a fost înfiinþat în urmã
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Deºi soarele a încãlzit puternic, ca în-

totdeauna, câmpia Cãlãraºiului, mulþi oa-
meni au venit la Cãminul Cultural – unul
nou, de nerecunoscut – pentru a sãrbã-
tori ziua comunei. Sute de copii au pur-
tat cu mândrie costumele populare, ve-
nind special din tot judeþul, dar ºi din
Gorj, de la Turceni, pentru a-i încânta pe
localnici cu o impresionantã paradã a
portului tradiþional. Maramele albe ºi flo-
ricelele din pãrul fetelor, pãlãriile de paie
ale bãieþilor ºi chiotele care au însoþit
alaiul au amintit de timpurile de demult
în care cãlãrãºenii obiºnuiau sã petrea-
cã de praznicul Sfinþilor Constantin ºi
Elena. Unicã în felul sãu, parada a fost,
dincolo de toate acestea, un prilej potri-
vit în care „lada de zestre” a comunei a
fost scuturatã de praf, localnicii din Cã-
lãraºi arãtând cã-ºi respectã tradiþiile.

cu 50 de ani. Aici existã ºi reþea-
ua Biblionet, cu cinci calculatoa-
re conectate la internet, ºi o bi-
bliotecã cu 15.300 de volume. Am
început cu ºcolile, apoi cu dis-
pensarele umane, drumurile, ali-
mentarea cu apã ºi canalizarea.
În acest an vom începe ºi ame-
najarea sãlii de festivitãþi de la
Sãrata. Muncim pentru aceºti oa-

meni minunaþi, nu luãm nimic cu
noi ºi nu vã urez decât sã îl stã-
pâniþi sãnãtoºi”, au fost cuvinte-
le primarului Vergicã ªovãilã cã-
tre localnicii din Cãlãraºi care au
umplut sala Cãminului Cultural.

Ion Prioteasa: „Omul sfinþeºte
locul”

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, a parti-

cipat la aceastã sãrbãtoare, aces-
ta înmânându-i primarului Ver-
gicã ªovãilã o plachetã în semn
de recunoaºtere a eforturilor
depuse pentru modernizarea co-
munei: „ªi noi vedem de foarte
mulþi ani cã omul sfinþeºte lo-
cul. Aveþi unul dintre cei mai
destoinici primari ºi ne face plã-
ceresã spunem cã Vergicã ªovãi-
lã este cel pe care îl alegi din
foarte mulþi primari buni. Cãlã-
raºiul este singura localitate ru-
ralã care a fost introdusã în pri-
ma etapã a masterplanului de apã.
Vorbim despre bani europeni,
aproape un miliard de euro care
au venit în judeþ. Dacã nu ar fi
fost aceºti bani, am fi rãmas cum
mâna întinsã la bugetul naþional”.
La rândul sãu, primarul Vergicã
ªovãilã a oferit o diplomã de ex-
celenþã ºi o plachetã preºedinte-
lui Ion Prioteasa pentru tot spri-
jinul acordat pânã acum comu-
nei.

Au fost oferite plachete
festive

O altã plachetã a fost înmânatã
ºi liderului PSD Dolj, Claudiu
Manda, care a þinut sã îl felicite
atât pe primar, cât ºi pe localnici:
”Dacã pentru multã lume sunteþi
domnul primar ªovãilã, pentru
mine sunteþi «nea Vergicã», prie-
tenul meu, un om pe care îl ºtiu
de mai bine de 15 ani, de când eu
eram foarte mic ºi dumneavoas-
trã eraþi la fel de tânãr. Am venit
cu mare drag la dumneavoastrã,

nu vin pentru prima datã în
aceastã localitate. Vin la prieteni,
vin sã vã felicit pentru tot ce aþi
fãcut aici. Vã transmit salutul
meu ºi al domnului deputat Vale-
riu Zgonea, colegul meu, colegul
lui Mihai Viteazul”, a spus  depu-
tatul Claudiu Manda.

 Eurodeputatul PSD, Victor
Boºtinaru, i-a felicitat ºi el pe cã-
lãrãºeni ºi autoritãþile locale pen-
tru ce au realizat în comunã.

 Amelia Etegan, directorul
Centrului Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj, a remarcat pre-
ocuparea autoritãþilor din Cãlãraºi
pentru dezvoltarea culturii, amin-
tind de faptul cã aici a fost con-
struitã prima fântânã în memoria
inegalabilei Maria Tãnase, care ºi-
a dorit, prin testament, o fântânã
într-un loc secetos.

Fii satului, în recital special
de ziua comunei

Un moment impresionant a fost
regãsirea cu trei artiºti renumiþi
care au pornit la drum tocmai de
pe scenea – cea veche – a cãmi-
nului cultural din Cãlãraºi. Rozica
Petra, Lavinia Bârsoghe ºi Paul
Negoiþã au venit cu zâmbetul pe
buze ºi bucurie în suflet în faþa con-
sãtenilor lor, cântându-le din toatã
inima. Melodiile alese de fiecare
dintre ei au fost unele speciale, de
la începuturile lor. Mândrindu-se
cu ei ori de câte ori au ocazia, lo-
calnicii i-au rãsplãtit cu aplauze.
Nici primarul nu s-a lãsat mai pre-
jos ºi le-a oferit diplome ºi simbo-
luri care sã le aminteascã de aceas-
tã frumoasã zi. Ansamblul „Borde-
iaºul” din localitate a fost la înãlþi-
me. Costumaþi în straie populare
cusute în culorile alb, roºu ºi ne-
gru, tinerii dansatori i-au încântat
pe cei prezenþi cu o suitã de sârbe
olteneºti care aproape cã îi ridica-
serã pe de scaune pe spectatori.

Parada costumelor populare
Urmând cursul unei frumoase

tradiþii care se respectã de zece
ani încoace, peste 250 de tineri -
elevi de la mai multe ºcoli din ju-
deþ - au pornit în alai de la cãmin
spre stadionul comunei, care se
aflã între satele Cãlãraºi ºi Sãrata.
Coordonaþi de profesori ºi acom-
paniaþi de fanfarã, tinerii au mers
la pas pe drumurile comunei, fi-
ind admiraþi de oamenii care ieºi-
serã la porþi ca într-o adevãratã zi
de sãrbãtoare. Stadionul a fost
punctul de întânire pentru toþi lo-
calnicii, iar în momentul în care
alaiul a sosit, aici s-a dat startul
petrecerii. Scena a fost prea micã
pentru dansatorii ºi soliºtii care au
fost invitaþi la sãrbãtoare, fiecare
dorind sã le transmitã cãlãrãºeni-
lor bucurie ºi bunã-dispoziþie. Nu
au lipsit nici grãtarele care fuse-
serã încinse încã de dimineaþã,
mititeii ºi berea rece „dezlegându-
i” pe localnici la petrecere.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU
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De ani buni, Cãlãraºiul în-
treþine statornice relaþii de prie-
tenie cu comunitatea din Char-
tres de Bretagne. Anual, au loc
vizite reciproce încât, dacã fran-
cezii au descoperit frumoasele
obiceiuri ale locului, ºi consã-
tenii lui Vergicã ªovãilã au des-
coperit modul de viaþã francez.
ªi, în plus, au mai dedus ceva:
cã francezii nu sunt cu nimic
deosebiþi, nici mai deºtepþi ºi
nici mai europeni. Le-a surâs
altfel ºansa de-a lungul timpu-
lui. În rest, cãlãrãºenii respirã
european, ºtiu pentru ce votea-
zã duminicã ºi ºtiu de ce votea-
zã. O colectivitate treazã, har-
nicã, de veghe acum la cursul
învolburat al Dunãrii, nu mai
pridideºte cu muncile câmpu-
lui. Gãseºte însã rãgazul nece-
sar ºi pentru a zâmbi. Cãlãra-
ºiul are vestite formaþii de in-
strumentiºti capabili sã gâdile
urechea ca nici o altã muzicã
de pe pãmânt.
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„Plãþile directe
pentru agricultori
sunt vitale!”

Vicepreºedintele Popularilor Eu-
ropeni, Marian Jean Marinescu, a
mai consemnat ºi faptul cã în pri-
vinþa noutãþilor pe care le aduce
pentru România acest proiect, sunt
câteva elemente care preiau ºi ne-
voile agriculturii româneºti. „În pri-
mul rând s-a pãstrat sistemul cu
plãþi directe pentru susþinerea fi-
nanciarã a agricultorilor, cu preci-
zarea cã, din 2014 ºi pânã în 2019,
pentru agricultorii români aceste
plãþi vor creºte de la un an la altul,
în timp ce pentru celelalte þãri o sã
scadã. Ca ºi element de noutate
legat de acordarea acestor subven-
þii, se va introduce o schemã sim-
plificatã de platã pentru fermele
mici, prin reducerea birocraþiei, atât
pentru producãtori, cât ºi pentru
administraþia publicã. De aseme-
nea, va exista o mãsurã specificã
pentru tinerii fermieri care vor

Europarlamentarul PDL Marian Jean Marinescu:

Dupã acordul la care s-a ajuns la
nivel european în vederea finalizã-
rii reformei Politicii Agricole Comu-
ne (PAC) pentru perioada urmãtoa-
re, europarlamentarul oltenilor,
Marian Jean Marinescu, a precizat
cã “repartizarea anvelopei Politicii
Agricole Comune, ce absoarbe cir-
ca 38% din bugetul european, va
asigura ca þara noastrã sã primeas-

ccã mai mult de 75% din media co-
munitarã pânã în 2019. În acelaºi
timp va fi încurajatã puternic im-
plicarea tinerilor, urmând sã le fie
alocatã o subvenþie suplimentarã de
25% în primii cinci ani”. În plus,
“statele membre, inclusiv România,
vor putea acorda subvenþii mai mari
zonelor defavorizate”, a mai spus
Marinescu.

primi prin plãþi directe o subvenþie
complementarã în primii cinci ani
dupã implicarea în agriculturã”, a
mai spus Marian Jean Marinescu.

Subvenþie
complementarã
pentru tinerii
fermieri

Candidatul oltenilor la europar-
lamentare, Marian Jean Marines-
cu, a fost impresionat de grupul
de tineri fermieri cãrora le-a fost
recent ”ambasador” în cadrul Con-
gresului European al Tinerilor Agri-
cultori, organizat de catre PPE. Cu
acest prilej, Marinescu declara cu
o emoþie evidentã: ”Venim dintr-o
þarã care, între cele douã rãzboaie
mondiale, a fost cunoscutã sub
numele de Grânarul Europei. Ori-
unde te uitai în mediul rural puteai
vedea culturi sãnãtoase de porumb,
grâu, orz, ovã, orez, secarã. În alte
pãrþi erau livezi sau vii, ca sã nu
mai vorbim de câmpurile intermi-

nabile de pepeni - care au fãcut din
Oltenia mea natalã un punct de re-
per al producþiei - de la nord la sud
ºi de la est la vestul României.

„Cred în viitorul
agriculturii
româneºti”

Astãzi, spunea Marian Jean Ma-
rinescu, reprezentantul oltenilor în
Parlamentul European, agricultu-
ra naþionalã este încã în suferinþã
dupã un experiment comunist de-
vastator ºi o tranziþie haoticã cãtre
o economie industrializatã. ªi-a
pierdut o parte din vigoare. Pro-
vocãrile realizãrii unei afaceri pro-
fitabile în agricultura i-au pus pe
fugã pe mulþi dintre tinerii noºtri.
Marian Jean Marinescu crede însã
în viitorul agriculturii româneºti, în
contextul creat de reforma Politi-
cii Agricole Comune (PAC): ”Sub-
venþia suplimentarã acordatã în
primii cinci ani dupã implicarea în
agriculturã, dar ºi toate celelalte
facilitãþi, îi vor încuraja pe mulþi
tineri sã rãmânã alãturi de bunicii
ºi pãrinþii lor din mediul rural. Aju-
taþi de Europa, sunt convins cã ti-
nerii vor avea curajul sã îºi ia  vii-
torul - ºi viitorul agriculturii noas-
tre - în propriile mâini!”

Reforma ajutã
agricultorii
ºi consumatorii
români

Europarlamentarul oltenilor,
Marian Jean Marinescu, conside-
rã cã este esenþial ca aceastã re-
forma agricolã sã reprezinte un pas
înainte în promovarea unor poli-
tici agricole puternice, durabile,
competitive ºi echitabile, care sã
ajute agricultorii ºi consumatorii
români sã promoveze dezvoltarea
ruralã ºi, de asemenea, sã proteje-
ze, mediul înconjurãtor. Marines-
cu aratã cã “acordul la care s-a
ajuns confirmã liniile generale ale
noii Politici Agricole Comune.”

Este vital
sã se menþinã
plãþile directe!

Marian Jean Marinescu, can-
didatul oltenilor, aflat pe lista PDL

pentru alegerile europarlamenta-
re, subliniazã cã “trebuie menþi-
nut rolul multifuncþional al agri-
culturii. De aceea sunt convins
cã o politicã agricolã comunã pu-
ternicã, susþinutã de un buget
bine structurat, reprezintã solu-
þia optimã în acest sens”. Candi-
datul oltenilor pentru alegerile eu-
roparlamentare, Marian Jean
Marinescu, mai spune cã este
vital sã se menþinã plãþile directe
în scopul de a garanta viabilita-
tea pe termen lung a activitãþii
agricole ºi pentru a asigura se-
curitatea alimentarã, conservarea
resurselor naturale ºi, bineînþe-
les, stimularea creºterii economi-
ce ºi ocuparea forþei de muncã
în zonele rurale mai puþin favori-
zate. „Este necesarã reducerea
poverii administrative prin sim-
plificarea Politicii Agricole Comu-
ne. Vom permite astfel agricul-
torilor români sã facã ceea ce
ºtiu cel mai bine – agriculturã”,
a mai spus europarlamentarul
Marian Jean Marinescu..

Candidatul oltenilor,
Marian Jean
Marinescu

Marian Jean Marinescu este sin-
gurul oltean aflat pe listele partide-
lor pentru europarlamentare. Pen-
tru cã ºi-a fãcut bine treaba, Mari-
an Jean Marinescu a fost desem-
nat Europarlamentarul Anului 2014.
Olteanului nostru, lui Marian Jean
Marinescu i se datoreazã dezvol-
tarea primului GPS european, care
va crea sute de mii de noi locuri de
muncã, aºa cum ati vãzut în expo-
ziþia  „Spaþiul European”, pe care
poate cã aþi vizitat-o recent în cen-
trul Craiovei. Prin munca lui, au
fost salvate miliarde de euro fon-
duri europene care pot finanþa peste
100.000 locuri de muncã în fieca-
re an. Lui Marian Jean Marinescu
i se datoreazã ºi creºterea subven-
þiei pentru agricultori. Aceasta este
realitatea. Verificaþi. Despre euro-
parlamentarul oltenilor, Marian Jean
Marinescu, pânã ºi adversarii sãi
politici vorbesc cu admiraþie!
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A fost, ieri, ziua Colegiului Naþi-
onal „Elena Cuza”, eveniment cu
simbolistica sa, pe alocuri inefabi-
lã, atâta vreme cât încã menþine
treazã perenitatea unei tradiþii: ace-
ea de a se învãþa carte. Vremurile s-
au schimbat, dacã nu cumva s-au
„întortocheat”, dar dascãlii de as-
tãzi ai lãcaºului de instrucþie ºco-
larã menþionat, în marea lor parte
convinºi de menirea lor, respirã,
poate cu emoþie, pe holurile ºi în
sãlile de clasã, unde înaintaºi din
croialã elevatã au „construit”, cu
trudã ºi vocaþie, faima „fostului li-
ceu” de fete. Aflu întâmplãtor cã,

MIRCEA CANÞÃR

Omagiul Ilenei VOmagiul Ilenei VOmagiul Ilenei VOmagiul Ilenei VOmagiul Ilenei Vulpescu adusulpescu adusulpescu adusulpescu adusulpescu adus
Colegiului Naþional „Elena Cuza”Colegiului Naþional „Elena Cuza”Colegiului Naþional „Elena Cuza”Colegiului Naþional „Elena Cuza”Colegiului Naþional „Elena Cuza”

prezentã la ceremonia de circum-
stanþã, doamna primar Lia Olguþa
Vasilescu, absolventã a actualului
Colegiu Naþional „Elena Cuza”, a
lãcrimat vizibil într-un moment al
evenimentului menþionat. Pânã la
urmã gest firesc. Uman. Nimic în
viaþã nu poate estompa amintirile
celei mai frumoase vârste. Anul tre-
cut m-am aflat, ca absolvent al Li-
ceului „Elena Cuza”, alãturi de atâ-
þia ºi atâþia alþi semeni, ºi cu greu
mi-am reprimat emoþia. Încât nici azi
nu ºtiu dacã am reuºit. Între timp,
întâmplarea a fãcut sã-i citesc ro-
manul marii scriitoare ºi intelectua-

le Ileana Vulpescu, plecatã în lume
din Bratovoieºtiul Doljului („De-
amar, de-amor, de inimã albastrã”),
în care aduce un omagiu de o rarã
sensibilitate Liceului „Elena Cuza”,
ca fostã absolventã, alegându-se
cu o învãþãturã de carte fãrã egal,
cum mãrturiseºte, încât, nareazã
seducãtor, „schimbã cursul vieþii”
eroinei sale. Poate ºi alþi romancieri,
ºi mã gândesc la valorosul scriitor
din pãrþile locului, Mihail Drumeº,
( în romanul sãu „Scrisoare de dra-
goste”), bãnuit a-ºi fi ales eroina
tot din rândul elevelor de la „Elena
Cuza”, sã fi croºetat naraþiuni

agreabile. Dar doamna Ileana Vul-
pescu oferã un sens etic liceului
bine fãcut, considerându-l apogeul
legitim al oricãrui proces formativ.
ªi nimic din ceea ce „construieº-
te”, într-o logicã impecabilã, nu
poate fi rãstãlmãcit. Fiindcã, de
fapt, liceul prost fãcut a permis po-
pularea scenei politice, a adminis-
traþiei publice de tot felul ºi nu nu-
mai, cu ceea ce vedem. N-aº vrea
sã par nostalgic, vetust sau apo-
caliptic. Afirm doar cã marea erudi-
tã, doamna Ileana Vulpescu, nu
doar o povestitoare cu har inega-
labil, cum ne-o dovedeºte în „Arta

conversaþiei”, recunoaºte, dupã
ani ºi ani, într-una din scrierile sale,
care este rostul unui liceu bine fã-
cut. Iar omagiul domniei sale adus
Colegiului Naþional „Elena Cuza”
este nu doar emoþionant, deloc de
circumstanþã, cât de-a dreptul o re-
cunoºtinþã. Cea mai vie pildã o ofe-
rã însãºi propria sa carierã literarã.
Amintindu-ºi de Liceul „Elena
Cuza” din Craiova cu duioºie, adu-
ce o recunoaºtere pioasã unui corp
de dascãli, din croialã universitarã,
pe care nu i-a putut uita toatã via-
þa, pomenindu-le numele de-a
dreptul cu evlavie.

Cântat pentru prima datã anul tre-
cut, Imnul Colegiului Naþional “Ele-
na Cuza”, compus pe muzica profe-
sorului Doina Manolea, fostã absol-
ventã a liceului ºi maestru dirijor la
Liceul de Artã „Marin Sorescu” din
Craiova, a deschis ºi de aceastã datã
festivitãþile, corul elevelor ºcolii adu-
când din nou emoþii în rândul celor
prezenþi la eveniment. “Vã spun bine
aþi venit la aniversarea a 181 de ani
existenþã a Colegiului Naþional «Ele-
na Cuza». Suntem onoraþi sã avem
alãturi de noi pe doamna primar al
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, pre-
cum ºi pe prof. univ. dr. Bianca Pre-
descu, absolvente ale ºcolii noastre.
Primãria Craiova ne sprijinã cât se
poate de mult iar acest lucru se vede,
astfel încât în acest moment ne des-
fãºurãm activitatea într-un spaþiu

C. N. “Elena Cuza” - 181 de ani
de tradiþie ºi prestigiu

Colegiul Naþional “Elena Cuza” din Craiova a
sãrbãtorit ieri 181 de ani de tradiþie ºi prestigiu.
Conducerea unitãþii de învãþãmânt a pregãtit ºi
în acest an o serie de evenimente cu totul ºi cu
totul aparte, menite sã marcheze momentul fes-
tiv care a reunit absolvenþi de marcã ai prestigio-
sului colegiu. Elevii premianþi ºi profesorii de

excepþie s-au aflat în centrul atenþiei, fiind ºi de
aceastã datã rãsplãtiþi ºi încurajaþi sã continue
sã facã performanþã. Emoþiile n-au lipsit nici ele
din cadru, primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasi-
lescu ºi prof. Univ. Dr. Bianca Predescu, amintin-
du-ºi cu drag de anii în care au studiat pe bãncile
acestei ºcoli.

Inspectorul ºcolar general, Georgicã Bercea-Florea:
“181 de ani de tradiþie ºi excelenþã reprezintã, pentru învã-

þãmântul românesc, o vârstã venerabilã, o perioadã plinã de
împliniri ºi realizãri, reprezintã istoria însãºi. Cãci, aºa cum,
spuneam ºi cu altã ocazie, cum poate avansa o naþiune fãrã
educaþie ºi culturã? Cum poate exista progres fãrã elite? Cum
se poate vorbi de educaþie fãrã profesori ºi elevi? Rãspunsul îl
aflãm astãzi, cu ocazia aniversãrii celor 181 de ani de istorie a
uneia dintre cele mai prestigioase instituþii de învãþãmânt din
þarã, adevãratã citadelã a învãþãmântului doljean care a contri-
buit ºi contribuie, prin profesorii ºi elevii sãi, prin elitele pre-
gãtite aici, la procesul educaþiei ºi culturii româneºti”.

modern ºi adecvat. Ne mândrim cu
olimpicii noºtrii naþionali pe care
ºcoala îi are în fiecare an, dar ºi cu
titul de «ªcoalã Europeanã» obþinut
pentru a patra oarã”, a spus în des-
chiderea evenimentului Mirela Ge-
noiu, directorul Colegiului Naþional
“Elena Cuza”.

Lia Olguþa Vasilescu: “Vã felicit
pentru rezultatele foarte bune”

Vizibil emoþionatã de revederea cu
foºtii profesori, primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu, i-a felicitat atât pe
elevi cât ºi pe dascãli pentru rezulta-
tele deosebite obþinute la concursu-
rile ºi olimpiadele ºcolare, care men-
þin colegiul în top. De asemenea, edi-
lul a mãrturisit cã nu ºtie când au tre-
cut cei 20 de ani de la absolvirea li-

ceului. “Mã emoþionez de
fiecare datã când ajung pe
scena acestui liceu, poate
ºi pentru cã vãd în salã
foºti profesori ºi mã simt
ca în bancã. Vã felicit pen-
tru rezultatele foarte bune
pe care le obþineþi în con-
tinuare ºi demonstraþi cã
acest colegiu este acolo
unde trebuie sã fie – între

primele colegii din România. Noi ne-
am preocupat sã creºtem foarte mult
calitatea în învãþãmânt nu doar prin
investiþiile pe care le-am fãcut în ulti-
mii ani – 131 miliarde lei au fost in-
vestiþiile în ºcolile craiovene în cur-
sul anului trecut –, ci ºi prin mãrirea
numãrului de burse, care au pornit
de la 1.200 în 2012 ºi au ajuns la 6.500
anul acesta. Sunt burse de la primã-
rie pe care toþi elevii cu merite deo-
sebite, dar ºi cei cu probleme sociale
le primesc. Anul acesta am sãrbãto-
rit 20 de ani de la absolvirea liceului
ºi nu ºtiu când a trecut acest timp”, a
spus primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, aceasta fiind ºi cea care
le-a înmânat premiile elevilor care s-
au calificat la fazele naþionale ale olim-
piadelor ºcolare.

Prof. Univ. Dr. Bianca Predescu:
“Performanþa trebuie rãsplãtitã”

Profesorul universitar Bianca
Predescu a oferit elevilor colegiului
ºi anul acesta, continuând tradiþia
pe care a început-o în 2008, trei bur-
se de studiu în memoria bunicului
sãu, remarcabilul avocat ºi publicist,
George Demetrescu Miulescu. “La
mulþi ani Elena Cuza! Mã bucur cã
astãzi a sunat atât de frumos Imnul
ºcolii pe care l-am auzit prima datã
anul trecut. De asemenea, îi mulþu-
mesc mult doamnei primar cã este
astãzi alãturi de noi. Aºa cum aþi vã-
zut ºi în alþi ani, sunt mulþi copii buni

ajunºi oameni mari, care croiesc prin
faptele lor destinul oraºului ºi al þã-
rii ºi sper sã vã fie un exemplu. Eu
continui sã ofer acel premiu pe care
l-am constituit în anul 2008. Este
vorba de bursa «George Demetres-
cu Miulescu» - este numele buni-
cului care a scris una din primele
istorii ale acestui liceu. Împreunã
cu doamna director vom stabili care
vor fi urmãtorii beneficiari ai bursei,
poate chiar una dintre cele douã
premiante pe þarã la olimpiadele de

limbi moderne, pentru cã ºtim cu
toþii cã performanþa trebuie rãsplã-
titã”, a afirmat prof. univ. dr. Bianca
Predescu.

Festivitatea de ieri s-a încheiat
printr-o serie de momente artistice
pregãtite de elevii C. N. “Elena
Cuza”, care, dupã ce ºi-au etalat ta-
lentul în dansuri populare, au pus
în scenã personaje “D’ale lui Cara-
giale”, stârnind zâmbete ºi ropote
de aplauze în rândul celor prezenþi.

ALINA DRÃGHICI
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

Luna viitoare, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Co-
libri” va participa cu spectacolul „Sarea în bucate”
la Festivalul „Teatru, stradă şi copil”, organizat la
Bucureşti în perioada 15 mai – 14 septembrie a.c.

Evenimentul este o iniţiativă a Teatrului de anima-
ţie „Ţăndărică”, ce îşi propune prin intermediul aces-
tui proiect cultural să susţină o serie de spectacole de
teatru în mai multe parcuri din capitală şi să „reinven-
teze astfel noţiunea de teatru itinerant cu o stagiune
aproape permanentă”. Aflat la cea de-a IV-a ediţie,
festivalul este realizat sub egida UNIMA (Organizaţia
Mondială a Marionetiştilor) România şi ASSITEJ (Aso-
ciaţia Internaţională a Teatrelor pentru Copii şi Tine-
ret) România.

Reprezentaţia Teatrului „Colibri” va avea loc pe
data de 4 iunie şi îi va aduce în scenă pe actorii
Ionica Dobrescu, Oana Stancu, Adriana Ioncu,  Iu-
lia Cârstea, Cosmin Dolea, Mugur Prisăcaru şi Da-

„Colibri” duce „Sarea în bucate” la Festivalul „Teatru, stradă şi copil” de la Bucureşti
niel Mirea.  Spectac olul a avut premiera pe data de 7
aprilie 2012, scenariul şi regia fiind realizate de Va-
lentin Dobrescu, în prezent regizor artis tic la Tea-
trul „Vasilache” din Botoşani. Scenografia îi aparţi-
ne lui Mihai Pastramagiu, de la Teatrul „Mihai Emi-
nesc u” din Botoşani.

Alături de „Colibri”, la Festivalul „Teatru, stradă
şi copil” au mai fost invitate Teatrul de Păpuşi „Pri-
chindel” din Alba Iulia, Teatrul Clasic „Ioan Slavici”
din Arad (teatrul de marionete), Teatrul „Bacovia” din
Bacău (secţiunea Teatrul de animaţie), Teatrul de Pă-
puşi din Baia Mare, Teatrul „Arlechino” din Braşov,
Teatrul „George Ciprian” din Buzău, Teatrul „Proiect”
din Câmpina, Teatrul de Păpuşi „Puck” din Cluj-Na-
poca, Teatrul de Păpuşi „Gulliver” din Galaţi, Teatrul
„Aşchiuţă” din Piteşti, Teatrul pentru Copii şi Tineret
„Merlin” din Timişoara, Teatrul pentru Copii şi Tine-
ret „Ariel” din Tg. Mureş ş.a.

Propria dezlegare a misterului
ce planează şi azi asupra jafului
de-acum 55 de ani

Bucureşti, 1959. Un spectaculos
jaf asupra unei furgonete a Băncii
Naţionale pune întreaga ţară pe jar.
În România comunistă, un astfel de
atac gangsteresc este de neconce-
put atât pentru autorităţile statului,
cât si pentru orice om normal: ce
poţi să faci cu lei neconvertibili, într-
un regim politic şi economic ce li-
mitează drastic utilitatea banilor?

Autorii loviturii: patru bărbaţi şi
o femeie, toţi comunişti situaţi la
vârful ierarhiei de partid, departe de
orice lipsuri materiale. O lună mai
târziu sunt arestaţi, judecaţi şi con-
damnaţi la moarte. Dar în aştepta-
rea execuţiei sunt „invitaţi” să-şi
joace propriile roluri într-o recon-
stituire cinematografică a acţiunii
lor, menită să devină un film edu-
cativ şi de propagandă, destinat oa-
menilor muncii din întreaga ţară!

De-a lungul celor câteva zile în
care eroii jafului sunt scoşi dimi-
neaţa din celulele închisorii Jilava şi
transformaţi în „staruri de cinema”

Regizorul Nae Caranfil se întâlneşte cu publicul
din Craiova la proiecţia filmului „Closer to the Moon”

Din 7 martie s-a lansat pe ecranele din România „Closer to the
Moon” („Mai aproape de lună”), cel mai nou proiect cinematogra-
fic al regizorului Nae Caranfil. Filmul este o coproducţie interna-
ţională România – Italia – Polonia – Franţa şi are o distribuţie
hollywoodiană, în rolurile principale fiind Mark Strong, Vera Far-
miga şi Harry Lloyd. Scenariul filmului poartă semnătura lui Nae
Caranfil şi este inspirat din fapte reale petrecute în  Bucureştiul
anului 1959, când un spectaculos jaf asupra unei furgonete a Băn-
cii Naţionale punea întreaga ţară pe jar. Proiecţia filmului va avea
loc şi la Craiova, chiar în prezenţa regizorului, invitat de Teatrul
Naţional „Marin Sorescu” în cadrul proiectului „Întâlnirile Spec-
tActor” (moderator: scriitorul Nicolae Coande). Evenimentul se va
desfăşura în parteneriat cu R.A.D.E.F. RomâniaFilm, duminică,
25 mai, ora 11.00, la cinematograful „Modern” – la a cărui Agenţie
şi găsiţi bilete, la preţul de 8 lei. După vizionarea filmului, Nae
Caranfil va dialoga cu publicul prezent în sală.Născut la 7 septembrie 1960,

în Bucureşti, şi absol-
vent, în 1984, al cursu-
rilor Institutului Naţio-
nal de Artă Teatrală şi
Cinematografică, Nae
Caranfil a debutat regi-
zoral în 1993, cu filmul
„E pericoloso spor-
gersi”, peliculă selecţi-
onată în acelaşi an în
secţiunea Quinzaine des
Réalisateurs din cadrul
Festivalului de la Can-
nes şi ulterior premiată
la Festivalurile de film
de la Bratislava, La Baule 1994,
dar şi de ACIN în 1993.

Nae Caranfil a mai regizat fil-
me prec um „Asf alt Tango”
(1995), o coproducţie România/
Franţa,  „Dolce f ar niente”
(1998), nominalizat la Globul de
Cristal la Festivalul Internaţional
de Film de la Karlovy Vary (1999),
peliculă realizată în coproducţie cu
Franţa, Italia şi Belgia, ce prezin-
tă doi ani din viaţa tânărului Sten-
dhal, petrecuţi în Italia, şi „Filan-
tropica” (2002), care a câştigat
premiul publicului la Festivalul de
Film de la Paris şi premiul special
al juriului la Festivalul goEast, de
la Wiesbaden.

În 2008, Nae Caranfil a lan-
sat „Restul e tăcere”, un lung-
metraj despre realizarea primu-
lui film românesc  – „Indepen-
denţa României”, în 1911.  Pe-
licula a fost propunerea Româ-
niei la Oscarul pentru cel mai
bun f ilm într-o limbă străină, în
2008, iar sc enariul filmului i-a
adus  lui Nae Caranfil Marele
Premiu la Festivalul Internaţio-
nal de Film de la Paris, în 1995.

Nae Caranfil: «La capătul unui drum lung şi sinuos, prezint acum „un
film de Nae Caranfil”. Bun sau prost, sunt mândru că-l pot asuma fără
niciun sughiţ. N-a fost uşor. Chiar dacă inspirat dintr-un episod real, deşi
în mare măsură „suprarealist”, al istoriei comunismului în România, filmul
meu foloseşte ficţiunea pentru a vorbi nu despre ce s-a întâmplat de fapt –
sunt convins că în realitate lucrurile au stat cu totul altfel –, ci despre teme
şi obsesii personale. Pe de altă parte, am încercat să evit clişeele ce atacă
în haită acest tip de producţie. Regimul comunist nu apare îndeajuns de
atroce? Păi, pentru omul de rând, preocupat de viaţa de zi cu zi, nici nu mai
era. Procesul grupului Noica-Pillat, ultima demonstraţie de forţă abuzivă a
sistemului stalinist, se desfăşura departe de ochii publicului. Viaţa nu apare
îndeajuns de cenuşie? Scuzaţi, suntem în august, şi soarele nu ţine cont de
orânduiri sociale şi politice. Bucureştiul pare să aibă prea mult farmec? Păi
chiar avea, până să-l tundă Ceauşescu cu buldozerul, eu mi-l amintesc
bine din copilărie. Motivaţia jafului nu putea fi cea avansată de mine? Pro-
babil că nu putea. În filmul meu poate. Pentru că e o fantezie».

într-un Bucureşti însorit şi plin
de viaţă, toată lumea din jurul lor
– miliţieni, securişti, anchetatori,
echipă de filmare – rumegă ace-
eaşi întrebare: de ce au făcut-o,
ce sperau să obţină? Nae Caran-
fil propune propria sa dezlegare
a misterului ce planează şi azi
asupra acestei poveşti adevăra-
te, într-un film comic şi tragic
deopotrivă, realizat în limba en-
gleză, cu o distribuţie internaţio-
nală de prestigiu.
O coproducţie internaţională

vorbită în engleză,
filmată în Bucureştiul istoric

Pentru proiecţia filmului, Nae
Caranfil va veni peste
numai c âteva zile la
Craiova, alăturându-se
numeroşilor invitaţi ai
Teatrului Naţional „Ma-
rin Sorescu”, din anul
2009 încoace, la „În-
tâlnirile SpectActor”.
Premiera mondială a fil-
mului a avut loc în des-
chiderea Fes tivalului
„Making Waves: New
Romanian Cinema” din
New York, pe 29 no-
iembrie 2013, iar pre-
miera naţională – pe 7 martie 2014.

Filmările s-au desfăşurat în zone
istorice din Bucureşti, precum Casa
Capşa, Parcul Carol, Casa Arma-
tei, Casa Presei, clădirea IMOD,
Centrul Vechi, dar şi într-un decor
de epocă special construit, în su-
prafaţă de 2000 mp2. Coloana so-
noră include melodiile specif ice
Bucureştiului anilor ’60 şi, totoda-
tă, muzica spec ial compusă de
Laurent Couson.

Critica de film: „Micile detalii sunt
cele care fac deliciul privitorului”

Critica de specialitate, dar şi pu-
blicul larg, au primit cu superlative
această nouă producţie, considerată
una dintre cele mai importante ale
cinematografiei româneşti din ultime-
le decenii. «Nae îşi asumă riscul. Fas-
cinat de absurdul gestului celor 6 co-
munişti evrei, care ştiau foarte bine
că în urma hold-upului sfidător au

99% şanse să ajungă în faţa pluto-
nului de execuţie, Nae Caranfil face
în „Closer to the Moon” cel mai
billywilderian film al său», scria
Cristian Tudor Popescu despre
acest al şaselea lungmetraj al regi-
zorului-scenarist Nae Caranfil.

«„Closer to the Moon” stă bine
ca un tot, dar micile detalii sunt
cele care fac deliciul privitorului:
de la replici memorabile (întrebat
de ce as-cul-tă Brahms la Vocea
Americii în condiţii audio deplo-
rabile, un personaj motivează că
„la postul oficial de radio până

şi Brahms devine propagandă”), la
gesturi aparent mărunte (insomnia-
cul ofiţer de Securitate care îşi aprin-
de câte două ţigări odată) şi până la
apariţii strict episodice ale unor ac-
tori români în vogă (Şerban Pavlu,
Vlad Zamfirescu, Paul Ipate, Ma-
rius Florea Vizante, dar mai ales ta-
tăl re-gi-zo-rului, criticul de film Tu-
dor Caranfil)», nota Răzvan Brăi-
leanu în „Revista 22”.

Pagină realizată de
MAGDA BRATU
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Autoritãþile din Serbia ºi Bos-
nia se aºteaptau ieri la o nouã creº-
tere a nivelului apelor râului Sava
ºi au început sã evalueze amploa-
rea pagubelor provocate de cele
mai grave inundaþii din ultimii ani,
care au afectat peste 1,6 milioane
de persoane ºi au provocat 49 de
morþi. În Serbia, mobilizarea este
maximã pentru consolidarea digu-
rilor din oraºele traversate de râul
Sava, al cãrui nivel este încã ridi-
cat. “Ne aºteptãm la noi creºteri
ale nivelului apelor miercuri ºi vi-
neri. Dacã vom trece cu bine peste
aceste moment, vom putea spune
cã am protejat Belgradul”, a de-
clarat primarul capitalei sârbe, Si-
niºa Mali. Situaþia era dificilã în
nord-estul Bosniei, în special în
apropiere de Orasje, oraº unde
voluntarii ºi echipele de salvare au
ridicat un zid din saci de nisip pe
o distanþã de ºase kilometri de-a
lungul râului Sava, care ameninþã
în continuare. Pierderile sunt atât
de mari încât aceastã regiune îºi
va reveni abia peste zece ani, a
apreciat un responsabil municipal
din Orasje, Blaz Zuparic.  Mai
multe localitãþi rurale din apropie-
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rea oraºului Orasje sunt acoperite
de apã, mai ales Kopanica, unde
nu se mai vãd decât acoperiºuri-
le caselor, potrivit unor imagini
difuzate de televiziunea naþiona-
lã. Pe lângã “catastrofa ecologi-
cã”, aceastã regiune va înregis-
tra un al doilea exod, a spus Blaz
Zuparic, referindu-se la evacuã-
rile provocate de conflictul inter-
comunitar din Bosnia (1992-

1995). În oraºele din care apa s-
a retras, a început o cursã con-
tra cronometru pentru a curãþa
ºi dezinfecta, în scopul preveni-
rii epidemiilor. În Bosnia ºi în
Serbia, cadavrele a sute de vaci,
oi, porci ºi alte animale înecate
au intrat în descompunere, feno-
men ce va fi accelerat de creºte-
rea temperaturilor. “Trebuie sã se
acþioneze prompt pentru a se evita

o catastrofã ºi mai gravã, aceea
a bolilor infecþioase”, a spus mi-
nistrul sârb al Sãnãtãþii. Potrivit
estimãrilor, pierderile din Serbia
depãºesc de departe nivelul de
0,64% din PIB. Premierul sârb,
Aleksandar Vucic, a semnalat cã
unii experþi au evaluat pierderile
la un miliard de euro. Ministrul
Infrastructurii, Zorana Mihajlo-
vic, a precizat cã 3.500 de kilo-
metri de drum din Serbia au fost
devastaþi de inundaþii. În Bosnia,
se vorbeºte de pierderi de sute
de milioane de euro, iar situaþia
pe plan umanitar rãmâne îngrijo-
rãtoare. Aproximativ un sfert din
populaþia de 3,8 milioane a Bos-
niei a fost afectatã de inundaþii ºi
au fost evacuate peste 100.000 de
persoane. Peste 30.000 de sinis-
traþi au fost evacuaþi din regiunile
inundate din Serbia. În Croaþia au
fost evacuate aproximativ 15.000.
Ajutoarele umanitare internaþio-
nale continuã sã soseascã în cele
douã þãri. Autoritãþile sârbe au de-
cretat marþi trei zile de doliu ca
urmare a acestor inundaþii ºi alu-
necãri de teren. În Bosnia a fost
zi de doliu naþional marþi.

Retragerea trupelor ruse de la
graniþa cu Ucraina ar trebui sã
creeze condiþii favorabile supli-
mentare înaintea alegerilor din
aceastã þarã, a declarat preºedin-
tele rus, Vladimir Putin, la douã
zile dupã ce a dat ordin (pentru a
treia oarã) ca unitãþile care au
participat la manevrele de primã-
varã în trei regiuni limitrofe cu
Ucraina sã revinã la bazele lor de
dislocare permanentã, relateazã

Putin: Retragerea trupelor ruse de la graniþa
cu Ucraina este în interesul alegerilor

ITAR-TASS. Lide-
rul de la Kremlin a
subliniat cã Rusiei
îi va fi totuºi dificil
sã construiascã re-
laþii cu cei care vor
veni la putere în
Ucraina, în urma
scrutinului anticipat
din 25 mai, în con-
diþiile tensiunii în
creºtere în aceastã
þarã. Mult mai logic
ar fi fost, în opinia

ºefului statului rus, desfãºurarea
unui referendum privind noua
Constituþie a Ucrainei pânã la ale-
gerile prezidenþiale. În aceeaºi or-
dine de idei, ºeful statului rus a
cerut o anchetã minuþioasã ºi ca
cei responsabili de tragedia de la
Odesa, soldatã cu aproximativ 50
de morþi, sã fie aduºi în faþa jus-
tiþiei, într-o conferinþã de presã
susþinutã la Shanghai, unde s-a
aflat într-o vizitã oficialã.

Statele Unite vor trimite un
cruciºãtor lansator de rachete în
Marea Neagrã, pentru a asigura
în continuare securitatea aliaþilor
est-europeni ai NATO, îngrijoraþi
de acþiunile Rusiei în Ucraina, a
anunþat purtãtorul de cuvânt al
Pentagonului, contraamiralul John
Kirby, citat de AFP. „Vella Gulf,
un cruciºãtor al US Navy, va in-
tra în Marea Neagrã probabil sãp-
tãmâna aceasta”, a afirmat Kir-
by. De la începutul crizei din
Ucraina, Washingtonul a trimis

Washingtonul trimite un cruciºãtor
lansator de rachete în Marea Neagrã

mai multe nave în Marea Neagrã,
pentru exerciþii cu nave ale unor
þãri riverane din cadrul NATO.
Însã Pentagonul a fost nevoit sã-
ºi retragã în mod periodic forþe-
le, din cauza Convenþiei de la
Montreux din 1936, care interzi-
ce navelor militare ale unor þãri
nonriverane sã-ºi menþinã pre-
zenþa în Marea Neagrã mai mult
de 21 de zile. Fregata USS Tay-
lor, care a înlocuit distrugãtorul
Donald Cook în aceste ape, a
pãrãsit Marea Neagrã pe 12 mai.

Compania care gestioneazã centrala nuclea-
rã accidentatã Fukushima a început ieri sã
deverseze în mare sute de metri cubi de apã
subteranã, pompatã în amonte de reactoare,
o operaþiune care provoacã furia organizaþii-
lor ecologiste. „Am început deversarea (...)
la (ora localã) 10.25 (4.24, ora României)”,
a anunþat Tokyo Electric Power (Tepco, care
administeazã centrala) într-un e-mail. “O pa-
trulã a efectuat un prim rond la ora (localã)
10.30 ºi nu a constatat nici o scurgere”, sus-

Tepco deverseazã în mare apa subteranã de la Fukushima
þine compania, care avea prevãzut sã dever-
seze ieri 560 de metri cubi de apã în Oceanul
Pacific, pe litoralul cãruia se aflã instalaþia
atomicã. “Este o etapã importantã în gestio-
narea apei la centrala Fukushima Daiichi, pro-
blema care reprezintã prioritatea noastrã ac-
tualã”, a declarat preºedintele-director gene-
ral al Tepco, Naomi Hirose, citat în comuni-
cat, salutând acordurile obþinute de la autori-
tãþi ºi pescari pentru a proceda la aceastã
operaþiune. Tepco a început în aprilie sã pom-

peze apã subteranã cu 12 pompe, înainte sã
fie contaminatã sub clãdirile instalaþiei, de-
vastate de un tsunami la 11 martie 2011.
Aceastã apã este stocatã provizoriu într-un
rezervor, pentru a fi analizatã ºi pentru a se
verifica dacã este radioactivã. Ea este dever-
satã în ocean doar dacã nu este contaminatã,
promite Tepco, care a stabilit criterii-limitã
pentru cesiu 134 ºi 137, radionucleide care
emit raze beta, stronþiu 90 ºi tritiu. În cazul
depãºirii limitelor, operaþiunile vor fi oprite.

Hosni Mubarak -
3 ani de închisoare

Fostul preºedinte egip-
tean Hosni Mubarak a fost
condamnat ieri la trei ani
de detenþie, iar fiii sãi la
patru ani de detenþie pentru
deturnare de fonduri publi-
ce, la trei ani ºi jumãtate de
la revolta popularã care l-a
îndepãrtat de la putere dupã
30 de ani în fruntea statului
egiptean, potrivit AFP.
Fostul preºedinte, în vârstã
de 85 de ani, a fost judecat
în primã instanþã de un
tribunal din Cairo pentru
corupþie, fiind acuzat de
deturnare de fonduri împre-
unã cu fiii sãi Gamal ºi
Alaa, prejudiciul fiind de
125 de milioane de lire
egiptene (13,5 milioane de
euro) din bugetul palatelor
prezidenþiale. El este,
totodatã, judecat într-un alt
proces, pentru moartea
manifestanþilor în timpul
revoltei care l-a îndepãrtat
de la putere, la începutul
anului 2011. Pentru acest
cap de acuzare, de “compli-
citate la crimã”, el riscã
închisoarea pe viaþã, pe-
deapsã la care a fost con-
damnat deja în primã
instanþã în iunie 2012,
înainte ca instanþa Curtea
de Casaþie sã ordone rejude-
carea sa. Procesele lui
Hosni Mubarak, foarte
mediatizate la început, sunt
astãzi lãsate în plan secund
de cele ale succesorului sãu,
Mohamed Morsi, singurul
preºedinte ales democratic
în Egipt, dar destituit dupã
11 luni de ºeful armatei.

Rusia ºi China au semnat
un acord de 400 miliarde
dolari pentru livrarea de gaze

Producãtorul rus de gaze
naturale Gazprom a semnat
cu grupul chinez de petrol ºi
gaze CNPC un acord pentru
livrarea de gaze în urmãto-
rii 30 de ani, aflat în
negocieri de mai bine de
zece ani, iar valoarea
livrãrilor este evaluatã de
presa internaþionalã la peste
400 miliarde de dolari. Un
memorandum de înþelegere
între cele douã companii de
stat a fost semnat, în pre-
zenþa preºedintelui rus
Vladimir Putin ºi a lideru-
lui chinez Xi Jinping, în cea
de-a doua zi, ºi ultima, a
vizitei lui Putin la Shan-
ghai, potrivit Russia Today.
Preþul pe care China îl va
plãti pentru gazul din Rusia
rãmâne un “secret comer-
cial”, potrivit directorului
general al Gazprom, Aleksei
Miller. Acordul pe termen
lung prevede ca Gazprom sã
înceapã sã livreze din 2018
Chinei câte 38 de miliarde
de metri cubi de gaz pe an,
pentru o perioadã de 30 de
ani.
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Anunþul tãu!
S.C. cautã sã închirieze spaþiu birou

30 mp. Telefon: 0769/ 090.017.
În conformitate cu prevederile

art.57 din Legea nr. 188/1999 privind
statutul funcþionarilor publici, republi-
catã, (r2) cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare si art. 38 alin. (2) din Hota-
rarea Guvernului nr. 611/2008, privind
organizarea ºi dezvoltarea carierei func-
þionarilor publici, Primãria comunei
Predeºti organizeazã concurs de recru-
tare pentru urmãtoarele funcþii publi-
ce de execuþie vacante: 1 post - Consi-
lier, clasa I, grad profesional –debutant
în cadrul compartimentului de eviden-
þã a persoanelor ºi stare civilã. 1 post -
Consilier, clasa I, grad profesional-prin-
cipal în cadrul biroului financiar con-
tabil, resurse umane ºi administrativ.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã
condiþiile generale prevazute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind statutul
funcþionarilor publici (r2) cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. Condiþii-
le specifice necesare în vederea parti-
cipãrii la concurs ºi a ocupãrii funcþiei
publice sunt: pentru cele douã funcþii
publice de execuþie vacante de consi-
lier, clasa I, grad profesional – debu-
tant ºi principal pot candida, conform
art. 9 lit.c din Legea 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici, republi-
catã, absolvenþi ai studiilor universita-
re de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã du-
ratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã, cu vechime în specialita-
tea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice conform art. 57 alin. (5) lit.
b din Legea 188/1999. Concursul de
recrutare se va desfãºura la sediul Pri-
mãriei comunei Predeºti din str. Prin-
cipalã nr. 40 dupa cum urmeazã: Pen-
tru postul de consilier, clasa I, grad pro-
fesional - debutant în cadrul comparti-
mentului de evidenþã a persoanelor ºi
stare civilã: - data pânã la care se pot
depune dosarele de încriere = 20 de zile
de la publicarea anunþului la Monito-
rul Oficial; - data, ora ºi locul pentru
verificare conoºtiinte operare calcula-
tor = 23.06.2014 ora 10°° - Primãria Pre-
deºti; - data ora si locul organizãrii pro-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
bei scrise = 23.06.2014 ora 12°°- Primã-
ria Predeºti; - data ora ºi locul desfãºu-
rãrii interviului = maxim 5 zile de susþi-
nerea probei scrise – Primãria Predeºti.
Pentru postul de consilier, clasa I grad
profesional – principal în cadrul Birou-
lui financiar contabil, resurse umane ºi
administrativ: - data pânã la care se pot
depune dosarele de încriere = 20 de zile
de la publicarea anuntului la Monito-
rul Oficial. - data, ora ºi locul pentru
verificare conoºtiinþe operare calcula-
tor = 24.06.2014 ora 10°° - Primãria Pre-
deºti; - data ora si locul organizãrii pro-
bei scrise = 24.06.2014 ora 12°°- Primã-
ria Predeºti; - data ºi ora organizãrii in-
terviului = maxim 5 zile de la susþinerea
probei scrise - Primãria Predeºti. Do-
sarele de inscriere la concurs trebuie
sã conþinã, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevãzute de  art. 49, alin. (1)
din Hotararea Guvernului nr. 611/2008.
Detalii privind condiþiile specifice ºi bi-
bliografia de concurs sunt disponibile
la sediul Primãriei comunei Predeºti.
Relaþii suplimentare se pot obþine la se-
diul Primãriei  comunei  Predeºti din
com. Predeºti, str. Principalã, nr. 40, te-
lefon 0251/454183.

SC Construcþii Feroviare Craiova SA
cu sediul în Craiova, Aleea I Bariera Vâl-
cii, nr. 28A, înregistratã la ORC Dolj sub
nr. J16/2209/1991, CUI: RO2292068 anun-
þã: vânzarea prin licitaþie publicã cu stri-
gare, a urmãtoarelor utilaje: automacara
18t, tractor U650, Wola, încãrcãtor Komat-
su 2 buc, instalaþie sertizat furtune hid.,
autobetoniere Renault ºi Mercedes, bas-
culante Mercedes ºi MAN, buldoexcava-
tor Komatsu. Licitaþia se va þine la sediul
SC Construcþii Feroviare Craiova SA din
Craiova, Aleea I Bariera Vâlcii, nr. 28A, în
data de 30.05.2014, ora 12.00. Preþul de
pornire a licitaþiei este comunicat în Caie-
tul de sarcini în Euro la cursul în Lei,
din ziua licitaþiei, fãrã TVA. Condiþii de
participare la licitaþie: cumpãrarea caie-
tului de sarcini în valoare de 100Lei (ex-
clusiv TVA); plata unei garanþii de parti-
cipare la licitaþie la nivelul sumei de
5.000Lei; plata taxei de participare în
sumã de 100Lei (exclusiv TVA). Alte con-
diþii de participare la licitaþie sunt pre-

zentate în caietul de sarcini. Plata caie-
tului de sarcini, a taxei de participare ºi
a garanþiei de participare se poate face
în numerar, la casieria SC Construcþii
Feroviare Craiova SA, sau în contul so-
cietãþii RO89BTRL01701202473373XX,
deschis la Banca Transilvania - Agenþia
Craiova. Documentele pe baza cãrora se
elibereazã caietul de sarcini sunt: bule-
tin/carte de identitate sau paºaport -pen-
tru persoane fizice; buletin/carte de iden-
titate sau paºaport precum ºi documen-
tul care atestã calitatea de reprezentant
legal al societãþii interesate, în situaþia
în care acesta se prezintã pentru cum-
pãrarea caietului de sarcini; în situaþia
în care investitorii se vor prezenta prin
împuternicit, acesta va prezenta procu-
ra specialã autentificatã ºi buletin/carte
de identitate sau paºaport; dovada achi-
tãrii taxei de 100Lei, exclusiv TVA. Pen-
tru participarea la licitaþie, ofertanþii vor
depune la sediul societãþii Construcþii
Feroviare Craiova SA în plic sigilat do-
cumentele de participare pânã în ziua
anterioarã þinerii licitaþiei, ora 15.00, acest
termen fiind termen de decãdere. Lici-
taþia se va desfãºura cu cel puþin doi par-
ticipanþi. În situaþia în care se prezintã
un singur investitor, licitaþia se va trans-
forma în negociere directã. Neprezenta-
rea de cãtre potenþialii cumpãrãtori a
oricãruia dintre documentele de parti-
cipare conduce la excluderea acestora
din procedura licitaþiei. Verificarea ºi
analizarea documentelor de participare
la licitaþie se va face în ziua licitaþiei, iar
la ora 9.00 în aceeaºi datã se va afiºa la
sediul SC Construcþii Feroviare Craio-
va SA lista ofertanþilor acceptaþi. Caie-
tul de sarcini se poate procura de cei
interesaþi de la sediul societãþii SC Con-
strucþii Feroviare Craiova SA, Aleea I
Bariera Vâlcii, nr. 28A, începând cu data
publicãrii anunþului de vânzare. Cei in-
teresaþi pot solicita detalii la sediul SC
Construcþii Feroviare Craiova SA, Ale-
ea I Bariera Vâlcii, nr. 28A, tel/fax:
0251.419.161, e-mail: constructii_ferovia-
re@yahoo.com, începând cu data pu-
blicãrii anunþului de vânzare. Persoana
de contact: dl. Tenea Aurel -Director
General tel. 0744.302.731.
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CERERI SERVICIU

Vânzãtoare orice maga-
zin, ajutor bucãtar, îngri-
jire bãtrâni sau copii mi-
nori. Telefon: 0747/
072.570; 0251/552.089.
Inspector protecþia mun-
cii nivel superior ºi cadru
tehnic PSI ofer serviciu.
Telefon: 0721/995.405.

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 fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului, asigur garanþie. Te-
lefon: 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
ultracentral, 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.

Anunþul tãu!
Compania de Apa Oltenia SA,

anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a avizului -
de gospodarire a apelor pentru inves-
tiþia aferenta proiectului „Extinderea ºi
modernizarea infrastructurii de apã ºi
apã uzatã în jud Dolj” din cadrul POS
Mediu, Axa prioritarã 1, Sector apã / apã
uzatã, finanþat din fonduri europene –
Fonduri de Coeziune ºi anume: - Con-
struire drum acces Statie de Epurare
Bechet si traversare dig mal stang pa-
rau Jiet pe coronament cu conducta
evacuare ape epurate de 300 mm. Per-
soanele care doresc sa obtina informa-
tii suplimentare sau care intentioneaza
sa transmita observatii, sugestii si re-
comandari se pot adresa solicitantului
la adresa: Compania de Apa Oltenia SA,
Craiova, str. Brestei nr. 133, judeþul Dolj
Biroul Unitatea pentru Implementarea
Proiectului – Fonduri de Coeziune -
persoana de contact ing. Naidin Mari-
nel; tel: 0728283625.

S.C. RAMPREST 2013 SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii soli-
citãri de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Amplasare staþie Skid
GPL“ propus a fi amplasat în Craiova, str.
Bibescu nr. 122. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj strada Petru Rareº, nr. 1, ºi la
sediul S.C. RAMPREST 2013 SRL, Cra-
iova, str. Ion Ionescu Argetoaia bl. C3, ap.
9. Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul ARPM Craiova, strada Petru
Rareº, nr. 1.

SC Natural Rural SRL Bucureºti
anunþã publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul „Construire Silozuri
Cereale în Localitatea Drãgãneºti-Olt, Ju-
deþul Olt” propus a fi amplasat în Drãgã-
neºti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 2C, ju-
deþul Olt. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt
din Slatina, str. I. Moroºanu, nr. 3, judeþul
Olt ºi la sediul SC Natural Rural SRL Bu-
cureºti, str. Veteranilor, nr. 4, bl. M14, sc. 1,
ap. 7, sector 6, în zilele de luni-vineri, între
orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Olt.

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.
Telefon: 0351/401.251.
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.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
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 ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vâns casã comuna Vâr-
voru de Sus, 4 camere,
bucãtãrie, apã curentã.
Telefon: 0746/375.946.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.

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 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.
Telefon: 0769/969.604.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
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.
Pãuniþei – Lãpuº 2200
mp. Telefon: 0751/
675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã
bunã. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, des-
chidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 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
Coºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimni-
cu de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor (între
vile). Telefon: 0351/
170.504.
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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 aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
Schimb apartament în
Timiºoara cu similar Cra-
iova. Telefon. 0740/
887.095

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, benzi-
nã, revizie 2015, stare
excelentã 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, sta-
re perfectã, bleu-marin,
piele, xenon, limited edi-
tion, 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 BMW 320 D, an
fabricaþie 2003. Telefon:
0757/322.534.
Vând Ford Tranzit- 2005.
Telefon: 0722/ 511.426.
Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km reali,
1500 Euro sau varianta
Rabla. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Vând 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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plug pentru boi ºi
grapã. Telefon: 0251/
421.727.

Vând familii de albine.
Telefon: 0741/034.955.
Vând CEAS ELVEÞIAN
original sigilat, garanþie,
tip Jovial 5020G- ss
0313, 200 Euro Telefon:
0722/456.609.
Vând PC model MSI –
ALL- IN- ONE, WIND
TOP AE 1920 nefolosit,
sigilat, garanþie 300
Euro. 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.
Telefon: 0770/661.777.
Vând þiglã Jimbolia din
demolãri ºi cãpriori ste-
jar. 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 video player - 100
lei. Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.

Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã, 60
elemente calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane imprimat
Steag UE ºi NATO toate
mãrimile plus ºabloane
pentru BATISTE toate
mãrimile manuale. Tele-
fon: 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 plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari,
inox veritabil - stazã perfec-
tã. Telefon: 0720/231.610.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând 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 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.

SC Pieþe ºi Târguri
Craiova SRL închiriazã o su-
prafaþã de teren de 50 mp în
Târgul Municipal Craiova în
vederea construirii unui
grup sanitar, potrivit norma-
tivelor legale în vigoare. Re-
laþii la telefon 0251/410.696.

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,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.

Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0763/
806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fã-
cute dar nefinisate la cimi-
tirul Romaneºti, convena-
bil. Telefon: 0729/977.036.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, albas-
tru, roºu cu sau fãrã þepi.
Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pan-
tofi negri, flex mare, cal-
culator instruire copii nou,
combinã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bovinã
velurate, piese Dacia noi.
Telefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigi-
latã, televizor color dia-
gonalã 30 cm - 100 lei,
motor maºinã spãlat Al-
balux, Telefon: 0729/
977.036.
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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.

LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bu-
telie, aparat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã an-
tistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din piele,
maºinã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pãdure - Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 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.
Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Convenabil, canapea,
fotolii, 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
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 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
Dacia, canistre metal,
piscinã 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 cabinet medical
(km 0), mobilat ºi dotat
cu ecograf Honda - HS
2000 (sonde 3,5- 7,5
Mhz), suprafaþa 40 mp
(25E/mp). Telefon: 0744/
184.267.
Bucureºti- Mall Vitan,
garsonierã confort I, etaj
1, bloc 5 nivele complet
mobilatã, 230 euro/
lunã. Telefon: 0722/
714.578.
Caut colegã de aparta-
ment, 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon. 0745/062.618; 0762/
267.631.
ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, semi-
decomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/
522.562.

Închiriez apartament
decomandat Sãrari, re-
novat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906.
MATRIMONIALE
Tânãr, doresc cunoºtin-
þã 22-23 ani pentru cã-
sãtorie, prietenie. Tele-
fon: 0251/421.727.
Pensionar, 65 ani, 1,60
înãlþime, caut pensiona-
rã cu suflet fãrã locuinþã
ºi copii, pentru a petre-
ce tot restul vieþii împre-
unã ºi îngrijire gospodã-
rie 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.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Te-
lefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

Pensionar caut doamnã
maxim 70 ani cu permis
auto. Telefon: 0757/
322.534.

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; Gheor-
ghe Aristide - Telefon:
0744/914.274; 0723/
172.191.
Caut meseriaºi pentru a
fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Caut cãþel SCHNAUTE-
ER ºi Veveriþe. Telefon:
0721/995.405.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grã-
dinã. Telefon: 0727/
884.205.

DECESE
FAMILIA îndureratã
anunþã cu tristeþe înce-
tarea din viaþã a iubi-
tei lor CLEOPATRA
VERGINICA FINCÃ. În-
mormântarea va avea
loc joi, 22.05.2014,
ora 11.00 la cimitirul
Ungureni.

CONDOLEANÞE
Fam. Col. (r) Deca ªte-
fan ºi familia slt. (r) Hris-
tea Mircea, regretã pro-
fund trecerea în nefiin-
þã ca bunului prieten ºi
coleg col. (r) MILITARU
ION, un om de o alea-
sã nobleþe sufleteascã
va rãmâne veºnic în
memoria noastrã ºi
suntem alãturi de fami-
lia îndoliatã. Dumnezeu
sã-l odihneascã în liniº-
te ºi pace!
Preºedintele ºi membrii
Cenaclului Epigramiºti-
lor Olteni ºi redacþia re-
vistei “Cugetul” regre-
tã profund decesul pre-
matur ºi neaºteptat al
colegului ing. LUCIAN
BULÃTAN- sculptor,
pictor ºi grafician talen-
tat, dedicat profesiei ºi
artei ºi transmit familiei
îndurerate sincere con-
doleanþe. Dumnezeu
sã-l odihneascã în liniº-
te ºi pace!
Familiile Roºu, Miertes-
cu, Bazãverde ºi Dul-
gheru, regretã profund
decesul surprinzãtor al
bunului lor prieten ºi co-
laborator ing. LUCIAN
BULÃTAN ºi transmit
familiei îndoliate since-
re condoleanþe! Fie-i þã-
râna uºoarã!
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• Mirel Rãdoi ºi-a încheiat contractul
cu Al Ain, iar presa din Arabia Sauditã a anu-
þat  cã nu va mai continua la actualul sãu
club. Din primele declaraþii, se pare cã jucã-
torul de 33 de ani nu ia în calcul o revenire
în fotbalul românesc, fiind dispus sã conti-
nue în zona Golfului, acolo unde are mai
multe oferte în acest moment.

“Am primit o ofertã de prelungire a con-
tractului de la Al Ain, dar mai am ºi oferte de
la câteva echipe din Golf”, a spus fostul cã-
pitan al Stelei, pentru Dolce Sport.

Aceastã declaraþie a venit în contradicþie
cu cele apãrute ieri dimineaþã, când au fost
lansate informaþii conform cãrora Al Ain i-
ar fi reziliat contractul, principalul motiv luat
în calcul fiind salariul prea mare.

În aces sezon, Al Ain a câºtigat Cupa Pre-
ºedintelui, dupã ce a învins-o pe rivala Al
Ahli, formaþia lui Cosmin Olãroiu.

• AS Monaco se pregãteºte sã intre într-
o nouã erã. Echipa antrenatã de miliardarul
rus a decis sã se despartã de Claudio Ranieri.

În Principat din vara lui 2012, tehnicia-
nul italian în vârstã de 62 de ani a reuºit, în

primul sezon, s-o readucã pe Monaco în
Ligue 1, campionat pe care l-a încheiat re-
cent pe poziþia secundã, calificantã direct
în grupele UCL, la nouã puncte de cam-
pioana Paris SG.

Favorit sã-i ia locul este portughezul Jor-
ge Jesus (59 de ani), antrenorul finalistei ul-
timelor douã ediþii a Europa League, Benfica
Lisabona.

Potrivit presei franceze, pentru cã a ple-
cat cu un an înainte de expirarea contractu-
lui, Ranieri va primi 15 milioane de euro.

• Potrivit Sport Mediaset, bosniacul
Adem Ljajici (23 de ani) este în atenþia fina-
listei UCL, Atletico Madrid, dupã ce a avut
un sezon bun cu AS Roma, de-a lungul cã-
ruia a marcat de 6 ori în 31 de prezenþe.

Sursa citatã a scris, însã, cã Atletico nu
este dispusã sã ofere bani pentru aducerea
lui Ljajici.

Metoda agreatã de spanioli ar fi aceea a
unui schimb în care sã fie implicat fundaºul
lateral brazilian Filipe Luis (28 de ani), dorit
de formaþia italianã.

Negocierile dintre cele douã pãrþi vor avea

loc, cel mai probabil, dupã Cupa Mondialã,
acolo unde atât Ljajici, cât ºi Filipe Luis, vor
fi prezenþi cu naþionalele þãrilor lor.

• Un tabloid din Marea Britanie a no-
tat, ieri, cã Manchester United ºi Bayern
Munchen au ajuns la un acord pentru trans-
ferul lui Toni Kroos (24 de ani). Conform
Express.co.uk, negocierile au fost intensifi-
cate dupã numirea pe banca “diavolilor” a
olandezului Louis van Gaal.

Mijlocaºul intrã în ultimul an de contract,
iar pânã acum a refuzat propunerile de pre-
lungire venite din birourile campioanei Ger-
maniei. Express.co.uk a mai scris cã, drept
urmare, bavarezii vor sã-l vândã, pentru a nu
risca sã-l piardã gratis în vara urmãtoare.

• Atacantul lui Bayern Munchen,
Franck Ribery, a declarat pentru postul RTL
cã din punctul sãu de vedere Cupa Mondialã
din Brazilia va fi ultimul turneu final de acest
gen la care participã. “Va fi ultimul meu tur-
neu final de CM. Trebuie sã mergem acolo
ca sã reuºim ceva, sã încercãm sã câºtigãm
Cupa Mondialã”, a spus francezul.

Ribery va avea 35 de ani în 2018, când se
va desfãºura urmãtoarea ediþie de CM.

În Brazilia, Franck Ribery (80 de selcþii /
16 goluri) se va afla la a treia participare la
un turneu final al CM, dupã cele din 2006 ºi
2010.

La CM, naþionala “Cocoºului galic” face
parte din grupa E, alãturi de Ecuador, Elve-
þia ºi Honduras.

• Gerard Pique (27 de ani) îºi va pre-
lungi contractul cu Barcelona pentru încã
patru sezoane, urmând sã rãmânã la grupa-
rea catalanã pânã în 2019.

Actualul contract al lui Pique expira la 30
iunie 2015.

La FC Barcelona din 2008, Gerard Pique
a disputat 266 de meciuri ºi a marcat 20 de
goluri.

• Portarul Christian Abbiati ºi-a prelun-
git contractul cu AC Milan, noua sa înþele-
gere cu gruparea italianã fiind valabilã pânã
la 30 iunie 2015, informeazã acmilan.com.

Abbiati, în vârstã de 36 de ani, este legiti-
mat la Milan din 1998.

Legitimat actualmente la cam-
pioana Angliei, Manchester City,
Costel Pantilimon, este dorit de
gruparea Arsenal Londra, care con-
siderã cã românul ar reprezenta o
concurenþã serioasã pentru Woj-
ciech Szczesny, în condiþiile în
care oficialii “tunarilor” nu s-au

Conducerea clubului spaniol
Rayo Vallecano negociazã, în
aceastã perioadã, pentru prelun-
girea contractelor mai multor ju-
cãtori, între care ºi Rãzvan Raþ,
a scris, ieri, As.

“Clubul a început tratativele
pentru prelungirea contractelor
lui Ruben, Raþ, Larrivey, Ze Cas-

Pantilimon ar putea ajunge

la o altã echipã de top din Anglia
înþeles cu Lukas Fabianski, al cã-
rui contract expirã luna viitoare ºi
care e dorit cu insistenþã de Bo-
russia Dortmund.

Potrivit footballdirectnew-
s.com., cei de la Arsenal au fost
impresionaþi de prestaþiile lui Pan-
tilimon în Cupa Angliei ºi în Cupa

Ligii Angliei.
“Pantilimon este cel mai înalt

portar din Premier League (n.r.
2,03m) ºi foarte rar a înºelat aº-
teptãrile tehnicianului Manuel Pel-
legrini, atunci când a fost folosit
în locul lui Joe Hart. Conform unei
surse din cadrul grupãrii Arsenal,
cum Fabianski e pe picior de ple-
care, clubul vrea sã gãseascã o
concurenþã serioasã pentru Woj-
ciech Szczesny ºi este de pãrere
cã Pantilimon este alegerea perfec-
tã”, a notat footballdirectnew-
s.com.

Aceeaºi sursã a menþionat cã
“tunarii” sunt gata sã plãteascã
aproximativ 3,5 milioane de euro
în schimbul portarului cotat la 2,5
milioane de euro de site-urile de
specialitate.

Costel Pantilimon este legitimat
la Manchester City din 2011, ºi mai
are contract încã doi ani.

Rayo vrea
sã-i prelungeascã
contractul lui Raþ

tro ºi Seba Fernandez. În cele
cinci cazuri a gãsit predispoziþia
necesarã pentru extinderea înþe-
legerilor”, a notat cotidianul ma-
drilen.

Rãzvan Raþ a fost achiziþionat
de Rayo Vallecano în luna fe-
bruarie, când a semnat un con-
tract valabil pânã la 30 iunie.

Pugilistul Jean Pascal a declarat cã un
nou meci cu Lucian Bute nu ar aduce ni-
mic nou carierei sale, dar ar fi dispus sã
îi acorde o revanºã românului,
dacã acest lucru va fi cerut de
fani.

“Sã boxez din nou cu Bute
nu ar aduce nimic carierei
mele. Dar dacã fanii vor vrea
asta... Este menþionat în con-
tract, chiar dacã tehnic nu sunt
obligat, deoarece termenul ar fi
depãºit. Lumea ºtie cã eu sunt
un om de cuvânt ºi m-am gân-
dit mereu cã oricine are drep-
tul la a doua ºansã. Deci aº fi
dispus sã îi acord o revanºã
domnului Bute”, a spus Pascal.

Pugilistul român a fost învins

DIGI SPORT 2

18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:
HCM Constanþa – ASC Potaissa Turda / 21:15 –
FOTBAL – Meci amical: Ungaria – Danemarca.

DIGI SPORT 3

20:15 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã,
play-off: „U” Mobitelco Cluj – CSU Ploieºti.

EUROSPORT

13:00 – TENIS (M) – Turneul de la Dussel-
dorf (Germania) / 15:30 – CICLISM – Turul
Italiei: etapa a 12-a, contratimp / 18:30 – TE-
NIS (M) – Turneul de la Dusseldorf / 21:15 –
FOTBAL (F) – Liga Campioanelor.

EUROSPORT 2

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

TVR 3

18:00 – FOTBAL – Liga a II-a, play-off:
Rapid – SC Bacãu.

Jean Pascal, dispus sã-i acorde revanºa lui Bute:
„Oricine are dreptul la a doua ºansã”

la puncte de canadianul Jean Pascal, în
luna ianuarie, într-un meci contând pen-
tru centurile WBC Diamond ºi NABF la

categoria semigrea, disputat, la Centre
Bell din Montreal.

Bute ar fi trebuit sã boxeze cu Jean
Pascal la 25 mai 2013, dar me-
ciul a fost amânat pentru 18
ianuarie, dupã ce pugilistul ro-
mân a avut probleme medica-
le, soldate ulterior cu o inter-
venþie chirurgicalã la braþul
stâng.

În afarã de înfrângerea cu
Pascal, Bute s-a mai înclinat
la profesioniºti în faþa britani-
cului Carl Froch, în mai 2012,
când a pierdut la Nottingham
centura IBF la categoria su-
permijlocie. În rest, românul
are 31 de victorii în circuit, din-
tre care 24 prin KO.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISI I  ÎN DIRECT

ªTIRI
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      PSteaua 34 22 11 1 71-20 77
Astra 34 22 6 6 70-28 72
Petrolul 34 18 14 2 53-20 68
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 34 14 8 12 59-39 50
Botoşani 33 12 7 14 35-50 43
Oţelul 34 12 5 17 43-53 41
Ceahlăul 33 10 11 12 27-30 41
„U” Cluj 34 11 7 16 29-46 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 34 2 8 24 20-69 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.
 „U” Cluj – Pandurii 0-3
Au marcat: Abrudan 49 – aut., Alex Dos Santos 54, Erico 90.
Corona – Petrolul 0-3
Au marcat: Priso 19, 63, Camara 69.
Steaua – Oţelul 2-2
Au marcat: Keşeru 68, 88 / Milea 62, Pârvulescu 84 – aut.
Meciurile FC Botoşani – Dinamo, Săgeata – CFR Cluj, ACS Timi-

şoara – Concordia, Gaz Metan – FC Braşov şi Viitorul – Ceahlăul s-au
jucat aseară.

Câju şi Dragicevic
s-au despărţit de Craiova

Cu patru etape înaintea finalului de sezon, CS Universitatea a
reziliat contractele a doi jucători, mijlocaşul Enache Câju şi atacantul
Ivan Dragicevic. Primul a prins doar câteva minute în returul sezonu-
lui regulat, fiind accidentat în tur, în timp ce sârbul, care începuse
excelent campionatul, cu gol în poarta Bistriţei, a suferit o ruptură de
ligamente la genunchi, abia acum recuperându-se total. „Le-am rezi-
liat contarctele lui Câju şi Dragicevic. Pe acesta din urmă l-am aştep-
tat să se refacă după accidentarea gravă suferită, dar îi va fi greu să
joace la noi, ţinând cont de cât a stat, mai ales dacă vom promova în
Liga I” a spus directorul executiv al clubului din Bănie, Felix Grigore.

Felix Grigore: „Mai avem emoţii
cu promovarea doar în plan sportiv”

Directorul executiv al Craiovei, Felix Grigore, spune că o dată cu
primirea licenţei pentru Liga I s-a încheiat cu dis cuţiile legate de
dreptul de promovare, singura incertitudine fiind în privinţa clasării
pe unul din primele două locuri. „Licenţa e practic dreptul de a evo-
lua în Liga I, acum nu mai avem emoţii decât în privinţa promovării pe
plan sportiv, fiindcă mai avem 4 hopuri. Nu am avut emoţii nici cu
licenţa, fiindcă noi ştiam că îndeplinim toate condiţiile, doar că acum
s-a oficializat acest lucru. La Comisia de Disciplină se va judeca o
sesizare în privinţa dreptului nostru de a promova, dar nu ne facem
probleme, avocaţii noştri au zâmbit când au văzut despre ce este
vorba” a spus Grigore.

Ganea: „Aş vrea să câştigăm
şi să marchez de ziua mea”

Bistriţean la origine, Cristian Ganea îşi va întâlni sâmbătă echipa
din oraşul natal, chiar în ziua în care va împlini 22 de ani. „Mi-aş dori
să şi marchez de ziua mea, dar în primul rând aş vrea să câştigăm,
fiindcă mă aştept la un meci foarte dificil. Am vorbit cu foştii mei
colegi şi sunt foarte determinaţi, sunt gata să îşi dea viaţa pe teren în
acest joc. Cu toate acestea, dacă jucăm la valoarea noastră şi nu
începem ezitant, nu cred că putem pierde la Bistriţa” a spus mijloca-
şul care a marcat de patru ori în acest sezon.

Intrare liberă pentru derby-ul cu ASA,
pentru cine comandă online

Craiova îşi pune mari speranţe că la meciul cu ASA Tg. Mureş, din
etapa intermediară programată peste o săptămână, va fi sărbătorită
promovarea în Liga I, iar clubul a anunţat deja că intrarea va fi liberă
pentru cei care îşi vor achiziţiona bilete online. Acestea se pot co-
manda accesând link-ul de pe site-ul oficial. Tichetul de acces va
sosi acasă, fără costuri. Promoţia este valabilă pentru biletele de la
tribuna a doua şi Peluza Nord. Biletele online se pot comanda până
luni, ora 12:00.

Balint: „Promovăm dacă batem Gloria şi ASA”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a făcut demer-
surile pentru înregistrarea mărcii „Craiolguţa” la OSIM,
pentru ca această denumire să nu mai fie folosită în sens
peiorativ de mass-media. „Am înregistrat „Craiolguţa” la
OSIM, dupa ce am aflat că sunt şi alţii interesaţi de marcă.
Din momentul în care voi primi certificatul, nu voi mai
permite folosirea în presă a acestei denumiri. Echipa Uni-
versitatea Craiova nu poate fi legată de niciun alt nume in
afară de gloriile Maximei. Avem suficiente experienţe triste,
cu alţii care au crezut ca ei sunt Universitatea Craiova” a
scris Lia Olguţa Vasilescu pe facebook.

Primarul Craiovei a înregistrat
denumirea „Craiolguţa” la OSIM

Antrenorul CSU, Gabi Balint, a prefaţat jocul de sâm-
bătă, cu echipa din judeţul său de origine, spunând că se
aşteaptă la o replică puternică, în ciuda faptului că Gloria
nu a primit licenţa de la Liga I. „Sunt sigur că vom avea
meci greu, fiindcă Bistriţa e o echipă care pierde foarte
greu acasă. În plus, este într-o creştere de formă, am vă-
zut că a doiminat la Vâlcea tot meciul, chiar şi când a jucat
în inferioritate numerică. Chiar dacă nu a luat licenţa, pro-
babil va face apel la TAS, e normal ca nici ei să nu se dea
bătuţi până la final, să lupte pentru cauza lor” spune Ba-
lint. De altfel, primăria Bist riţa s-a oferit să achite taxa
pentru ca Gloria să meargă la TAS pentru obţinerea licen-
ţei. Sâmbătă, la Bistriţa
nu vor putea evo lua,
din cauza accidentări-
lor, Adrian Iones cu ,
Şerban  ş i Tomic. O
veste bună îl vizează pe
Răzvan Gorovei, care
se află pe ultima sută
de metri cu recuperarea
după accidentarea gra-
vă din iarnă, în 10 zile
urmând să revină la
antrenamente.

Balint a spus că nu
cunoaşte amănunte
despre eventuala ofer-
tă a Craiovei de 1,5 mi-
lioane de euro pentru
d inamoviş tii Bălgră-
dean, Dragoş Grigore
şi Cosmin Matei şi nici
de cea pen tru  fostul
căpitan al FCU Craio-
va, Andrei Prepeliţă,
toată lumea din club fi-
ind concentrată pe finalul de sezon şi accederea în Liga I.
„Promovarea se joacă în continuare, dar dacă vom câşti-
ga următoarele două meciuri probabil că o vom avea asi-
gurată. Nu ştiu ce jucători vor pleca în vară, nu vor fi mai

Antrenorul Craiovei spune că Bistriţa nu a renunţat la promovare
şi va face apel la TAS pentru obţinerea licenţei

multe de 2-3 achiziţii, ne bazăm pe lotul actual, plus cei 3
jucători deja acontaţi: Avrămia, Herghelegiu şi Mateiu.
Nu ne facem planuri pentru Liga I până nu obţinem pro-
movarea. Ştiţi cum e vorba: paşi mărunţi, viaţă lungă. Nu
vreau să sărim canalul, fiindcă s-ar putea să ne înecăm” a
declarat Balint.

Propune un sistem cu 3 serii pentru Liga a II-a
Gabi Balint spune că o singură serie de eşalon secund

ar fi o povară pentru bugetul echipelor, din cauza distan-
ţelor mari. În schimb, antrenorul propune un sistem cu 3

serii, tot pe regiuni, cu
8 echipe care să joace
de două ori în sistem
tur-retur. „La anul va
fi un campionat de foc
în Liga I, dar ne-am bu-
cura să facem parte
din el. Reducerea nu-
mărului de echipe con-
tribuie la creşterea ca-
lităţii fotbalului, chiar
12 echipe era şi mai in-
dicat să rămână. Ar fi
mai b ine însă s ă fie
play-off cu 6 echipe şi
play-out cu 8, pentru
a nu sta câte o echipă
în  fiecare rundă. În
schimb, nu sun t de
acord cu o serie de 20
de echipe la Liga a II-
a. Sun t ban i puţ in i
pent ru  dep las ările
lung i care ar trebuie
făcute. Le dau o su-

gestie celor care se ocupă cu asta: 3 serii de 8 echipe, cu
patru meciuri directe. În plus, trebuie să se renunţe la ora
11 pentru disputarea jocurilor, nu este una potrivită pen-
tru fotbal” a declarat Balint.


