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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cei care au plecat spun
mereu că le este dor de ţară,
însă, Popescule, celor din ţară
le este dor de ducă.
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Craiovenii sunt aşteptaţi, astăzi, sâmbătă, la un miting aviatic specta-
culos care se va desfăşura, pe Aeroportul Craiova, cu începere de la ora
9.00. Toţi cei care vor dori să participe la acest eveniment pot ajunge la
destinaţie cu autobuzele RAT Craiova, care vor fi circula pe o rută spe-
cială Helin Lăpuş-Aeroport şi retur. Intrarea este gratuită pentru toţi par-
ticipanţii. Evenimentul este organizat de Aeroclubul României, în parte-
neriat cu Primăria Craiova şi Consiliul Judeţean Dolj. (L. Moţîrliche)

Miting aviatic pe Aeroportul Craiova

Primul festival
de teatru
comunitar din
România are loc
la Craiova, în
acest week-end

Mircea Dan Mirea
duce numele
C. N. “Fraţii
Buzeşti” peste
hotare

Elev în clasa a XI-a în cadrul
Colegiului Naţional “Fraţii Buzesti”
din Craiova, Mircea Dan Mirea
continuă să atingă performanţe de
excepţie în pregătirea sa . În cur-
sul anului şcolar precedent, a par-
ticipat la Olimpiada de Ştiinţe a
Uniunii Europene, desfăşurată la
Luxembourg, Olimpiada de Ştiin-
ţe pentru Juniori, de la Teheran,
Iran, şi la Olimpiada de Ştiinţe ale
Pământului, de la Mysore, India.
Aceste participări au fost încunu-
nate cu medalii: aur, la Luxem-
bourg, argint ,la Teheran, şi aur,
argint şi bronz, la Mysore.
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Duminică, 25 mai, suntem chemaţi la vot pentru de-
semnarea celor 32 de eurodeputaţi care ne vor repre-
zenta, timp de 5 ani, în Parlamentul European. Scrutinul
este major şi se anticipează un nivel scăzut de participa-

re. Consecinţele sunt numeroase. De ce este important votul nostru.
Este cardinal, nu important pentru că dovedim, prin participarea noas-
tră liber consimţită, că noi credem în Europa păcii şi concordiei. Cre-
dem în Europa socială, solidară şi democratică. Multiculturală şi trans-
frontalieră. Europa liberei circulaţii.
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$1 EURO ...........................4,4164 ............. 44164
1 lirã sterlinã..........................5,4608.......................54608
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O nouã lege de salarizare în siste-
mul sanitar ar trebui sã includã asis-
tentele medicale, creºterea salariilor
acestei categorii prin intermediul sa-
larizãrii în funcþie de performanþã fi-
ind una dintre mãsurile necesare
pentru stoparea migraþiei angajate-
lor cu experienþã din sectorul public
de sãnãtate, în condiþiile în care,
potrivit estimãrilor statistice, aproa-
pe 100.000 de asistente medicale au
plecat la muncã în strãinãtate, în ul-
timii ºapte ani, atrage atenþia Fede-
raþia Solidaritatea Sanitarã din Ro-
mânia (FSSR). Potrivit unui comuni-
cat al sindicaliºtilor din sãnãtate, in-
formaþiile privind situaþia asistente-
lor medicale din serviciile publice de
sãnãtate sunt preluate din bazele de
date publice ale Institutului Naþio-
nal de Statisticã ºi au fãcut obiectul
unui studiu ale cãrui rezultate aratã
cã, în comparaþie cu anul 1990, în sis-
temul public de sãnãtate numãrul
asistentelor medicale a scãzut cu
30.000 (circa 25%), respectiv de la
125.484 asistente în 1990, la 95.484
în 2012. Cea mai dramaticã scãdere a
numãrului de asistente medicale a
avut loc în perioada 2007 — 2012,
respectiv 23.000, sistemul public de
sãnãtate pierzând 17% dintre asis-
tentele medicale. Pe locul al doilea
se situeazã categoria de personal sa-
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nitar auxiliar din unitãþi publice, care
a scãzut în acelaºi interval de la
66.063 salariaþi, în 1990, la 55.717 în
2012, adicã o reducere de circa 16%
(cu 10.346 mai puþini salariaþi). „Dacã
avem în vedere cã cele douã catego-
rii de personal se ocupã de douã
paliere diferite ale îngrijirilor de sã-
nãtate, reiese faptul cã, în 25 de ani,
sectorul public a pierdut peste 40.000
de salariaþi (pe fondul creºterii nu-
mãrului de pacienþi). Observãm, ast-
fel, cã îngrijirile de sãnãtate din sec-

torul public înregistreazã cea mai
gravã crizã a sectorului sanitar. În
ultimii 23 de ani, numãrul pacienþilor
a crescut cu 12%, în timp ce numãrul
asistentelor medicale a scãzut cu cir-
ca 25%. Situaþia indicã o creºtere cu
aproape 40% a sarcinilor de serviciu
în acest interval (ea fiind ºi mai mare
dacã luãm în considerare anii în care
numãrul de pacienþi a fost mult mai
mare decât în 2012)”, se menþionea-
zã în comunicatul FSSR. „Mãsura
necesarã o constituie deblocarea

posturilor de asistenþi medicali în
sistemul sanitar public la un nivel
comparativ cu anul 1990 (cel puþin
30.000) ºi asigurarea finanþãrii nece-
sare, atât pentru aceste noi posturi,
cât ºi pentru salarizarea adecvatã a
acestei categorii de personal. Anali-
za datelor aratã cã existã forþa de
muncã necesarã pentru a ocupa
aceste posturi. Spre exemplu, absol-
ventele de ºcoli postliceale din anii
2013 ºi 2014 (conform estimãrilor) în-
sumeazã circa 40-45.000, adicã pes-
te nevoile sistemului”, subliniazã
FSSR. „Nu existã informaþii ce se în-
tâmplã din punct de vedere profesi-
onal cu peste 100.000 de asistente
medicale, acest numãr fiind compus
din absolventele de ºcoli postlicea-
le din ultimii ºapte ani ºi asistentele
medicale care au plecat din sistemul
sanitar public în aceeaºi perioadã
(23.000). În aceste condiþii, este po-
sibil ca numãrul asistentelor medi-
cale plecate la muncã în strãinãtate
în ultimii ºapte ani sã atingã cifra de
100.000. România este, probabil, cel
mai mare furnizor de asistente medi-
cale pe piaþa muncii din Uniunea Eu-
ropeanã, în condiþiile în care siste-
mul românesc public de sãnãtate se
confruntã cu cel mai mare deficit de
asistente medicale de pânã acum”,
aratã Federaþia.

MAE: Atenþionare de cãlãtorie
pentru Kenia ºi Tanzania

Ministerul Afacerilor Externe îi in-
formeazã pe cetãþenii români, printr-
un comunicat de presã, cã a fost ra-
portatã multiplicarea cazurilor de in-
fectare cu febra Dengue în Tanzania,
precum ºi apariþia unor cazuri similare
în zona de coastã a Kenyei, în regiu-
nea Mombasa. Potrivit sursei citate,
MAE recomandã cetãþenilor români
sã evite, pe cât posibil, cãlãtoriile în
zonele afectate, iar celor aflaþi deja pe
teritoriul acestor þãri, sã urmãreascã
mesajele emise de autoritãþile locale
ºi instituþiile de specialitate referitoa-
re la conduita ºi regulile de igienã re-
comandate în astfel de situaþii.

Preºedintele PNL Satu Mare
confirmã reînscrierea
lui Tãriceanu în partid

Preºedintele interimar al filialei ju-
deþene a PNL Satu Mare, Virgil Enã-
tescu, a anunþat cã preºedintele Se-
natului, Cãlin Popescu Tãriceanu, este
membru al partidului, adeziunea fiind
acceptatã într-o ºedinþã desfãºuratã
în lipsa sa. „Din punct de vedere ofi-
cial vã spun, încã în calitatea mea, de
douã-trei zile, de preºedinte interimar,
cã PNL a rãmas unit, ne facem datoria.
La judeþ a fost votatã admiterea lui
Tãriceanu, dar eu nu am fost prezent
ºi nu eu am convocat acea adunare.
Din moment ce a fost votatã, trebuie
sã decidã cei de la Bucureºti ce e cu
Tãriceanu. Nu e propunerea ºi nici ale-
gerea noastrã”, a declarat Enãtescu,
într-o conferinþã de presã susþinutã
ieri. Preºedintele filialei municipale
PNL Satu Mare, Adrian ªtef, cel care
l-a invitat pe Tãriceanu sã se înscrie
în organizaþie, susþine cã adeziunea
este legalã, dar „ce se întâmplã mai
departe, în foruri care sunt peste bi-
roul judeþean, nu mã pot exprima”.

Ministrul Sãnãtãþii, Nicolae Bãni-
cioiu, a declarat ieri, la Târgoviºte,
cã lipsa medicamentelor pentru per-
soanele cu HIV/SIDA este o proble-
mã gravã, cã s-a intervenit ºi de anul
viitor se va relua achiziþia centraliza-
tã, pentru a nu mai apãrea sincope.
„Este o problemã foarte gravã. Dupã
cum ºtiþi, bugetele le-a fãcut altcine-
va ºi, din punctul meu de vedere, a
fost o greºealã, pentru cã nu s-a fã-
cut o licitaþie ºi o achiziþie centrali-
zatã. Fiind totul împãrþit pe mai mul-
te segmente, au apãrut tot felul de
inadvertenþe, de cele pe care le sem-
nalaþi dumneavoastrã. Eu ºtiu cã am

Bãnicioiu despre lipsa medicamentelor pentru
persoanele cu HIV/SIDA: Este o problemã gravã

În 19 judeþe se vor organiza, mâi-
ne, în paralel cu scrutinul pentru Par-
lamentul European, alegeri locale
parþiale pentru posturile vacante din
administraþia localã - preºedinte de
Consiliu Judeþean, primar sau consi-
lier local. Astfel, în judeþul Argeº, vor
avea loc alegeri parþiale locale pen-
tru funcþia de preºedinte al Consiliu-
lui Judeþean. La aceeaºi datã se vor
organiza alegeri pentru primari în 17
localitãþi: comuna Borºa — judeþul
Maramureº, oraºul Panciu — jude-
þul Vrancea, comuna Luizi Cãlugãra
— judeþul Bacãu, comuna Apaþa —
judeþul Braºov, comuna Valea Râm-
nicului — judeþul Buzãu, comuna
Ziduri — judeþul Buzãu, comuna
Obreja — judeþul Caraº-Severin, co-
muna Rasova — judeþul Constanþa,
comuna Ideciu de Jos — judeþul

Alegeri locale parþiale
în 19 judeþe, mâine, odatã

cu europarlamentareleintervenit. Anul viitor reluãm obi-
ceiul bun, acela de pânã în 2007, acela
de a face achiziþii centralizate de me-
dicamente ºi atunci le asigurãm noi,
de la începutul anului. ªi nu mai apar
discontinuitãþi”, a spus ministrul
Bãnicioiu, rãspunzând unei întrebãri
adresate de jurnaliºti pe acest sub-
iect. Programul de tratament HIV/
SIDA a fost blocat în mai multe spi-
tale, inclusiv la Spitalul Judeþean
Dâmboviþa, pentru anumite perioa-
de de timp, din cauza lipsei medica-
mentelor. „S-a rezolvat problema”, a
precizat însã managerul Spitalului Ju-
deþean Târgoviºte, Radu Petrescu.

Mureº, comuna Brezniþa Ocol — ju-
deþul Mehedinþi, comuna Mãrgineni
— judeþul Neamþ, comuna Mãgureni
— judeþul Prahova, comuna Pãuleºti
— judeþul Prahova, comuna Crângu
— judeþul Teleorman, comuna Tro-
ianul — judeþul Teleorman, comuna
Criciova — judeþul Timiº ºi comuna
Dimitrie Cantemir — judeþul Vaslui.
Totodatã, se organizeazã alegeri lo-
cale parþiale pentru consiliile locale
în urmãtoarele localitãþi: oraºul Po-
goanele — judeþul Buzãu, comuna
Bunteºti — judeþul Bihor, comuna
Calvini — judeþul Buzãu, comuna
Hulubeºti — judeþul Dâmboviþa, co-
muna Coºoveni — judeþul Dolj, co-
muna Sãcãlaz — judeþul Timiº, co-
muna I.C. Brãtianu — judeþul Tul-
cea, comuna Andreiaºu de Jos —
judeþul Vrancea.

Premierul Victor Ponta a declarat
ieri, la Reghin, cã niciodatã nu s-a
pus problema negocierii unui statut
de autonomie a aºa-numitului Þinut
Secuiesc cu UDMR ºi cã declaraþiile
Uniunii cu privire la aceste proiect
de lege ar þine de campania electora-
lã. „Ce Þinut Secuiesc aveþi la Re-
ghin? Eu n-am auzit aºa ceva. Ideea
e urmãtoarea: România e þara tutu-
ror celor care locuiesc aici, români,-
 maghiari, germani, ce sunt ei, în al
doilea rând, eu cred în convieþuire,
nu cred în conflict, ºi în al treilea

Ponta: Niciodatã nu s-a pus problema negocierii unui
proiect de autonomie pentru Þinutul Secuiesc

rând, când e vorba de sport, chiar
nu cred în politicã ºi în conflicte po-
litice (...) Sunt ºi ei (UDMR — n.r.) în
campanie electoralã. Niciodatã, nici
nu s-a pus problema, ei nu ne-au
cerut aºa ceva ºi nu ne-au cerut
nouã. E un proiect al lor politic. Nu a
fost niciodatã o asemenea discuþie
ºi am întotdeauna un negociator cu
UDMR, pe domnul ministru al Apã-
rãrii, din Harghita, domnul Duºa.
Sunt convins cã lucrurile vor rãmâ-
ne în logica lor normalã”, a dat asi-
gurãri Ponta.
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Duminică, 25 mai, suntem che-
maţi la vot pentru desemnarea ce-
lor 32 de eurodeputaţi care ne vor
reprezenta, timp de 5 ani, în Par-
lamentul European. Scrutinul este
major şi se anticipează un nivel
scăzut de participare. Consecinţe-
le sunt numeroase. De ce e ste
important votul nostru. Este
cardinal, nu important pentru că
dovedim, prin participarea noastră
liber consimţită, că noi credem în
Europa păcii şi concordiei. Cre-
dem în Europa socială, solidară şi
democ ratic ă.  Multiculturală ş i
transfrontalieră. Europa liberei cir-
culaţii. Drapelul nostru, aşa cum

MIRCEA CANŢĂR

Suntem români şi europeni
am mai spus, este cel al României
şi al Europei, iar imnul nostru este
„Deşteaptă-te române” ş i „Odă
bucuriei”. Suntem pentru o politi-
că europeană a cooperării, omo-
genizarea protecţiei sociale şi fa-
miliare, suntem pentru o politică
comună a imigraţiei, prin respec-
tarea drepturilor omului, suntem
pentru un spaţiu comun al culturii
şi, deloc în ultimul rând, pentru o
Europă a c etăţenilor fără nici o
formă de disc riminare. Milităm
pentru o Europă puternică, în res-
pect deplin pentru toate s tatele
membre. Iar ca români ne regă-
sim în respiraţia europeană, în

complexitatea arhitecturii demo-
cratic e, armonioase şi coerente.
Suntem parte a unei federaţii a na-
ţiunilor, cu limbile lor, cultura lor
şi modul lor de viaţă. Împărtăşim
opinia preşedintelui francez, Fran-
cois Hollande, exprimată la 9 mai
a.c. într-un articol publicat în „Le
Monde”: „Ieşirea din Europa în-
seamnă ieşirea din istorie” –
aluzie la speculanţii decepţiilor. UE
s-a extins, devenind un vast an-
samblu de state democratice şi cea
mai puternică ec onomie a lumii.
Dar ameninţările pernic ioase
prosperă pe un teren fertil. Parti-
dele eurosceptice au vânt la pupă.

Putem proba duminică, 25 mai, o
maturizare firească a democraţiei
noastre, un respect aparte pentru
statutul de cetăţeni europeni şi din
această perspectivă refuzăm ab-
senteismul, fiindcă ne pasă de UE.
În consecinţă, votăm pentru Par-
lamentul European. Convinşi fiind
că UE este o forţă economică, dar
şi de apărare şi un interlocutor in-
ternaţional. Multe sunt doleanţele
românilor, dar nici una dintre ele
nu poate fi îndeplinită în afara aces-
tui spaţiu al speranţei. Fireşte că
descumpănitoare şi deloc în regu-
lă ne apare declaraţia lui Nicolas
Sarkozy publicată joi, în săptămâ-

nalul „Le Point” şi cotidianul ger-
man „Die Welt”, referitoare la sus-
pendarea Schengen 1 şi înlocuirea
cu un Schengen 2, în care ar pu-
tea adera doar ţările care adoptă în
prealabil aceeaşi politică privind
imigraţia. Dar Nicolas Sarkozy n-
a fost niciodată un vizionar al Eu-
ropei, nimeni nu l-a privit astfel,
ca să nu mai spunem că Domini-
que Straus Khan afirma deunăzi că
n-ar putea discuta nici 15 minute
cu el despre ec onomie. Suntem
români şi eruropeni şi duminică,
25 mai, avem de săvârşit un gest
civic, deplin responsabil, comun
lumii civilizate: votăm.

Va fi o săptămână plină în adevăratul sens
al cuvântului pentru că, în fiecare oră a zi-
lei, se va întâmpla ceva într-un loc din Cra-
iova. Sărbătoarea dedicată tuturor craiove-
nilor începe chiar de luni dimineaţa, de la
podul suspendat din Parcul Romanescu,
unde va fi organizat un concurs studenţesc
de organizare sportivă. La Muzeul de Artă
va fi găzduită o expoziţie a benzilor desena-
te. Talentaţii elevi de la Liceul de Artă „Ma-
rin Sorescu”  vor expune şi ei lucrări - cele
mai reuşite caricaturi – în Piaţa „Mihai Vi-
teazul”.  O expoziţie de carte despre Craio-
va de altădată va putea fi vizitată, tot în pri-
ma zi, la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman”. Ateliere de pictură, sculptu-
ră în gips şi confecţionare de bijuterii vor fi
organizate, de asemenea, în aer liber, toţi cei
interesaţi fiind aşteptaţi în fiecare seară în
centrul Craiovei. Prima seară va fi dedicată
locuitorilor din cartierul Valea Roşie, care vor
putea urmări un spectacol de păpuşi, care
va fi urmat de un concert folcloric oferit de
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”.
O noapte în bibliotecă

Cum tema acestei ediţii este descoperirea
Craiovei prin artă, în fiecare din următoare-

O săptămână de distracţie la „Zilele Craiovei”

Traseul 25 RAT Craiova va fi deviat luni
Craiovenii care circulă cu auto-

buzele RAT Craiova pe traseul 25 vor
urma o rută deviată în ziua de luni,
25 mai. Conducerea regiei a anunţat
că, între orele 9.00 şi 22.00, auto-
buzele vor avea următorul traseu: pe
tur  bulevardul „Carol I„ – strada
„Arieş„ – strada „Împăratul Traian”
– s trada „Sf. Apostoli” –  strada
„Spaniei” – strada „Mirceşti„ – stra-
da „Henri Coandă” – strada „Cara-
cal” – strada „Henry Ford”. Staţia
Biserică Valea Roşie, sens Selgros,
se suspendă. Pe retur, se va cicurla
pe traseul: strada „Henry Ford” –
strada „Caracal” –strada „Henri Coandă” –
strada „I.D. Sârbu” – strada „22 Decem-
brie 1989” –strada „Rovinari” –strada ”Îm-

păratul Traian” – strada „Arieş” –bulevardul
„Carol I”. Staţia Bloc G5, sens Gara, se sus-
pendă. (L. Moţîrliche)

Craiove nii vor avea la dispoziţ ie  o săptămână pentru a pe trece  de „Zile le
Craiovei”. În fiecare  zi vor ave a de ales între tot  felul de evenime nte,  înce pând
cu cele artis tice şi culturale  ş i terminând cu întrecerile  sportive,  autorităţile
locale  punând în programul ace ste i ediţii acţiuni pe ntru toate  gusturile. Vor fi
ne lips ite  concerte le de  muzică populară din cartiere, iar în ultimele tre i zile
vor urca,  pe sce na din ce ntrul Craiovei, vedete ale  muzicii pop. Sărbătoarea
municipiului se va încheia cu un spectacol impresionant „Carmina Burana”.

le zile, frumuseţile Băniei vor fi puse în va-
loare şi expuse publicului prin tot felul de
acţiuni. Elevii de la Colegiul „Carol I” vor
oferi publicului o expoziţie de fotografie in-
titulată „Craiova, oraşul copilăriei mele”. Pe
aleile din jurul Casei Băniei, va putea fi vă-
zută o parte din elementul vechi al munici-
piului, care va fi completată cu o paradă a
portului popular, prezentată marţi seara de
Muzeul Olteniei. „De la Cetatea Băniei la
Cetatea Poeziei” este un maraton literar pe
care îl propune iubitorilor de poezie Casa de
Cultură „Traian Demetrescu”. Tot la capi-
tolul cultură, o acţiune inedită are Biblioteca
Judeţeană care îi provoacă pe craioveni să
petreacă o noapte în bibliotecă. În noaptea
de vineri spre sâmbătă, de la ora 8.00 şi până
la ora 2.00, cei care vor trece pragul biblio-
tecii vor putea  participa la reprezentaţii de
teatru, expoziţii de carte, concursuri, con-
certe de muzică folk, vizionări de film şi în-
tâlniri cu scriitorii craioveni.
Sărbătoare şi în cartiere

Organizatorii au ţinut ca, la ac eastă edi-
ţie, să aibă loc evenimente şi în c artierele
oraşului. În Craioviţa Nouă,  pe lângă con-
certul folcloric,  care a devenit deja o tra-

diţie pentru seara de joi, va f i amplasată o
tablă de şah imensă,  în zona Orizont, la
care sunt aşteptaţi toţi cei care sunt pas i-
onaţi de aces t sport al minţii. În Brazda lui
Novac,  precum şi în cartierul Valea Ro-
şie, vor fi conc erte folc lorice. Printre eve-
nimentele aşteptase se numără ş i Expoflo-
ra, o expoziţie de aranjamente florare şi
obiecte pentru grădinărit organizată de

RAADPFL Craiova la Centrul Multifunc-
ţional din Romaneşti.  O atracţie a acestor
„Zile” sunt, c a de fiecare dată,  cele trei
seri de concerte de vineri, sâmbătă şi du-
minic ă.  De ac eastă dată,  c raiovenii vor
avea parte de un spectac ol extraordinar,
„Carmina Burana”,  care se va buc ura şi
de multe efec te speciale.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Totul a început în cursul zi-
lei de joi dupã ce un localnic
din comuna doljeanã Daneþi a
anunþat Poliþia cã fratele sãu,
Gheorghe Titel Tuþã, de 49 de
ani, din satul Locusteni, comu-
na Daneþi, a dispãrut de acasã
încã de miercuri searã. Poliþiº-
tii au demarat cercetãrile, iar joi
dupã-amiazã într-un pâlc de
pãdure de pe raza comunei Ro-
jiºte, la aproximativ 300 de
metri de DN 55, au descoperit
cadavrul unui bãrbat care co-
respundea descrierii bãrbatului
dispãrut. Au fost anunþaþi re-
prezentanþii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, la faþa lo-
cului ajungând o echipã com-

TTTTTineri arestaþi dupã ce l-au ucis pe tatã unuia dintre ei cu toporulineri arestaþi dupã ce l-au ucis pe tatã unuia dintre ei cu toporulineri arestaþi dupã ce l-au ucis pe tatã unuia dintre ei cu toporulineri arestaþi dupã ce l-au ucis pe tatã unuia dintre ei cu toporulineri arestaþi dupã ce l-au ucis pe tatã unuia dintre ei cu toporul
Doi tineri din comuna doljeanã

Daneþi, în vârstã de 16, respectiv 20
de ani, au fost arestaþi preventiv
pentru 30 de zile, în baza mandate-
lor emise asearã de Tribunalul Dolj.
Cei doi sunt acuzaþi cã, miercuri
searã, l-au ucis cu mai multe lovi-
turi de topor pe Gheorghe Titel
Tuþã, de 49 de ani, tatãl tânãrului

de 20 de ani, apoi au transportat
cadavrul cu maºina pânã în comu-
na Rojiºte, unde l-au aruncat într-
un ºanþ, la marginea pãdurii, ºi l-
au acoperit cu iarbã. Trupul neîn-
sufleþit a fost descoperit joi dupã-
amiazã. Tânãrul de 20 de ani le-a
declarat anchetatorilor cã tatãl sãu
îl certa foarte des.

plexã de cercetare coordonatã
de un procuror criminalist. Oa-
menii legii au finalizat cerceta-
rea la faþa locului, cadavrul a
fost ridicat ºi dus la morgã pen-
tru efectuarea necropsiei, iar
anchetatorii au pornit în cãu-
tarea autorilor.  ªi i-au gãsit. S-
a stabilit cã fiul bãrbatului,
Gheorghe Viorel Tuþã, în vâr-
stã de 20 de ani, împreunã cu
un bun prieten, minor, de 16
ani, Claudiu Drãguºin, folosind
o toporiºcã, l-au ucis pe tatãl
celui dintâi, aplicându-i mai
multe lovituri în cap.

Conform anchetatorilor, vic-
tima, Gheorghe Titel Tuþã, îºi
cam certa fiul, pentru cã obiº-

nuia  sã  piardã
nopþile la bãut cu
prieteni i  º i  nu
voia sã sã-ºi gã-
seascã de muncã.
Soþia lui Gheor-
ghe era plecatã la
muncã, în strãinãtate, aºa cã
cei doi bãrbaþi locuiau singuri.
Din câte se pare, sãtul sã tot
fie certat, tânãrul a decis sã
scape de tatãl sãu. Împreunã cu
prietenul sãu minor, miercuri
dupã-amiazã, l-au chemat pe
Gheorghe în curte, unde l-au lo-
vit cu o toporiºcã în cap, do-
borându-l la pãmânt. Apoi l-au
lovit, pe rând, provocându-i
mai multe leziuni în zona ca-

pului, care au provocat dece-
sul bãrbatului. L-au învelit apoi
într-o pãturã, l-au urcat în ma-
ºinã ºi l-au transportat pânã pe
raza comunei Rojiºte, unde l-
au aruncat. Amândoi autorii au
fost prinºi ºi aduºi la Craiova,
la sediul Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, unde, la fi-
nalul audierilor au fost reþinuþi
pentru 24 de ore, ajungând în
arestul IPJ Dolj.

„Cei doi suspecþi au fost au-
diaþi, pe numele lor fiind emise
ulterior ordonanþe de reþinere pe
24 de ore pentru comiterea in-
fracþiunii de omor calificat, în
baza art. 189. Urmeazã sã fie
prezentaþi instanþei de judecatã
cu propunere de arestare pre-
ventivã”, ne-a declarat procu-
ror Amalia Nãstasie, prim-pro-
curor adjunct al Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
miercuri seara, în jurul orei 23.00, o
patrulã de siguranþã publicã formatã
din poliþiºti ai Secþiei 4 Poliþie ºi jan-
darmi din cadrul GJMb Craiova a oprit pen-
tru control, la intersecþia strãzilor „Bucovi-
na” ºi „Maramureº”, un autoturism marca
Volkswagen, la volanul cãruia a fost identifi-
cat Gabriel Calotã, de 41 de ani, din Craiova.
În urma controlului fãcut în portbagajul
maºinii, oamenii legii au gãsit 1.120 pachete
þigarete, în valoare totalã de 11.200 lei, fãrã
marcaje fiscale legale. „Pe numele acestuia a
fost întocmit dosar penal sub aspectul sã-

Prins cu peste 1.000 de pachete
de þigãri de contrabandã în portbagaj

Un bãrbat de 41 de ani,
din Craiova, a fost prins de
poliþiºti cu peste 1.000 de
pachete de þigãri de contra-
bandã în portbagajul maºi-
nii, astfel cã a fost reþinut
pe 24 de ore. Judecãtorii au
respins însã arestarea pre-
ventivã, craioveanul fiind
acum cercetat în libertate.

vârºirii infracþiunii de contrabandã, iar în baza
probatoriului administrat a fost emisã ordo-
nanþã de reþinere pentru 24 de ore a persoa-
nei în cauzã”, ne-a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj. În cursul zilei de joi bãrbatul a
fost prezentat Judecãtoriei Craiova, însã in-
stanþa a respins propunerea de arestare, ast-
feº cã a fost pus în libertate. Poliþiºtii conti-
nuã cercetãrile în cauzã.

Potrivit reprezentanþilor Serviciului Teri-
torial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj, în
cursul zilei de joi, la Punctul de Trecere a
Frontierei (PTF) Calafat, judeþul Dolj, s-a pre-
zentat pentru a intra în þarã, la volanul unui
camion marca Daf, cetãþeanul ceh Pavel K.,
în vârstã de 50 de ani. În urma controlului
amãnunþit fãcut în mijlocul de transport, po-
liþiºti de frontierã români ºi bulgari au desco-
perit, în compartimentul marfã, ºase persoa-
ne de sex masculin. ªoferul autocamionului
a declarat cã bãrbaþii s-au ascuns în maºinã
fãrã ca el sã cunoascã acest lucru.

Asupra celor ºase migranþi nu au fost
descoperite documente de identitate ºi pen-
tru cã nu vorbeau nici o limbã de circulaþie
internaþionalã, poliþiºtii nu s-au putut înþele-
ge cu ei sã afle din ce þarã sunt.

“Poliþiºtii de frontierã au procedat la în-
treruperea cãlãtoriei persoanelor în cauzã,

ªase migranþi ascunºi într-un camion
descoperiþi la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat au
descoperit, ascunºi în compartimentul marfã al unui camion, ºase migranþi

care încercau sã intre ilegal în România. Nu aveau documente asupra lor ºi nu
vorbeau nici o limbã de circulaþie internaþionalã, astfel cã nu s-a stabilit de

unde sunt, fiind returnaþi pe teritoriul Bulgariei.

iar conform protocolului româno - bulgar,
bãrbaþii au fost predaþi Poliþiei de Frontierã
Bulgarã în vederea continuãrii cercetãrilor
ºi dispunerii mãsurilor legale ce se impun”,
a precizat comisar ºef Romicã Ivãnoiu, pur-
tãtorul de cuvânt al STPF Dolj.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Astfel, astãzi ghiºeele vor funcþiona astãzi în inter-
valul orar 08.00 – 16.00, iar duminicã între 08.00 –
21.00. “Programul de lucru cu publicul, menþionat an-
terior, nu va putea fi asigurat la S.P.C.L.E.P. Melineºti,
iar S.P.C.L.E.P. Daneþi va asigura program de lucru cu
publicul doar astãzi între orele 08.00 – 16.00 astfel cã,
cetãþenii din localitãþile Melineºti, Goieºti, Tãlpaº, ªim-
nicu de Sus, Daneþi ºi Dobroteºti, se pot adresa Direc-
þiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj
având sediul în Municipiul Craiova, str. Vulturi, nr. 9,
judeþul Dolj. Mãsura este menitã sã asigure starea de
legalitate a cetãþenilor privind deþinerea unui act de iden-
titate valabil ºi face parte din planul general de mãsuri
adoptat de M.A.I. privind menþinerea ºi asigurarea or-
dinii ºi siguranþei publice, premergãtor ºi pe timpul des-
fãºurãrii procesului electoral din data de 25.05.2014
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul

Program special de alegeri la Serviciile de Evidenþã a Persoanelor din Judeþul Dolj
Pentru asigurarea condi-

þiilor necesare obþinerii ac-
telor de identitate de cãtre ce-
tãþenii care din diferite mo-
tive nu mai deþin un astfel de
document sau acesta este de-
teriorat ori termenul de va-
labilitate a expirat, servicii-
le publice comunitare locale
de evidenþã a persoanelor de
pe raza judeþului Dolj ºi
D.P.C.E.P. Dolj vor avea pro-
gram de lucru cu publicul ºi
în zilele de 24 ºi 25 mai

European. Cei interesaþi se pot adresa cu cereri de eli-
berare a actului de identitate la ghiºeele serviciilor pu-
blice comunitare de evidenþã a persoanelor ce aron-
deazã localitatea de domiciliu/reºedinþã a solicitantului,
aceste cereri urmând a se soluþiona operativ pentru per-
soanele cu drept de vot, fie prin eliberarea de cãrþi de
identitate - în cazul persoanelor ce prezintã toate docu-
mentele necesare, fie prin emiterea de cãrþi de identita-
te provizorii a cãror valabilitate acordatã va fi de ma-
xim un an”, precizeazã un comunicat de pesã al Direc-
þiei Publice de Evidenþã a Persoanelor Dolj. Pentru eli-
berarea unui act de identitate este necesarã achitarea
sumei de 12 lei când se elibereazã carte de identitate (7
lei contravaloarea cãrþii de identitate, 5 lei contravaloarea
timbrului fiscal) sau 6 lei atunci când se elibereazã carte
de identitate provizorie (1 leu contravaloarea cãrþii de iden-
titate provizorii, 5 lei contravaloarea timbrului fiscal).
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GEORGE POPESCU

Cu câteva excepþii, previzibile ºi, deci,
nesemnificative în sine, campania pentru
PE care s-a încheiat oficial noaptea tre-
cutã s-a dovedit paradoxal de calmã: n-
au lipsit, ce-i drept, nici tensiuni ºi dera-
pãri de limbaj, nici tonurile acuzatoare
scoase din ecuaþia unei confruntãri civi-
lizate (un lider italian populist anunþa pro-
cese post-electorale pe reþele de sociali-
zare împotriva politicienilor, funcþionari-
lor de stat ºi chiar a jurnaliºtilor) În ge-
neral însã, dezbaterile au sfârºit sub miza
impusã de condiþia precarã a Uniunii ajun-
se într-un derapaj funcþional acuzat ºi egal
recuzabil.

Efectele crizei, cãreia dimensiunea eco-
nomicã i-a fost doar reperul major ºi di-
rect resimþit de cãtre europeanul de rând,
au indus, în rândul marii mase de cetã-
þeni, un puternic sentiment de mânie care,
pe fondul ruinãrii speranþei de mai bine, a
potenþat fluxul unei disperãri, de data
aceasta exhibate, deschise ºi, pe alocuri,
agresive. ªi nu mai e doar o presupunere
cã vom avea, în plenul viitorului PE, o
puternicã falangã anti-europenistã: o con-
diþie cu totul insolitã despre care am mai
scris în aceastã rubricã, dar al cãrei rol ºi
comportament mi se pare totuºi dificil de
decriptat. Întâi, fiindcã ne aflãm nu într-

Mânie versus trufie:Mânie versus trufie:Mânie versus trufie:Mânie versus trufie:Mânie versus trufie:
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un paradox oarecare, ci în plinã crizã a
unei antinomii exorbitante: retribuit regeº-
te, beneficiar al unui set de privilegii dem-
ne de un statut seniorial, obligat însã,
mãcar de coerciþiile declaraþiilor progra-
matice, sã negi organismul însuºi, cu ris-
cul logicii elementare de a-þi negsa pro-
pria condiþie, cu alte cuvinte, spre a fi mai
vulgari, jobul însuºi. ªi nu-i vorba în acest
caz de acele forþe ºi emisari ai lor con-
vinºi ºi mobilizaþi pentru schimbãri struc-
turale ale UE, la toate palierele ei funcþio-
nale. Ori, mai precis, nefuncþionale. E
vorba de adversarii fãþiºi, cu ori fãrã ela-
nuri ideologice extremiste, motivaþi de un
bazin electoral acaparat de mânie ºi de dis-
perare cãruia sunt obligaþi sã le ofere nu
doar rãspunsuri retorice, ci acte palpabi-
le, politice ºi chiar juridice, caz în care
Parlamentul în esenþa sa va deveni un
câmp de bãtãlie.

Mânia, nu încape îndoialã, îºi are o le-
gitimitate mai mult decât plauzibilã: este
realã, definind o stare de alertã peste cota
de suportabilitate a unei deteriorãri conti-
nue a nivelului de trai. Însã, ca în orice
ecuaþie, mânia îºi identificã corelativul
opoziþional, în trufia politicii: ªi a politi-
cienilor, luaþi individual ori partinic. Pe
deasupra, statutul – dacã nu cumva chiar

semantica –  democraþiei este pus în dis-
cuþie. ªi sunt semne cã nici butada cele-
brã a lui Churchill nu mai ajunge spre a
salva ceea ce a ajuns ori ceea ce a mai
rãmas din ea, dupã ruinãrile masive de sem-
nificaþie în nechibzuitele ei aplicãri în pra-
xisul social.

Circulã, la noi, de câteva sãptãmâni o
invitaþie la boicotul votului de mâine. Ar-
gumentele, oricât se chinuiesc câþiva eli-
tiºti sã le conteste, nu sunt atât de neraþi-
onale pe cât par. Sunt, din pãcate, inutile,
ca sã nu spun contraproductive. ªi nu fi-
indcã ar fi, cum spun unii-alþii, antidemo-
cratice, ci fiindcã, în ciuda unui resort real,
finalitatea va fi nulã: mesajul implicit adre-
sat clasei politice sã se schimbe – radical,
cum cer boicotiºii ºi cum de fapt ar fi ºi
necesar – nu va opera într-un context pre-
cum cel actual. Chemarea, voit mobiliza-
toare, „Uniþi Salvãm”, are defectul uriaº
de a concura, fãrã ºansã de reuºitã, tipo-
logia de slogane ale campaniei oficiale,
partinice, fãrã a se putea sustrage, în mod
real,haloului propagandistic. Formula îmi
aminteºte, cu un sentiment de surâs trist,
de un altul, uitat prin 1996, în care atribu-
tul „uniþi” avea sã se metamorfozeze ra-
pid în opusul sãu, definit de o dezbinare
ale cãrei ponoase le tragem ºi astãzi.

Oricât de fals retoric ar suna, prezenþa
la vot nu-ºi pierde caracterul participativ,
chiar ºi în limitele unei democraþii discu-
tabile. Fiindcã ceea ce e  ºi rãmâne discu-
tabil în ea, în democraþie, aparþine zonei
praxisului ei. ªi de-acum ºtim cã nu-i su-
ficientã asumarea ei declarativã, progra-
maticã ºi cu tertipuri „ideologice” perfid
nuanþate, ci de dorinþa, sedimentatã în in-
timitatea politicianului ºi a formaþiunii,
dotate, apoi, cu cel puþin douã seturi cri-
teriologice obligatorii: meritul ºi compe-
tenþa.

E aceasta o speranþã deºartã? O uto-
pie? Poate, însã a continua sã operãm în
aluatul lor mi se pare egal cu axioma, creº-
tinã ºi nu numai, de a nu renunþa nicioda-
tã la speranþã.

Cât despre trufia atât de prezentã în spa-
þiul politic autohton ºi, în fond, european,
e deja o maladie cu supape aproape ende-
mice. Nu sunt printre cei care s-o includã
în topul incurabilelor. Cu atât mai mult cu
cât trufaºul sfârºeºte mai totdeauna pe
propriile spese. Pe cont propriu. ªi dacã
nu la serviciul de urgenþe, la care apeleazã
prea târziu, cu siguranþã în spaþiul unei
celule, fie ea de penitenciar, fie încropitã
într-o derizorie solitudine pe care ºi-a pre-
gãtit-o, aºijderea, per mano propria.

Asociaþia Transfrontalierã E
(quilibrum) Enviroment în parte-
neriat  cu Primãria Ghidici, Pri-
mãria Maglavit, Primãria Bistreþ
ºi Primãria Ciupercenii Noi, au
lansat ieri,  proiectul „Dezvolta-
rea ecoturismului în localitãþi ri-
verane Dunãrii prin promovarea
comunitãþilor pescãreºti ºi pro-
tejarea mediului în zonele de pes-
cuit – ECOFISH DANUBIUS”,
în cadrul Programului Operaþio-
nal de Pescuit 2007-2013, Mã-
sura 2 „Sprijinurea infrastructu-
rii ºi serviciilor legate de turism,
în beneficiul micilor comunitãþi
pescãreºti ºi promovarea turis-
mului”. Evenimentul a fost urmat
de o conferinþã de presã. Proiec-
tul îºi propune sprijinirea dezvol-
tãrii ºi promovãrii infrastructurii
ºi serviciilor legate de turismul
tematic, în beneficiul a patru co-

S-a lansat proiectul
ECOFISH DANUBIUS

munitãþi pescãreºti din cadrul
Asociaþiei „Grup Local Pescã-
resc” (Calafat, Maglavit, Ciuper-
cenii Noi, Ghidici, Bistreþ), cu

referire la ecoturism, tradiþii, co-
munitãþile pescãreºti, achiziþiona-
rea a patr infochiºcuri ºi a patru
panouri de promovare a ecotu-
rismului ºi instalarea acestora în
fiecare ditre localitãþile partenere
în proiect. De asemenea se vor
organiza patru concursuri de pes-
cuit ºi tradiþii  culinare pescã-
reºti, patru seminatrii în ºcoli pe
teme ecoturistice în aria þintã a
proiectului. Se va realiza totoda-
tã un film de informare ºi pro-
movare precum ºi un album de
promovare a potenþialului ecotu-
ristic ºi pescãresc al localitãþilor
din zona de referinþã a proiectu-
lui. Se va elabora ºi un studiu
privind identificarea obiectivelor
turistice din cadru localitãþilor
Asociaþia „Grup Local Pescã-
resc” Calafat.

MARGA BULUGEAN

Joi, 22 mai, Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) Centrul Judetean Dolj a
efectuat plata aferentã ajutorului
specific acordat producãtorilor de
lapte ºi carne de ovine/caprine din
zonele defavorizate, pentru anul
de cerere 2013, în sumã totalã de
29.342.972,17  lei cu sursã de fi-
nanþare FEGA (Fondul European
pentru Garantare în Agriculturã)
pentru un numãr de 15.165 be-
neficiari. Cuantumul ajutorului
specific calculat pentru catego-
ria ovine/caprine este de 14,77 lei
/ cap de animal. Valoarea ajuto-

APIA Dolj a efectuat

plata pentru 15.165

de fermieri
rului specific a fost calculatã la
cursul euro-leu stabilit de Banca
Centralã Europeanã la ultima co-
taþie a lunii septembrie 2013, res-
pectiv 4,4620 lei. “La Centrul
Judeþean Dolj al Agenþiei de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã
s-au depus pentru platã 252 de
cereri cu un efectiv de  31208
animale din care 29758 animale
eligibile în urma tuturor controa-
lelor  ºi 1450 animale cu nere-
guli” a declarat Nicolae Sorin

Rãducan – directorul executiv
APIA Centrul Judeþean Dolj.

MARGA BULUGEAN
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Potrivit organizatorilor, obiectivul gene-
ral al proiectului constã în prevenirea ºi co-
rectarea fenomenului de pãrãsire timpurie
a ºcolii prin adoptarea unor strategii, pla-
nuri de acþiune, abordãri informatice mo-
derne (TIC) ºi programe educaþionale inte-
grate de furnizare a competenþelor ºi abili-
tãþilor de bazã, pentru componenta reme-
dialã/corectivã, într-un sistem educaþional
deschis ºi incluziv, în contextul dezvoltãrii
durabile a societãþii informaþionale bazatã
pe cunoaºtere ºi progres tehnologic în re-
giunile Bucureºti-Ilfov, Sud Muntenia ºi Sud
Vest Oltenia. În acest sens asociaþia propu-

Asociaþia “Dr. Haralambie Teodoru”, în parteneriat cu In-
spectoratul ªcolar Judeþean Argeº, Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Olt ºi SIVECO România, a lansat proiectul „Prevenirea
ºi contracararea fenomenului de pãrãsire timpurie a ºcolii din
regiunile Sud Muntenia ºi Sud Vest Oltenia”.

Asociaþia „Dr. Haralambie Teodoru” este o organizaþie asociativã nãscutã în memoria
doctorului Haralambie I. Teodoru, fost medic ºef al Prefecturii Bucureºtiului, care a
servit ca ºi chirurg ºef în mai multe spitale de front în cel de- al doilea rãzboi mondial,
Medic Colonel în rezervã, ulterior director al spitalului din Medgidia, având rãdãcinile în
Oltenia. Organizaþia grupeazã oameni interesaþi în sfera activitãþilor de construire, dez-
voltare ºi susþinere a comunitãþilor în care activeazã, cu experienþa activismului social,
militând pentru respectarea egalitãþii de ºanse. Asociaþia grupeazã expertiza acumulatã
în cadrul instituþiilor româneºti ºi europene, universitãþilor române, belgiene ºi france-
ze, cu activitãþi în domeniul medical, social, juridic.

ne ºi susþine atât
mãsuri concrete de
prevenire a abando-
nului ºcolar ºi rein-
serþia în sistemul
educaþional a celor
care au pãrãsit
ºcoala cât ºi progra-
me „after school”
pentru copiii care nu
au posibilitãþi, prin
susþinerea educaþio-
nalã pe tot parcursul derulãrii proiectului
dar ºi în perioada de sustenabilitate. “Va-

loarea totalã eligibilã a proiectului POSDRU/
162/2.2/S/141895, «Prevenirea ºi contra-
cararea fenomenului de pãrãsire timpurie a
ºcolii din regiunile Sud Muntenia ºi Sud Vest
Oltenia», cofinanþat din Fondul Social Eu-
ropean prin Programul Operaþional Secto-
rial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, este de 7,959,926.50 lei, din care
asistenþã financiarã nerambursabilã aprobatã
este de 7,800,727.97 lei”, a precizat Ralu-
ca Rogozea, manager de proiect.

ALINA DRÃGHICI

Mircea Dan Mirea a continuat ºi în
anul ºcolar 2013-104 la aceleaºi standar-
de:  s-a calificat în lotul României pen-
tru Olimpiadã Internaþionalã de Biolo-
gie, care se va desfãºura în Indonezia
ºi la Olimpiada Internaþionalã de Lingvis-
ticã, de la Beijing, China. “Dacã pasiu-
nea declaratã a elevului nostru pentru
biologie este binecunoscutã ºi perfor-
manþele sale sunt oarecum previzibile, ca
ºi anul trecut, el a îndrãznit sã exploreze
noi domenii ºi a obþinut  succese deose-
bite. Ca o curiozitate, concurenþii de la
Olimpiada Internaþionalã de Lingvisticã
au avut de rezolvat subiecte conþinând
cuvinte din urmãtoarele limbi: limba yi-
diny,vorbitã de aproximativ 150 de per-
soane din statul australian Queensland,lim-

Mircea Dan Mirea  duce numele C. N. “Fraþii Buzeºti” peste hotare
Elev în clasa a XI-a în cadrul Colegiului Naþional “Fraþii Buzesti” din

Craiova, Mircea Dan Mirea continuã sã atingã performanþe de excepþie în
pregãtirea sa . În cursul anului ºcolar precedent, a participat la Olimpiada de
ªtiinþe a Uniunii Europene, desfãºuratã la Luxembourg, Olimpiada de ªtiinþe
pentru Juniori, de la Teheran, Iran, ºi la Olimpiada de ªtiinþe ale Pãmântului,

de la Mysore, India. Aceste participãri au fost încununate cu medalii: aur,
la Luxembourg, argint ,la Teheran, ºi aur, argint ºi bronz, la Mysore.

ba iukaghira de tundrã,aparþinând unei et-
nii puþin numeroase din nord-estul Sibe-

riei,limba piraha, care este vorbitã de tri-
bul izolat piraha, care locuieºte pe terito-
riul statului Amazonas din Brazilia, limba
muna ,vorbitã în Indonezia,de aproxima-
tiv 300.000 de persoane.  Cu siguranþã,
efortul ºi dedicaþia tânãrului elev ºi ale pro-
fesorilor sãi vor fi recunoscute ºi acum
ºi preþuite cu adevãrat” a spus Carmen
ªtefãnescu, director adjunct al Colegiu-

lui Naþional “Fraþii Buzeºti” din Craiova.
ALINA DRÃGHICI

Universitatea din Craiova organizea-
zã atelierul regional de formare “Câ-
teva repere privind redactarea proiec-
tului de tezã ºi Metodologia de cerce-
tare” (Rédaction de projets et Métho-
dologie de recherche – quelques
repères). Evenimentul, la care parti-
cipã ºi Abderrahmane RIDA, directo-
rul Biroului Europa Centralã ºi Orien-
talã din cadrul AUF, este organizat de
Universitatea din Craiova, în partene-
riat cu Agenþia Universitarã a Franco-

Atelier organizat de Universitatea din Craiova
în parteneriat cu Agenþia Universitarã a Francofoniei

foniei (AUF) ºi se va desfãºura în pe-
rioada 26-28 mai 2014, la sediul Fa-
cultãþii de Drept ºi ªtiinþe Sociale (In-
stitut). Atelierul se adreseazã cercetã-
torilor care beneficiazã de o bursã de
cercetare doctoralã sau postdoctora-
lã «Eugen Ionescu» la Universitatea
din Bucureºti, la Universitatea “Ovi-
dius” din Constanþa, la Universitatea
din Piteºti sau la Universitatea din Cra-
iova, în anul academic 2013-2014.

ALINA DRÃGHICI

Casa de Culturã
„Traian Demetres-
cu” organizeazã as-
tãzi, 24 mai, între
orele 14.00 ºi 17.30,
în Salonul Medieval,
un workshop de sto-
rytelling – „Stai sã-
þi povestesc”, story-
teller fiind Alex Glod.
Scopul evenimentu-
lui este acela de dez-
voltare a abilitãþilor
de povestitor, creati-
vitãþii, empatiei ºi carismei. În cadrul
acestui atelier, organizat în premierã la
Craiova, participanþii vor descoperi cele
zece ingrediente-cheie ale unei poveºti,
vor învãþa tehnici specifice ale storytel-
ling-ului, vor crea poveºti originale ºi vor
prezenta poveºtile cãtre ceilalþi. Taxa de
participare este de 25 de lei.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

Workshop
de storytelling
la Casa de Culturã

Muzeul Olte-
niei – Secþia de
ªtiinþele Naturii
deruleazã astãzi,
24 mai, de la ora
10.00, un nou
modul al progra-
mului educativ-
interactiv „Wee-
kend family” .
«Tema propusã pentru documentare
se circumscrie ariei „animalelor rã-
pitoare ºi prãdãtoare” ºi vine în în-
tâmpinarea nevoii de a cunoaºte a mi-
cilor beneficiari. Ineditã prin maniera
de dobândire, ce îmbinã teoria cu prac-
tica, tema va fi materializatã prin  re-
alizarea de cãtre participanþi a unei
scenete cu personaje din lumea ani-
malierã», au precizat reprezentanþii in-
stituþiei.  Programul „Weekend fami-
ly” se adreseazã familiilor ce au copii
cu vârste cuprinse între 5 ºi 12 ani ºi
urmãreºte, prin activitãþi realizate într-
o manierã ludicã ºi interactivã, stimu-
larea creativitãþii, dezvoltarea comu-
nicãrii, dobândirea de noi abilitãþi in-
telectuale ºi kinestezice, educarea sim-
þului analitic etc. Participarea se face
numai pe bazã de înscriere individua-
lã, la lilagima@yahoo.com, muzeulol-
teniei@yahoo.com sau la numerele
0766.326.909 ºi 0251.411.906.

Întâlnire
la „Weekend family”

Biblioteca Ju-
deþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia
Aman” vã invitã
luni, 26 mai, ora
13.00, la Galeria
de Artã „Aman”,
la vernisajul ex-
poziþiei de artã
plasticã intitula-
tã „Craiova – Peisaje urbane” . Veþi
putea admira lucrãri de graficã ºi
acuarelã realizate de artistul plastic
Cristina Oprea ºi studentele sale An-
dra Niþã, Elena Ungureanu (Miertes-
cu) ºi Alexandra Mitroi. 

„Craiova – Peisaje
urbane” – expoziþie
de graficã ºi acuarelã
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Pagină realizată
de MAGDA BRATU

11 microcentre, 11 spectacole
de teatru comunitar

Teatrul comunitar este forma de
teatru dedicat, pornind de la şi rea-
lizat împreună cu o comunitate, ex-
plică Bogdan Georgescu, drama-
turg şi regizor cunoscut şi apreciat
în ţară pentru proiectele sale de artă
activă („Transformarea vieţii de zi
cu zi într-o operă de artă”) şi teatru
comunitar. La Craiova, a început lu-
crul la proiectul „Povestea ta e po-
vestea cartierului tău” prin susţi-
nerea unui atelier cu actorii desem-
naţi pentru fiecare cartier. După trei
luni de explorare şi documentare
în cele 11 zone ale Craiovei, actori
profesionişti împreună cu locuitori
din fiecare comunitate au împăr-
tăşit poveşti, istorii personale şi au
realizat împreună 11 spectacole de
teatru, specifice locului, în fiecare
microcentru.

Proiectul a luat naştere din do-
rinţa de a valorifica potenţialul cul-
tural al tuturor cartierelor Craiovei
şi de a oferi o platformă de mani-
festare artistică oricărui locuitor al
oraşului, care şi-ar dori să se ex-
prime în acest fel. Potrivit iniţiato-
rilor, proiectul şi-a propus să dea
voce cartierului, să îl revigoreze din
perspectivă culturală, să stârneas-
că întrebări, curiozităţi şi, în pri-
mul rând, să aducă împreună oa-
meni din acelaşi comunitate care
îşi doresc să realizeze ceva pentru
ei înşişi, în zona în care locuiesc,
contribuind activ la formarea iden-
tităţii fiecărui cartier.

De o jumătate de an, cartierele craiovene spun
poveşti de viaţă ale locuitorilor lor – oameni care
poate îţi sunt vecini, poate colegi de serviciu, poa-
te rude. O fac prin teatru şi se bucură de implica-
re. Dovada? 11 poveşti-spectacol, realizate în tot
atâtea colţuri ale Craiovei, au fost create în aceas-
tă perioadă, toate scoase la rampă şi aplaudate.
Asociaţia „Craiova Capitală Culturală Europeană
2021”, iniţiatoarea proiectului, vă invită, în acest
week-end, la un maraton al acestor reprezentaţii.

Mai precis, la Festivalul de teatru comunitar
„Craiova pe scenă”, care va avea loc astăzi şi mâi-
ne, 25 mai, cu începere de la ora 17.00, pe scena
Operei Române din Bănie. Acesta va reuni toate
cele 11 piese realizate în cele 11 microcentre cul-
turale craiovene, în perioada decembrie 2013 –
martie 2014, în cadrul proiectului „Povestea ta e
povestea cartierului tău”, când fiecare reprezen-
taţie a fost urmată de o discuţie cu publicul. „Cra-
iova pe scenă” e ste  primul festival de teatru

Vlad Drăgulescu a făcut publice, ieri, rezultatele unui sondaj de opinie
efectuat de CSCI (Centrul de Studii şi Cercetări Infopolitic) în rândul ce-
tăţenilor Craiovei privind proiectul de candidatură a oraşului la titlul de
Capitală Culturală Europeană. «Una dintre întrebări a fost „Aţi auzit de
proiectul Primăriei Craiova de transformare a Craiovei în capitală cultu-
rală europeană?”. 84% din cei chestionaţi au răspuns „DA”, iar 16%,
„NU”. Cealaltă întrebare a fost „Dvs. susţineţi sau sunteţi împotriva pro-
iectului de a aduce Craiovei titulatura de capitală culturală europeană?”.
80% au fost pentru, 12% susţin parţial, doar 2% au fost parţial împotrivă,
iar 3%, total împotrivă», a precizat Vlad Drăgulescu, subliniind că «aceste
rezultate vin la mai puţin de un an de când autorităţile locale împreună cu
Asociaţia „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021” şi cu instituţiile
culturale ale oraşului au început să promoveze acest proiect».

comunitar din România, a subliniat coordonato-
rul Bogdan Georgescu, care îi invită pe craioveni
să se implice şi în viitoarele proiecte de artă co-
munitară desfăşurate în Craiova.

Şi nu vor fi puţine, declară Vlad Drăgulescu,
preşedintele Asociaţiei „Craiova Capitală Cul-
turală Europe ană 2021”, amintind numai „Re-
descoperim Craiova prin arta stradală”, în cadrul
căruia artişt i din ţară ş i din s trăinătate reali-
ze ază pe faţade ale clădirilor lucrări-gigant de
artă urbană,  „Craiova în cărţi poştale” – proie ct
de  artă fotografică,  „Craiova stop-cadru” – pro-
ie ct de re alizare  de scurtme traje, ş i un fe stival
de  Street Dance.

În cadrul unei conferinţe de presă, Vlad Drăgu-
lescu a făcut cunoscute şi rezultatele unui sondaj
de opinie realizat de CSCI, care arată că 84% din
craioveni ştiu despre proiectul Primăriei Craiova
de transformare a oraşului în capitală culturală
europeană, iar 80% susţin această iniţiativă.

Programul Festivalului de teatru comunitar
„Craiova pe scenă”

Sâmbătă, 24 mai
Ora 17.10: „Aura” (Catargiu – microcentrul nr. 10), cu Ramona

Drăgulescu, Aura Tiberiade
Ora 17.35: „Capu’ sus” (Craioviţa Nouă – microcentrul nr. 2), cu

Cătălin Vieru, Ionuţ Borungel
Ora 18.00: „Mica Veneţie” (Brestei – microcentrul nr. 1), cu Bogdan

Vulpe, Anca Badea, Andrei Coman
Ora 18.20: Pauză
Ora 18.45: „Maci” (Bariera Vâlcii – microcentrul nr. 4), cu Petre

Diamantu, Marinela Covrig
Ora 19.15: „Mask-up” (Rovine – microcentrul nr. 5), cu Ruxandra

Popa, Patricia Ionescu, George Adrian
Ora 19.40: „Copertine” (Brazda lui Novac – MCC 3), cu Patricia

Ionescu, Claudia Nisipaşu, Silviu Barbu, Roxana Ilie, Jojo Berechet, Adrian
Sârbu, Iuliana Popa, Ionuţ Naidin

Duminică, 25 mai
Ora 17.10: „Ursim!” (Romaneşti – microcentrul nr. 8), cu Claudiu

Mihail, Raluca Popa, Adelina Belu, Bianca Radu, Simina Chelaru
Ora 17.45: „A fost odată ca şi acum” (Valea Roşie-Sărari – micro-

centrul nr. 7), cu Carmen Sârbu, Florin Paraschiv, Iuliana Firan, Adela
Nedelcu, Baptiste Febvre

Ora 18.10: „Înţepat!” (1 Mai – microcentrul nr. 9), cu George Adri-
an, Nicolae Turcitu, Antoaneta Cârstea, Sever Tupangiu, Claudiu Mihail

Poveste din cartierul tău,
adusă pe scena Operei
Române Craiova

„Craiova pe scenă” este primul
fes tival de teatru comunitar din
România, „foarte important din
punctul de vedere al implicării ar-
telor în viaţa cetăţii şi al transfor-
mării percepţiei asupra artistului ca
fiind cetăţean izolat în turnul său
de f ildeş”, a subliniat Bogdan
Georgescu. „Proiectul este foarte
important în primul rând pentru că
organizează un fel de mapare sen-
zorială a întregii Craiove. Sunt po-
veşti reale ale locuitorilor, ficţiona-
lizate sau nu. Există spectacolele
în care oamenii vin direct pe sce-
nă şi îşi spun povestea de viaţă,
există spectacole în care sunt ana-
lizate anumite evenimente din via-

ţa unor cetăţeni ai Craiovei şi trans-
formate în spectac ole de teatru
împreună cu artiştii profesionişti
implicaţi”, a mai spus acesta. Re-
gizorul consideră marile câştiguri
fiind „descoperirea oraşului din
care fiecare facem parte şi a ne-
voilor culturale din aceste zone”.

Proiectul de teatru comunitar
„Povestea ta e povestea cartieru-
lui tău” este «primul pas făcut în
direcţia dezvoltării socio-culturale a
urbei, practic ţinta pe termen lung
a Asociaţiei „Craiova Capitală Cul-
turală Europeană 2021”», a decla-
rat preşedintele Vlad Drăgulescu,
alături de Bogdan Georgescu aces-
ta lansând invitaţie tuturor craiove-
nilor să facă parte din povestea car-
tierului lor, din poveştile oraşului lor.
Adică să se implice în viitoarele pro-
iecte de artă comunitară desfăşura-
te în Craiova, deloc puţine!
Lucrările-gigant de artă urbană
din Craiova, vizibile în toată
lumea!

Al doilea proiect din cadrul pro-
gramului de dezvoltare a microcen-
trelor culturale – „Redescoperim
Craiova prin arta stradală” – a
demarat deja. În perioada 30 apri-
lie – 5 mai, un artist din Londra şi
unul din Cluj-Napoca, Kero şi Krom,
alături de cetăţeni din microcentre-
le 2 şi 3, respectiv cartierele Craio-
viţa Nouă şi Brazda lui Novac, au
ales două faţade de clădiri pe care
au realizat două lucrări-gigant de
artă urbană. „Acest proiect se va
încheia la sfârşitul verii şi va oferi
Craiovei prima reţea de artă strada-

lă din România, pentru că vom avea
în cele de 11 zone, deci în tot ora-
şul, astfel de lucrări de artă strada-
lă”, a precizat Vlad Drăgulescu.

Bucuria preşedintelui Asociaţiei
„Craiova Capitală Culturală Euro-
peană 2021” este cu atât mai mare
cu cât, de curând, a fost contactat
de reprezentanţii din Anglia ai unu-
ia dintre cele mai vizitate site-uri
de artă stradală din lume. „Am pri-
mit solicitarea de a le trimite foto-
grafii cu lucrările noastre şi infor-
maţii despre proiectul pe care îl
desfăşurăm. Aşadar, lucrările de la
Craiova vor figura printre cele mai
importante lucrări de artă stradală
din lume, pe acest site de speciali-
tate”, a menţionat Drăgulescu.
Oltenia, în ritmuri Street Dance!
Festival-concurs cu trupe din
străinătate

Arta stradală nu înseamnă însă
doar graffiti, ci şi Street Dance,
fotografie, muzică sau sporturi de
stradă. Şi pentru că în ultimii ani
ea a început să capete recunoaşte-
re şi în România, îndeosebi din

partea tinerilor, reprezentanţii Aso-
ciaţiei „Craiova Capitală Culturală
Europeană 2021” s-au gândit să îi
dea amploare. Aşa se face că vor
organiza şi un festival de Street
Dance, în cadrul căruia trupe lo-
cale vor concura cu dansatori din
străinătate. „Festivalul se va des-
făşura în toată Oltenia. Va începe
în celelalte judeţe şi se va încheia
la Craiova, unde vor veni toţi câşti-
gătorii fazelor locale. Va avea loc,
probabil, la sfârşitul verii sau la
începutul toamnei. Am invitat niş-
te nume sonore în Street Dance şi
depindem de programul lor”, a mai
declarat Vlad Drăgulescu.

În perioada următoare, craiove-
nii se vor putea implica şi în alte nu-
meroase proiecte, precum ce de artă
fotografică intitulat „Craiova în cărţi
poştale” – prilej cu care vor intra în
contact cu artişti fotografi profesio-
nişti, ori „Craiova stop-cadru”, în
care fi realizate scurtmetraje. Repre-
zentanţii asociaţiei mai pregătesc un
tur pe bicicletă al microcentrelor cul-
turale, un concurs de gastronomie,
ca şi un proiect de dans.
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Asociaþia Tinerilor Avocaþi
din Baroul Dolj în parteneriat cu
Baroul Dolj a desfãºurat în pe-
rioada 10 februarie – 10 mai
2014 proiectul „Engleza juridi-
cã pentru avocaþi”, constând în
parcurgerea unui curs de limba
englezã pe trei module, acestea
desfãºurându-se într-un atelier

sãptãmânal pe parcursul celor
trei luni. Proiect a fost gândit
exclusiv ca unul de voluntariat,
cursurile fiind þinute în mod gra-
tuit de formatorul Mihaela Blej-
dea – avocat în cadrul Baroului
Dolj ºi traducãtor autorizat de
Ministerul Justiþiei pentru limbile
englezã ºi francezã. „Dupã trei

luni ne revedem într-o formulã
aproape completã, pentru cã din
cei 78 de cursanþi, astãzi, sunt
aici o parte prezenþi. Îmi este
greu sã vorbesc despre acest
proiect,   pentru cã deºi l-am
gândit, l-am concretizat, am în-
cercat sã-l materializez, am fost
foarte mulþi oameni care m-au
ajutat ºi au fãcut acest lucru po-
sibil. O sã-i dau cuvântul for-
matorului de curs, Mihaela Blej-
dea, eu  îi zic eroina acestui
curs, pentru cã timp de trei luni
de zile a venit la sediul Baroului
Dolj, o datã pe sãptãmânã, pen-
tru întâlniri de limbã englezã-ju-
ridicã. Eu m-am gândit cum sã
dinamizez lucrurile ºi oameni
care sã se implice în proiect,
care sã doreascã sã participe. În
derularea proiectului am benefi-
ciat de suportul logistic oferit de
Baroul Dolj”, a precizat av. Nar-
cisa Ciobanu, secretarul gene-
ral al Asociaþiei Tinerilor Avocaþi
din Baroul Dolj.

Acest proiect se înscrie în

seria proiectelor ºi acþiunilor
iniþiate ºi desfãºurate de Aso-
ciaþia Tinerilor Avocaþi din Ba-
roul Dolj care vor sã dea o nouã
perspectivã în zona Olteniei în
ceea ce priveºte noþiunea de
voluntar ºi voluntariat în interi-
orul castei profesionale a avo-
caþilor. Dupã cuvântul de intro-

ducere a av. Narcisa Ciobanu ºi
dupã concluziile enunþate de av.
Mihaela Blejdea, a venit ºi cea
mai frumoasã parte ºi anume
înmânarea diplomelor de parti-
cipare. Pe viitor se urmãreºte
susþinerea unui curs similar dar
în limba francezã,

MARGA BULUGEAN

Sãptãmâna aceasta, Ministerul
Transporturilor a lansat în dezba-
tere un proiect de Ordonanþã de
Urgenþã privind trecerea celor 11
spitale CFR din subordinea minis-
terului Sãnãtãþii în subordinea sa.
Cele 11 unitãþi sanitare incluse în
acest proiect sun Spitalul Clinic Cãi
Ferate Craiova, Spitalul Clinic Cãi
Ferate Oradea, Spitalul Clinic Cãi
Ferate Timiºoara, Spitalul Clinic
Cãi Ferate Constanþa, Spitalul Cli-
nic Cãi Ferate Cluj-Napoca, Spi-
talul Clinic Cãi Ferate Iaºi, Spitalul
General Cãi Ferate Braºov, Spita-
lul General Cãi Ferate Galaþi, Spi-
talul General Cãi Ferate Ploieºti,
Spitalul General Cãi Ferate Sibiu
ºi Spitalul General Cãi Ferate Dro-
beta Turnu Severin.

Bugetul, transferat la Ministerul
Transporturilor

Toate atribuþiile ºi
competenþele pe care Mi-
nisterului Sãnãtãþii le de-
þinea în calitate de ordo-
nator principal de credite
al acestor spitale ar urma
sã fie preluate de Minis-
terul Transporturilor. La
fel patrimoniul spitalelor,
bugetul dar ºi personalul.
În acest moment, reþea-
ua sanitarã a Ministerului
Transporturilor cuprinde
patru unitãþi sanitare cu
paturi, amplasate în zo-
nele în care se aflã regio-

La doar un an dupã ce a fost trecut în subordinea Ministerului Sãnãtãþii,
Spitalul CF Craiova, alãturi de alte zece unitãþi sanitare de profil din toatã

þara, revine la Ministerul Transporturilor.

nalele de cãi ferate. Aceste spitale
pun la dispoziþia asiguraþilor cu
funcþii ce concurã la siguranþa
transporturilor servicii medicale
clinice ºi paraclinice care nu sunt
decontate de casele de asigurãri de
sãnãtate.

Pânã luna aprilie a anului tre-
cut, reþeaua sanitarã a Ministeru-
lui Transporturilor avea în com-
ponenþã 15 spitale amplasate în
zonele în care se aflã regionalele
C.F. Printr-o decizie comunã a
celor douã ministere însã 13 uni-
tãþi sanitare au trecut la Ministe-
rul Sãnãtãþii. În schimb, autoritã-
þile au decis sã menþinã ca struc-
turã sanitarã proprie în subordi-
nea Ministerului Transporturilor,
Spitalul Clinic CF nr. 2 ºi Spitalul
Clinic CF nr. 1 din Bucureºti, care

aveau aprobate sau în desfãºura-
re proiecte cu finanþare europe-
ne, pentru a se evita pierderea
acelor proiecte. Acum însã s-a luat
decizia de a reveni asupra hotãrâ-
rii din 2013.

În spitalele CFR funcþioneazã
comisiile psihologice

de siguranþa transporturilor
Unitãþile sanitare cu paturi din

reþeaua proprie a Ministerului
Transporturilor se finanþeazã din
venituri proprii, prin sistemul de
asigurãri sociale de sãnãtate ºi din
transferuri de la bugetul de stat.
Aceste unitãþi sanitare se împart în
douã categorii: spitale clinice, în
numãr de douã, ºi spitale generale,
tot în numãr de douã. Spitalele cli-
nice au în structura organizatoricã

un numãr de cel puþin
douã secþii clinice condu-
se de cadre universitare.

În cadrul acestor spi-
tale, funcþioneazã comi-
sii medicale ºi comisii
psihologice de siguranþa
transporturilor, fãrã per-
sonalitate juridicã, care
asigurã examinarea medi-
calã ºi psihologicã a per-
sonalului din transporturi
cu atribuþii în siguranþa
transporturilor, în vede-
rea obþinerii avizelor de
aptitudine medicalã ºi/sau
psihologicã.

RADU ILICEANU

Din cauza revãrsãrii Dunãrii, D
J 553 Km 2-3, Calafat-Ciupercenii
Vechi a fost inundat pe douã sec-
toare, circulaþia autovehicolelor
fiind întreruptã. ªoferii au fost re-
direcþionaþi pe ruta ocolitoare ame-
najatã de CLSU Calafat. De creº-
terea nivelurilor ºi debitelor pe flu-
viu au fost afectate în ultimele zile
suprafeþele riverane situate în zo-
nele joase din lunca Dunãrii, pre-
dispuse la inundaþii în zonele neîn-
diguite, pãºuni, fâneþe ºi pãduri. De
asemenea, la vama Bechet, în
punctul de trecere a frontierei cu
Bulgaria, calea de acces - pista de
îmbarcare - spre feribot era inun-
datã cu o lamã continuã de apã pe
o lungime de 300 m ºi o înãlþime
cuprinsã între 20 pânã la 50 cm.
Circulaþia pentru autoturisme a fost
restricþionatã, acestea fiind redirec-
þionate cãtre vama Calafat. Maºi-
nile de mare tonaj - tiruri, autoca-

Drumul judeþean
Calafat-Ciupercenii Vechi,
inundat pe douã sectoare

mioane au circulat fãrã probleme.
Conform prognozei INHGA-

CNPH debitul la intrarea în þarã
(secþiunea Baziaº) în intervalul 22
– 23 mai a.c. a fost în scãdere,
pânã la valoarea de 13.100 metri
cubi pe secundã, situându-se pes-
te media multianualã a lunii mai
(7.250 mc/s).  În urmãtorul inter-
val, debitul Dunãrii la intrarea în
þarã (secþiunea Baziaº), conform
prognozei INHGA va fi în scãdere
pânã la valoarea de 12.900 metri
cubi pe secundã. ªi în intervalul
25– 29 mai a.c, conform progno-
zei elaborate de INHGA -CNPB,
debitul Dunãrii la intrarea în þarã
(secþiunea Baziaº) va fi în scãde-
re, situându-se la valori cuprinse
între 12.400 mc/s ºi 10.300 mc/s
la sfârºitul perioadei de prognozã,
peste media multianualã a lunii mai
(7.250 mc/s) .

RADU ILICEANU
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Duminicã sunt prevãzute alegeri pre-
zidenþiale în Ucraina, într-un moment
în care estul acestei þãri, mai exact
Doneþkul ºi Luganskul, se aflã sub ocu-
paþia proruºilor ºi, prin referendum, ºi-
au proclamat independenþa. Slavian-
skul, de asemenea un bastion prorus,
este încercuit de forþe ale armatei ur-
cainene, iar în ultimele zile ostilitãþile s-
au soldat cu morþi ºi rãniþi. În acest cir-
cumstanþe, aºa cum declara ºeful Con-
siliului de securitate naþionalã, Andrii
Parubyi, „vor fi probleme în organiza-
rea scrutinului”. De buna derulare a ale-
gerilor în regiunile menþionate, ceea ce
pare mai de grabã un deziderat, depin-
de în mare parte pacea sau continuarea
confruntãrilor la porþile Europei. Deja, potrivit
ONU, cel puþin 127 de persoane – militari ucrai-
neni, separatiºti proruºi, civili – ºi-au pierdut
viaþa în violente confruntãri, între 13 aprilie ºi
16 mai. Existã multã confuzie, acuzele reci-
proce nu contenesc de o parte ºi cealaltã, cri-
za ucraineanã s-a dovedit o trambulinã pentru
reîntoarcerea în scenã a NATO ºi SUA în Eu-
ropa, cum se exprimã un diplomat versat în
securitatea colectivã. Pentru Europa este o
crizã de încredere. De fapt, Alianþa Nord-Atlan-
ticã ºi nu UE, din cadrul cãreia doar Polonia,
România ºi þãrile baltice au cerut ajutor, în
special aerian, se aratã deplin implicatã. Apã-

Securitatea europeanã:Securitatea europeanã:Securitatea europeanã:Securitatea europeanã:Securitatea europeanã:
Confuzie la porþile EuropeiConfuzie la porþile EuropeiConfuzie la porþile EuropeiConfuzie la porþile EuropeiConfuzie la porþile Europei

rarea rãmâne un domeniu al suveranitãþii naþi-
onale ºi tema, în pofida dimensiunii europene,
a fost evacuatã din dezbatere. Privirile s-au
îndreptat în direcþia Berlinului, dar tonul cir-
cumspect, realmente calibrat, al cancelarului
Angela Merkel, de acord cu sancþiunile eco-
nomice dar atât, a rezumat paradoxul euro-
pean. Cu Rusia ºi Ucraina „noi vom avea ani
de dificultate”, s-a exprimat franc Frank Stein-
meier, ministrul german al Afacerilor Externe,
deloc exclus sã-i succeadã lui Catherine Ashton,
ºefa diplomaþiei europene. Preºedintele german,
Joachim Gauk, ministrul Apãrãrii, Ursula von
der Leyen, vor sã joace un rol vizibil pe scena

europeanã, dar 2 din 3 germani, potri-
vit unui sondaj, vor maximã prudenþã,
iar 4 din 5 doresc ca Bundeswehr sã
se dezangajeze în exterior. În Ucraina,
principalii oligarhi care întreþin impor-
tante antreprize în regiunea Donbasu-
lui, sunt pentru o Ucrainã unitã, raliin-
du-se acþiunii iniþiate de Rinat Akhme-
tov. Miºcãri identice s-au derulat la
Dnipropetrovsk. Akhmetov, multã vre-
me apropiat de ex-preºedintele Viktor
Ianukovici ºi unul dintre principalii
sponsori ai Partidului Regiunilor, aflat
la putere pânã nu de mult, a cãrui ave-
re este rezultatul „unei lupte sângeroa-
se între clanuri mafiote în domeniul in-
dustriei ºi energeticii”, patron al hol-

dingului respectabil System Capital Management
(SCM), încearcã sã pozeze în mediator. Mai
ales cã Denis Puºilin, ºeful autoproclamatei
„Republici Populare Doneþk”, a anunþat „înce-
putul naþionalizãrii” uzinelor ºi societãþilor mili-
ardarului. Pe de altã parte, nu existã nici o dife-
renþã între candidaþii la preºedinþie, toþi fiind
„emanaþia Maidanului (n.r. – Piaþa Independen-
þei din Kiev)”, chiar dacã „pro-occidentalul” Pe-
tro Poroºenko este dat câºtigãtor al alegerilor
prezidenþiale. Rãmâne de vãzut dacã scrutinul
de duminicã va fi îngãduit de separatiºti inclusiv
la Lugansk ºi Doneþk, unde peste douã milioane
de alegãtori vor avea dificultãþi sã voteze.

Junta militarã care a preluat puterea
în Thailanda a anunþat, ieri, cã a interzis
unui numãr de 155 de persoane sã pãrã-
seascã þara, inclusiv fostului premier
Yingluck Shinawatra, iar peste 100 de
reprezentanþi politici, atât din cadrul Par-
tidului Puea Thai (fost guvernamental),
cât ºi din cadrul Partidului Democrat
(opoziþie), au fost convocaþi de cãtre
militari. „În total, 155 de persoane au
interdicþia de a cãlãtori în strãinãtate fãrã
autorizaþie” din partea noului regim mi-
litar, „în scopul menþinerii pãcii ºi ordi-
nii”, a declarat un purtãtor de cuvânt
militar la televiziune. Pe de altã parte,
fostul premier Yingluck Shinawatra, des-
tituitã din funcþie de cãtre justiþie, s-a
prezentat ieri la convocarea de cãtre jun-

Junta din Thailanda interzice
ieºirea din þarã a 155 de persoane

tã, la o zi dupã o loviturã de stat. „Ea a
sosit”, a declarat pentru presã Wim Run-
gwattanajinda, un colaborator al fostu-
lui premier. La fel a procedat ºi Niwat-
tumrong Boonsongpaisan, care a asigu-
rat interimatul dupã ce aceasta a fost
destituitã de justiþie, la 7 mai. Pe reþelele
de socializare circulau zvonuri cu privi-
re la plecarea fostului premier în strãi-
nãtate. Bangkokul era ieri calm, fãrã ca
pe strãzi sã fie prezente tancuri, ca în
2006. În schimb, toate ºcolile erau în-
chise. Numeroºi militari se aflau în jurul
sediului Guvernului, evacuat de mai
multe luni, în timp ce ultimii manifes-
tanþi de opoziþie, mulþumiþi de acest puci
pe care ºi-l doreau, îºi strângeau cortu-
rile, potrivit unor jurnaliºti AFP.

Populistul olandez Geert Wilders
a suferit, joi, o înfrângere usturã-
toare în alegerile parlamentare eu-
ropene din Olanda. Un sondaj reali-
zat la ieºirea din secþiile de votare
relevã un scor dezamãgitor pentru
partidul lui Geert Wilders, care nu
va afecta, totuºi, avansul euroscep-
ticilor la nivel european, mai ales în
Franþa ºi Marea Britanie. Primele
rezultate oficiale ale acestor alegeri,
care se desfãºoarã timp de patru zile
în cele 28 de state membre UE, vor
fi anunþate duminicã seara, când se
vor închide ultimele secþii de vota-

Populistul Geert Wilders, penalizat
de olandezi la alegerile europarlamentare

re. Potrivit unui sondaj realizat de
Ipsos la ieºirea de la urne, publicat
de televiziunea publicã olandezã
NOS, partidul lui Geert Wilders
(PVV) este creditat doar cu 12,2%
din voturi, faþã de 17% în urmã cu
cinci ani, ceea ce se traduce în trei
locuri în PE, faþã de cele cinci obþi-
nute în 2009. Centriºtii (15,6%) ºi
creºtin-democraþii (15,2%), credi-
taþi cu câte patru mandate fiecare,
ar urma sã se claseze primii în urma
alegerilor din Olanda, potrivit sur-
sei citate. „Sondajele efectuate la
ieºirea de la urne sunt dezamãgitoa-

re”, a recunoscut Geert Wilders,
adresându-se susþinãtorilor sãi, în-
cruntaþi, adunaþi într-un bar la perife-
ria oraºului Haga. El ºi-a exprimat re-
gretul faþã de rata de participare scã-
zutã (37%), care l-a penalizat, fãrã
îndoialã. Wilders a încheiat o alianþã
cu Frontul Naþional (FN) francez, al
lui Marine Le Pen, ºi sperã sã se alie-
ze, dupã alegeri, cu alte miºcãri eu-
rosceptice, pentru a forma un grup
parlamentar puternic. „PVV va con-
tinua lupta la Bruxelles, iar începând
de mâine vom încerca sã colaborãm
cu alte partide europene”, a declarat

Geert Wilders. Frontul Naþional spe-
rã sã obþinã 20 de mandate în PE, în
locul celor trei din prezent, vizând sã
se claseze primul.

În Marea Britanie, formaþiunea
UKIP, a lui Nigel Farage, pare sã
fie favoritã. Alegãtorii britanici
aleg 73 de eurodeputaþi, iar, spre
deosebire de Olanda, nici un son-
daj efectuat la ieºirea de la urne
nu va fi publicat. Ieri a venit rân-
dul irlandezilor ºi cehilor cu drept
de vot sã se prezinte la urne pen-
tru a-ºi alege reprezentanþii în Par-
lamentul European.

Serbia: Inundaþiile au distrus
aproximativ 3.700 km
de drumuri

Inundaþiile catastrofale din
Serbia au afectat aproximativ
3.700 km de drumuri, în mare
parte în regiunile din vestul
ºi centrul þãrii, a afirmat ieri
secretarul de stat în Ministe-
rul Construcþiilor, Transpor-
turilor ºi Infrastructurii,
Miodrag Poledica, relateazã
Tanjug. Activitãþile de
reabilitare au început deja ºi
echipele Putevi Srbije ºi
companiile de întreþinere a
drumurilor sunt deja pe teren
în þarã, a afirmat el. Poledi-
ca a negat speculaþiile
apãrute în media, potrivit
cãrora pagubele pe secþiunea
de la Nis la Dimitrograd sunt
în valoare de 100 milioane de
euro, adãugând cã valoarea
actualã a pagubelor —
cauzate pe o nouã secþiune
între Nis ºi graniþa cu Bulga-
ria — este mult mai micã.
Artera rutierã Drina este
prioritatea acum, cu douã
drumuri care sunt în stare
criticã — la Mali Zvornik ºi
Rogacica—, unde râul Drina
a distrus sute de metri de
drumuri, provocând alunecãri
de teren ºi daune majore.
Pagubele sunt evaluate la
milioane de euro, a declarat
Poledica, adãugând cã
aproximativ 12 poduri au fost
distruse în zona Krupanj.

Rusia dezvãluie preþul
gazelor naturale livrate
Chinei: 350 dolari
pentru 1.000 de metri cubi

Preþul gazelor naturale
livrate de Rusia Chinei în
mult aºteptatul contract
semnat miercuri este aproape
de 350 dolari pentru 1.000 de
metri cubi, a anunþat ieri
ministrul rus al Energiei,
Alexander Novak, într-un
interviu acordat canalului de
televiziune de stat „Rossiya
24”, transmite „Wall Street
Journal”. Cifra de 350 dolari
pentru 1.000 de metri cubi
este „aproape de valoarea
din contract”, a afirmat
Novak, care a avertizat cã
„preþul este legat de coºul de
produse petroliere ºi de aceea
ar putea avea valori diferi-
te”. Deºi nici una dintre pãrþi
nu a dezvãluit miercuri preþul
prevãzut în contractul înche-
iat între Rusia ºi China, surse
din industria energiei susþi-
neau cã este vorba de un preþ
cuprins între 350 ºi 380 de
dolari pentru 1.000 de metri
cubi, similar cu cel plãtit de
majoritatea companiilor
europene de utilitãþi în
contractele pe termen lung
semnate în ultimii doi ani.
Gazprom va livra Chinei 38
miliarde metri cubi pe an, dar
compania rusã va trebui sã
construiascã un nou gazo-
duct, ale cãrui costuri sunt
estimate la peste 400 de
miliarde de dolari.
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DISPOZIÞIA NR.3083
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicatã, privind
administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordinarã în
data de 29.05.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al
municipiului Craiova, pe anul 2014.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al mu-
nicipiului Craiova, pe anul 2014.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al
S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., pe anul 2014.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale ale municipiului
Craiova ºi a raportului de performanþã, pe anul 2013.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale ale Regiei Autono-
me de Transport Craiova, pe anul 2013.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale ale Regiei Autono-
me de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale ale S.C. SALUBRI-
TATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale ale S.C. TERMO
CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale ale S.C. Pieþe ºi
Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea situaþiilor financiare anuale ale S.C. Compania
de Apã „Oltenia” S.A., pe anul 2013.

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru bilete ºi abonamente aferente
serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, efectuat de cãtre Regia
Autonomã de Transport Craiova.

12. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilitãþi pe mijloacele de transport în comun
ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane.

13. Proiect de hotãrâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova – dna.Lia-
Olguþa Vasilescu în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în
Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã „TERMIS DOLJ”.

14. Proiect de hotãrâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susþine
ºi a vota în Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã „TERMIS DOLJ” alegerea preºedinte-
lui, a membrilor consiliului director, precum ºi a membrilor comisiei de cenzori ai asociaþiei.

15. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Munici-
piului Craiova – dra. Peþa Eliza Mãdãlina, de a vota ordinea de zi, în Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor  S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2014.

16. Proiect de hotãrâre privind participarea municipiului Craiova la programele ROMED
ºi ROMACT, care sprijinã implementarea strategiilor naþionale pentru incluziunea romilor.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Poliþiei
Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Operei
Române Craiova, pentru anul 2014.

20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Ansam-
blului Folcloric “Maria Tãnase” Craiova, pentru anul 2014.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Teatrului
pentru Copii ºi Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2014.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Casei de
Culturã “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2014.

23. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Sport
Club Municipal Craiova, pentru anul 2014.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale Spita-
lului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale Servi-
ciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale ºi Creºe din municipiul Craiova, pen-
tru anul 2014.

26. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al
Sport Club Municipal Craiova.

27.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al evaluãrii anuale a mana-
gementului la Opera Românã Craiova.

28. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al evaluãrii anuale a manage-
mentului la Filarmonica “Oltenia” Craiova.

29. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al evaluãrii anuale a manage-
mentului la Ansamblul Folcloric “Maria Tãnase” Craiova.

30. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi
pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora, din mu-
nicipiul Craiova, pentru luna iunie 2014.

31. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinþe pentru tineri, destinate

închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.149888/2003 ºi nr.239107/2004.
32. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca

obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la
nivel naþional, precum ºi locuinþe din domeniul privat al municipiului Craiova.

33. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienþã energeticã prin Facilitãþi
de FinanþarE pentru CreºTerea economicã a municipiului Craiova – EFFECT 20.4”, în
vederea solicitãrii unei finanþãri nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienþã energeticã prin Facilitãþi
de FinanþarE pentru CreºTerea economicã a municipiului Craiova – EFFECT 20.5”, în
vederea solicitãrii unei finanþãri nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

35. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienþã energeticã prin Facilitãþi
de FinanþarE pentru CreºTerea economicã a municipiului Craiova – EFFECT 20.6”, în
vederea solicitãrii unei finanþãri nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienþã energeticã prin Facilitãþi
de FinanþarE pentru CreºTerea economicã a municipiului Craiova – EFFECT 20.7”, în
vederea solicitãrii unei finanþãri nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienþã energeticã prin Facilitãþi
de FinanþarE pentru CreºTerea economicã a municipiului Craiova – EFFECT 20.8”, în
vederea solicitãrii unei finanþãri nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

38. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienþã energeticã prin Facilitãþi
de FinanþarE pentru CreºTerea economicã a municipiului Craiova – EFFECT 20.9”, în
vederea solicitãrii unei finanþãri nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienþã energeticã prin Facilitãþi
de FinanþarE pentru CreºTerea economicã a municipiului Craiova – EFFECT 10.2”, în
vederea solicitãrii unei finanþãri nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

40. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.354/2013 referitoare la aprobarea proiectului „Eficienþã energeticã prin Facilitãþi
de FinanþarE pentru CreºTerea economicã a municipiului Craiova – EFFECT 20.2”, în
vederea solicitãrii unei finanþãri nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

41. Proiect de hotãrâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.
108/1996, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C.CEZ Distribuþie S.A.

42. Proiect de hotãrâre privind concesionarea, prin licitaþie publicã, a terenului situat în
str.Tabaci, nr.2 – Piaþa 1Mai.

43. Proiect de hotãrâre privind concesionarea, prin licitaþie publicã, a terenului situat în
str. Nicolae Coculescu, nr. 24– Piaþa Orizont.

44. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca
obiect terenuri aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt
amplasate construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale, producþie ºi prestãri
servicii.

45. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând domeniului
privat al municipiului Craiova.

46. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând domeniului
public al municipiului Craiova.

47. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C. SALUBRITATE
CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri care aparþin domeniului public ºi privat al munici-
piului Craiova.

48. Proiect de hotãrâre privind aprobarea însuºirii raportului de evaluare a terenului apar-
þinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Bibescu, intersecþie cu str.Râului.

49. Proiect de hotãrâre privind aprobarea însuºirii raportului de evaluare a terenului si-
tuat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.55.

50. Proiect de hotãrâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.125158/
2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi CMI dr. Cauþil Luminiþa, cãtre
CMI dr. Kis Magdalena.

51. Proiect de hotãrâre privind concesionarea, prin negociere directã, cãtre Stoica Vic-
toria, a terenului proprietatea privatã a municipiului Craiova, situat în str.Vânãtori, nr.6.

52. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a unor
terenuri aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieþele din munici-
piul Craiova.

53. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii,  a unui
spaþiu, aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în incinta ªcolii Gimna-
ziale „Elena Farago” Craiova, str. Elena Farago, nr.19.

54. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.766/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru închirierea spaþiilor din incinta
Centrului Multifuncþional Craiova-Pavilion Central.

55. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul public ºi administrarea Regiei Au-
tonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, în domeniul pri-
vat al municipiului Craiova a construcþiilor situate în str.Caracal, nr.132, în vederea scoaterii
din funcþiune, casãrii ºi demolãrii.

56. Proiect de hotarâre privind aprobarea atribuirii prin procedura negocierii fãrã publi-
carea unui anunþ de participare, a contractului de delegare pentru activitãþile de dezinsecþie,
dezinfecþie, deratizare ºi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova, cãtre S.C. Salubritate
Craiova S.R.L.

57. Proiect de hotarâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciu-
lui de ecarisaj din municipiul Craiova, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiu-
lui Craiova nr.417/2011.

58. Proiect de hotarâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
59. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la regenera-

re urbanã prin reconversie funcþionalã – zona str.A.I.Cuza, str.N.Bãlcescu, str.Giovanni
Peresutti generat de imobilul din str.A.I.Cuza, nr.30, pentru construire clãdire de birouri
S+P+3E.

60. Întrebãri ºi interpelãri.

          Emisã azi  23.05.2014

                PRIMAR,       SECRETAR,
    Lia Olguþa VASILESCU Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. GOLDEN EGGS SRL anunþã pu-

blicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Infiinþare fermã avicolã de
gãini outoare cu creºtere la sol”, propus
a fi amplasat în comuna Terpeziþa, sat Ter-
peziþa, T 89, P 206/1 ºi 207, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autoritãþii compe-
tente pentru protecþia mediului Dolj, Cra-
iova, str. Petru Rareº nr. 1 ºi la sediul S.C.
GOLDEN EGGS SRL cu sediul în Craiova,
str. Simion Stoilov, nr. 4, bl. E 6a, sc. 1. ap.
6, judeþul Dolj, zilnic, între orele 9,00- 14,00.
Observaþiile publiocului se primesc zilnic
la sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului Dolj.

SC Construcþii Feroviare Craiova SA
cu sediul în Craiova, Str.Aleea I Bariera Vâl-
cii, nr.28A, înregistratã la ORC Dolj sub
nr.J16/2209/1991, CUI:RO2292068 anunþã:
vânzarea prin licitaþie publicã cu strigare, a
urmãtoarelor utilaje: automacara 18t, trac-
tor U650, Wola, încãrcãtor Komatsu 2 buc,
instalaþie sertizat furtune hid., autobetonie-
re Renault ºi Mercedes, basculante Merce-
des ºi MAN, buldoexcavator Komatsu. Lici-
taþia se va þine la sediul SC Construcþii Fe-
roviare Craiova SA din Craiova, Str.Aleea I
Bariera Vâlcii, nr.28A, în data de 30.05.2014,
ora 12.00. Preþul de pornire a licitaþiei este
comunicat în Caietul de sarcini în Euro la
cursul în Lei, din ziua licitaþiei, fãrã TVA. Con-
diþii de participare la licitaþie: cumpãrarea
caietului de sarcini în valoare de 100Lei (ex-
clusiv TVA); plata unei garanþii de partici-
pare la licitaþie la nivelul sumei de 5.000Lei;
plata taxei de participare în sumã de 100Lei
(exclusiv TVA). Alte condiþii de participare
la licitaþie sunt prezentate în caietul de sar-
cini. Plata caietului de sarcini, a taxei de
participare ºi a garanþiei de participare se
poate face în numerar, la casieria SC Con-
strucþii Feroviare Craiova SA, sau în contul
societãþii RO89BTRL01701202473373XX,
deschis la Banca Transilvania -Agenþia Cra-
iova. Documentele pe baza cãrora se elibe-
reazã caietul de sarcini sunt: buletin/carte
de identitate sau paºaport -pentru persoa-
ne fizice; buletin/carte de identitate sau pa-
ºaport precum ºi documentul care atestã
calitatea de reprezentant legal al societãþii
interesate, în situaþia în care acesta se pre-
zintã pentru cumpãrarea caietului de sar-
cini; în situaþia în care investitorii se vor pre-
zenta prin împuternicit, acesta va prezenta
procura specialã autentificatã ºi buletin/car-
te de identitate sau paºaport; dovada achi-
tãrii taxei de 100Lei, exclusiv TVA. Pentru
participarea la licitaþie, ofertanþii vor depu-

ne la sediul societãþii Construcþii Feroviare
Craiova SA în plic sigilat documentele de
participare pânã în ziua anterioarã þinerii li-
citaþiei, ora 15.00, acest termen fiind termen
de decãdere. Licitaþia se va desfãºura cu
cel puþin doi participanþi. În situaþia în care
se prezintã un singur investitor, licitaþia se
va transforma în negociere directã. Nepre-
zentarea de cãtre potenþialii cumpãrãtori a
oricãruia dintre documentele de participa-
re conduce la excluderea acestora din pro-
cedura licitaþiei. Verificarea ºi analizarea do-
cumentelor de participare la licitaþie se va
face în ziua licitaþiei, iar la ora 9.00 în ace-
eaºi datã se va afiºa la sediul SC Construc-
þii Feroviare Craiova SA lista ofertanþilor ac-
ceptaþi. Caietul de sarcini se poate procura
de cei interesaþi de la sediul societãþii SC
Construcþii Feroviare Craiova SA, Str.Aleea
I Bariera Vâlcii, nr.28A, începând cu data
publicãrii anunþului de vânzare. Cei intere-
saþi pot solicita detalii la sediul SC Construc-
þii Feroviare Craiova SA, Str.Aleea I Bariera
Vâlcii, nr.28A, tel/fax:0251.419.161, e-mail:
constructii_feroviare@yahoo.com, înce-
pând cu data publicãrii anunþului de vânza-
re. Persoana de contact: dl.Tenea Aurel -
Director General tel.0744.302.731.

SC WIN IMPEX SRL titular al proiectu-
lui nr3/2014 elaborat de Proiectantul Gene-
ral SC Grup International SRL , anunta pu-
blicul interest asupra luarii deciziei de inca-
drare ARPM Craiova, pentru obiectivul AVI-
ZARE FARA ACORD pentru proiectul CON-
STRUCTIE HALA METALICA PARTER SPATIU
DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE SI EXTINDE-
RE ETAJ PESTE PARTER LA CONSTRUCTIE
EXISTENTA P+1 PARTIAL, CU DESTINATIA
ATELIER TAMPLARIE SI SEDIU DE FIRMA,
FARA MODIFICAREA SPATIULUI DE PRODUC-
TIE LA PARTER propus pentru proprietatea
private a societatii situata la adresa comu-
na Simnicu de Sus, sat Simnicu de Sus, T
133, P21, judetul Dolj. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamentea-
za pot fi consultate la sediul APRM Craiova,
strada petru Rares, nr1, in zilele de Luni-
Vineri , intre orele 9-16 precum si la urma-
toarea adresa de internet http://apmdj.an-
pm.ro. Publicul interest poate inainta comen-
tarii/observatii la proiectul deciziei de inca-
drare pana la data 29.05.2014.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la lici-
taþie publicã cu strigare în vederea închi-
rierii spaþiul cu destinaþie de locuinþã si-
tuat în : Craiova, str. Mihail Strejan, bl. 14,
sc.2, ap.8. Licitaþia va avea loc la sediul
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str.Brestei nr. 129,
la data de 09.06.2014. Relaþii suplimentare
la telefon : 0251/411.214 int.17.

Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj organi-
zeazã concurs (examen) la sediul  insti-
tutiei din Craiova, str. Nicolae Titulescu
nr. 22, jud. Dolj,  în data de 16.07.2014,
ora 1000  proba scrisã, ºi în data de
18.07.2014, ora 1400, interviul, pentru
ocuparea  urmãtoarelor posturi vacan-
te: 4 posturi kinetoterapeut, 3 posturi fi-
ziokinetoterapeut, 2 posturi  asistent
medical fizioterapie. Dosarele de con-
curs se primesc în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la data afiºãrii anunþului la
sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resur-
se Umane, Organizare, Salarizare - ca-
mera 3. Informaþii suplimentare se pot
obþine la sediul instituþiei - camera 3 sau
la telefon 0251/407009.

C.I.I. Emil Dumitrescu, cu sediul în
Craiova, str. M. Kogãlniceanu nr.8, nu-
mit lichidator judiciar prin Încheierea din
29.04.2014, pronunþatã în Dosarul nr.
5825/63/2014 al Tribunalului Dolj, anun-
þã deschiderea procedurii simplificate de
insolvenþã împotriva debitoarei SC ADI-
MARY SERV GEN SRL, cu sediul în Cra-
iova, cartier Rovine, bl G 10, sc. 2, ap. 10
judeþul Dolj, având nr. de înregistrare la
ORC J16/227/1993 ºi CUI 3729820. Ter-
menul limitã pentru depunerea creanþe-
lor este la 17.06.2014. Termenul limitã
pentru afiºarea tabelului preliminar al
creanþelor este la 09.09.2014. Termenul
limitã pentru soluþionarea eventualelor
contestaþii ºi afiºarea tabelului definitiv
al creanþelor este la 23.09.2014. Se con-
voacã prima Adunare a Creditorilor la
data de 12.09.2014, ora 10.00, la sediul
Tribunalului Dolj.

C.I.I. Emil Dumitrescu, cu sediul în
Craiova, str. M. Kogãlniceanu nr.8, nu-
mit lichidator judiciar prin Încheierea din
15.05.2014, pronunþatã în Dosarul nr.
7099/63/2014 al Tribunalului Dolj, anun-
þã deschiderea procedurii simplificate de
insolvenþã împotriva debitoarei SC
RAUSCH  DESIGN SRL, cu sediul în Cra-
iova, str. ªtefan cel Mare, nr. 116, et. 1,
judeþul Dolj, având nr. de înregistrare la
ORC J16/1808/2004 ºi CUI 16812101. Ter-
menul limitã pentru depunerea creanþe-
lor este la 26.06.2014. Termenul limitã
pentru afiºarea tabelului preliminar al
creanþelor este la 11.09.2014. Termenul
limitã pentru soluþionarea eventualelor
contestaþii ºi afiºarea tabelului definitiv
al creanþelor este la 25.09.2014. Se con-
voacã prima Adunare a Creditorilor la
data de 12.09.2014, ora 10.00, la sediul
Tribunalului Dolj.
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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.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia

publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 29.05.2014, ora 14,oo la sediul consiliului
judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc „Aºezãmin-

tele Brâncoveneºti” Dãbuleni pe anul 2014.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea majorãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile

primite de Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, pe anul 2014.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Teatrul Naþional

„Marin Sorescu” din Craiova pentru punerea în scenã a piesei „Rinocerii” de Eugen Ionescu.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului propriu al judeþului Dolj pe primele 3 luni ale anului 2014 ºi

execuþiei bugetului instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii pe primele 3 luni ale
anului 2014.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea preþului mediu/tona de masã verde obþinutã de pe pajiºte pentru anul 2014.
6. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la R.A. Aeroportul Craiova pentru luarea unor

mãsuri.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2014.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice – faza SF – pentru obiectivul de investiþii

”Canalizare menajerã exterioarã Parc Industrial Craiova – Gherceºti”.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea Medico Socialã Melineºti.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul Orãºenesc ”Aºezãmintele Brânco-

veneºti” Dãbuleni.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Muzeul Olteniei Craiova.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei, a statului de funcþii ºi a regulamentului de organizare

ºi funcþionare pentru Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa „U” Craiova.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Direcþia Generalã de

Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru aparatul de specialitate

al Consiliului Judeþean Dolj.
15. Proiect de hotãrâre privind evaluarea finalã a managementului Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
16. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Judeþean Dolj în consiliul etic al Spitalului Orãºe-

nesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni ºi al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.
17. Proiect de hotãrâre privind închirierea unui spaþiu situat în Portul Bechet de la S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A.

pentru Poliþia de Frontierã ºi Biroul Vamal Bechet.
18. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã a unei suprafeþe de 45,94 mp situatã în Craiova, str. Vulturi nr. 9.
19. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A.

pentru a vota materialele supuse aprobãrii în adunarea generalã ordinarã din data de 29.05.2014.
20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea „Documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea propunerilor de proiecte

privind acordarea de finanþãri nerambursabile din fondurile bugetului judeþului Dolj alocate pentru activitãþi nonprofit”.
21. Proiect de hotãrâre privind realizarea unei documentaþii topo-cadastrale la S.C. Parc Turism S.A.
22. Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

NR. 159       Emisã astãzi, 23.05.2014

Contrasemneazã,
     P R E ª E D I N T E,     SECRETAR,

             ION PRIOTEASA                                                      GHEORGHE BARBÃRASÃ

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare orice magazin,
ajutor bucãtar, îngrijire bã-
trâni sau copii minori. Te-
lefon: 0747/072.570; 0251/
552.089.
Inspector protecþia muncii ni-
vel superior ºi cadru tehnic
PSI ofer serviciu. Telefon:
0721/995.405.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

Gresie, faianþã, zugrãveli,
zidãrie, tencuieli. Telefon:
0736/003.526.
Îngrijesc persoanã vârst-
nicã, cu maximã seriozita-
te, în scopul donãrii unei
locuinþe. Telefon: 0723/
466.154.
Coafez ºi tund la domiciliul
clientului. Telefon: 0785/
449.260.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifi-
ce la domiciliul clientului, asi-
gur garanþie. Telefon: 0785/
103.411.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) garsonierã
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 ultra-
central, ultralux, A.C. internet,
toate dotãrile. Telefon: 0762/
109.595.
VÂND apartament nou, 2 ca-
mere, decomandat, parter,
mobilat, Calea Severinului, nr.
46R. Preþ - 23.000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0744/789.669.
Vând (schimb) apartament se-
midecomandat etaj 1/4 cu apar-
tament  decomandat p/3 sau
diferenþa. Telefon: 0742/390.301.

Vând apartament 2 camere,
bloc PATRIA, etaj. III. Telefon:
0761/387.316.
Apartament 2 camere, zonã
centralã km 0 (sau închiriez).
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament Brazdã, 2
decomandate. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2 camere
Craioviþa Nouã. Telefon: 0351/
401.251.
Vând apartament 2 camere, în
fostã casã naþionalizatã, zonã
centralã, gaze, curte, cumpã-
rat de la proprietar. Eventual,
schimb cu apartament în bloc.
Telefon: 0727/816.959.
Particular vând apartament 2
camere decomandate Braz-
dã. Telefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 camere lân-
gã Kaufland Craiova. Telefon:
0723/692.884; 0722/151.452.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere
zona 1 Mai cu îmbunãtãþiri.
Telefon: 0758/347.623.
Vând 3 decomandate 1 Mai,
2 bãi, 2 balcoane, 86 m.p.
îmbunãtãþiri. Preþ 49.000 euro.
Telefon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 camere semi-
decomandate 43 mp, etaj 1 cu
apartament 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 cãrã-
midã, teren 1.300 mp str. Bu-
covãþ – 95.000 Euro. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã ºi 600 mp teren
Craiova. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vâns casã comuna Vârvoru
de Sus, 4 camere, bucãtãrie,
apã curentã. Telefon: 0746/
375.946.

Casã la roºu, proiect deose-
bit, posibil ºi sediu firmã, plus
800 mp teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de la co-
munã, la asfalt, 13 km de Cra-
iova, comuna Robãneºti. Te-
lefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependinþe în
satul Negoeºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere, te-
ren, Craioviþa Nouã zona Triaj,
fãrã acte, 1000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0763/806.750.
Vând casã Bucovãþ. Telefon:
0767/341.784.
Vând casã 4 camere la 20 km
de Craiova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon: 0769/969.604.
Vând casã 5 camere, încãlzi-
re centralã, sau schimb cu
apartament minim 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon:
0788/452.733. Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12, pre-
tabil cabinet medical – avoca-
turã. Accept douã rate. Telefon:
0763/667.425; 0761/687.300.
Vând casã recent renovatã cu
apã curentã, livadã, 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 nego-
ciabil. Telefon: 0722/618.998.

TERENURI
7000 mp teren, 2,5 Euro / mp.
Telefon: 0757/650.778.
Vând teren intravilan în comu-
na Leu 1174 mp zonã comer-
cialã, ieºiri 2x17 m, reþea apã,
electricitate, cadastru, carte fun-
ciarã. Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.
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 DIRECÞIA  SILVICÃ DOLJ organizeaza in ziua de 05.06.2014, incepind cu ora 10.00  la sediul directiei

silvice în conformitate cu prevederile OM nr. 1898 din 11.11.2010, LICITATII PUBLICE DESCHISE CU
STRIGARE,  pentru:

A. Masa lemnoasã fasonata certificatã FSC din producþia anului 2014,
Directia Silvica Dolj  scoate la licitatie pentru producþia anului  2014 un volum net total 2615 de mc, din care:
              Diverse  moi=1113 mc, Diverse tari= 248 mc, Qvercinee=1226 mc si Ras=28 mc .

B. Masa lemnoasã pe picior certificatã FSC din producþia anului 2014,
         Directia Silvica Dolj  scoate la licitatie pentru producþia anului  2014 un volum net total 5421 de mc, din care
       Diverse Moi=3713 mc, Diverse tari=1206 mc si Qvercinee=502 mc
       Înscrierile in vederea participarii la licitatii se fac la sediul Direcþiei Silvice Dolj  in zilele de  26.05.2014-

02.06.2014, intre orele
          8:00-16,00
       Licitatiile vor avea loc la sediul Directiei Silvice Dolj, in data de 05.06.2014,  incepind cu ora 10.00
       Preselectia va avea loc in data de 02.06.2014, iar rezultatele preselecþiei vor fi fãcute cunoscute

persoanelor interesate în termen de 24 ore de la data incheierii acesteia.
       In vederea participarii la licitatii persoanele juridice vor depune la Directia Silvica Dolj urmãtoa-

rele înscrisuri actualizate la zi:
1) datele de identificare a persoanei juridice: denumire, sediu, adresa, telefon, fax, e-mail si altele

asemenea;
2) numarul de inregistrare al solicitarii de participare in vederea admiterii la licitatie, din registrul de

corespondenta al persoanei
  juridice;
3) numele, in clar, al conducatorului persoanei juridice, semnatura si stampila acestuia;
4) documentele de existenta legala a persoanei juridice (documentul care atesta inregistrarea persoa-

nei juridice la Oficiul
   Registrului Comertului si actul constitutiv al persoanei juridice) plus Certificatul Constatator de

la Oficiul Registrului
   Comertului privind structura acþionariatului ºi situaþia firmei;
5) atestatul de exploatare valabil (original si in copie) si cazierul tehnic (original si in copie),

completate la zi ale ofertantului sau ale
   persoanei juridice  care va presta serviciul de exploatare a masei lemnoase care se va adjudeca de

catre ofertant;
6) declaratie pe propria raspundere privind lipsa datoriilor restante la unitatile si subunitatile RNP,

cu nr. de inregistrare din registru
  l de corespondenta al persoanei juridice. ;
7) Persoanele juridice neatestate pentru activitatea de exploatari forestiere pot participa la licitatie

daca prezinta
   antecontracte/contracte de prestari servicii (intocmite conform cerintelor caietelor de sarcini al

licitatiei) pentru exploatarea
   masei lemnoase solicitate, incheiate cu persoane juridice atestate;

       Nu vor fi admise la licitaþii persoanele juridice care:
Ø au datorii  la unitatile sau subunitatile Regiei  Nationale a Padurilor-Romsilva sau care  au  actionari

sau asociati persoane care au aceste calitati si la alte societati comerciale care au datorii la subunitatile Regiei
Nationale a Padurilor-Romsilva;

Ø nu au participat la preselecþie sau nu au depus toate documentele solicitate;
Ø nu au achitat tariful de participare si garantia de contractare la licitatie;
Ø antecontractele sau contractele de prestari servicii intocmite intre persoanele juridice neatestate

pentru exploatarea forestiera si cele atestate nu sunt intocmite conform cerintelor caietului de sarcini al licitatiei.
        Persoanele juridice care participa la licitatia de masa lemnoasa fasonata nu au obligatia prezentarii

documentelor de la pct 5)
         si pct7).
        Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licitatiei din data de 05.06.2014,

se ofera la negociere in aceiasi zi .
        Pentru a participa la negociere, persoanele juridice trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de

participare specific licitatiei.
        Se va respecta cu strictete termenul de depunere a documentelor in vederea admiterii la licitatie.
        Listele de partizi pot fi consultate la sediul Direcþiei Silvice Dolj si a ocoalelor silvice, precum si pe

internet, la adresa www.rosilva.ro.
        Relaþii suplimentare la sediul Direcþiei Silvice Dolj-comp.Productie-Vinatoare.
        Telefon  0251/421363 sau fax 0251/597059,  intre orele 09.00 – 16.00.

Vând teren zonã centralã, 260
metri pãtraþi. Preþ 210 euro/
mp. Telefon: 0769/709.451.
Vând teren 1500 mp deschide-
re 30 m Bariera Vâlcii 20 Euro /
mp. Telefon: 0748/887.219.
Vând teren urgent str. Pãuni-
þei – Lãpuº 2200 mp. Telefon:
0751/675.783.
Vând teren 3000 m.p. Leam-
na de Jos, zonã bunã. Tele-
fon: 0251/414.112; 0727/
463.456.
VÂND TEREN, ZONA BARIE-
RA VÂLCII, deschidere 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 Segar-
cea, intravilan, cu cadastru,
strada Unirii, nr. 29F (în spate-
le liceului). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând, închiriez teren, zona
CITROEN, MAZDA, Calea
Bucureºti, km 9, ideal show-
room parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18 m, sau
2000 m - 36 m. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan 650 mp
Coºoveni. str. Scurtu Gheor-
ghe. Telefon: 0251/457.204.

Teren 1000 mp loc de casã,
Secui – Dolj. Telefon: 0768/
304.392.
Vând teren ZONÃ CENTRA-
LÃ 350 mp Telefon: 0746/
660.001.
Vând teren intravilan Coºo-
veni. Telefon: 0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþime
Centura de Nord, 15 E/mp.
Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu de
Sus la 600 m de Lacul Tan-
chiºtilor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lotul de
casã în spatele spitalului Balº-
Olt. Telefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Centura de
Nord, 13 euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil, facili-
tãþi ºosea asfaltatã, apã, po-
sibilitate energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan zona ANL
412 m.p. Telefon: 0770/
222.518.

Vând pãdure comuna Borãs-
cu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govora,
Belvedere, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Poziþie super-
bã. Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, nepar-
celabil, str. Dobrogei, nr. 40,
Craiova.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha. Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil. Tele-
fon: 0723/364.681.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu te-
rasã, zonã centralã. Telefon:
0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMERCIAL
Brazdã, 26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 ca-
mere decomandat, etaj l-3.
Telefon: 0763/690.698.

SCHIMBURI
Schimb teren intravilan 4000
mp cu apartament 2 camere
+ diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.
Schimb apartament în Timi-
ºoara cu similar Craiova. Te-
lefon: 0740/887.095

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, benzinã, revi-
zie 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, stare perfectã,
bleu-marin, piele, xenon, limi-
ted edition, 9000 Euro. Accept
orice verificare. Telefon: 0762/
10.95.95.
VÂND Fiat Stilo, stare impe-
cabilã, 2.200 Euro negociabil.
Telefon: 0728/981.100
VÂND Chevrolet Kalos, 2005,
unic proprietar, 200 Euro. Te-
lefon: 0768/ 104.581.
Vând Tico la cheie 2000 lei.
Telefon: 0761/155.549.
Vând BMW 320 D, an fabrica-
þie 2003. Telefon: 0757/322.534.
Vând Ford Tranzit- 2005. Te-
lefon: 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, turbo-diesel, motor
1.9, 262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0753/948.440.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plug pentru boi ºi gra-
pã. Telefon: 0251/421.727.
Vând familii de albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând cauciucuri cu jantã 155/
13 noi, aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, delcou aprin-
dere Dacia 1310 nou, arzãtoa-
re gaze sobã D 600 mm. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând CEAS ELVEÞIAN origi-
nal 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 casma cu coa-
dã 7 lei/buc, saltea Dormeo
2/1m cu husã 90 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat de sudurã, auto-
gen polizor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de veci. Tele-
fon: 0770/661.777.
Vând þiglã Jimbolia din demo-
lãri ºi cãpriori stejar. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

Binoclu, perucã castaniu 40
Ron, Lulea 6 bucãþi 10 Ron
bucata. Telefon: 0351/
181.202; 0767/049.976.
Instalaþie hidrofor irigaþii trifaza-
tã completã, motor Honda
pentru pompã ºi echipament
vânãtoare din piele. Telefon:
0760/521.340.
Vând motosapã nouã ROBI –
206- LB. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
Vând albine, familii puternice.
Podari. Telefon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgianã 8 luni.
Telefon: 0741/975.279.
Vând baloþi de lucernã, cali-
tate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat, frigi-
der inox, televizor mic ºi
mare, ºifonier stejar. Telefon:
0752/142.493.
Vând remorcã auto 240 kg
nefolositã cu prelatã, 60 ele-
mente calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Telefon:
0251/458.192.
Vând ªabloane imprimat
Steag UE ºi NATO toate mãri-
mile plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãrimile ma-
nuale. Telefon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani cu
diagonala 30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de radio Sele-
na, Gloria, 30 lei bucata. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Tele-
fon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS pen-
tru castrat armãsari, inox veri-
tabil - stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.



14 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 24 mai 2014publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 24 mai 2014

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Semnãtura:..........................................

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

Primãria Craiova prin S.C. SALUBRITATE
CRAIOVA SRL vã face cunoscut cã în pe-
rioada 2.06.2014- 15.07.2014 pe domeniul
public din municipiul Craiova (spaþii verzi,
luciu de apã) se vor desfãºura acþiuni de
dezinsecþie (combaterea þânþarilor) fiind fo-
losite substanþe din grupa III de toxicita-
te avizate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii.
Apicultorii ºi sericicultorii de pe raza mu-
nicipiului Craiova trebuie sã ia toate mãsu-
rile de protecþie necesare (familiile de albi-
ne ºi viermii de mãtase) în vederea evitãrii
contactului cu substanþele folosite.

Vând baloþi de lucernã, cali-
tate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând video player - 100 lei.
Telefon: 0769/016.889, 0723/
984.309.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 - 80 lei, saltea Dor-
meo nouã, o persoanã, lus-
tre 2-3 braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/303.445.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci cimitirul
Ungureni. Telefon: 0351/437.906.
Vând 2 maºini de scris mar-
ca OLIVETTI STUDIO ºi BMB
232. Preþ negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr. 44,
piele naturalã, nefolosiþi, anti-
derapante, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute
dar nefinisate la cimitirul Ro-
maneºti, convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând trandafiri la ghiveci, cu-
lorile alb, portocaliu, albastru,
roºu cu sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pantofi
negri, flex mare, calculator in-
struire copii nou, combinã ste-
reo - nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese Dacia
noi. Telefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit eta-
jat 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 instala-
þie de încãlzit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã, te-
levizor color diagonalã 30 cm -
100 lei, motor maºinã spãlat
Albalux, Telefon: 0729/977.036.

LG OPTIMUS L 5 II E 460, 500
Ron, Nokia 113, 80 Ron ga-
ranþie. Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap haine,
aragaz voiaj ºi butelie, aparat
foto, bicicletã, aparat mãsurã,
pãturã antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate, moche-
tã, haine din piele, maºinã de
cusut, galerii sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând cutie ºah ºi table bine
întreþinute 25 lei, garniþã de
unturã cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie voiaj 5
litri, 2 ochiuri, mascã Merce-
des. Telefon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn imi-
taþie car complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor co-
lor Grundig micã defecþiune
50 lei, cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe lem-
ne ºi gaze,  ºamotatã tip Co-
ralex, stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de marmurã, bi-
tum, 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 ruseas-
cã ºi discuri Electrecord de
muzicã popularã ºi uºoarã.
Telefon: 0765/789.181.
Vând canapea extensibilã ta-
piþerie pluº, preþ 160 lei, sta-
re bunã negociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând þuicã prune 15 lei, de fruc-
te 12 lei. Telefon: 0723/653.261.

Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scule,
motor rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15 kg,
2 damigene 10-15 litri, 15 lei/
buc. Telefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat, mase
plastice uºã cu toc pentru
casã sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã fãrã
picior nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), covor
persan 2/3 ºi lãzi de lemn
curate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de cusut casni-
cã, simplã, acþionatã manual.
Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia, ca-
nistre metal, piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termicã pe
gaze, în funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2 came-
re, etaj 2, ultracentral, pretabil
firmã. Telefon: 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, garsoni-
erã confort I, etaj 1, bloc 5 nive-
le, complet mobilatã, 230 euro
/ lunã. Telefon: 0722/714.578.
Caut colegã de apartament,
2 camere decomandate Braz-
dã. Telefon: 0745/062.618;
0762/267.631.

ÎNCHIRIEZ apartament 2 ca-
mere, semidecomandat,
Valea Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez birou + depozit stra-
dal Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906.

MATRIMONIALE
Tânãr, doresc cunoºtinþã 22-
23 ani pentru cãsãtorie, prie-
tenie. Telefon: 0251/421.727.
Pensionar, 65 ani, 1,60 înãlþi-
me, caut pensionarã cu suflet
fãrã locuinþã ºi copii, pentru a
petrece tot restul vieþii împre-
unã ºi îngrijire gospodãrie la
þarã. Telefon: 0784/743.541.

65 - 172 – 85, nefumãtor, fãrã
obligaþii, modest, simpatic,
doresc doamnã pentru prie-
tenie, cãsãtorie. Telefon:
0351/181.202; 0767/049.976.
Pensionar caut doamnã ma-
xim 70 ani cu permis auto.
Telefon: 0757/322.534.
Domn serios 52 ani cu servi-
ciu caut doamnã serioasã pen-
tru prietenie eventual cãsãto-
rie. Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Absolvenþii C.N. Fraþii Buzeºti
promoþia 1969 sunt invitaþi la
întâlnirea aniversarã în data de
21 iunie 2014, ora 10.00. Infor-
maþii: Rada C-tin; 0726/210.110;
Gheorghe Aristide - Telefon:
0744/914.274; 0723/172.191.
Caut meseriaºi pentru a fora
un puþ. Telefon: 0748/195.954.

Cumpãr cãþel SCHNAUTZEER ºi
veveriþe. Telefon: 0721/995.405.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdinã.
Telefon: 0727/884.205.

PIERDERI
SC Apromat Divcom SRL,
CUI:5651298, J16/992/1994,
anunþã pierderea anexei de
autorizare pentru punctul de
lucru Craiova, Piaþa 1 Mai,
Jud.Dolj. Se declarã nulã.
Pierdut Autorizaþie Taxi Nr. 1371
pentru S.C. IAN GEN SRL. Se
declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Col. (r) Petcu Gabriel regre-
tã profund decesul col. (r)
MILITARU ION, prieten, co-
leg, personalitate de valoa-
re a Armatei Române. Con-
doleanþe familiei îndoliate!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).

Real – Atletico

Stadion: Da Luz – Lisabona, astãzi, 21:45,
Digi 1, Dolce, TVR 1

Echipe probabile

Casillas – Carvajal, Pepe, Ramos,
Coentrao – Modrici, Khedira, Di
Maria – Bale, Cr. Ronaldo, Benzema.
Antrenor: Carlo Ancelotti.

Courtois – Juanfran, Godin, Mi-
randa, Felipe Luis – Koke, Thiago,
Gabi, Raul Garcia – Adrian, Villa. An-
trenor: Diego Simeone.

Aproximativ 70.000 de supor-
teri spanioli ºi-au anunþat, în
aceastã searã, prezenþa la Lisabo-
na, capitala þãrii vecine Portuga-
lia, cu ocazia ultimului act al Ligii
Campionilor, meci care va opune
pentru prima datã în istoria com-
petiþiei douã team-uri din acelaºi
oraº, echipele madrilene Real ºi
Atletico.

Prezentã de nu mai puþin de 12
ori într-un ultim act al celei mai
importante competiþii continenta-
le, pe care a cucerit, numãr re-
cord, de 9 ori, ultima datã însã
tocmai în 2002, Real nu va putea
conta pe „Da Luz” pe suspenda-
tul Xabi Alonso ºi pe mai vechiul
accidentat Jese Rodriguez. Site-
ul UEFA îi dãdea incerþi, ieri, pe
Cristiano Ronaldo, Benzema ºi
Pepe, dar Carlo Ancelotti a anun-
þat cã îi va îi va trimite pe toþi în
teren.

De cealaltã parte, la Atletico,

Lisabona, sub stãpânirea MadriduluiLisabona, sub stãpânirea MadriduluiLisabona, sub stãpânirea MadriduluiLisabona, sub stãpânirea MadriduluiLisabona, sub stãpânirea Madridului
Real ºi Atletico se vor lupta în aceastã searã, pe „Da Luz”,  pentru cel mai

important trofeu continental, cel al Ligii Campionilor, într-o finalã ce opune,
în premierã, douã echipe din acelaºi oraº.

care a ajuns doar o datã în finalã
(1974, a pierdut în faþa lui Bay-
ern), nu existã absenþe sutã la sutã.
Este însã pusã sun semnul între-
bãrii utilizarea golgeterului Diego
Costa ºi a lui Arda Turan, ambii
cu repetate probleme medicale pe
acest final de sezon. Unul în care
cele douã rivale din capitala Spa-
niei s-au întâlnit de patru ori, câte
o „dublã” în Cupã ºi campionat.
În competiþia KO a fost mai tare
Real, care s-a ºi impus ulterior,
3-0 (a) ºi 2-0 (d), în semifinale,
în timp ce în Primera oamenii lui
Simeone au obþinut patru puncte,
1-0 (d) ºi 2-2 (a).

Pe plan continental, Real ºi
Atletico s-au înfruntat doar o sin-
gurã, încleºtare care a avut însã
nevoie de trei meciuri pentru a-
ºi stabili învingãtoarea. Se întâm-
pla în 1959, în Cupa Campioni-
lor Europeni, când a triumfat Real:
2-1 (a), 0-1 (d) ºi 2-1 într-o re-

jucare, meci disputat la
Zaragoza.

„Galacticii” au câºti-
gat singura finalã dispu-
tatã în compania unor
compatrioþi, 3-0 cu Va-
lencia în 2000, în UCL.
Cât o priveºte pe Atleti-
co, bilanþul e egal, 1-1:
0-2 (d) ºi 2-0 (a), 1-3 la
loviturile de departajare
cu Villarreal, în 2004, în
finala defunctei Cupe
Intertoto, ºi 3-0 cu
Bilbao în 2012, în ulti-
mul act al Europa Lea-
gue, meci gãzduit de
Arena Naþionalã

din Bucureºti.

Ancelotti –
Simeone,
douã stiluri
diferite

Finala de la Lisabona
dintre Real ºi Atletico,
va opune ºi douã filozo-

fii de joc. De o parte, Carlo An-
celotti, un antrenor italian de 54
de ani, care se aflã la a patra sa
finalã, iar pe cealaltã bancã, ar-
gentinianul Diego Simeone, cu 10
ani mai tânãr ºi la prima sa expe-
rienþã în ultimul act din UEFA
Champions League.

Nu numai vârsta, ci ºi stilul îi
doesebeºte pe cei doi tehnicieni.
Dupã epoca tumultuoasã a lui Jose
Mourinho, Ancelotti a reuºit re-
pede sã aducã pacea în vestiarul
galacticilor. 

“Cred ca una din marile calitãþi
ale lui Carlo Ancelotti este modul
cum ne transmite calm ºi încre-
dere. Reuºeºte sã atenueze presi-
unea ºi de aceea sunt încântat de
el, pentru cã este o persoanã care
gândeºte pozitiv. Mereu vede par-
tea bunã a lucrurilor ºi asta ne aju-
tã pe noi jucãtorii. Sunt bucuros
sã joc sub comanda lui”, a decla-
rat Cristiano Ronaldo.

ªi cei de la Atletico sunt fani ai
antrenorului lor. Fost jucãtor la
gruparea “rojiblanca”, Diego Si-
meone este un rãzboinic. “Sun-
tem niºte vikingi”, sunã unul din-
tre mesajele sale, care au trans-
format-o pe Atletico dintr-o echi-
pã de mijlocul clasamentului în
cea mai buna echipã din Primera.
Cu un grup unit ºi cu o organiza-
re ºi disciplinã remarcabile, echi-
pa sa este invincibilã în acest se-
zon de UEFA Champions League.

“Prin multã muncã, prin devo-
tament faþã de fanii care au în-
credere în noi, am transformat
aceastã echipã într-o familie uni-
tã. Acum toþi luptãm pentru o vic-
torie care, cu puþin timp în urmã,
pãrea irealizabilã”, a afirmat cãpi-
tanul lui Atletico, Gabi.

Real, palmares
general direct mult
mai bun, însã în
finale e invers

Surprinzãtor, deºi în toatã is-
toria confruntãrilor dintre cele
douã echipe, Real Madrid dominã
categoric, cu 134 de victorii din
252 de meciuri oficiale (62 de vic-
torii pentru Atletico ºi 56 de re-
mize), în finale s-a impus aproa-
pe de fiecare datã Atletico. Din
cele cinci finale disputate de cele
douã rivale din capitala Spaniei,
„los colchoneros” au câºtigat pa-
tru, toate în Copa del Rey, în
1960, 1961, 1992 ºi 2013! Real
s-a impus în 1985, în Cupa Ligii.

Totuºi, pe teren neutru Real a
fost mai  tare. S-a întâmplat, aºa
cum am notat deja, în 1959, la
Zaragoza. A fost singurul din cele
252 de meciuri oficiale care s-a
jucat pe alt teren decât cele ale
celor douã formaþii.

În fine, în data de azi, 24 mai,
s-a mai jucat o singurã datã un
derby madrilen. A fost în 1980,
în semifinalele Cupei. S-a termi-
nat 1-1 dupã 90 de minute, iar Real

Madrid s-a calificat mai departe
dupã loviturile de departajare.

Nici una dintre
combatante
nu a câºtigat cu
Kuipers la centru

Centralul partidei din aceastã
searã, olandezul Bjorn Kuipers, a
arbitrat de trei ori pe cele douã
rivale madrilene, nici una neobþi-
nând vreo victorie. Toate meciu-
rile au avut loc în UCL. Mai în-
tâi, a fost pe 3 noiembrie 2009,
când Atletico a jucat cu Chelsea
în grupe. A fost 2-2 pe “Vicente
Calderon”, cu câte o „dublã” a
lui Aguero ºi Drogba. Apoi, pe 21
februarie 2012, la Moscova, Real
Madrid a remizat, 1-1, cu ÞSKA,
în turul optimilor de finalã ale
competiþiei. În al doilea meci,
pentru “galactici” a fost mult mai
rãu. Pe 24 aprilie, anul trecut,
Real Madrid a pierdut cu 4-1 la
Dortmund, în semifinale.

Drumul celor douã
pânã în finalã
Real: în grupe – 6-1 (d), 4-1

(a) cu Galatasaray, 4-0 (a), 2-0
(d) cu FC Copenhaga, 2-1 (a),
2-2 (d) cu Juventus / în optimi –
6-1 (d), 3-1 (a) cu Schalke / în
sferturi – 3-0 (a), 0-2 (d) cu
Dortmund / în semifinale – 1-0
(a), 4-0 (d) cu Bayern. Bilanþ 10-
1-1, golaveraj: 37-9. Golgeter:
Cristiano Ronaldo – 16 reuºite
(cifrã cu care este ºi cel mai bun
realizator din istoria unui sezon
al Ligii).
Atletico: în grupe – 3-1 (a),

1-1 (d) cu Zenit, 2-1 (d), 2-0 (a)
cu Porto, 3-0 (d), 4-0 (a) cu
Austria Viena / în optimi – 1-0
(d), 4-1 (a) cu Milan / în sferturi
– 1-1 (d), 1-0 (a) cu Barcelona /
în semifinale – 0-0 (a), 3-1 (d)
cu Chelsea. Bilanþ: 9-3-0, gola-
veraj 25-6. Golgeter: Diego Costa
– 8 goluri.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, fi-
nala: Real Madrid – Atletico Madrid / 04:00

– BOX – Galã la Montreal, în Canada.
DIGI SPORT 2

11:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã,
play-off: HC Zalãu – „U” Jolidon Cluj / 19:15

– HANDBAL (M) – Liga Naþionalã, play-off:
Energia Pandurii Tg. Jiu – Dinamo.

DOLCE SPORT

15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu
al statului Monaco: sesiune de antrena-
mente / 17:00 – CURSE DE MAªINI –
GP2, la Monaco / 19:00 – FORMULA 1 –
Marele Premiu al statului Monaco: califi-
cãri / 21:45 – FOTBAL – Liga Campioni-
lor, finala: Real Madrid – Atletico Madrid /
3:30 – BASCHET NBA: Oklahoma City –
San Antonio Spurs.

DOLCE SPORT 2

17:00 – HANDBAL (M) – Camp. Ger-
maniei: THW Kiel – Fuchse Berlin.

SPORT.RO

21:30 – SPORTURI DE CONTACT –
Local Kombat Constanþa.

EUROSPORT

13:45 – CICLISM – Turul Italiei: etapa a
14-a / 22:00 – SPORTURI DE CONTACT
– Superkombat.

EUROSPORT 2

11:30 – CAIAC-CANOE – Cupa Mon-
dialã la sprint, la Szeged, în Ungaria /
13:00 – TENIS (M) – Turneul de la Dus-
seldorf (Germania) / 15:00 – TENIS (F)
– Turneul de la Nurnberg (Germania) /
16:45 – CICLISM – Clasica porturilor
mondiale / 17:30 – CICLIM – Turul Nor-
vegiei: etapa a 4-a / 0:30 – ATLETISM –
ªtafetele Mondiale IAAF, în Bahamas:
etapa I.

TVR 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, fi-
nala: Real Madrid – Atletico Madrid.

TVR 2

10:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã:
CSA Steaua – Dinamo / 14:30 – GIMNAS-
TICÃ ARTISTICÃ (M) – Campionatele Eu-
ropene, la Sofia, în Bulgaria.

TVR 3

18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: ASA Tg.
Mureº – CSM Râmnicu-Vâlcea.

Duminicã
DIGI SPORT 1

19:00 – CURSE DE MAªINI – Indy-
Car Grand Prix Indianapolis 500, în SUA.

DIGI SPORT 2

17:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþiona-
lã, play-off: HCM Baia Mare – ASC Coro-
na Braºov / 18:45 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã, play-off: ªtiinþa Bacãu – HCM

Constanþa.
DOLCE SPORT

15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu
al statului Monaco: cursa.

EUROSPORT

10:45 – CURSE DE MAªINI – Cam-
pionatul Mondial de Turisme FIA By LG /
12:00 – TENIS – Openul Franþei, la Ro-
land Garros / 15:30 – CICLISM – Turul
Italiei: etapa a 14-a / 18:30 – TENIS –
Roland Garros.

EUROSPORT 2

10:45 – CAIAC-CANOE – Cupa Mon-
dialã la sprint, la Szeged, în Ungaria / 12:00

– TENIS – Openul Franþei, la Roland Gar-
ros / 1:00 – ATLETISM – ªtafetele Mon-
diale IAAF, în Bahamas: etapa a II-a.

TVR 2

15:00 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ
(M) – Campionatele Europene, la Sofia,
în Bulgaria.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii sâmbătă, 24 mai 2014sport Pagină realizată de COSMIN STAICU

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

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Craiova intră în perioada calcu-
lelor, cu patru etape înainte de fina-
lul sezonului. Alb-albaştrii au nevo-
ie de 3 victorii pemtru a fi siguri de
promovare. Pe de altă parte, aceste
calcule ar fi simplificate de o victo-
rie la Bistriţa, coroborată cu un suc-
ces Mureşului acasă cu Vâlcea.
Numai că ASA, care ar promova
matematic cu o victorie, a anunţat
o serie de absenţe pentru azi, în
frunte cu vedetele Hora, Bumba,
Verdeş şi N’Doye, care ar putea fi
menajaţi pentru jocul de pe „Ion
Oblemenco”, din etapa intermedia-
ră. În plus, Stanciu a precizat că ar
prefera ca ASA să fie însoţită în Liga
I de Vâlcea, echipa din Zăvoi alătu-
rându-se coaliţiei din care fac parte
ASA şi Bistriţa. Numai că Universi-
tatea nu are nevoie să se uite în alte
părţi, cât timp depinde doar de ea.
Întâlneşte o echipă care nu are li-
cenţă de Liga I, dar care mai speră
să-şi salveze sezonul la TAS. Bistriţa
este una dintre cele 3 formaţii care
au învins Craiova în acest sezon,
alături de ASA şi Reşiţa. A fost 1-0

Klinsmann l-a lăsat acasă pe Donovan
CM Brazilia 2014

Selecţionerul SUA, Jürgen Klin-
smann, a anunţat, ieri, lotul de 23
de jucători pentru turneul final al
Cupei Mondiale din Brazilia. Neam-
ţul a şocat lăsându-l acasă pe ata-
cantul Landon Donovan, cel mai -
bun marcator din istoria naţionalei
americane, cu 57 de goluri. În vâr-

stă de 32 de ani şi cu 156 de selec-
ţii, Donovan, fost jucător la Bayer
Leverkusen, Bayern Munchen şi
Everton, acum la LA Galaxy, ra-
tează posibilitatea de a evolua la al
patrulea turneu final al Cupei Mon-
diale, după c e a fost prezent la
această competiţie în 2002, 2006

şi 2010. El este la opt selecţii de
recordmenul Cobi Jones. SUA fac
parte din Grupa G a Cupei Mon-
diale, alături de Portugalia, Germa-
nia şi Ghana. Lotul Germaniei:
Portari: Brad Guzan (Aston Villa),
Tim Howard (Everton), Nick Ri-
mando (Real Salt Lake); Fundaşi:-
 DaMarcus Beasley (Puebla - Me-
xic), Matt Besler (Sporting Kan-
sas City), John Brooks (Hertha Ber-
lin), Geoff Cameron (Stoke City),
Timmy Chandler (Nuremberg),
Omar Gonzalez (LA Galaxy), Fabian
Johnson (Borussia Mönchenglad-
bach), DeAndre Yedlin (Seattle
Sounders FC); Mijlocaşi: Kyle Be-
ckerman (Real Salt Lake), Alejandro
Bedoya (FC Nantes), Michael Bra-
dley (Toronto FC), Brad Davis
(Houston Dynamo), Mix Diskerud
(Rosenborg), Julian Green (Bayern
Munich), Jermaine Jones (Beşiktaş),
Graham Zusi (Sporting Kansas City);
Atacanţi: Jozy Altidore (Sunderland),
Clint Dempsey (Seattle Sounders
FC), Aron Johannsson (AZ Alkma-
ar), Chris Wondolowski (San Jose
Earthquakes).

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 16 9 4 3 20-10 31
2. CS Universitatea 16 8 3 5 21-17 27
.......................................................................................................
3. CSM Rm. Vâlcea16 6 5 5 16-14 23
4. Gloria Bistriţa 16 5 6 5 16-16 21
5. Metalul Reşiţa 16 6 3 7 15-18 21
6. FC Olt Slatina 16 2 3 11 7-20 9

Play-off, Liga a II-a, seria a II-a,
etapa a 7-a

Gloria Bistriţa – Universitatea Craiova – astăzi, ora 11
Metalul Reşiţa – FC Olt s-a jucat aseară
ASA Tg. Mureş – CSM Rm. Vâlcea astăzi, ora 18

Pentru turneul din Elveţia
Piţurcă a renunţat la Torje, Luchin şi Nica

Victor Piţurcă a stabilit pe ce jucători care evoluează în străinătate se
va baza la turneul amical din Elveţia, unde va disputa două partide amica-
le, contra Albaniei (31 mai, ora 20:00) şi contra Algeriei (4 iunie, ora
21:30). Faţă de lista pe care a anunţat-o iniţial, Piţurcă a renunţat la trei
jucători: Torje, Nica şi Luchin, iar din lot vor face parte. Costel Pantili-
mon (Manchester City), Vlad Chiricheş (Tottenham), Răzvan Raţ (Rayo
Vallecano), Alexandru Bourceanu (Trabzonspor), Costel Lazăr (PAOK),
Bănel Nicoliţă (FC Nantes), Alexandru Maxim (VfB Stuttgart), Ciprian
Marica (Getafe) şi Raul Rusescu (Sporting Braga).

Liga a III-a, play-out
„Câinii” vin la Işalniţa, Podari joacă la Tunari

Lupta pentru evitarea retrogradării continuă în seria a III-a a eşalonu-
lui al treilea, iar astăzi sunt programate două meciuri care implică echipe
doljene. CS Podari merge în judeţul Ilfov, pentru confruntarea cu CS
Tunari, programată la ora 18 şi arbitrată de Cristina Babadac din Alexan-
dria, dar şi de la asistenţii Alex Mihalcea din Muntenii Buzău şi Aurel
Tănasă din Roşiori de Vede. La Işalniţa vin „câinii roşii” fiindcă Viitorul
Municipal craiova întâlneşte liderul Dinamo II, tot de la ora 18, brigada
delegată fiind: Cristi Vieru (Cisnădie) – Gabriel Cârlea (Sibiu) şi Ioan
Duma (Mediaş). Aseară s-a jucat meciul Viitorul Domneşti – Concordia
II. Clasamentul play-out-ului are configuraţia: 1. Dinamo II 33p, 2. CS
Tunari 25p, 3. CS Podari 22p, 4. Viitorul Domneşti 19p, 5. Chiajna II
18p, 6. Viitorul Municipal Craiova 18p.

Roland Garros
Tablou dificil pentru Hănescu

Singurul tenismen român prezent pe tabloul principal la Roland Gar-
ros, Victor Hănescu, a avut parte de ghinion la tragerea la sorţi, urmând
să-l întâlnească în primul tur pe unul dintre favoriţii gazdelor, Gael Mon-
fils, cap de serie 23. Scorul întâlnirilor directe este 3-2 pentru francez,
ultima fiind adjudecată însă de „Hăne”, pe zgura de la Stuttgart, acum 3
ani. Dacă va trece de Monfils, Hănescu îl va întâlni pe învingătorul dintre
Albano Olivetti (Franţa) şi Jan Struff (Germania). La feminin, Simona
Halep, cap de serie nr 4, o va întâlni la debut pe rusoaica Alysa Kleybano-
va, locul 85 WTA. Românca are 2-0 avantaj în disputele anterioare, câşti-
gate în minim de seturi, dar pe suprafaţă rapidă. Monica Niculescu va juca
împotriva estoniencei Kaia Kanepi (cap de serie 25), aceasta adjudecându-
şi singurul joc direct, în 2008, pe cimentul de la Flushing Meadows. În
schimb, Alexandra Cadanţu şi Sorana Cârstea vor întâlni în prima rundă
jucătoare venite din calificări. Ieri, Alexandra Dulgheru a pierdut în turul
secund al calificărilor la canadianca Wozniak, în timp ce Irina Begu, după
ce a spulberat-o ieri pe Alexandra Krunic, 6-1, 6-1, poate ajunge pe tabloul
principal dacă trece în turul 3 de Grace Min (SUA).

CS Universitatea întâlneşte o echipă anunţată recent că nu poate promova
Gloria Bistriţa – CS Universitatea Craiova

Stadion: „Jean Pădureanu”, sâmbătă, ora 11
Gloria: Albuţ (cpt.) - Budăcan, D. Matei, Chibulcutean, Ţârcă - C. Roşu, Nalaţi, Feher, M. Chiţu - O.

Bucur, Brumă. Antrenor: Cristi Coroian.
Universitatea: Brac – Ljubinkovic, Pătraşcu, Izvoranu, Vătăjelu – Vandelanoitte – Ganea, Pleşan (cpt.),

Ferfelea, Varga – Curelea. Antrenor: Gabi Balint.
Arbitri: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) – Radu Ghinguleac, Mircea Grigororiu (ambii din Bucureşti).

Rezervă: Adrian Ilieş (Ploieşti).
Observatori: Laszlo Sajtos (Sibiu), Costin Dan (Zalău).

în prima etapă a returului sezonului
regulat, eşec care a întrerupt atunci
o serie de 7 victorii cu Stângă pe
bancă. Universitatea trebuie să se
aştepte şi la un arbitraj ostil, de care
a avut parte în fiecare meci cu Glo-
ria, umbra condamnatului „Tata
Jean” bântuind încă echipa ardelea-
nă, nu doar prin numele acordat are-
nei locale. Va fluiera un arbitru din
zonă, după ce la meciul din Bănie,

un alt central ardelean, Robert Du-
mitru, a „îngălbenit” aproape toată
echipa lui Balint. Nu pot evolua as-
tăzi Şerban, Tomic şi Adi Ionescu,
accidentaţi, în timp ce stoperul gaz-
delor, Hlinca, este suspendat. Ieri,
Comisia de Disciplină din cadrul
FRF trebuia să dea o sentinţă în pri-
vinţa dreptului de promovare în Liga
I al echipei din Bănie, însă cazul a
rămas în pronunţare.
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