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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când mă dor genunchii,
precis se schimbă vremea.

- Bine-ar fi, Popescule, să se
schimbe vremurile.
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Alegerile europarlamentare de duminică, la Dolj, au reconfir-
mat aşteptările, în sensul că Alianţa electorală PSD – UNPR – PC
s-a plasat pe primul loc cu un scor rezonabil: 55,98%. La o rată de
participare de 37,86%. Pe locul următor s-a situat PDL (14, 93%),
urmat de PNL (9,38%), şi... candidatul independent Mircea Diaco-
nu (5,09%). Partidul Mişcarea Populară – lipsit de structuri orga-
nizatorice – a făcut doar 4,67%. Celelalte forţe politice, (PRM, Noua
Republică, Forţa Civică, PNŢCD, UDMR, Partidul Verde, Partidul
Dreptăţii Sociale, Alianţa Naţională a Agricultorilor, Partidul Po-
porului-Dan Diaconescu), ca să nu mai spunem candidaţii inde-
pendenţi, s-au dovedit lipsite de vizibilitate publică, mesaj adecvat
şi, în consecinţă, de interes din partea alegătorilor. Succesul Alianţei
electorale PSD – UNPR – PC, de fapt al social-democraţilor dol-
jeni, răsplăteşte într-un fel strădania liderilor din teritoriu, dar
îndeosebi a militanţilor săi, neobosiţi timp de o lună.

Copiii au ridicat
cortina la „Zilele
Craiovei”

 „Autobuzul cu
păpuşi” s-a repus
în mişcare.
Călătorie inedită
cu Bubico şi
Domnul Goe !

Consultaţiile la
dentist vor fi
decontate de CAS

După ce în ultimii ani
nicio consultaţie  la medicul
dentis t nu a mai fost
gratuită, autorităţile au
anunţat că, de  la 1 iunie
a.c., as iguraţii CAS ar
putea să nu mai fie nevoiţi
să scoată bani din buzunar
pentru un consult. Ministe-
rul Sănătăţii va relua
decontările  către stomato-
logi. Asta în contextul în
care tot mai puţin pacienţi
trec pragul cabinetelor
stomatologice.

Europene 2014:
Ponta-Renzi, noul
val al stângii
europene

Centrul-stânga european
respiră după alegerile europar-
lamentare de duminică, nu
cum s-ar fi aşteptat liderii
PES, care nutreau, îndreptăţit,
speranţa înfrângerii populari-
lor (PPE), majoritari în PE şi
deţinători ai preşedinţiei CE şi
Consiliului European, deloc
nevinovaţi de austeritatea
prelungită, criza euro, şomajul
în rândul tinerilor, dar şi
atâtea bâlbe şi inconsecvenţe,
terenul prielnic al ascensiunii
euroscepticilor.
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Preºedintele PNL, Crin Antones-
cu, ºi-a prezentat ieri demisia din frun-
tea partidului în cadrul ºedinþei Bi-
roului Politic Naþional, precizând cã
decizia este irevocabilã ºi unilateralã,
dupa ce mai mulþi lideri i-au sugerat
sã renunþe la acest demers, au preci-
zat pentru Mediafax surse liberale.
Acesta ar urma însã sã asigure interi-
matul la conducerea PNL pânã la or-
ganizarea unui congres al partidului.
Totodatã, liberalii au stabilit ieri, ca-
tegoric, faptul cã nu vor colabora cu
PSD. „O decizie politicã foarte impor-
tantã ºi fãrã echivoc este aceea de a
exclude PNL orice colaborare, în plan
guvernamental ºi în plan parlamen-
tar, cu PSD (...) PNL a reacþionat cu
toatã coerenþa la toate tentativele pe-
nibile ºi nedemocratice, în fond, ale
lui Ponta, de a destructura opoziþia,
de a descructura sau de a scinda
PNL”, a anunþat Antonescu la finalul
ºedinþei de ieri. Delegaþia Permanen-
tã a partidului se va reuni mâine, pen-
tru a stabili data congresului formaþi-
unii, a menþionat preºedintele demi-
sionar. În cursul dimineþii de ieri, An-
tonescu anunþa, într-o postare pe
Facebook, cã rezultatul partidului
este sub aºteptãrile liberalilor ºi cã îºi
va prezenta demisia din funcþie. „Este
evident cã la un rezultat de 15% PNL
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Rezultate parþiale
europarlamentare:
PSD-UNPR-PC–
37,6%, PNL-15%,
PDL-12,23%

Alianþa PSD-UNPR-PC a
obþinut 37,60% din voturile
exprimate la alegerile europar-
lamentare de duminicã, fiind
urmatã de PNL cu 15%, PDL cu
12,23%, independentul Mircea
Diaconu cu 6,81%, UDMR cu
6,30% ºi PMP cu 6,21%,
potrivit rezultatelor parþiale
anunþate, ieri dupã-amiazã, de
Biroul Electoral Central (BEC),
în urma centralizãrii voturilor
din 18.721 secþii (99,99%).
Potrivit acestor rezultate,
Alianþa PSD-UNPR-PC a
obþinut 2.093.032 de voturi,
PNL - 835.453 voturi ºi PDL -
680.759 de voturi. Candidatul
independent Mircea Diaconu a
fost votat de 379.528 de alegã-
tori, UDMR a primit 350.659 de
voturi, iar PMP a obþinut
345.908 de voturi. Numãrul
voturilor valabil exprimate a
fost de 5.566.005 (94,15%),
voturile nule fiind în numãr de
344.980 (5,83%). Votul români-
lor din strãinãtate s-a încheiat
ieri dimineaþã la ora 7,00 (ora
României), odatã cu închiderea
ultimelor secþii de votare din
SUA (Los Angeles) ºi Canada
(Vancouver), informeazã MAE.
Pe baza diferenþelor de fus orar,
votul s-a derulat în strãinãtate
pe durata a 31 de ore ºi a
decurs în condiþii normale, fãrã
a fi înregistrate incidente.

Preºedintele demisionar al PNL,
Crin Antonescu, declara ieri diminea-
þã, dupã anunþarea primelor rezultate
ale europarlamentarelor, cã drepta va
trebui sã-ºi uneascã forþele ºi efortu-
rile într-un „front anti-PSD, în vede-
rea alegerilor prezidenþiale”, menþio-
nând cã aceasta este o urgenþã din
punctul sãu de vedere. „PNL este, ºi
acesta e un lucru pe care vi-l garantez
ºi pe care toate deciziile ulterioare, în-
cepând de azi, îl vor dovedi, este cea
mai puternicã forþã de opoziþie în acest
moment, faþã de PSD ºi faþã de Guver-
nul sãu, ºi cã orizontul politic care se
deschide este al unei bãtãlii stânga –
dreapta”, a afirmat Antonescu.

„Existã o compatibilitate
doctrinarã, de orientare

strategicã” între PNL ºi PPE
În acest context, el a anunþat cã

urma sã le propunã colegilor de par-
tid, la ºedinþa Biroului Politic Naþio-
nal ce începea la ora 14, ca viitorii
europarlamentari ai PNL sã adere la
grupul PPE din Parlamentul European.
„Sensul acestei decizii, pe care sper
sã o luãm împreunã, este aceea cã
dreapta trebuie sã-ºi uneascã forþele.
Dreapta trebuie sã-ºi uneascã forþele
în Europa, dreapta trebuie sã-ºi
uneascã forþele în România, ºi sper
ca la ºedinþa BPN aceastã decizie sã
fie validatã, sã fie luatã de cãtre cole-

Antonescu îndreaptã partidul spre PPE

nu poate fi mulþumit! Este un rezultat
sub aºteptãrile noastre ºi, aºa cum
am anunþat, neatingerea obiectivului
stabilit e un eºec pe care, ca preºe-
dinte, mi-l asum! Am anunþat în aceas-
tã dimineaþã (n.r. - ieri dimineaþã), într-
o conferinþã de presã, cã îmi voi þine
cuvântul ºi voi demisiona din frun-
tea Partidului Naþional Liberal! Voi
anunþa acest lucru în ºedinþa Birou-
lui Politic Naþional, voi anunþa acest
lucru colegilor mei ºi vom lua decizii-
le care se impun acolo!”, se arãta în

postarea lui Antonescu. Tot în ºedin-
þa de ieri au demisionat, în bloc, ºi
vicepreºedinþii PNL, dupã cum au
declarat, pentru Mediafax, surse li-
berale. O altã decizie importantã lua-
tã ieri de liberali a vizat excluderea lui
Radu Stroe din partid. Potrivit spu-
selor lui Stroe, motivaþia acestei deci-
zii þine de faptul cã el a dorit ca parti-
dul sã rãmânã în USL ºi la guvernare.
Întrebat dacã se gândeºte sã colabo-
reze cu PSD, Stroe a rãspuns: „Mã
gândesc”. Deputatul Ludovic Orban

a anunþat ieri cã va candida la ºefia
PNL, dupã ce Crin Antonescu ºi-a
depus demisia, împreunã cu toþi mem-
brii BPN. „Am spus cã, în momentul
în care postul de preºedinte al PNL
va deveni vacant, voi candida la func-
þia de preºedinte al PNL”, a explicat
Orban, citat de Agerpres. În schimb,
vicepreºedintele Daniel Chiþoiu a afir-
mat cã l-ar vedea un candidat posibil
la ºefia PNL pe Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, iar, conform Statutului PNL,
va fi creatã posibilitatea ca acesta sã
devinã membru simplu ºi sã poatã
candida la Congres, altfel, în cazul în
care se ajunge la excluderi, existã ris-
cul dezintegrãrii partidului.

ªi Klaus Iohannis ºi-a anunþat, ieri,
demisia din funcþia de prim-vicepre-
ºedinte al PNL ºi din Biroul Politic.
„Având în vedere rezultatele obþinute
de PNL la scrutinul de ieri (duminicã —
n.r.), ºi mã refer aici mai mult la rezulta-
tele obþinute în municipiul Sibiu decât
la nivel de þarã, care ºi ele sunt proas-
te, în acest context vã informez cã am
demisionat în aceastã dimineaþã (ieri
— n.r.) din calitatea de prim-vicepre-
ºedinte al PNL ºi din calitatea de mem-
bru în Biroul Politic. Am informat pre-
ºedintele partidului despre acest pas”,
a precizat Iohannis într-o scurtã decla-
raþie de presã fãcutã la Sibiu.

gii mei”, a subliniat Antonescu.  „ (...)
În urma consultãrii ºi cu mulþi colegi,
la BPN voi propune ca europarlamen-
tarii PNL sã adere la PPE. Este o deci-
zie pe care eu o voi propune ºi care
sper sã fie adoptatã — nu ne putem
asuma riscul ca Comisia Europeanã
sã fie condusã de un preºedinte so-
cialist (...) existã o compatibilitate
doctrinarã, de orientare strategicã (în-
tre PNL ºi PPE). Cine va avea mai
multe mandate între PPE ºi PES va
desemna preºedintele Comisiei Euro-
pene. Opþiunea noastrã este una foar-
te clarã pentru dreapta, pentru un pre-
ºedinte al Comisiei Europene din par-
tea PPE”, a completat Antonescu.

ALDE a reproºat PNL cã merge
cu Bãsescu

Liderii ALDE, familia politicã din
care PNL a fãcut parte pânã acum, au
reacþionat imediat, susþinând cã de-
legaþia liberalilor în PE se alãturã lui
Traian Bãsescu prin intrarea în PPE
ºi îºi aratã slãbiciunea în loc sã mear-
gã pe propria forþã în Legislativul UE.
În schimb preºedintele PPE, Joseph
Daul, i-a transmis un mesaj liderului
PNL, Crin Antonescu, în care a salu-
tat propunerea acestuia ºi a anunþat
cã popularii europeni sunt gata sã
demareze rapid toate procedurile ne-
cesare pentru aderarea la PPE. „Dom-
nule preºedinte, salut anunþul dum-

neavoastrã privind aderarea la PPE.
Împãrtãºim aceeaºi viziune, cã avem
nevoie de o forþã politicã de centru-
dreapta puternicã, pentru o Europã
stabilã ºi puternicã”, se aratã în me-
sajul preºedintelui PPE, remis ieri
agenþiei Mediafax de PNL. „Suntem
gata sã demarãm rapid toate proce-
durile necesare pentru aderarea par-
tidului la PPE, îndatã ce decizia finalã
este luatã de cãtre Partidul Naþional
Liberal. Cu sinceritate, Joseph Daul”,
se încheie mesajul.

Ponta: „Trãdãtorii ºi traseiºtii”
sunt dispreþuiþi în PE

Preºedintele PSD, Victor Ponta, a
comentat ºi el intenþia PNL de a se
afilia grupului PPE din PE, sublini-
ind cã trãdãtorii ºi traseiºtii sunt pri-
miþi în Parlamentul European, dar
sunt dispreþuiþi cum sunt dispreþuiþi
ºi în România. „O îngrozitoare min-
ciunã. Eu þin minte, l-aþi dat dumnea-

voastrã acum o sãptãmânã, când îi
spunea domnului Verhofstadt (n.r. -
Guy Verhofstadt, preºedintele
ALDE) cã noi suntem liberali ºi aºa
rãmânem. Cred cã pentru imaginea
României este un lucru foarte prost.
Numai în România s-a întâmplat, de
douã ori, nu o datã, ca un lider de
partid sã îºi ia partidul peste noapte
ºi sã ºi-l ducã dintr-o parte în alta.
Nu mai existã nici un precedent”.
Ponta a mai arãtat cã ”cei de la Bru-
xelles, Strasbourg, nu vor vorbi de-
spre Antonescu, pentru cã nu ºtiu
cine este Antonescu, ci despre fap-
tul cã în România, pentru a doua
oarã, un partid candideazã într-un fel
- PD era socialist, PNL, liberal - ºi
peste noapte, pentru cã aºa decid
liderii, trec la altã familie politicã. (...)
Sã ºtiþi cã trãdãtorii ºi traseiºtii sunt
primiþi în Parlamentul European, dar
sunt dispreþuiþi cum sunt dispreþuiþi
ºi în România”, a mai spus Ponta.

Biroul Permanent Naþional (BPN) al PNL a decis, ieri, afilierea la
Partidul Popular European (PPE) în Parlamentul European, a anunþat
purtãtorul de cuvânt al formaþiunii, Cristina Pocora. „BPN al PNL a
decis, cu majoritate de voturi, un vot împotrivã ºi 3 abþineri, ca PNL
sã se alãture grupului PPE ºi europarlamentarii noºtri sã facã parte
din PPE”, a spus purtãtorul de cuvânt al liberalilor. Potrivit acesteia,
decizia va fi înaintatã Delegaþiei Permanente care va avea loc mâine.
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Craiova a început petrecerea
aºa cum îi stã bine unui oraº care
îºi doreºte sã obþinã titlul de
Capitalã Culturalã Europeanã, cu
multe-multe evenimente care s-
au întâmplat ºi se vor mai
întâmpla, pe durata întregii
sãptãmâni, în centrul oraºului.
Soarele insistent, de-a dreptul
torid la prânz, nu i-a împiedicat
pe artiºtii de la ºcoli ºi grãdiniþe
sã-ºi îmbrace costumele speciale
ºi sã danseze cu toatã energia
pentru craioveni. „Cãluºarii” a
Liceul „Henri Coandã” ºi „Pandu-
raºii” din Castranova au fost
adevãrate delicii pentru publicul
care ºi el a fost pe mãsurã. Mulþi
trecãtori s-au oprit din mers ca
sã-i admire ºi sã-i aplaude la
final. Emoþiile care se puteau citi
uºor în ochiºorii copiilor s-au
risipit deîndatã ce au coborât de
pe scenã, când au dat iama la
tonetele cu îngheþatã. În centrul
oraºului a fost o atmosferã
specialã ºi datoritã costumelor ºi
veseliei lor molipsitoare pentru
craiovenii care nu s-au putut
abþine sã nu-ºi întoarcã privirile
dupã ei ºi sã le zâmbeascã.

De ce iubim
Craiova

Toþi cei care au trecut prin
centrul Craiovei au putut admira
ºi douã expoziþii frumoase. Fiind
create de copii, desenele au
vorbit despre copilãrie ºi frumu-
seþile ei. Una dintre ele a purtat
titlul „Copilãrie fericitã” ºi a
aparþinut elevilor de la ªcoala
Specialã ”Sf. Mina”. Copiii ºi-au
imaginat câmpuri cu verdeaþã ºi
flori, fluturi coloraþi, jocuri cu
mingea, toate bucuriile copiilor
fiind redate în acuarelã.

Alãturi, alþi copii ºi-au dorit
sã-i surprindã pe craioveni. Elevii
de la ªcoala Gimnazialã „Alexan-
dru Macedonski” din Craiova au
venit cu o expoziþia „Iubim
Craiova!”. Sub egida Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”,
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„Zile Craiovei” au debutat în forþã, ieri, în
Piaþa Prefecturii, centrul oraºului fiind inva-
dat, la propriu, de copii. Mai multe grupuri de
elevi au cântat ºi au dansat spre deliciul cra-
iovenilor, care, oricât de ocupaþi au fost, tot
s-au oprit ca sã-i admire. Picturile în culori vii
ale micilor artiºti de la ªcoala Specialã „Sfân-
tul Mina” sau imaginile în creion ale Craio-

vei surprinse de elevii de la ªcoala „Alexan-
dru Macedonski” le-au smuls trecãtorilor
zâmbete. La mãsuþele din lemn ale Bibliotecii
Judeþene, prichindeii s-au bucurat de creioa-
nele colorate ºi cãrþile de poveºti... Urmeazã
încã multe alte surprize plãcute care se vor
întâmpla în centrul oraºului, o adevãratã are-
nã a artelor în aceste zile de sãrbãtoare.

care i-a sprijinit în acest demers,
copiii s-au gândit sã confecþione-
ze plãsuþe din hârtie pe feþele
cãrora sã se regãseascã desene
cu cele mai cunoscute clãdiri din
Bãnie. Prefectura Dolj, Primãria,
Colegiul Naþional „Elena Cuza”,
Universitatea din Craiova au fost
câteva repere care au putut fi
uºor recunoscute de trecãtori.

Poezia se simte
ºi ea acasã

„Aceste desene le-am creat
special pentru acest eveniment.
Dorim sã îi îndemnãm pe
craioveni sã îºi cunoascã mai
bine oraºul”, a mãrturisit Andreea
Stoica. Eleva de la clasa a VII-a a
ªcoala „Alexandru Macedonski”
ºi-a pus semnãtura pe mai multe
desene în creion, între care ºi pe
un tablou în alb-negru redând
imaginea-simbol a Bãniei, pe
voievodul „Mihai Viteazul”.
„Ideea copiilor a fost foarte
frumoasã ºi mi s-a pãrut inge-
nioasã, motiv pentru care ne-am
decis sã o promovãm ºi noi.
Aceste plãsuþe din hârtie, desena-
te în creion cu imagini din oraº,
pot fi folosite în aceastã acþiune
de promovare intensã a Craio-
vei”, a declarat Cosmin Dragos-
te, directorul Casei de Culturã

„Traian Demetrescu”.
 Un alt eveniment ingenios al

acestei instituþii a fost ºi cel de
promovare a poeþilor craioveni.
Versurile poeþilor George Popes-
cu, Nicolae Coande, Ionel
Ciupureanu, Ileana Hinoveanu-
Ursu, Petriºor Nedelea, Gabriel
Nedea, Daniela Micu, Maria
Dinu, Luiza Mitu ºi Elena
Gabriela Lazãra au fost aºezate
într-un frumos montaj  de
muzicã ºi poezie, compus ºi
interpretat de actriþa Daniela
Ionescu.

În lumea
poveºtilor...
colorate

Creioanele colorate ºi cãrþile
cu poveºti cu care au ieºit în
piaþã doamnele bibliotecare de la
Biblioteca Judeþeanã au fost o
adevãratã încântare pentru
prichindei. Copilaºii s-au aºezat
frumos la mãsuþele din lemn ºi
ºi-au întins numaidecât mânuþele
dupã cãrticelele cu personaje din
basme. Pe toþi îi aºteptau ºi o
mulþime de creioane colorate,
proaspãt ascuþite. „Mã cheamã
Maria ºi îmi place cel mai mult sã
colorez”, a rãspuns o fetiþã cu
ochiºorii mari ºi pãrul cârlionþat
ascuns sub un baticel alb.
Alesese un creion roz ºi colora
blãniþa unui cãþeluº. „Foarte greu
o scot din casã, pentru cã ºi
acasã picteazã. Pãrinþii i-au
cumpãrat un mic ºevalet ºi de
atunci spune cã acesta este
atelierul ei de picturã”, spune
bunica. Zâmbind, o aºteaptã sã
termine desenul care e doar la
început. ªi aici e un mic atelier în
aer liber. Mãsuþa de alãturi are
ocupate toate scaunele, iar o
doamnã bibliotecarã are multã
rãbdare încercând sã le explice
prichindeilor cum se deseneazã
un soare, ce culoare trebuie sã
aibã cerul. Un domn pensionar,
cu mâinile încruciºate la spate,
tocmai intrase în mini-biblioteca
de alãturi...

Programul de astãzi:
Orele 8.00-20.00, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, Galeria

„Aman”: „Craiova, peisaje urbane” - Expoziþie artã plasticã. (Organizatori: Pri-
mãria Craiova ºi Biblioteca Judeþeanã)

Orele 8.00-20.00, Biblioteca Judeþeanã, Salonul Expoziþional: Expoziþie de
carte „Craiova de altãdatã”. (Organizatori: Primãria Craiova ºi Biblioteca)

Orele 10.00-17.00, Galeria „Arta”: Muzeul benzii desenate – expoziþie. (Or-
ganizatori: Primãria Craiova ºi Muzeul de Artã Craiova)

Ora 10.00,  Piaþa „Mihai Viteazul”: „Craiova, oraºul copilãriei mele” -
expoziþie de desen. (Organizatori: Primãria ºi Colegiul Naþional „Carol I”)

Ora 10.00, cartier Craioviþa Nouã – Esplanada Orizont, cartier Valea Ro-
ºie – Zona Pieþei, cartier Rovine – zona Poºtã, zona Doljana: Campania „Avon
luptã împotriva cancerului la sân”. (Organizatori: Primãria Craiova ºi Avon
Cosmetics)

Orele 10.00-18.00, Piaþa „William Shakespeare”: Campanie gratuitã de
mãsurare a tensiunii arteriale, greutãþii corporale ºi testarea glicemiei. (Orga-
nizatori: Primãria ºi ªcoala Postlicealã Sanitarã „Christiana” Craiova)

Orele 10.30-13.30, Sala Studio ºi Aula „Al. Buia” (Clãdirea Agronomiei):
“ªantiere de actorie” – grupa 1. (Organizatori: Primãria Craiova ºi Universita-
tea din Craiova – Facultatea de Litere)

Ora 11.00, traseul Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” – Pod Electro –
Severinului – Teatrul „Colibri”: Autobuzul cu pãpuºi “La bulivar, birjar!”. (Or-
ganizatori: Primãria Craiova, Teatrul „Colibri”, R.A.T. Craiova)

Ora 11.00, Piaþa „Mihai Viteazul” – zona fântânii muzicale: „Craiova, oraºul-
copilãriei mele” – expoziþie de fotografie. (Organizatori: Primãria Craiova ºi
Colegiul Naþional „Carol I”)

11.00, aleile din jurul Casei Bãniei: „Festivalul Naþional al Tradiþiilor”. (Or-
ganizatori: Primãria Craiova ºi Muzeul Olteniei)

11.00, aleile din jurul Casa Bãniei: Expoziþie cu vânzare de obiecte hand-made.
(Organizatori: Primãria Craiova ºi Penitenciarul Craiova)

Ora 11.00, Holul Filarmonicii „Oltenia”: Concurs ºi expoziþie de artã plasticã
– „Lumea vãzutã de copii” (Organizatori: Primãria Craiova ºi ªcoala Gimnazia-
lã „Gheorghe Þiþeica”)

Orele 11.30-14.00, Piaþa „Mihai Viteazul” – zona fântânii – tunel: “Noi ºi
lumea” – expoziþie artã fotograficã. (Organizatori: Primãria Craiova ºi ªcoala
Gimnazialã “Sf. Mina”)

Orele 12.00-13.00, Piaþa „William Shakespeare”: Un vis de mai – street
performing. (Organizatori: Primãria Craiova ºi Facultatea de Litere)

Orele 12.00-17.00, Piaþa „Mihai Viteazul”: „Craiova, citeºte!” – Ateliere de
desen, picturã, lecturã din poveºtile copilãriei. (Organizatori: Primãria Craiova
ºi Biblioteca Judeþeanã)

Orele 16.00-17.30, Sala Studio ºi Aula „Al. Buia” (Clãdirea Agronomiei):
“ªantiere de actorie”. (Organizatori: Primãria ºi Facultatea de Litere)

Ora 16.30, Biblioteca Judeþeanã: Searã de film – „Osânda”, cu Amza Pellea,
Sergiu Nicolaescu. (Organizatori: Primãria ºi Biblioteca)

Orele 17.00-19.00, Piaþa „Mihai Viteazul” – zona fântânii – tunel: Ateliere
picturã, picturã-gips, confecþionare bijuterii. (Organizatori: Primãria Craiova ºi
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”)

18.00, Salonul Medieval al Casei de Culturã „Traian Demetrescu”: „De la
Cetatea Bãniei la Cetatea Poeziei” – maraton literar. (Organizatori: Primãria
Craiova ºi Casa de Culturã)

Ora 18.00, cartier Rovine – zona Poºtã: “La joacã prin lumea poveºtilor” –
spectacol. (Organizatori: Primãria Craiova ºi Teatrul „Colibri”)

Ora 18.30, restaurantul Minerva – Piaþa „Mihai Viteazul” – Piaþa „William
Shakespeare”: Parada port popular. (Organizatori: Primãria Craiova ºi Muzeul
Olteniei)

Ora 18.30, Teatrul Naþional „Marin Sorescu”: Spectacol aniversar: „Della-
keza de la teatru – 60 de ani pe scenã” – regia Bogdan Cristian Drãgan. (Orga-
nizatori: Primãria Craiova, TNC, TVR Craiova)

Ora 19.00, cartier Rovine – zona Poºtã: concert extraordinar „Mândru-i pla-
iul oltenesc” al Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase”. (Organizatori: Primãria
Craiova ºi Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase”)
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Medicii dentiºti din judeþul
Dolj se declarã îngrijoraþi de nu-
mãrul relativ mic al celor care
trec pragul cabinetelor stomato-
logice pentru un control medi-
cal de rutinã. În schimb, sunt tot
mai mulþi cei care ajung la doc-
tor, cu afecþiuni ale dinþilor din-
tre cele mai grave. Din cauza sã-
rãciei, cei mai mulþi doljeni ajung
la dentist doar atunci când du-
rerile de dinþi devin insuportabi-
le. În unele situaþii este însã prea
târziu. Oamenii nu mai ajung la
stomatolog pentru cã serviciile
medicale sunt prea scumpe. În
þãri precum Germania, Belgia,
Franþa sau Croaþia, statul supor-
tã între 70 ºi 80% din valoarea
tratamentelor. În România însã
în ultimii ani nu s-au mai acor-
dat bani în acest domeniu. Aºa
se face cã mulþi ajung la dentist

Consultaþiile la dentistConsultaþiile la dentistConsultaþiile la dentistConsultaþiile la dentistConsultaþiile la dentist
vor fi decontate de CASvor fi decontate de CASvor fi decontate de CASvor fi decontate de CASvor fi decontate de CAS

Comisia românilor de pretutin-
deni din cadrul Senatului Româ-
niei organizeazã astãzi, o nouã dez-
batere pe tema „Propuneri legis-
lative pentru modificarea ºi com-
pletarea art. 11 din Legea nr. 21
din 1 martie 1991 a cetãþeniei ro-
mâne”. Dezbaterea va avea loc la
Palatul Parlamentului din Bucu-
reºti, la Sala „Avram Iancu” din
Senatul României, iar reprezen-
tanþilor românilor din Ucraina,
Republica Moldova, Bulgaria,
Macedoniei ºi Serbiei li se vor alã-
tura la discuþii ºi mai mulþi lideri

Legea cetãþeniei române, rediscutatã
cu românii din comunitãþile istorice

Dupã ce în ultimii ani nicio
consultaþie la medicul dentist nu
a mai fost gratuitã, autoritãþile
au anunþat cã, de la 1 iunie a.c.,
asiguraþii CAS ar putea sã nu mai
fie nevoiþi sã scoatã bani din bu-
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când este foarte târziu.

Spãlatul pe dinþi, o raritate
Lucrurile s-ar putea schim-

ba însã începând cu luna iunie
a.c. Potrivit reprezentanþilor Mi-
nisterului Sãnãtãþii, vor exista
douã tipuri de pachete: unul
minimal, care se adreseazã pa-
cienþilor neasiguraþi ºi unul de
bazã. Din pãcate, însã, rãmân
celelalte probleme care þin de
mentalitate ºi de lipsa educaþiei
în domeniul sãnãtãþii orale. De-
ficienþe mari sunt în continuare
la capitolul spãlat pe dinþi ºi ast-
fel s-a ajuns la situaþia în care
prima vizitã la medicul dentist
presupune deja tratament sto-
matologic. Medicii explicã fap-
tul cã afecþiunile orale pot fi pre-
venite prin mãsuri simple ºi efi-
ciente. Este greu de crezut însã

cã acest lucru se
poate întâmpla ºi
într-o þarã în care
nici mãcar spãla-
tul  pe dinþ i  nu
este  o  pract icã
zilnicã. În privin-
þa  obiceiur i lor
nesãnãtoase, me-
dicii au insistat,
în mai multe rân-
duri, asupra fap-

tului cã mulþi dintre
elevi nu ºtiu încã sã se
spele pe dinþi, o altã
problemã subliniatã fi-
ind alimentaþia nesã-
nãtoasã.

Chiar dacã medicii
stomatologi susþin cã
schimbarea periuþei
de dinþi trebuie sã aibã
loc o datã la 3 luni,
studiile de piaþã aratã sã se fo-
loseºte în medie, la nivel urban,
aceeaºi periuþã de dinþi timp de
un an ºi jumãtate. În plus, deºi
majoritatea românilor susþin cã
respectã regulile elementare de
igienã dentarã, declarând cã îºi
periazã dinþii de douã ori pe zi –
deºi nu imediat înainte de a mer-
ge la culcare –, studiile de piaþã
aratã cã românii consumã de
fapt puþin peste un tub de pastã
de dinþi pe an (media naþionalã)
ºi aproape douã tuburi pe an la
nivel urban, în timp ce la nivel
rural s-a calculat cã se consu-
mã în medie un tub de pastã de
dinþi la aproape 6 ani.

Vizita la medicul dentist,
mãcar o datã pe an

În prezent 4 din 10 persoane
prezintã probleme cauzate de
placa dentarã bacterianã, iar 3 din

10 au respiraþia urât mirositoare
ºi dinþi sensibili. Cele mai frec-
vente simptome pentru dinþi sen-
sibili sunt durerile apãrute în mo-
mentul în care mãnâncã produse
reci sau calde (91%), urmate de
durerea produsã de consumul
produselor dulci/acre (50%) sau
atunci când intrã în contact cu
aerul rece (47%). Cei cu proble-
me ale gingiilor au prezentat în
cea mai mare parte sângerarea
gingiilor dupã periaj, iritarea gin-
giei ºi inflamaþii ale acesteia.

În ceea ce priveºte diferenþe-
le de comportament între restul
europenilor ºi români la capitolul
vizitã la medicul dentist, cifrele
vorbesc de la sine. Cei mai mulþi
dintre occidentali merg la stoma-
tolog pentru control de rutinã sau
tratament de curãþare. În ceea ce
priveºte motivele pentru care unii
dintre europeni nu au consultat

un medic dentist în ultima perioa-
dã, principala motivaþie este ace-
ea cã problemele dentare nu au
fost suficient de grave (33%). Al
doilea motiv menþionat pentru a
nu consulta un dentist a fost ab-
senþa dinþilor naturali (16%), ur-
mat îndeaproape de costul ridi-
cat al examenelor de rutinã ºi al
tratamentului (15%). De altfel, în
unele þãri, vizita la medicul den-
tist este obligatorie o datã pe an
sau chiar la fiecare ºase luni pen-
tru ca persoanele asigurate sã
continue sã beneficieze de asi-
gurarea medicalã.

În schimb, în România, mo-
tivele ultimei vizite la medicul
dentist au fost controlul de ru-
tinã sau tratamentele de curãþa-
re (27%), tratamentul de rutinã
(31%) ºi tratamentul de urgen-
þã (40%).

RADU ILICEANU

zunar pentru un consult. Minis-
terul Sãnãtãþii va relua decontã-
rile cãtre stomatologi. Asta în
contextul în care tot mai puþin
pacienþi trec pragul cabinetelor
stomatologice.

ai unor asociaþii active din Româ-
nia care susþin demersul români-
lor de dincolo.

Membrii Comisiei pentru co-
munitãþile de români din afara gra-
niþelor þãrii din Camera Deputaþi-
lor au dat aviz pozitiv, cu majori-
tate de voturi (10 voturi pentru, 1
vot împotrivã ºi 2 abþineri), pro-
punerii legislative privind modifi-
carea art. 11 din Legea cetãþeniei
(nr. 21/1991). Iniþiatorii proiectu-
lui de lege (senatorul Viorel Ba-
dea ºi deputatul Eugen Tomac)
propun reglementarea posibilitãþii

acordãrii cetãþeniei române, la ce-
rere, persoanelor de etnie româ-
nã aparþinând minoritãþilor naþio-
nale, minoritãþilor lingvistice sau
grupurilor etnice existente în alte
state, indiferent de etnonimul fo-
losit, care cunosc limba românã.

De asemenea, solicitanþii tre-
buie sã dovedeascã, prin com-
portament, acþiuni ºi atitudine, lo-
ialitate faþã de statul român, sã nu
întreprindã sau sã sprijine acþiuni
împotriva ordinii de drept sau a
securitãþii naþionale sau sã nu fi
întreprins vreodatã asemenea ac-
þiuni. Totodatã, solicitanþii trebu-
ie sã fi împlinit 18 ani ºi sã fie
cunoscuþi cu o bunã comporta-
re, sã nu a fost condamnaþi în þarã
sau în strãinãtate pentru o infrac-
þiune care îi face nedemni de a fi
cetãþean român. Reamintim cã
proiectul de lege a trecut de Se-
nat prin adoptare tacitã la sfârºi-
tul lunii aprilie a.c. ºi a fost trans-
mis spre dezbatere Camerei De-
putaþilor în data de 5 mai.

Cea mai cunoscutã emisiune
de talent-show cu copii, „Next
Star”, este în cãutarea copiilor
talentaþi pentru un nou sezon.
Duminicã, 1 iunie, în intervalul
orar 10.00-15.00, copiii cu vâr-
sta cuprinsã între 4 ºi 13 ani, care
cânta, danseazã sau au talent ac-
toricesc, sunt aºteptaþi la Palatul
Copiilor din Craiova (strada „Si-
mion Bãrnuþiu nr. 20). Ei trebuie
sã fie însoþiþi de un pãrinte, tuto-
re legal sau adult care face dova-

Showul „Next Star”, în cãutare

de copii talentaþi la Craiova!
da unei împuterni-
ciri. La preselecþie
pot participa atât
copii care cânta cu
vocea, cât ºi cei
care studiazã un in-
strument muzical.
Se admit grupuri,
indiferent de numã-
rul membrilor. Par-
ticipanþii la casting
pot opta sã se pre-
zinte cu o piesã vo-
calã, o melodie in-

strumentalã sau un fragment
dintr-o piesã de teatru, dans, nu-
mãr de circ, pantomimã, gimnas-
ticã artisticã etc. Copiii care cânta
cu vocea se pot prezenta cu ne-
gative, se pot acompania la un
instrument sau pot cânta a cap-
pella. Înscrierile se vor face la faþa
locului, în baza actelor de identi-
tate ale ambilor pãrinþi ºi a certi-
ficatului de naºtere al copilului.
Echipa „Next Star” le ureazã suc-
ces tuturor candidaþilor!MARGA  BULUGEAN
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Comuna Cetate –
93,93% vot
pentru „stânga”

Alianþa electoralã PSD –
UNPR – PC a obþinut un suc-
ces zdrobitor la alegerile euro-
parlamentare de duminicã, în
Dolj. Asta pentru cã 55,98%
din voturile valabil exprimate,
mai precis 117.597, s-au în-
dreptat cãtre „stânga”. Cel mai
mare procent favorabil Alian-
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Alegerile europarlamentare de duminicã,
la Dolj, au reconfirmat aºteptãrile, în sensul
cã Alianþa electoralã PSD – UNPR – PC s-a
plasat pe primul loc cu un scor rezonabil:
55,98%. La o ratã de participare de 37,86%.
Pe locul urmãtor s-a situat PDL (14, 93%),
urmat de PNL (9,38%), ºi... candidatul inde-
pendent Mircea Diaconu (5,09%). Partidul
Miºcarea Popularã – lipsit de structuri or-
ganizatorice – a fãcut doar 4,67%. Celelalte
forþe politice, (PRM, Noua Republicã, Forþa
Civicã, PNÞCD, UDMR, Partidul Verde, Par-
tidul Dreptãþii Sociale, Alianþa Naþionalã a
Agricultorilor, Partidul Poporului-Dan Dia-
conescu), ca sã nu mai spunem candidaþii in-
dependenþi, s-au dovedit lipsite de vizibili-
tate publicã, mesaj adecvat ºi, în consecin-
þã, de interes din partea alegãtorilor. Succe-
sul Alianþei electorale PSD – UNPR – PC,
de fapt al social-democraþilor doljeni, rãsplã-
teºte într-un fel strãdania liderilor din teri-
toriu, dar îndeosebi a militanþilor sãi, neo-
bosiþi timp de o lunã. În aceeaºi idee, pro-
centul menþionat (55,98%), chiar în condi-

þiile unui absenteism de luat în seamã, suge-
reazã cota de încredere, în continuare accep-
tabilã pe care o au social-democraþii într-una
dintre redutele PSD la nivel naþional. Cam
aºa ar putea fi interpretat „scorul”, realmen-
te satisfãcãtor, dacã se priveºte jumãtatea
plinã a paharului. Dacã se priveºte partea
goalã, atunci orice comentariu pertinent nu
poate face abstracþie de degringolada libe-
ralilor, care oricum nu se mai înþeleg între
ei, de reculul PDL Dolj, în continuare în con-
valescenþã, de anemia PMP, ca sã nu mai
pomenim de figuraþia Forþei Civice sau Noua
Republicã. Cum toate acestea rãmân ches-
tiuni de “bucãtãrie internã”, fotografia ne-
miºcatã a ceea ce s-a întâmplat nu le poate
trece cu vederea. Ca o pãrere, calitatea me-
sajelor n-a fost deloc seducãtoare, mulþi din-
tre alegãtori fiind ºi acum nedumeriþi asupra
scopului votului lor. Ori, a fost un vot pen-
tru o garniturã de candidaþi de centru-stân-
ga, consideratã mai bunã decât celelalte, spre
a merge în Parlamentul European. A fost
vorba despre un vot eminamente pro-euro-
pean. Devotat stângii europene ºi implicit
þãrii. Un succes, cum spuneam rezonabil,
rãmâne întotdeauna ceea ce este. Dar în ca-
zul de faþã el este ºi un semnal în perspecti-
va alegerilor prezidenþiale.

þei s-a înregistrat în comuna
Cetate, unde 93,93% din vo-
tanþi (2.788) au ales sã punã
ºtampila pe lista PSD-UNPR-
PC. Alte comune unde s-a în-
registrat scoruri foarte mari au
fos t  Cârcea ,  cu  86 ,30% º i
Amãrãºtii de Sus, cu 85,19%.
Nu reprezintã nici o surprizã
clasarea pe locul al doilea a
Partidului Democrat Liberal, cu
14, 93% (31.359 voturi) – cel
mai mare procent al acestui

partid fiind înregistrat în co-
muna Ghindeni (59,00%) –, ur-
mat de Partidul Naþional Libe-
ral cu 9,38% (19.715 voturi),
cea mai „galbenã” comunã dol-
jeanã fiind Seaca de Pãdure,
unde  l ibera l i i  au  obþ inut
66,25%. Nou-înfiinþatul Partid
Miºcarea Popularã (4,67%) a
fost depãºit de independentul
Mircea Diaconu, care a obþinut
în Dolj 10.701 voturi, rezul-
tând un procent de 5,09%.

Alte rezultate înregistrate în
Dolj: Partidul Poporului-Dan
Diaconescu – 3,16% (6.657
voturi), Partidul România Mare
– 2,2% (4.243 voturi), Alianþa
Naþionalã a Agricultorilor –
0,48% (1.029 voturi), Partidul
Dreptãþii Sociale – 0,24% (519
voturi), Forþa Civicã – 1,26%
(2.652 voturi), Partidul Noua
Republicã – 0,10% (225 vo-

turi), Partidul Verde – 0,16%
(340 voturi), Partidul Ecologist
Român – 0,46% (970 voturi),
Partidul Alternativa Socialistã –
0,15% (335 voturi), Partidul
Naþional Þãrãnesc Creºtin De-
mocrat – 0,53% (1.114 voturi).

Cel mai mic numãr de voturi
în Dolj dintre partide l-a obþi-
nut UDMR – 215 – ceea ce-i
aduce un procent de 0,10%, iar
dintre candidaþii independenþi
Constantin Titian Filip – 113
voturi (0,05%).

Prezenþã la vot –
37,86% peste
media pe þarã

Semn cã mesajele partidelor,
acolo unde au existat, n-au fost

convingãtoare este prezenþa
destul de redusã la urne a dol-
jenilor. Numãrul total al alegã-
torilor înscriºi pe listele elec-
torale permanente în Dolj a
fost de 583.379, iar la urnele
deschise de la ora 7.00 ºi pânã
la 21.00 s-au prezentat 37,86%
din alegãtori, adicã 220.872.
Dintre aceºtia, 30.209 au vo-
tat pe liste suplimentare. Pro-
centul este superior celui înre-
gistrat la nivelul þãrii (32,16%),
însã nu cu mult ºi, ca de obi-
cei, votanþii din mediul rural
sunt cei care ridicã procentul
de participare. În plus, fie cã a
fost vorba despre intenþie, fie
de neºtiinþã, la finalul numãrã-
torii s-au adunat 10.834 de vo-
turi nule.

Craiova în top
Un numãr de 66.504 craioveni a ieºit la vot, duminicã, aproape

jumãtate, respectiv 30.007 (45,12%) punând ºtampila pe lista de
candidaþi ai Alianþei PSD – UNPR – PC. Alþi 7.749 dintre craioveni
au preferat PDL (11,65%), în timp ce PNL a strâns sufragiile a
5.707 craioveni (8,58%). ªi în celelalte oraºe din Dolj Alianþa PSD-
UNPR-PC a ieºit pe primul loc, cu procente mai mici sau mai mari:
Bechet – 71,59%, Bãileºti – 40,72%, Calafat – 60,71%, Dãbuleni
– 64,62%, Filiaºi – 55,07%, Segarcea – 73,59%.
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Clienþii Bãncii Comerciale Române
(BCR) posesori de carduri au efectuat, în
primele patru luni ale acestui an, circa
500.000 de tranzacþii la POS-urile insta-
late în farmacii, cu o valoare totalã de
peste 30 milioane lei. Tranzacþiile din do-
meniul farmaceutic câºtigã un loc impor-
tant în topul cheltuielilor curente efectua-
te de cãtre clienþii bãncii, valoarea medie
a unei tranzacþii fiind de peste 60 lei. Clien-
þii BCR posesori de carduri de credit au
fãcut tranzacþii în domeniul farma, în ace-
eaºi perioadã, în valoare de peste 4,2 mi-
lioane lei iar valoarea pe care BCR a înre-
gistrat-o pentru a  fi oferitãînapoi în con-
turile clienþilor sãi, utilizatori de carduri
de credit, în cadrul Programului Bun de
platã a fost de peste 42.000 lei. „Vrem sã
aducem în prim plan beneficiile, eficienþa
ºi importanþa parteneriatelor pentru clien-
þii noºtri, posesori de carduri. Astfel, prin
extinderea numãrului de parteneri afiliaþi

TTTTTranzacþii de peste 30 milioane lei fãcuteranzacþii de peste 30 milioane lei fãcuteranzacþii de peste 30 milioane lei fãcuteranzacþii de peste 30 milioane lei fãcuteranzacþii de peste 30 milioane lei fãcute
de posesorii de carduri BCR în farmaciide posesorii de carduri BCR în farmaciide posesorii de carduri BCR în farmaciide posesorii de carduri BCR în farmaciide posesorii de carduri BCR în farmacii

programului de platãîn rate fãrã dobândã,
prin oferirea de bani înapoi în cont la orice
tip de tranzacþie efectuatã la comercianþii
din þarã/strãinatate/online alãturi de acor-
darea unui beneficiu direct, întrunim deja
3 elemente ale unei oferte de produs unica
în piaþa cardurilor din Romania. Suntem în-
cântaþi de lansarea acestei campanii alãturi
de unul dintre partenerii noºtri strategici,
Help Net”,a declarat Dorin Iancu, ºef De-
partament Acceptare Carduri, BCR.

Programul “Bun de platã”

BCR a lansat, la finalul anului trecut,
un program de loialitate aferent cardu-
rilor de credit pentru persoane fizice –
Programul “Bun de platã”.BCR acordã
lunar bani înapoi în conturile clienþilor

în valoare de 2% pentru toate tranzac-
þiile efectuate la o gamã largã de cate-
gorii de comercianþi din þarã, strãinãta-
te ºi online (benzina, moda, utilitati, re-
staurante, locuri de distractii, bilete
avion, hoteluri). Ca ºi noutate absolutã
pe piaþa bancarã, clienþii vor primi ºi 1%

BCR ºi Help Net au semnat, recent, un
parteneriatprin care clienþii farmaciilor
Help Net pot plãtiprodusele achiziþionate
în 2 sau 3 rate fãrã dobândãprin cadrul
de credit BCR. Adiþional, orice utilizator
al unui card de credit BCR acumuleazã
automat pentru toate plãþile prin card ºi
1% bani înapoi în cont pentru fiecare pla-
tã la comercianþi, în cadrul programului
de loialitate Bun de Plata, lansat la fine-
le lui 2013.

cash back aniversar acordat o datã pe
an pentru toate celelalte cumpãrãturi
efectuate prin cardul de credit. Prin Pro-
gramul “Bun de platã” cardul de credit
BCR aduce astfel beneficii clienþilor ºi
devine o modalitate de platã preferatã mai
comodã ºi, în esenþã, mai ieftinã decât
numerarul. “Suntem deosebit de bucu-
roºi sã demarãm împreuna cu partenerii
noºtri o astfel de campanie. Noi, la Help
Net suntem pregatiþi în permanenþã cu
produse potrivite, servicii de excepþie ºi
cu cele mai bune sfaturi pentru o viaþã
sãnãtoasãºi echilibratã. Ne-am alãturat
acestui proiect pentru cã suntem într-o
continuã dezvoltare de campanii de fi-
delizare dedicate creºterii satisfacþiei
clienþilor noºtri”, a declarat Loredana Bu-
has, Manager Departament CRM Help Net.

Farmexim a ales Volvo Trucks
pentru extinderea flotei de autovehicule

Achiziþia modelului Volvo FL
vine în sprijinul strategiei Farme-
xim de dezvoltare, care include
ºi completarea flotei sale auto cu
o capacitate mai mare de trans-
port, care sã asigure distribuþia
la scarã naþionalã. Noile autoca-
mioane Volvo FL vor fi folosite
pentru transportul de produse
farmaceutice de la noul centru
logistic al companiei aflat în Ba-
loteºti cãtre centrele de distribu-
þie regionale. “Pentru a creºte
eficienþa distribuþiei naþionale am
ales sã deþinem ºi sã gestionãm
propria flotã. Am ales modelul
Volvo FL pentru caracteristicile
sale constructive ºi structurale
care îl fac uºor de utilizat ºi de
întreþinut. De asemenea, capaci-

tatea sa de transport corespunde strate-
giei noastre de dezvoltare logisticã. La în-
ceputul anului am inaugurat un nou cen-
tru în Baloteºti, în urma unei investiþii de
16 milioane de euro, iar în urmãtoarea pe-

rioadã planificãm ºi extinderea spaþiului
alocat depozitului de la Timiºoara”, a de-
clarat Ovidiu Buluc, director general Far-
mexim.

Rezultatul tehnologiilor inovatoare
Volvo FL este modelul cel mai mic din

gama de camioane produse de Volvo
Trucks, noua versiune fiind lansatã în
2013. Este compact ºi uºor de manevrat,
cu o ergonomie proiectatã sã ofere stan-
darde înalte în privinþa siguranþei active ºi
pasive. Acestea contribuie la protecþia
ºoferului, a celorlalþi participanþi la trafic,
precum ºi la evitarea incidentelor care
afecteazã disponibilitatea camionului. “Am
propus partenerului nostru modelul Volvo
FL pentru capacitatea mare de încãrcare
ºi manevrabilitatea superioarã, atribute
esenþiale pentru o distribuþie eficientã. La
acestea se adaugã ºi consumul redus de
combustibil, rezultatul tehnologiilor ino-
vatoare create de Volvo Trucks”, a decla-
rat Sigurd Wandel, director general Vol-
vo Group Trucks Romania.

 Asociaþia ROI ºi ªcoala de Valori îm-
preunã cu comunitatea de afaceri craiovea-
nã ºi Liceul tehnologic Auto deruleazã pro-
iectul „Adoptã un liceu”. Obiectivul gene-
ral  al proiectului este acela de a contribui
la optimizarea procesului de comunicare,
informare ºi promovare în mediul local a
acþiunilor viitoare, de a aduce la cunoºtiin-
þã publicului larg beneficiile aduse de im-
plementarea unui astfel de proiect la nivel
local ºi trasarea de noi obiective organiza-
þionale ºi de business. În acest context,
Asociaþia ROI ºi ªcoala de Valori organi-
zeazã workshopul „Adoptã un Liceu”, eve-
niment care se va desfãºura, astãzi, înce-
pând cu ora 13.30 la Baza Sportivã Popeci.

„Adoptã un liceu”,
un proiect de succes

  Farmexim, prima companie de import
ºi distribuþie de medicamente înfiinþatã în
România, a achiziþionat recent 6 autovehi-
cule din gama medie produse de Volvo
Trucks, pentru distribuþia la nivel naþional.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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GEORGE POPESCU

Fuge ireparabil timpul, avertizau latinii,
cu privirile aruncate imperial în clepsidre-
le din care nisipul ºiroia cu impedanþa si-
labelor horaþiene scandate spre un viitor
incert. Prin codrii maiestuoºi ruºinaþi de
virginitatea lor de-acum pe veci pierdutã
–  ai geþilor ºi ai urmaºilor lor de mai târ-
ziu –  nu timpul, nenãscut încã, ar spune
Nichita, ci vremea vremuia eminescian.

Aflu, nu fãrã un acidulat mugurel de
stupoare, cã Valer Dellakeza îºi invitã con-
citadinii, disearã, sub cupola Naþionalu-
lui craiovean, pe scena cu care s-a logo-

Artistul ºi CetateaArtistul ºi CetateaArtistul ºi CetateaArtistul ºi CetateaArtistul ºi Cetatea
dit ºi s-a încununat cu
fascinantã reciprocitate,
la un întâlnire-spectacol,
un fel de par lui même
sau un auto-portret sin-
gular, în tuºa inefabilã a
singularitãþii sale deja
canonizate.

Craiovean de o rarisi-
mã amplitudine ºi român
de o nicicând dezminþitã
autenticitate, Valer Del-
lakeza e un ingenios ºi in-
cendiar risipitor de sine.
El rãmâne nu doar un
actor, memorabil creator
al unor partituri mutate

în Memoria muzealã a Teatrului craiovean
ºi a celui românesc, ci Artistul; un pãti-
maº peste un snop de haruri pe care nici-
un orgoliu nu l-a sustras cheltuirii lor în-
tru încântarea zecilor de mii de specta-
tori ce l-au privit, l-au admirat, l-au iubit,
l-au rãsfãþat cu acelaºi gust al risipirii de
o gratuitate aproape divinã.

Fuge ireparabil timpul, prietene Hora-
þiu, iar vremea vremuieºte peste noi într-
un prezent aproape impudic în care cul-
tul – ºi cultura – valorilor parcã a ieºit
din… rând, lãsându-ne pradã unui gust

nefast al dezmãþului, al precaritãþii, în artã
ca ºi în viaþã, colcãind de artefacte mize-
re ºi de exhibiþii insalubre.

Mi-l amintesc, pe Valer Dellakeza, prin
anii unei tinereþe norocoase, prin compli-
citatea acelui dezgheþ ideologic ce coin-
cidea, deloc accidental, cu marile revolte
studenþeºti din 1968. L-am cunoscut, mai
întâi, în cetate, sedat de excesul sãu de
umanitate ºi, iarãºi, risipitor de prietenie,
aceastã valoare stelarã a fiinþei noastre
pasagere. Apoi, pe scenã, la fel de sedus
ºi de sedat, tânãrul din mine din acea bo-
emã smucitã spre maturizare, de atuurile
ce aveau sã-i sculpteze personalitatea într-
un bronz cãruia propriul nostru orgoliu îi
este încã dator: o dicþie – ºi o voce – ar-
gãsitã pe o sonoritate contrapunticã (nu
mi l-am imaginat niciodatã în vreun „re-
citativ” decât cumva monologal în tradi-
þia artiºtilor pelegrini medievali din târgu-
rile italice cãrora geniul lui Dario Fo avea
sã le restituie prestigiosul statut), jocul
privirilor interferând, cu o elocvenþã de-
finitivã, întregul eºafodaj scenografic al
mobilitãþii de pe scenã ºi, pe deasupra,
gestica sa de mucalit iscodind în pliurile
mai puþin vizibile ale personajelor cãrora
le restituia îndreptãþirea la viaþã.

O bonomie rarã ºi molipsitoare, a omu-

lui, ca ºi a actorului. Un Artist. ªi m-am
întrebat, uneori, dacã nu cumva în pre-
ferinþa sa pentru acest cuvânt de maximã
ambiguitate nu se insinueazã ceva din sim-
plitatea reþinutã cu care, cam tot prin tim-
puriul Ev Mediu, un Giotto ºi alþi colegi
de-ai sãi preferau sã se prezinte drept…ar-
tiºti. Cu amendamentul cã atunci seman-
tica îi alinia unei bresle, a meºterilor. Ori
a meºteºugarilor. Fãcãtori, adicã, de ope-
re ce-aveau sã se transforme în minuni.

Cât despre Valer, cel „al Bisericii”,
dac-ar fi sã-i traduc numele de familie,
nu mi-l pot scoate din memorie din ace-
le extraordinare partituri goldoniene ºi
cehoviene, în care harul sãu se revãrsa,
captivant ºi molipsitor, peste sala redu-
sã la o tãcere grãitoare.

ªi la acest privilegiat moment aniver-
sar, nu-mi pot reþine, sub voalul unei pre-
þuiri pe care am pãcãtuit de a nu i-o fi
declarat-o, gândul iscoditor prin cotloa-
nele Cetãþii noastre prea des tãgãduite ºi
pe care l-aº dori ca un memento: o cetate
care îºi preþuieºte valorile îºi rezervã
ºansa, sacrã, a propriei nemuriri. Act de
identitate peste timp. Chiar ºi când vre-
muirea, insidioasã, pare mai neiertãtoare
ca oricând.

LA MULÞI ANI, Valer Dellakeza!

În intervalul 10-12 iunie se va
desfãºura evaluarea competenþe-
lor lingvistice de comunicare ora-
lã în limba românã, urmatã de eva-
luarea competenþelor lingvistice
de comunicare oralã în limba ma-
ternã (11-13 iunie) ºi  evaluarea
competenþelor digitale (16-20 iu-
nie). În perioada 23-27 iunie va
avea loc evaluarea competenþelor
lingvistice într-o limbã de circu-
laþie internaþionalã.

Probele scrise vor începe pe 30
iunie, atunci când va avea loc exa-
menul la Limba ºi literatura româ-
nã, urmat de examenul la Limba
ºi literatura maternã (1 iulie) ºi
proba obligatorie a profilului (2
iulie), ºi se vor încheia pe 4 iulie,
când va avea loc proba la alegere
a profilului ºi specializãrii. Afiºa-
rea rezultatelor se va face pe 7

Au început înscrierile
pentru Bacalaureat

iulie, în aceeaºi zi putând fi depu-
se ºi contestaþiile, care vor fi re-
zolvate pânã pe 10 iulie. Rezulta-
tele finale la prima sesiune a exa-
menului de bacalaureat 2014 se
vor afiºa pe 11 iulie.

Elevii care nu iau bacalaurea-
tul din prima sesiune au la dispo-
ziþie o nouã sesiune, în perioada
august-septembrie 2014. Candi-
daþii au dreptul sã susþinã exame-
nul fãrã taxã de cel mult douã ori,
prezentãrile ulterioare la examen
fiind condiþionate de achitarea
unor taxe (230 de lei în cazul ab-
solvenþilor din seriile anterioare
care nu au trecut de examen de
cel puþin douã ori). Anul trecut,
aproximativ 47% din absolvenþii
de liceu au reuºit sã promoveze
bacalaureatul.

ALINA DRÃGHICI

Înscrierea candidaþilor la examenul de bacalaureat,
sesiunea iunie-iulie, a început ieri ºi dureazã pânã vineri,

30 mai, în timp ce înscrierile pentru sesiunea august-
septembrie vor avea loc în perioada 14-18 iulie, potrivit

calendarului stabilit de Ministerul Educaþiei.

În cadrul Zilelor Cra-
iovei, ce se deruleazã în
perioada 26 mai – 1 iu-
nie, Universitatea din
Craiova, prin intermediul
Facultãþii de Litere, De-
partamentul de Arte, îi
invitã pe craioveni sã ia
parte la un program com-
plex de activitãþi, la care
tinerii oraºului, dar nu
numai, pot sã descopere
mediul artistic ºi mijloa-
cele specifice procesului
de formare de priceperi
ºi deprinderi aferente
actoriei, o provocare utilã pentru
cei ce doresc sã urmeze o specia-
lizare vocaþionalã.

Astfel, zilnic, în perioada 26 – 30
mai, au loc urmãtoarele activitãþi:
• Orele 10.30-13.30, Sala

Sudio ºi Aula „Al. Buia” (Facul-
tatea de Agriculturã ºi Horticul-
turã): “ªantiere de actorie” – gru-
pa 1. Workshopuri practice. Orga-

Universitatea din Craiova sãrbãtoreºte
Zilele Municipiului Craiova

nizator: Facultatea de Litere, De-
partamentul de Arte;
• Orele 12.00-13.00,  Piaþa

„William Shakespeare”: “Un
vis de mai” – street performing.
Aceastã activitate presupune inter-
pretarea contemporanã a celebrei
piese de teatru “Visul unei nopþi de
varã” de William Shakespeare. Vor
avea loc reprezentaþii interactive,

publicul fiind invitat sã ia
parte la poveste.
• Orele 16.00-

17.30, Sala Sudio ºi
Aula „Al. Buia” (Fa-
cultatea de Agricultu-
rã ºi Horticulturã):
“ªantiere de actorie” –
grupa 2. Asistenþã la cur-
surile studenþilor actori.

În plus, în ziua de vi-
neri, 30 mai, la Faculta-
tea de Agriculturã ºi Hor-
ticulturã, în Aula „Al.
Buia”, va avea loc, înce-
pând cu ora 17.00, spec-

tacol în limba francezã “Plastica”,
dupã Geneve Dumas, în regia lui
Remus Vlãsceanu, oragnizat de
Primãria Craiova, Universitatea din
Craiova – Facultatea de Litere,
Asociaþia „Dimanche” ºi Agenþia
Universitarã a Francofoniei – Bi-
roul Europa Centralã ºi Orientalã
(BECO).

ALINA DRÃGHICI

Universitatea din Craiova, prin Centrul de Consilie-
re ºi Orientare Profesionalã, îºi “deschide porþile” în
zilele de 29 ºi 30 mai a.c., prilej cu care toate cele
zece facultãþi vor prezenta informaþii referi-
toare la admiterea pentru anul universitar 2014-
2015.

Evenimentul “Zilele Porþilor Deschise –
2014” se va desfãºura în Holul Central al Uni-
versitãþii din Craiova, în intervalul orar 9.00 -
17.00. Aici, tinerii viitori studenþi au posibilita-
tea de a gãsi rãspunsuri la mai multe întrebãri,
cum ar fi: cum se va organiza admiterea la
facultatea aleasã; ce acte sunt necesare pen-
tru întocmirea dosarului de înscriere; numã-
rul de locuri la buget ºi la taxã (propuneri);
domeniile, specializãrile; taxele de înscriere ºi
taxele de studiu; unde se vor putea angaja dupã

Zilele porþilor deschise la Universitatea din Craiova
absolvire; ce universitãþi din strãinãtate ar putea primi
bursã; cum aratã campusurile în care vor fi cazaþi.

ALINA DRÃGHICI
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Săptămâna teatrală începe astăzi,
cu spectacolul aniversar „Dellake-
za de la teatru. 60 de ani pe scenă”
(ora 18.30), în cinstea marelui ac-
tor craiovean Valer Dellakeza. Regia
artistică îi aparţine lui Bogdan-Cris-
tian Drăgan, iar invitat special este
Marina Constanti-
nescu. Preţul biletu-
lui: 10 lei.

Îi va urma mâi-
ne,  28 mai,  ora
19.00, „Ultimul
amant fierbinte”,
după piesa lui Neil
Simon,  în regia
Mircea Corniştea-
nu, căruia îi apar-
ţin ş i vers iunea
scenică, şi ilustra-
ţia muzic ală ale
spectacolului. Sce-
nografia este reali-
zată de Viorel Pe-
nişoară-Stegaru.

De Zilele Craiovei,
hai la teatru!

Zilele oraşului, organizate de Primăria şi Consiliul Local Craio-
va în săptămâna 26 mai – 1 iunie, reprezintă un prilej pentru Tea-
trul Naţional „Marin Sorescu” de a propune pentru programul eve-
nimentului spectacole mai vechi şi mai noi din repertoriul său.
„Occident Express”, prezentat în Piaţa „William Shakespeare”,
„HOT L Baltimore” în regia legendarului Peter Schneider, „O noapte
furtunoasă” de I.L. Caragiale, „Ăl de l-a văzut pe Dumnezeu” de
Marin Sorescu, ca şi spectacolul aniversar „Dellakeza de la teatru.
60 de ani pe scenă” sunt câteva dintre ele. Biletele s-au pus în
vânzare la agenţia teatrală, din strada „Al. I. Cuza” nr. 11, cu
program zilnic între orele 9.30-18.30. Preţurile sunt speciale: 15
lei pentru adulţi şi 10 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari.

Din dis tribuţie fac  parte actorii
Adrian Andone, Gabriela Bac iu,
Iulia Colan şi Geni Macsim.
„Occident Express”,
în Piaţa „William Shakespeare”

Deşi toate celelalte spectacole

se vor juca în Sala „Amza Pellea”
a Naţionalului, craiovenii vor avea
ocazia să vadă o reprezentaţie şi
în Piaţa „William Shakespeare” –
tot mâine, dar de la ora 21.30:
„Occident Express”, de Matei
Vişniec , lansat în anul 2009 ca
parte a unui proiect căruia i s-a
alăturat şi Teatrul Naţional „Ma-
rin Sorescu”,  în care un tren spe-
cial a oprit în 12 gări europene
pentru a prezenta spectacole într-

un vagon-sc enă.
Cu toate c ă actorii
vor schimba gara
cu esplanada, mo-
rala transc ede…
Accesul publicului
va fi liber.

Joi, 29 mai, ora
19.00, se va juca
„Ăl de l-a văzut pe
Dumnezeu”, adap-
tare după opera li-
terară „La Lilieci”,
de Marin Sorescu.
Regizat de Mirela
Cioabă, spectacolul
îi are în distribuţie
pe Monica Ardelea-

nu, Gina Călinoiu, Anca Dinu, Geni
Macsim, Dragoş Măceşanu, Şte-
fan Mirea, Tudorel Petrescu, Ra-
luca Păun, Angel Rababoc, Mircea
Tudosă şi Cătălin Vieru. 
Week-end de comedie,
cu „O noapte furtunoasă”

Tot în această perioadă, TNC
relansează invitaţia la spectacolul cu
piesa „HOT L Baltimore”, de Lan-
ford Wilson, în regia artistică a lui
Peter Schneider, personalitate mar-
cantă a lumii teatrului şi filmului
american. Premiera pe ţară a avut
loc la 21 decembrie 2013, fiind eve-
nimentul anului la Naţionalul craio-
vean. Reprezentaţia va avea loc vi-
neri, 30 mai, ora 19.00, cu Corina
Druc, Dragoş Măceşanu, Ştefan
Cepoi, Iulia Colan, Mirela Cioabă,
Anca Dinu, Raluca Păun, Valeriu
Dogaru, Valentin Mihali, Gina Căli-
noiu, Cătălin Vieru, Romaniţa Io-
nescu / Ramona Drăgulescu, Cos-
min Rădescu, Mircea Tudosă şi
Tudorel Petrescu în distribuţie.

În week-end, craiovenii au par-
te de… „O noapte furtunoasă”!
Spectacolul după piesa caragialia-

nă, în regia lui Mircea Corniştea-
nu şi scenografia Liei Dogaru, va
fi prezentat sâmbătă, 31 mai, de la
ora 19.00, cu o distribuţie de zile
mari: Ion Colan (Jupân Dumitra-
che), Valentin Mihali (Nae Ipinges-
cu), Cătălin Băicuş (Chiriac), Dra-
goş Măceşanu (Spiridon), Geor-
ge Albert Costea (Rică Venturia-
no), Cerasela Iosifescu (Veta), Ra-
luca Păun (Ziţa).
De 1 Iunie, un spectacol
de poveste pentru copii:
„Înşir-te mărgărite!”

Duminică, 1 iunie, sărbătoarea
se dublează, căc i vom sărbători
Ziua Internaţională a Copilului.
Dacă mai există feerie în secolul
al XXI-lea, atunci ea trebuie că
arată ca „Înşir-te mărgărite!”, de
Victor Eftimiu: plină de culoare!
Spectacolul, în regia lui Alexandru
Boureanu, este programat dimi-
neaţa, de la 11.00, şi îi va aduce în
scenă pe Zâna Florilor, Ileana Co-
sânzeana,  Făt-Frumos,  Zmeul
Zmeilor, Alb Împărat, ba chiar şi
pe Păcală, pe Gerilă şi câte şi mai
câte personaje de poveste”

«Teatrul „Colibri” oferă craiove-
nilor, cu prilejul sărbătoririi oraşu-
lui, o nouă poveste itinerantă, tot în
autobuz, tot cu păpuşi! De data
aceasta, îndrăgiţii Bubico şi Dl. Goe
se întâlnesc şi se ciondănesc într-o
nouă ediţie a „Autobuzului cu pă-
puşi”, singurul de acest fel din ţară»,
a precizat managerul instituţiei, tea-
trologul Adriana Teodorescu.

Adaptarea schiţelor lui I.L. Cara-
giale, precum şi coordonarea pro-

 „Autobuzul cu păpuşi” s-a repus în mişcare.
Călătorie inedită cu Bubico şi Domnul Goe!

Unul dintre ce le mai frumoase şi apreciate
proiecte ale Teatrului pentru Copii ş i Tineret
„Colibri”, unic în ţară,  „Autobuzul cu păpuşi”
s-a re pus în mişcare  în acest an, de Zilele Cra-
iovei.  „La bulivar, birjar! La bulivar!” au stri-
gat, ieri,  primii călători, care  au avut parte de
o întâlnire cu îndrăgiţii Bubico şi Domnul Goe.
Autobuzul circulă toată săptămâna, mai puţin

Programul spectacolelor
în perioada 27 mai – 1 iunie:
 Astăzi, 27 mai, ora 18.00: „La joacă prin

lumea poveştilor!” – cartier Rovine
 Miercuri, 28 mai, ora 18.00: „Beatles, my

love” – cartier Brazda lui Novac
 Joi, 29 mai, ora 18.00: „Beatles, my love” –

Poşta Craioviţa Nouă
 Sâmbătă, 31 mai, ora 18.00: „Pinocchio” –

sediul Teatrului „Colibri”, din Calea Bucureşti nr. 56
 Duminică, 1 iunie: ora 11.00 – „Prietenii

Motanului Încălţat” (sediul Teatrului „Colibri”); ora
17.00 – „La joacă prin lumea poveştilor!” (Centrul
Multifuncţional, Romaneşti)

iectului aparţin actorului Daniel Mi-
rea, alături de care Alla Cebotari, Alis
Ianoş, Oana Stancu, Adriana Ion-
cu, Iulia Cârstea, Ionica Dobrescu
şi Emanuel Popescu deschid savu-
roasă lume a personajelor caragia-
liene tuturor ce doresc sa facă o plim-

bare atipică în acest
autobuz inedit. Ca
de fiecare dată, Re-
gia Autonomă de
Transport (R.A.T.)
Craiova este parte-
ner de nădejde al te-
atrului.

Autobuzul mai
circulă până joi, in-
c lus iv,  de la ora
11.00, pe traseul
Teatrul „Colibri” –
Pod Electro – Se-
verinului – Teatrul
„Colibri”,  însă lo-
curile au fost deja
rezervate de copii

de la diverse instituţii de învăţă-
mânt craiovene: Grădiniţa nr. 24,
Grădiniţa „Nicolae Romanescu” şi
Şcoala nr. 21. Îl puteţi aştepta la
teatru sâmbătă, 31 mai, de la ace-
eaşi oră, ori duminică, 1 iunie, ora
18.00, când va pleca la drum din
faţa Centrului Multifuncţional din
Romaneşti.

Spectacole au loc însă nu nu-
mai în autobuz, ci şi în cartierele
craiovene! După reprezentaţia de
aseară, din Valea Roşie, artiştii Te-
atrului „Colibri” îşi dau întâlnire cu
cei mici în Rovine, Brazda lui No-
vac, Craioviţa Nouă, ca şi la Cen-
trul Multifuncţional şi la sediul in-
stituţiei. Duminică, 1 iunie, de Ziua
Internaţională a Copilului, spec-
tacolul va fi precedat, la ora 10.30,
de vernisajul expoziţiei de desene
„Personajul preferat”, care va
avea loc pe esplanada teatrului.
Poftiţi, aşadar, de vă bucuraţi pe
deplin de sărbătoarea oraşului!

vineri, când cei mici, însoţiţ i de  părinţi, bunici
ori profesori, sunt aşte ptaţi de  Te atrul „Co-
libri”, între  orele 10.00 ş i 18.00, la „Ziua Porţi-
lor Deschise”. Cei ce nu prind loc pe scaunul
ineditului mijloc de  transport îş i pot rezerva
unul la spectacolele prezentate de actorii insti-
tuţiei în cartierele  craiove ne ori la sediul din
Calea Bucureşti nr. 56.
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Târgul handmade „Bizarre
Bazaar”, în English Park

Printre concer-
te, spectacole de
teatru, muzică şi
dans, ateliere de
artă, competiţii
sportive şi nume-
roase alte eveni-
mente organizate
pentru a sărbători
Zilele Craiovei,
şi-a găsit loc şi
Târgul handmade

„Bizarre Bazaar”. Organizat de Asociaţia „Carousel
Project”, acesta se va deschide mâine, 28 mai, în
English Park, putând fi vizitat pe parcursul a cinci
zile, până pe 1 iunie inclusiv, de la 9 dimineaţa până la
lăsarea serii. „Craiovenii se vor putea răsfăţa în voie
cu obiecte realizate iscusit, cu totul şi cu totul
handmade, de tineri talentaţi din Craiova şi din ţară –
podoabe de trup, casă şi suflet. Totodată, participanţii
vor susţine ateliere de creaţie, care îi vor atrage
deopotrivă pe copii, tineri, părinţi şi bunici”, au
menţionat reprezentanţii Asociaţiei „Carousel Project”.

„Craiova mică
în paşi de dans”

Casa de Cultură „Traian
Demetrescu” îi aşteaptă pe
copiii interesaţi de dans la
un concurs care va avea
loc joi, 29 mai, între orele
18.30 şi 20.00, în Salonul
Medieval al instituţiei.
Intitulată „Craiova mică în
paşi de dans”, competiţia
se adresează tuturor
copiilor, indiferent dacă au
sau nu pregătire în dans, şi
se va desfăşura pe două
categorii de vârstă: 4-7 ani
şi 8-12 ani. Numărul de
participanţi este limitat la 20,

pentru fiecare secţiune. Toţi participanţii vor primi
medalii, diplome, iar cei mai inspiraţi concurenţi vor fi
recompensaţi cu trofee şi cupe. Înscrierile sunt gratuite
şi se pot face la sediul Casei de Cultură din Craiova
(strada „Traian Demetrescu” nr. 31), pe e-mail
(casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com) sau la
numărul de telefon 0351/413.369. Alături de cei mici
se va afla Irina Maria Niţu, instructor autorizat de
dans , care le-a pregătit participanţilor numeroase
provocări interactive.

Concursul de interpretare
„Pe aripile poeziei”,
la a 40-a ediţie

Vineri,  30
mai, înc epând
c u ora 9.00,
Sala „Ac ad.
Dinu C.  Giures-
c u” a Bibliotecii
Judeţene „Ale-
xandru şi Aris tia
Aman” va
găzdui c ea de-a
40-a ediţie a
Concursului de
interpretare „Pe

aripile poeziei” .  Manifestarea îş i propune să
c ontribuie la dezvoltarea gustului es tetic  al
c opiilor, la c unoaş terea ş i preţuirea poeziei
româneş ti şi universale.  Sunt aşteptaţi să se
înscrie elevi atât din cic lul primar,  c ât şi gimna-
zial din şcolile municipiului Craiova, dar  ş i din
judeţ. Ac eştia trebuie să îşi aleagă spre a rec ita
poezii din lir ic a românească sau universală,
respectând semnific aţia zilei de 1 Iunie,  juriul
urmând să aprecieze c alităţile interpretative.

Prima întâlnire din cadrul proiectului „De la Cetatea Bă-
niei la Cetatea Poeziei” s-a desfăşurat pe data de 29 aprilie şi
i-a avut invitaţi pe Ionel Ciupureanu şi Gabriel Nedelea. „Lu-
nar vor organiza astfel de manifestări, la care vor fi prezenţi
doi poeţi craioveni, un tânăr şi un senior, care, pe lângă faptul
că vor citi din creaţia proprie, vor avea
ocazia să împărtăşească celor de faţă
impresia pe care poezia tânără o face
unui poet consacrat şi modul în care
un poet tânăr receptează poezia con-
temporană. La finalul întâlnirii, poeţii
invitaţi vor răspunde întrebărilor din pu-
blic”, au menţionat organizatorii.

De această dată, aşteptate la întâl-
nirea cu craiovenii sunt două poete.
Liliana Hinoveanu (n. 9 noiembrie
1956) este absolventă a Facultăţii de
Litere a Universităţii din Craiova, iar
în prezent, realizatoare de emisiuni la
Radio România Oltenia. A publicat cinci volume de versuri:
„Poveste de Paşti” (1996), „Spre o altă pedeapsă” (1997),
„Transfer de imagine” (1999), „Perfuzii cu cerneală”

La întâlnirea cu poezia craioveană contemporană
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” vă invită astăzi, începând cu ora 18.00, în Salonul

Medieval, la a doua întâlnire din seria „De la Cetatea Băniei la Cetatea Poeziei”. Manifesta-
rea – inclusă în programul celei de-a XVIII-a ediţii a Zilelor municipiului Craiova – le are
ca invitate pe Liliana Hinoveanu şi Daniela Micu, care vor citi poeme şi vor vorbi despre
poezia craioveană contemporană. Moderator: Petrişor Militaru.

(2002) şi „Gara Noiembrie / November Station” (2013).
Volumul din urmă a fost lansat, nu întâmplător, anul trecut
la sfârşit de Brumar şi este o ediţie bilingvă, poemele benefi-
ciind de traducerea în engleză a lui Alin Ioan Ciolac.

Daniela Micu (n. 2 septembrie 1987) este doctorandă a
Facultăţii de Litere craiovene, pregătind
o teză despre literatura de călătorie ca
instrument de cunoaştere antropologi-
că. A primit şapte premii la concursuri-
le naţionale de poezie şi este prezentă
în patru antologii de poezie tânără. Este
redactor al revistelor „Mozaicul” şi „Si-
sif”. A tradus din opera poetică a lui
Paul Celan şi Vintilă Ivănceanu.  Pe lân-
gă poeme şi traduceri din limba germa-
nă, a publicat eseuri, cronici şi recenzii
în mai multe reviste de cultură din ţară
ca „Vatra”, „Mozaicul”, „Ramuri”, „Bu-
covina literară”, „Cultura”, „Poezia”,

„Euphorion”, „Actualitatea literară”, „EgoPHobia”, „Sisif”
etc. De curând, Daniela Micu a debutat la Editura „Aius” cu
volumul de versuri „Sufletul al doilea”.

Festivalul Naţional al Tradiţiilor
este organizat de Muzeul Olteniei –
Secţia de Etnografie, în colaborare cu
Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Dolj, cu sprijinul Consiliului Judeţean
Dolj ş i în parteneriat
cu Primăria munic i-
piului Craiova.

«Această reuniune
complexă a expresiilor
folclorice româneşti va
cuprinde o expoziţie de
artă populară tradiţio-
nală cu vânzare,  în
care vor putea fi admi-
rate obiecte de cerami-
că, sculptură în lemn,
icoane, port popular, ţesături, sticlă, in-
strumente muzicale, obiecte din os etc.
În acelaşi cadru, gastronomia tradiţio-
nală va fi reprezentată prin dulceţuri, pră-
jituri, afumături, brânzeturi, sucuri, mie-
re, ulei. Pe o scenă amplasată în acelaşi
spaţiu, ansambluri folclorice, solişti şi

Festivalul Naţional al Tradiţiilor, la Casa Băniei
Începând de astăzi, pe parcursul a trei zile, în Parcul

„Sf. Dumitru” şi pe aleile dimprejurul Casei Băniei
(Secţia de Etnografie a Muzeului Olteniei) se va desfă-
şura Festivalul Naţional al Tradiţiilor. Evenimentul face
parte din programul Zilelor Craiovei şi cuprinde o ex-
poziţie de artă populară tradiţională cu vânzare, para-
da portului popular, spectacole folclorice susţinute de
ansambluri profesioniste şi de amatori atât din Dolj,
cât şi din Gorj, Olt şi Mehedinţi. Deschiderea oficială
are loc astăzi, la ora 11.00.

„Răi şi buni” – expoziţie
de obiecte de artă
realizate de deţinuţi

Tot pe aleile din jurul Casei Băniei poate fi vizitată, în
perioada 26-30 mai, o expoziţie cu vânzare de obiecte reali-
zate de deţinuţi, organizată, cu prilejul Zilelor oraşului, de
Primărie şi Penitenciarul Craiova. Intitulată „Răi şi buni”,
expoziţia cuprinde obiecte de artă realizate de 30 de deţinuţi
care au participat la ateliere ocupaţionale – pictură pe sticlă,
cusut goblen, broderie şi confecţionare articole din lemn.

rapsozi populari vor
prezenta publicului
larg valorile muzica-
le şi coregrafice ale

folclorului românesc», au precizat re-
prezentanţii Muzeului Olteniei.

Deschiderea oficială a programului
de manifestări are loc astăzi, la ora
11.00, în faţa Casei Băniei. Până seara,
la ora 20.00, craiovenii sunt aşteptaţi

la expoziţia cu
vânzare în aer
liber,  c a şi la
s pe c ta c o lele
folclorice c are

vor avea loc între ore-
le 11.00-14.00 ş i
16.00-18.00. Invitaţi
sunt numai artişti din
Dolj: Fanfara „Trâmbiţaşii Domnului’”
(Desa), Ansamblul „Elefteria” – Comu-
nitatea Elenă (Calafat), Ansamblul „Al-

tiţa” (Căminul Cultural Maglavit), An-
samblul „Doina Mischiului” (Căminul
Cultural Mischii), Ceata lui Streaţă (Me-
lineşti), rapsozii populari Valentina Si-
mion şi Viorel Rădoi (voce, Pieleşti),
soliştii vocali Lavinia Bîrsoghe şi Ma-
nuela Motocu (Craiova).

Mâine, 28 mai, între aceleaşi ore, vor
urca pe scenă Gelu Voicu şi Taraful „Bur-
nasul”, Taraful lui Constantin Lătăreţu
(Leleşti, Gorj), Ansamblul „Romanaţi”
din Caracal (Olt), Grupul vocal „Olte-
naşi cu oltencuţe” al Palatului Copiilor din
Drobeta-Turnu Severin (Mehedinţi), An-
samblul „Alunelul” (Căminul Cultural Pie-

leşti), rapsozii po-
pulari Ion Creţea-
nu (c obză ş i
voce), Marcel Boţa
(cobză ş i voce),
Marius Gheorghe
(c aval ş i voce),
solista vocală Zo-
rina Bălan. Expo-
ziţia de artă popu-
lară tradiţională cu

vânzare va rămâne deschisă şi mâine, în-
tre orele 10.00 şi 20.00, ca şi joi, de la
10.00 la 17.00.

„Activitatea desfăşurată de sectorul Reintegrare Socială din
Penitenciarul Craiova face parte din campania de informare
şi sensibilizare a comunităţii cu privire la problematica rein-
tegrării sociale a deţinuţilor. Expunerea obiectelor realizate
de deţinuţi este o ocazie de evidenţiere a eforturilor depuse de
aceştia pentru reintegrare socială, precum şi de valorificare a
aptitudinilor artistice. Totodată, o expoziţie cu vânzare poate
fi o sursă de autofinanţare a activităţilor de atelier ocupaţional,
în contextul în care bugetul unităţii nu asigură materialele ne-
cesare”, a menţionat inspector principal Marian Ginjoveanu,
purtător de cuvânt al Penitenciarului Craiova.



10 / cuvântul libertãþii marþi, 27 mai 2014
externe

Centrul-stânga european respi-
rã dupã alegerile europarlamenta-
re de duminicã, nu cum s-ar fi aº-
teptat liderii PES, care nutreau, în-
dreptãþit, speranþa înfrângerii po-
pularilor (PPE), majoritari în PE ºi
deþinãtori ai preºedinþiei CE ºi
Consiliului European, deloc nevi-
novaþi de austeritatea prelungitã,
criza euro, ºomajul în rândul tine-
rilor, dar ºi atâtea bâlbe ºi incon-
secvenþe, terenul prielnic al ascen-
siunii euroscepticilor. Oarecum
surprinzãtor, chiar þãri cu premieri
social-democraþi – Franþa, Dane-
marca, Belgia, Austria, Cehia – n-
au fãcut deloc figura aºteptatã,
„ºocul ºi oroarea” venind din
Franþa, unde Frontul Naþional, al
Marinei Le Pen, s-a clasat pe pri-
mul loc. „Berezina” socialiºtilor
francezi, care de fapt succede de-

zastrului de la alegerile municipa-
le, rãmâne un semnal de alarmã,
sugerând traumatismul acestor
alegeri. Cotidianul italian „La Re-
pubblica” o citeazã pe Segolene
Royal, care spunea cã „lumea în-
treagã vede cum un francez din
patru este violent antieuropean”.
În buza verii 2014, noul val al cen-
trului-stânga european este repre-
zentat de Matteo Renzi ºi Victor
Ponta, premierii Italiei ºi României,
doi lideri charismatici ºi de aceeaºi
vârstã, câºtigãtori detaºaþi ai ale-
gerilor europarlamentare, cu un
scor apropiat, apþi sã livreze fami-
liei de stânga din PE cel mai mare
numãr de eurodeputaþi, dupã con-
fruntãri acerbe, fiecare în þara sa.
Fostul primar al Florenþei, actual-
mente preºedinte al Consiliului de
miniºtri din Italia, este considerat
de presa din peninsulã un tsunami,
victoria sa fiind etichetatã ca „ex-
traordinarã”. Niciodatã, PD-ul ita-
lian, partidul lui Renzi, n-a etalat
atâta vigoare, titreazã presa trans-

MIRCEA CANÞÃR
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alpinã. La rândul sãu, Victor Ponta
a obþinut o victorie salutarã, eclip-
sându-ºi adversarii, o victorie care
îl poziþioneazã avantajos în faþa lui
Martin Schulz, candidat la preºe-
dinþia CE, detaliu de luat în seamã.
Paradoxal, adversarul sãu cel mai
insidios s-a dovedit colaboratorul
de pânã mai ieri, Crin Antonescu,
comparabil în multe privinþe cu ita-
lianul Beppe Grillo, de la Miºcarea
5 Stele, ºi unul ºi altul demolaþi de
europarlamentare. Pe fondul unui
recul al social-democraþilor din
Franþa, Polonia, Spania, Danemar-
ca, Grecia, Anglia, Germania, Un-
garia, Slovacia ºi Cehia, victoria
înregistratã de Victor Ponta ºi Mat-
teo Renzi, cãrora li s-ar mai putea
adãuga „buna plasare” a social-
democraþilor suedezi, portughezi ºi
lituanieni, simbolizeazã, pe lângã

o bunã guvernare, cu promisiuni
consolidate de creºtere economi-
cã, o rezistenþã la ascensiunea eu-
roscepticilor, o vigoare politicã din
partea unui tandem care ºi-ar pu-
tea face auzitã vocea cât de curând
în Consiliul Europei ºi nu numai.
Punând speranþa în locul resenti-
mentelor, refuzând anatema ca ex-
presie a fanatismului politic, ºi exis-
tã destui fanatici în lume, ºi Mat-
teo Renzi ºi Victor Ponta pot po-
tenþa pozitiv, fiecare în felul sãu,
scenele politice din þãrile lor ºi, bi-
neînþeles, Cabinetele pe care le
conduc. Ceea ce nu înseamnã alt-
ceva decât un aport consistent la
ceea ce se numeºte construcþia
Europei.

Dupã toate estimãrile, PPE
(dreapta) a sosit în fruntea scruti-
nului, cu 212 mandate, faþã de 273
câte a deþinut, eroziune de care so-
cialiºtii n-au profitat, acumulând
doar 196 de mandate, faþã de 185
deþinute pânã acum. Dar, ieri dupã-
amiazã, ecartul era chiar de 25 de

eurodeputaþi, evident, tot dupã es-
timãri provizorii. Grupul ALDE, cu
71 de mandate, faþã de 83 deþinute
în vechiul hemiciclu, cunoaºte un
recul. Repetãm, este vorba de pri-
mele proiecþii, care dau un avantaj
lui Jean Claude Juncker, în faþa lui
Martin Schulz, principalii preten-
tenþi în a-i succeda lui Jose Manu-
el Barroso la preºedinþia Comisiei
Europene. Toate acestea se vor
discuta astãzi în Consiliul Europei,
aflat încã sub preºedinþia lui Her-
man Van Rompuy. Adevãrata dez-
batere abia acum începe. Strategia
rãmâne confuzã ºi atât Jean Clau-
de Juncker, cât ºi Martin Schulz ºi
Guy Verhofstadt aºteaptã, fiecare,
sã joace un rol în cursa pentru pre-
ºedinþia Comisiei.

Dar iatã rezultatele (care ar mai
putea suporta mici corecþii) pe fie-
care þarã în parte:

Germania: CDU/CSU- 36% (36
mandate); SPD – 27,5% (27 man-
date); Verzii – 10,8% (10 manda-
te); Die Linke – 7,5% (8 mandate)

Austria: OVP – 36% (5 manda-
te); SPO – 27% (5 mandate); FPO
– 10,8% (4 mandate); Verzii – 7,8%
(5 mandate)

Suedia: Partidul Social Demo-
crat – 23,7% (5 mandate); Partidul
Adunãrii Moderate (PPE) – 13% (3
mandate); Partidul Poporului
(ALDE) – 9,5% (2 mandate); Parti-
dul Dezvoltãrii Verzi (ALDE) –
17,1% (4 mandate)

Spania: Partidul Popular (PPE)
– 26% (16 mandate); Partidul So-
cialist (PSOE) – 23% (14 manda-
te); Stânga Unitã – 9,9% (6 man-
date); Pademos – 7,9% (5 manda-
te)

Ungaria: Fidesz (PPE) – 51,4%
(12 mandate); Jobbik – 14,68% (3
mandate); Partidul Social Demo-
crat – 10,9% (2 mandate); coaliþia
Democraticã – 9,7% (2 mandate)

Regatul Unit: UKIP (lider Nigel
Farage) – 29,54% (6 mandate);
Partidul Conservator – 23,51% (5
mandate); Partidul Laburist –
24,14% (4 mandate); Verzii – 7,58%

Italia: Partidul Democrat –
40,8% (31 mandate); Miºcarea 5
Stele – 21,1% (17 mandate); Forza
Italia (PPE) – 16,8% (13 mandate);
Liga Nordului – 6,2% (5 mandate)

România: Alianþa PSD-UNPR-
PC – 37,6%; PNL – 15%; PDL –
12,23%; Mircea Diaconu – 6,81%;
UDMR – 6,3%; PMP – 6,21%

Bulgaria: GERB (centru-dreap-
ta) – 28,6%; BSP (socialiºtii) –
19,8%; Miºcarea pentru Drepturi
ºi Libertãþi (DPS) – 14,9%; BBT
(Bulgaria Fãrã Cenzurã) – 11,1%;
Blocul Reformist – 6,4%

Cipru: Adunarea Democratã
(Disy, conservatori) – 37,7%; par-
tidul Progresist al Muncitorilor
(AKEL) – 26,9%; Partidul de Cen-
tru Dreapta (DIKO) – 10,8%; Miº-
carea Social Democratã (EDEK) ºi
Partidul Verzilor (KOP) – 7,7%

Croaþia: HDZ-HSP (conserva-
tori) – 41,39% (5 mandate); Parti-
dul Social Democrat – 29,79% (4
mandate); Ecologiºtii – 9,49% (1
mandat); Liberalii – 6,99% (1 man-
dat)

Danemarca: Partidul Popular
Danez – 26,7% (4 mandate); Parti-
dul Social Democrat – 19,1% (3
mandate)

Finlanda: Partidul Coaliþiei Na-

þionale (KOK, dreapta) – 22,6% (3
mandate); partidul de Centru
(KESK) – 19,7% (3 mandate); Par-
tidul Social Democrat (SDP) –
12,3% (2 mandate); Adevãraþii Fin-
landezi (PS) – 12,9% (2 mandate);
Ecologiºtii ºi alianþa de Stânga –
9,3% (câte un mandat de fiecare);
Partidul Poporului Suedez – 6,7%
(1 mandat)

Franþa: Frontul Naþional –
25,65% (23-25 mandate); UMP –
20,67% (18-21 mandate); Partidul
Socialist – 13,97% (13 mandate);
UDI/Modem – 9,76% (6-8 manda-
te); Verzii – 8,86% (6 mandate);
Frontul de Stânga – 6,23% (4 man-
date)

Grecia: Syriza (coaliþia stângii
radicale) – 26%; Noua Democraþie
– 23%; Zori de Aur – 8-10%; PA-
SOK – 7-9%

Letonia: Partidul Unitãþii (Vie-
notiba) – 31,2%; Partidul Social
Democrat Armonia (Saskana) –
13,1%; Alianþa Naþionalã (Nacio-
nala apvieniba) – 11,7%

Lituania: Partidul Social Demo-
crat – 23% (3 mandate); Partidul
Democrat – 17% (3 mandate); Par-
tidul Creºtin Democrat – 13,5% (2
mandate); Partidul Liberal Demo-
crat – 11% (2 mandate)

Malta: Partidul Lucrãtorilor –
53%; Partidul Naþionalist (PN) –
40%; Verzii – 2,7%

Olanda: Partidul pentru Liber-
tate (PVV) – 12,5% (3 mandate);
Partidul Centrist – 15,6% (4 man-
date); Partidul Creºtin Democrat –
15,2% (4 mandate)

Polonia: Platforma Civicã (con-
servatori) – 32,8%; Partidul euros-
ceptic Dreptate ºi Justiþie – 31,8%;
Alianþa Stângii Democratice –
9,6%; Congresul Noii Drepte –
7,2%; Partidul Popular Polonez –

7%
Portugalia: Partidul Socialist –

31,4% (9 mandate); Partidul Social
Democrat (centru-dreapta) ºi Par-
tidul Conservator (CDS) – 27,7%
(6 mandate)

Cehia: ANO – 16,13% (4 man-
date); Partidul Social Democrat –
14,17% (4 mandate); Partidul Co-
munist – 10,98% (3 mandate); par-
tidul de Centru Dreapta (KDU-
CSL) – 9,95% (3 mandate); Demo-
crat Civicii (partid eurosceptic) –
7,67% (2 mandate)

Slovacia: Partidul SMER-Social-
Democrat (SMER-SDU) – 24% (4
mandate); Partidul Conservator –
13%; Noul Partid Slovac (SNS,
asociat Frontului Naþional) – 3,8%

Slovenia: Partidul Democrat
Sloven (SDS) – 24,6% (3 manda-
te); Partidul Populist Sloven (SRS)
ºi Partidul Creºtin Popular (NSI) –
15,2% (2 mandate); Partidul Demo-
crat Sloven (Desus), Social Demo-
craþii (SD) – 9,1%, respectiv 10,6%

Suedia: Partidul Social Demo-
crat (SAP) – 24,7%; Ecologiºtii –
15,1%; Partidul Conservator –
13,4%; Extrema Dreaptã – 9,7%

Irlanda: Partidului Republican
(Fianna Fail) ºi Fine Gail (conser-
vatori) - 22% fiecare; stânga radi-
calã (Sinn Fein) -17%; Partidul Ver-
zilor (Green Party) - 6%

Belgia: N-VA – 16,45% (4 man-
date); OPEN VLD – 12,43% (3 man-
date); CD&V – 12,28% (2 manda-
te); PS – 11,06% (3 mandate); MR
– 10,39% (3 mandate); SPA – 8,06%
(1 mandat)

Luxemburg: Partidul Social
Creºtin al Poporului (EPP) – 37,7%
(3 mandate); ALDE – 14,8% (1 man-
dat); Partidul Muncitorilor Socia-
liºti (S&D) – 11% (1 mandat); Ver-
zii (G/EFA) – 15% (1 mandat)
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Anunþul tãu!
CONFERINÞÃ ANUALÃ- FILIA-

LA DOLJ a ASOCIAÞIEI NAÞIONALE
A CADRELOR MILITARE ÎN REZER-
VÃ ºi RETRAGERE din MINISTERUL
ADMINISTRAÞIEI ºi INTERNELOR,
convoacã rezerviºti, sã participe la
CONFERINÞA ANUALÃ, ce va avea
loc în ziua de 29 mai 2014, ora 10.00,
la sediul INSPECTORATULUI DE
POLIÞIE JUDEÞEAN DOLJ.

SC Natural Rural SRL, Bucu-
reºti, titular al proiectului „Con-
struire Silozuri Cereale în Locali-
tatea Drãgãneºti-Olt, Judeþul Olt”,
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre A.P.M. Olt, în cadrul pro-
cedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul
„Construire Silozuri Cereale în lo-
calitatea Drãgãneºti-Olt, judeþul
Olt” propus a fi amplasat în Drãgã-
neºti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr.
2C, jud. Olt. Proietul deciziei pen-
tru etapa de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Olt din Slatina,
str. Ion Moroºanu, nr. 3, judeþul Olt,
în zilele de luni-vineri, între orele
8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet http://apmot.an-
pm.ro. Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ.

REVENIRE. ANUNÞUL PRI-
VIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI
IMOBILE. În temeiul art. 162 alin1
din O.G. 92/2003 privind Codul de
procedurã fiscalã, republicatã, se
face cunoscut cã în ziua de
10.06.2014 orele 11.00  în localita-
tea FILIAªI, la sediul Serviciului
Fiscal Oraºenesc Filiaºi, str. Raco-
þeanu, nr. 160, se vor vinde prin li-
citaþie publicã urmãtoarele bunuri

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
imobile, proprietate a debitorului
S.C LIGHT FOR LIFE SRL, cod fis-
cal 27769066 cu domiciliul fiscal în
localitatea CRAIOVA, str. ION ÞU-
CULESCU, nr. 4, bl. A2, SC. 1, AP. 19
jud. Dolj: -teren extravilan – cate-
goria de folosinþã padure – în su-
prafaþã de 1150000 mp situatã în
Tarlaua 88, parcela 101/5, loc. Meli-
nesti, jud. Dolj. Preþul de pornire al
licitaþiei este de 366275 lei exclu-
siv TVA. Cota de taxa pe valoare
adaugatã pentru vânzarea bunuri-
lor imobile este stabilitã în confor-
mitate cu prevederile Titlului VI din
Legea 571/22003 privind Codul Fis-
cal, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Creditori: Administraþia
Judeteanã Finanþelor Publice Dolj-
Serviciul Fiscal Oraºenesc Filiaºi.
Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri sã în-
ºtiinþeze despre aceasta, Serviciul
Fiscal Orãºenesc Filiaºi înainte de
data stabilitã pentru vânzare, men-
tionatã mai sus. Invitãm pe cei in-
teresaþi în cumpãrarea proprietãþii
imobiliare sã se prezinte la terme-
nul de vânzare, la locul fixat in
acest scop ºi sã depunã, cu cel
mult o zi înaite de data licitaþiei
urmãtoarele documente: dovada
plãþii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma
scrisorii de garanþie bancarã.Taxa
de participare reprezenta 10% din
preþul de pornire al licitaþiei ºi se
plateste în lei, în contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, deschis
la Trezoreria Filiaºi, împuternicirea
persoanei care îl reprezintã pe
ofertant; pentru persoanele juridi-
ce de naþionalitate românã, copie
dupã certificatul unic de înregis-
trare eliberat de Oficiul Registru-
lui Comerþului; pentru persoanele
juridice strãine, actul de înmatricu-
lare tradus în limba românã; pen-

tru persoanele fizice strãine, copie
dupã paºaport; pentru persoanele
fizice române, copie dupã actul de
identitate; dovada emisã de credi-
torii bugetari cã nu au obligaþii bu-
getare restante faþã de acestea
(Consiliul Local ºi Administraþia Fi-
nanciarã) urmând sã se prezinte la
data stabilitã pentru vânzare ºi la
locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris cel interesat
poate introduce contestaþie la in-
stanþa judecãtoreascã competen-
tã, în termen de 15 zile de la comu-
nicarea sau luarea la cunoºtiinþã
în conformitate cu prevederile art.
172-173 din O.G. 92/ 2003 privind Co-
dul de procedurã fiscalã, republi-
catã, cu modificarile si completa-
rile ulterioare. Licitaþia începe de
la cel mai mare preþ din ofertele de
cumpãrare scrise, dacã acesta
este superior preþului de pornire la
licitaþie, iar in caz contrar va înce-
pe de la acest din urma preþ. Adju-
decarea se face în favoarea parti-
cipantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decât pretu
Taxa de participare nu se restuie
ofertanþilor care nu s-au prezentat
la licitaþie, celui care a refuzat în-
cheierea procesului-verbal de ad-
judecare, precum ºi adjudecãtaru-
lui care nu a platit preþul. Potrivit
dispoziþiilor art. 9 alin. 2, lit. d) din
O.G. 92/ 2003 privind Codul de pro-
cedurã fiscalã, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, când urmeazã sã se ia mã-
suri de executare silitã nu este obli-
gatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaþii suplimentare vã
puteþi adresa Serviciul Fiscal Ora-
ºenesc Filiaºi, str. Racoþeanu, nr.
160, Serviciul Colectare-Executare
Silitã Persoane Fizice ºi Juridice,
la camera nr. 2, telefon: 0251441835.
Data afiºãrii: 19.05.2014.
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CERERI SERVICIU
Vânzãtoare orice magazin,
ajutor bucãtar, îngrijire bã-
trâni sau copii minori. Tele-
fon: 0747/072.570; 0251/
552.089.
Inspector protecþia muncii
nivel superior ºi cadru teh-
nic 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 vârstnicã,
cu maximã seriozitate, în
scopul donãrii unei locuin-
þe. Telefon: 0723/466.154.
Coafez ºi tund la domiciliul
clientului. Telefon: 0785/
449.260.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut
reparaþii canapele, fotolii,
colþare. Calitate ºi seriozita-
te. Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) 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.

PARTICULAR, vând aparta-
ment 2 camere, decoman-
date, preþ negociabil. Tele-
fon: 0736/ 098.074.
VÂND apartament nou, 2
camere, decomandat, par-
ter, mobilat, Calea Severinu-
lui, nr. 46R. Preþ - 23.000
Euro negociabil. Telefon:
0744/789.669.
Vând (schimb) apartament
semidecomandat etaj 1/4 cu
apartament  decomandat p/
3 sau diferenþa. Telefon:
0742/390.301.
Vând apartament 2 came-
re, bloc PATRIA, etaj. III. Te-
lefon: 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 came-
re Craioviþa Nouã. Telefon:
0351/401.251.
Vând apartament 2 came-
re, în fostã casã naþionaliza-
tã, zonã centralã, gaze, cur-
te, cumpãrat de la proprie-
tar. Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând apartament
2 camere decomandate
Brazdã. Telefon: 0770/
174.116.
Vând apartament 2 came-
re lângã Kaufland Craiova.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re zona 1 Mai cu îmbunãtã-
þiri. 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.

Anunþul tãu!
CONVOCAREA ADUNÃRII

GENERALE EXTRAORDINARE A
ASOCIAÞILOR CIMORET S.R.L.
Administratorul Unic al Societãþii
CIMORET S.R.L., societate de na-
þionalitate românã cu sediul so-
cial în România, localitatea Iºalni-
þa, Platforma Industrialã Doljchim,
str.  Mihai Eminescu nr. 105D, ju-
deþul Dolj, înregistratã la Oficiul
Registrului Comerþului sub nr. J
16/2105/1993; având C.U.I.
4335068 (denumitã în continuare
„CIMORET” sau „Societatea”), în
baza dispoziþiilor art. 117 din Le-
gea societãþilor comerciale nr. 31/
1990 Republicatã, cu completãri-
le ºi modificãrile ulterioare ºi a pre-
vederilor Actului Constitutiv al
societãþii, Convoacã Adunarea
Generalã Extraordinarã a Asocia-
þilor Societãþii în data de
23.06.2014, la ora 12:00, în sala de
ºedinþe de la sediul social situat
localitatea Iºalniþa, Platforma In-
dustrialã Doljchim, str.  Mihai Emi-
nescu nr. 105D, judeþul Dolj, pen-
tru toþi acþionarii înregistraþi în Re-
gistrul Acþionarilor Societãþii la
data de referinþã 23.05.2014. Adu-
narea Generalã Extraordinarã a
Asociaþilor va avea urmãtoarea
ordine de zi: 1. Excluderea din so-
cietate, în temeiul art. 9.1. din Ac-
tul Constitutiv, a urmãtorilor aso-
ciaþi: - NIÞULESCU FLORENTINA,
deþinând un numãr de 26 pãrþi so-
ciale în valoare de totalã de 260
lei, reprezentând o cotã de parti-
cipare la beneficii ºi pierderi de
0,0419206088 % ; - GOSLER CON-
STANTIN, deþinând un numãr de
2 pãrþi sociale în valoare de totalã
de 20 lei, reprezentând  o cotã de
participare la beneficii ºi pierderi
de 0,0032246622 %; - SORBALÃ

Anunþul tãu!
LAURENÞIU, deþinând un numãr
de 2 pãrþi sociale în valoare de to-
talã de 20 lei, reprezentând  o cotã
de participare la beneficii ºi pier-
deri de 0,0032246622 %. 2. Apro-
barea, ca urmare a excluderii aso-
ciaþilor menþionaþi, a modificãrii
deþinerii pãrþilor sociale ce con-
stituie capitalul social, respectiv
a cotei de participare la beneficii
ºi pierderi. 3. Adoptarea un nou
Act constitutiv al societãþii, co-
respunzãtor modificãrilor aduse.
4. Mandatarea unei persoane, în
vederea efectuãrii tuturor forma-
litãþilor prevãzute de lege pentru
publicitatea ºi opozabilitatea Ho-
tãrârii AGA ce se va adopta. In-
formaþiile referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi,
precum ºi forma propusã a nou-
lui Act constitutiv al societãþii co-
respunzãtor noii forme juridice,
se aflã la dispoziþia asociaþilor ºi
pot fi consultate de aceºtia la se-
diul social. În cazul în care unul
sau mai mulþi asociaþi reprezen-
tând, individual sau împreunã,
cel puþin 5% din capitalul social
al Societãþii, doresc sã facã pro-
puneri pentru completarea ordi-
nii de zi, cererile în acest sens se
vor depune la sediul social al
Societãþii în cel mult 15 zile de la
publicarea prezentei convocãri.
În cazul în care la prima convo-
care din data de 23.06.2014 nu
este întrunit cvorumul cerut de
lege pentru adoptarea unei ho-
tãrâri valabile, a doua convoca-
re a Adunãrii Generale Extraor-
dinare a Asociaþilor se face pen-
tru data de 24.06.2014 la aceeaºi
orã, în acelaºi loc ºi cu aceeaºi
ordine de zi. Administrator Unic
ÞUÞUIANU TOMIÞÃ.

SC Pieþe ºi Târguri Craiova
SRL închiriazã o suprafaþã
de teren în Târgul Munici-

pal Craiova în vederea con-
struirii unui grup sanitar,

potrivit normativelor legale
în vigoare. Suprafaþa mini-
mã: 50 mp. Preþul de porni-

re: 30 lei/mp. Ofertele se
depun la sediul societãþii –
Craiova, Calea Bucureºti,
nr. 51 – pânã joi, 29 mai

2014, ora 12.00. Alte relaþii
la telefon 0251/410.696.



cuvântul libertãþii / 13marþi, 27 mai 2014 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare  Agricolã

ªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseaua

Bãlceºti nr. 54, vinde
cireºe de mai, vinde lapte

integral la dozatoarele
din Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã telemea
ºi smântânã la cele mai

mici preþuri. Relaþii la
telefon 0251/468.159;

sau 0765/233.013.

Vând (schimb) 3 camere
semidecomandate 43 mp,
etaj 1 cu apartament 2 ca-
mere decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
Vând casã 3 camere, ane-
xe, pomi, vie, fântânã, apã
ºi canalizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Telefon:
0763/305.850.
Vând D+P 6 camere, pivni-
þã, utilitãþi, 2 bãi + 3 camere
cãrãmidã, teren 1.300 mp
str. Bucovãþ – 95.000 Euro.
Telefon: 0769/360.741.
Vând casã ºi 600 mp teren
Craiova. Preþ negociabil.
Telefon: 0251/428.437.
Vâns casã comuna Vârvo-
ru de Sus, 4 camere, bucã-
tãrie, apã curentã. Telefon:
0746/375.946.
Casã la roºu, proiect deose-
bit, posibil ºi sediu firmã, plus
800 mp teren, curent elec-
tric, fântânã, reþea apã de la
comunã, la asfalt, 13 km de
Craiova, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependinþe în
satul Negoeºti - Dolj. Tele-
fon: 0723/692.884; 0722/
151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere, te-
ren, Craioviþa Nouã zona
Triaj, fãrã acte, 1000 Euro
negociabil. Telefon: 0763/
806.750.
Vând casã Bucovãþ. Telefon:
0767/341.784.

Vând casã 4 camere la 20
km de Craiova, baie, man-
sardã nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã 5 camere, încãl-
zire centralã, sau schimb cu
apartament minim 3 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon:
0788/452.733. Rog seriozi-
tate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. 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. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
7000 mp teren, 2,5 Euro /
mp. Telefon: 0757/650.778.
Vând teren intravilan în co-
muna Leu 1174 mp zonã
comercialã, ieºiri 2x17 m,
reþea apã, electricitate, ca-
dastru, carte funciarã. Tele-
fon: 0724/572.434; 0351/
179.436.
Vând teren zonã centralã,
260 metri pãtraþi. Preþ 210
euro/mp. Telefon: 0769/
709.451.
Vând teren urgent str. Pãu-
niþei – Lãpuº 2200 mp. Te-
lefon: 0751/675.783.

Vând teren 1500 mp des-
chidere 30 m Bariera Vâlcii
20 Euro / mp. Telefon: 0748/
887.219.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã bunã.
Telefon: 0251/414.112;
0727/463.456.
VÂND TEREN, ZONA BA-
RIERA VÂLCII, deschide-
re 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 spa-
tele 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. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scurtu
Gheorghe. Telefon: 0251/
457.204.
Teren 1000 mp loc de casã,
Secui – Dolj. Telefon: 0768/
304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Coºo-
veni. Telefon: 0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþi-
me Centura de Nord, 15 E/
mp. Telefon: 0728/800.447.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.

Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.
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
negociabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure
situatã în Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon: 0741/
078.812.
Vând 2 ha teren arabil, faci-
litãþi ºosea asfaltatã, apã, po-
sibilitate energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna Bo-
rãscu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil. Tele-
fon: 0723/364.681.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMERCIAL
Brazdã, 26500 Euro. Tele-
fon: 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 came-
re + diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.
Schimb apartament în Timi-
ºoara cu similar Craiova.
Telefon: 0740/887.095

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Audi A6, fabricat în
2006, full options, stare
perfectã, bleu-marin, pie-
le, xenon, limited edition,
9000 Euro. Accept orice
verificare. Telefon: 0762/
10.95.95.
VÂND Fiat Stilo, stare impe-
cabilã, 2.200 Euro negocia-
bil. Telefon: 0728/981.100
VÂND Chevrolet Kalos,
2005, unic proprietar,
200 Euro. Telefon: 0768/
104.581.

Vând Tico la cheie 2000 lei.
Telefon: 0761/155.549.
Vând BMW 320 D, an fabri-
caþie 2003. Telefon: 0757/
322.534.
Vând Ford Tranzit- 2005.
Telefon: 0722/ 511.426.
Vând urgent MATIZ 2004,
RCA 2014; ITP 2015,
38.000 Km reali, 1500
Euro sau varianta Rabla.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Vând Renault Laguna 2, an
2003, culoare gri metalic, 6
trepte, 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.
Tablouri litografie 30 Ron
Bucata, rochie domniºoarã
de onoare mãrime 36-40-
40 Ron. Telefon: 0351/
181.202; 0767/ 049.976.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând CEAS ELVEÞIAN ori-
ginal sigilat, garanþie, tip
Jovial 5020G- ss 0313,
200 Euro. Telefon: 0722/
456.609.
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Vând PC model MSI – ALL-
IN- ONE, WIND TOP AE
1920 nefolosit, sigilat, garan-
þie 300 Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând pãlãrie fetru nr. 55
nouã- 50 lei, sapã ºi casma
cu coadã 7 lei/buc, saltea
Dormeo 2/1m cu husã 90
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând aparat de sudurã, au-
togen polizor, bormaºinã,
parbriz Tico. Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de veci. Tele-
fon: 0770/661.777.
Vând þiglã Jimbolia din de-
molãri ºi cãpriori stejar. Te-
lefon: 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 trifa-
zatã completã, motor Hon-
da pentru pompã ºi echipa-
ment vânãtoare din piele.
Telefon: 0760/521.340.
Vând motosapã nouã ROBI
– 206- LB. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
Vând albine, familii puterni-
ce. 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, fri-
gider 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 ba-
terii, 110 þigle beton. Telefon:
0251/458.192.
Vând ªabloane imprimat
Steag UE ºi NATO toate
mãrimile plus ºabloane pen-
tru BATISTE toate mãrimile
manuale. 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.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Tele-
fon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari, inox
veritabil - stazã perfectã. Te-
lefon: 0720/231.610.
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, fereas-
trã cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci cimiti-
rul 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, an-
tiderapante, cãrucior copii
modern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute
dar nefinisate la cimitirul
Romaneºti, convenabil. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, albas-
tru, roºu cu sau fãrã þepi.
Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pan-
tofi negri, flex mare, calcu-
lator instruire copii nou, com-
binã stereo - nouã, frigider
320 litri, piei bovinã velura-
te, piese Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci minute încãlzi-
re. 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 in-
stalaþie de încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã,
televizor 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
garanþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bute-
lie, aparat foto, bicicletã, apa-
rat mãsurã, pãturã antistres.
Telefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mo-
chetã, haine din piele, ma-
ºinã de cusut, galerii sculp-
tate, 9 ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 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
imitaþie car complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor co-
lor Grundig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu micro-
unde 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,
bitum, abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Convenabil, canapea, foto-
lii, bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electrecord
de muzicã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/789.181.
Vând canapea extensibilã
tapiþerie pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile pen-
tru opticã, diverse scule, mo-
tor 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând þuicã prune 15 lei, de
fructe 12 lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.

Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Maºinã de cusut, eventual
defectã, DVD recorder. Te-
lefon: 0351/ 181.202; 0767/
049.976.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2 ca-
mere ultracentral – ultralux,
toate dotãrile, A.C., internet.
Telefon: 0762/109.595.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, 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), su-
prafaþa 40 mp (25E/mp).
Telefon: 0744/184.267.
Bucureºti - Mall Vitan, gar-
sonierã confort I, etaj 1, bloc
5 nivele, complet mobilatã,
230 euro / lunã. Telefon:
0722/714.578.
Caut colegã de apartament,
2 camere decomandate
Brazdã. Telefon: 0745/
062.618; 0762/267.631.
ÎNCHIRIEZ apartament 2
camere, semidecomandat,
Valea Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Închiriez birou + depozit stra-
dal Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906.

Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.

MATRIMONIALE
Tânãr, doresc cunoºtinþã 22-
23 ani pentru cãsãtorie, prie-
tenie. Telefon: 0251/
421.727.
Pensionar, 65 ani, 1,60 înãl-
þime, caut pensionarã cu
suflet fãrã locuinþã ºi copii,
pentru a petrece tot restul
vieþii împreunã ºi îngrijire
gospodãrie la þarã. Telefon:
0784/743.541.
65 - 172 – 85, nefumãtor,
fãrã obligaþii, modest, sim-
patic, doresc doamnã pen-
tru prietenie, cãsãtorie. Te-
lefon: 0351/181.202; 0767/
049.976.
Pensionar caut doamnã
maxim 70 ani cu permis
auto. Telefon: 0757/322.534.
Domn serios 52 ani cu ser-
viciu caut doamnã serioasã
pentru prietenie eventual
cãsãtorie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/895.691.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru a fora
un puþ. Telefon: 0748/
195.954.
Cedez teren extravilan 4500
mp în schimbul reparaþii
case + anexe gospodãreºti.
Telefon: 0727/884.205.
Cumpãr cãþel SCHNAUT-
ZEER ºi veveriþe. Telefon:
0721/995.405.

Agenþia pentru Dezvolta-
re Regionalã Sud- Vest
Oltenia organizeazã, la
data de 27 iunie 2014,
concurs pentru ocuparea
a ºase posturi. Detalii la
www.adroltenia.ro, sau la
telefon: 0251/411.869.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdi-
nã. Telefon: 0727/884.205.

PIERDERI
Pierdut Adeverinþã de li-
cenþã, eliberatã de Facul-
tatea de Litere pe numele
DOLHSCANU MIHAELA.
Se declarã nulã.

DECESE
FAMILIA anunþã cu
adâncã durere în suflet
plecarea dintre noi a ce-
lei ce a fost Dr. DORA
MARY VANIA TICA. Sluj-
ba religioasã va avea loc
azi 27.05.2014, ora 13,00
la Biserica Postelnicu
Fir (strada Nanterre) iar
înmormântarea la ora
14,00, la cimitirul Ungu-
reni. Dumnezeu sã o
aibã în pazã!

CONDOLEANÞE
Cu sufletul sfâºiat de du-
rere George Socoteanu
regretã profund decesul
prematur al nepotului
GEORGE CÂRCEANU ºi
transmite întreaga com-
pasiune ºi sincere con-
doleanþe soþiei, fiicei ºi
nepoþilor sãi. Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Monica Niculescu, locul 76 WTA,
s-a calificat, duminicã searã, în turul
secund la Roland Garros, al doilea
turneu de Grand Slam al anului, jucã-
toarea originarã din Slatina dispu-
nând, contrar calculelor hârtiei, de
mai bine clasata estoniancã Kaia
Kanepi (nr. 26 mondial), scor 5-7, 6-
3, 6-1, la finele a douã ore ºi 15 minu-
te de joc.

„Nu-mi vine sã cred. Kaia juca foar-
te bine, servea foarte tare. Am încer-
cat sã pun multe scurte, ºtiam cã este
înaltã ºi nu prea se deplaseazã bine.
A fost ºi o tacticã, ºtiam cã dacã in-
tru în jocul ei, am ºanse puþine. Mi-
au intrat scurtele foarte bine ºi cred

Mon ica  N icu lescu  a  p rodus  su rp r i zaMon ica  N icu lescu  a  p rodus  su rp r i zaMon ica  N icu lescu  a  p rodus  su rp r i zaMon ica  N icu lescu  a  p rodus  su rp r i zaMon ica  N icu lescu  a  p rodus  su rp r i za
în  fa þa  Ka ie i  Kanep iîn  fa þa  Ka ie i  Kanep iîn  fa þa  Ka ie i  Kanep iîn  fa þa  Ka ie i  Kanep iîn  fa þa  Ka ie i  Kanep i

cã asta a fost cheia succesului”, a
spus dupã meci Niculescu.

Viitoarea adversarã a Monicãi va
fi învingãtoarea dintre Romina
Oprandi (Elveþia, locul 189) ºi Paula
Ormaechea (Argentina, locul 75), meci
disputat, ieri, dupã închiderea ediþiei.

“Nu prefer pe nici una, amândouã
joacã foarte bine pe zgurã. Chiar dacã
am bãtut o favoritã, nu pot sã spun
cã acum sunt favoritã. Am câºtigat
în acest tur, dar rezultatele mele la
Roland Garros nu sunt atât de bune.
Trebuie sã cred în mine, sã mã antre-
nez ºi sã lupt pentru a trece ºi mai
departe, meciul nu va fi uºor, asta e
clar”, a mai afirmat Niculescu.

Tot pe tabloul de simplu feminin,
asearã, Sorana Cârstea (nr. 27) a dat
piept cu sportiva canadiancã Alek-
sandra Wozniak (locul 149), în timp
ce astãzi vor intra în luptã ºi ultimele
noastre douã reprezenante, Simona
Halep (nr. 4) urmând s-o înfrunte pe
rusoiaca Alisa Kleibanova (nr. 85),
iar Alexandra Cadanþu (locul 80) pe
jucãtoarea olandezã Kiki Bertens (nr.
148 WTA).

Trecând la competiþia de simplu a
bãieþilor, România este reprezentatã
de Victor Hãnescu (nr. 85 ATP), care
are meci greu, de asemenea azi, în
faþa unuia dintre reprezentanþii gaz-
delor, Gael Monfils (locul 28).

Internaþionalul brazilian David Luiz s-a in-
stalat pe primul loc într-un top al celor mai cos-
tisitoare transferuri în ceea ce priveºte apãrã-
torii, dupã ce Paris Saint-Germain ºi-a asigurat
semnãtura sud-americanului în schimbul a 49,5
milioane de euro plãtite lui Chelsea.

Jucãtorul în vârstã de 27 de ani a parafat un
contract valabil pentru urmatoarele patru se-

A devenit cel mai scump fundaº din istoria fotbalului

David Luiz, transferat de PSG
zoane, cu un salariu total de 16 milioane de euro,
iar în capitala Franþei va face cuplu în linia de
fund cu Thiago Silva, coechipier cu el ºi în na-
þionala Braziliei.

“Merci Chelsea pentru trei ani ºi jumãtate
extraordinari. Sunt pregãtit pentru noua pro-
vocare. Allez Paris!” a fost mesajul lui David pe
Twitter. Atacantul campioanei din Hexagon,

suedezul Zlatan Ibrahimovici,  a completat:
“Încã un monstru în defensiva lui PSG”.

De David Luiz s-a arãtat interesatã ºi FC
Barcelona, rãmasã “descoperitã” dupã retra-
gerea cãpitanului Charles Puyol.

Altfel, în afara lui Luiz, PSG mai are doi
oameni în top 5 cei mai scumpi fundaºi, pe
Thiago Silva, locul 3, transferat în 2012 de la
Milan, pentru 42 de milioane de euro, ºi pe
Marquinos, un alt brazilian, locul 5, luat anul
trecut tot din Serie A, de la AS Roma, cu  34,4
milioane.

Topul e completat cu Rio Ferdinand, a cã-
rui trecere, în 2002, de la Leeds la Manchester
United, i-a costat pe “diavoli” 43,9 milioane,
ºi cu Lilian Thuram, cumpãrat, în 2001, de Ju-
ventus de la Parma, cu 41,3 milioane de euro.

Gruparea bascã SD Eibar a promovat în
premierã, în 74 de ani de istorie, în elita
fotbalului spaniol, dupã ce a trecut, duminicã
searã, cu 1-0, pe teren propriu, de o altã
formaþie din Þara Bascilor, Deportivo Alaves.
Graþie acestui rezultat, cu douã etape rãmase
de jucat, Eibar ºi-a menþinut prima poziþie,
acumulând 67 de puncte, cu ºapte mai multe
decât a treia clasatã (primul loc de baraj),
Sporting Gijon.

Eibar ar putea fi însoþitã în Primera de
Deportivo La Coruna, galicienii mai având
nevoie de numai un punct pentru a se
reîntoarce în „lumea bunã”, dupã un an de
pauzã.

Eibar a promovat pentru întâia
oarã în Primera

DIGI SPORT 1
22:00 – FOTBAL – Meci amical: Franþa –

Norvegia.
DIGI SPORT 2

19:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga I, play-
off: Deva – Spicom.

DOLCE SPORT
3:30 – BASCHET NBA – play-off: Indiana

Pacers – Miami Heat.
EUROSPORT

12:00 – TENIS – Turneul de la Roland Gar-
ros / 15:30 – CICLISM – Turul Italiei: etapa a
16-a / 18:30 – TENIS – Turneul de la Roland
Garros.

EUROSPORT 2
12:00 – TENIS – Turneul de la Roland Garros.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA A III-A – PLAY-OUT – ETAPA A 8-A

Astãzi: Dinamo II – CS Tunari (13:00), Con-
cordia Chiajna II – Viitorul Municipal Craiova,
CS Podari – Viitorul Domneºti (ambele 18:00).

1. Dinamo II 36 4. Domneºti 20
2. Tunari 26 5. Chiajna II 19
3. Podari 23 6. Mun. Craiova18
Retrogradeazã ultimele douã clasate.

LIGA A IV-A – PLAY-OFF – ETAPA A 4-A

Progresul Segarcea – Dunãrea Calafat 2-1,
Dunãrea Bistreþ – CSO Filiaºi 1-2.

1. Filiaºi 19
2. Calafat 18
3. Bistreþ 10
4. Segarcea 8
* primul loc se calificã pentru un meci de

baraj.

Seria I
Voinþa Caraula – Avântul Giubega 2-3, Vii-

torul Vârtop – SC Poiana Mare 4-5, CSM Pro-
gresul Bãileºti – SIC Pan Unirea 1-7, Avântul
Verbiþa – Tractorul Cetate 6-0, Victoria Pleniþa
– Fulgerul Maglavit 3-0, Flacãra Moþãþei – Voin-
þa Radovan 3-0, Viitorul Ciupercenii Noi – Re-
colta Galicea Mare 3-0, Viitorul Întorsura –
Avântul Rast 3-0.

1. SIC PAN 70 9. Întorsura* 32
2. Pleniþa 52 10. Ciupercenii N. 29
3. Poiana M.* 51 11. Maglavit 24
4. Moþãþei* 44 12. Verbiþa 23
5. Rast* 39 13. Giubega 23
6. Cetate* 39 14. Radovan** 22
7. Caraula 38 15. Vârtop 17
8. Bãileºti* 36 16. Galicea Mare 15
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt

penalizate cu 6 puncte.

Seria a III-a
Olimpia Bãdoºi – Viitorul Apele Vii 1-0, Uni-

rea Tricolor Dãbuleni – Progresul Amãrãºtii de
Sus 3-0, Victoria Cãlãraºi – Unirea Amãrãºtii
de Jos 7-4, Progresul Castranova – Viitorul
Ghindeni 10-1, Sporting Leu – Unirea Tâmbu-
reºti 3-1. AS Rojiºte – Fulgerul Mârºani nu s-a
disputat, în timp ce Viitorul Bratovoieºti ºi Ajax
Dobroteºti au stat.

1. Tâmbur.** 47 8. Amãr. S.* 33
2. Mârºani*** 43 9. Castran.** 24
3. Dãbuleni** 43 10. Cãlãraºi** 24
4. Leu** 40 11. Bãdoºi** 23
5. Dobroteºti** 40 12. Ghindeni 18
6. Apele Vii* 34 13. Bratov.* 13
7. Rojiºte**** 33 14. Amãr. J** 10
Progresul Castranova este penalizatã cu

6 puncte.
* - un joc mai puþin...**** - patru jocuri mai puþin.

Seria a II-a
Luceafãrul Craiova – Jiul Breasta 1-1, Vii-

torul Coºoveni – Rapid Potmelþu 4-1, Inter
Secui – AS Goieºti 4-2, Standard ªimnicu de
Sus – Viitorul II Cârcea 0-4, Arena Bulls Preaj-
ba – Voinþa Belcin 1-4, Avântul Þuglui – Uni-
rea Braloºtiþa 1-2. ªtiinþa Malu Mare – Dina-
myk Craiova ºi Viitorul Craiova – Jiul Bucovãþ
nu s-au disputat, deoarece Dinamyk s-a re-
tras din campionat, iar Viitorul ºi Bucovãþ nu
s-au prezentat.

1. Malu Mare* 59 9. Þuglui 33
2. Coºoveni* 55 10. Braloºtiþa* 28
3. Preajba 44 11. Breasta* 23
4. Cârcea II* 43 12. ªimnicu S.* 22
5. Secui* 43 13. Luceafãrul** 20
6. Potmelþu* 41 14. Bucovãþ* 11
7. Goieºti* 40 15. Viitorul Cr.* 5
8. Belcin* 34

Seria I ºi-a încheiat etapele, mai rãmâ-
nând de disputat doar o restanþã.

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

Seria a IV-a – Etapa a 23-a
Progresul Mischii – Voinþa Raznic 3-0, Vul-

turul Cernãteºti – Viitorul Valea Fântânilor 3-0,
Energia Craiova – AS Scaeºti 2-1, FC Schitu –
Avântul Gherceºti 3-7. Viitorul Sfârcea – Viito-
rul Brãdeºti nu s-a disputat, iar Jiul Mihãiþa ºi
AS Greceºti au stat.

1. Scaeºti 52 7. Mihãiþa* 25
2. Cernãteºti** 47 8. Mischii** 22
3. Energia* 38 9. Valea F.** 19
4. Gherceºti 33 10. Sfârcea* 16
5. Raznic* 31 11. Brãdeºti* 10
6. Schitu** 25 12. Greceºti* 9
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin.

Seria a III-a – Etapa a 22-a
Luceafãrul Popânzãleºti – Voinþa Puþuri 0-6,

Avântul Pieleºti – Viitorul Sadova 12-4, Ener-
gia Radomir – Atletico Zãnoaga 6-0, Avântul
Dobreºti – Unirea Dioºti 5-1, Avântul Daneþi –
Flacãra Drãgoteºti 3-0. Torentul Secui – Uni-
rea Câmpeni nu s-a disputat.

1. Radomir* 54 7. Pieleºti* 36
2. Daneþi* 46 8. Câmpeni** 26
3. Puþuri 45 9. Dioºti 23
4. Dobreºti* 40 10. Secui** 19
5. Zãnoaga* 38 11. Drãgoteºti* 8
6. Sadova* 37 12. Popânzãl.* 3
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a II-a – Etapa a 22-a
Aktiv Padea – ªtiinþa Calopãr 3-0, Viito-

rul Mãceºu de Sus – Viitorul Valea Stanciu-
lui 3-0 (neprezentare), A.F.C. Giurgiþa – Vii-
torul Gângiova 15-0, Unirea Goicea – Re-
colta Urzicuþa 5-3, Dunãrea Gighera – Pro-
gresul Cerãt 4-1, Triumf Bârca – Recolta
Mãceºu de Jos 1-1.

1. Gighera 53 7. Cerãt* 31
2. Bârca 49 8. Padea 22
3. Mãceºu S. 46 9. Urzicuþa* 21
4. Goicea 41 10. Gângiova 14
5. Mãceºu J. 39 11. Valea St. 13
6. Giurgiþa 38 12. Calopãr 13

LIGA A V-A – ETAPA A 25-A

LIGA A VI-A

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

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Campionatul Naţional de Atletism pentru seniori, tine-
ret şi juniori I se apropie de finalul etapelor naţionale.
Astfel, sâmbătă şi duminică s-a desfăşurat pe stadionul
„Iolanda Balaş-Soter” din Bucureşti a doua etapă din ca-
drul întrecerii naţionale. Pe pistă şi în cercurile de arun-
cări s-au aflat un total de 369 de sportivi, dintre care nouă
au fost atleţi ai clubului CSM Craiova. Patru dintre ei au
urcat pe podium, de trei ori pe cea mai înaltă treaptă, prin
Cosmin Sorescu (locul I în proba de aruncare a ciocanu-
lui), Sorescu Ileana (locul I în proba de aruncare a discu-
lui) şi  Andrei Ştefana (locul I în proba de 3000 de metri),
iar Ioan Piţigoi a ocupat locul trei în proba de 100 de metri.
Pe lângă aceste rezultate, Cezar Bobolicoiu a ocupat lo-
cul patru în proba de 1500 de metri şi locul şase în proba
de 800 de metri, Sorin Coandă a încheiat al patrulea cursa
de 400 de metri garduri, Andrei Nicolae a venit pe şapte la
800 de metri, iar Gabriel Mitiţă şi Octavian Iureş s-au cla-
sat pe locul 17, respectiv 20 în proba de 100 de metri. Cos-
min Sorescu a obţinut calificarea la Cupa Europei pe echi-

Două victorii la rând nu au înlesnit prea mult
misiunea Craiovei de a reveni în Liga I, doar au
menţinut avansul faţă de următoarea clasată, CSM
Rm. Vâlcea. Deşi pare o cursă în 3 pentru cele
două locuri promovabile, ASA Târgu Mureş, ad-
versara de mâine a juveţilor, va arbitra lupta pen-
tru promovare, fiindcă are practic asigurată ac-
cederea în Liga I. Astfel, ultimele două meciuri
ale ASA sunt cu FC Olt şi Gloria Bistriţa, echipe
intrate în vacanţă, iar surata din Ardeal nu are în
plan de luptă, ci de predare. Astfel, ASA s-a putut
dispensa de puncte în meciul cu Vâlcea, deşi un
succes îi asigura matematic promovarea şi im-
plicit intrarea mai devreme în vacanţă. În schimb,
echipa lui Daniel Stanciu va încerca din răsputeri
să încurce Craiova. Asta în timp ce Vâlcea va
avea un meci la îndemână cu Metalul Reşiţa, echi-
pă care în vara trecută i-a predat ştafeta în Ză-

Craiova joacă mâine pe „Ion Oblemenco”
împotriva liderului ASA Tg. Mureş o partidă extrem

de importantă în lupta pentru promovare
voi, într-un circuit al „clonelor” Damila Măciuca
devenid actuala CSM Rm. Vâlcea, iar fosta CSM
Rm. Vâlcea - actuala Metalul Reşiţa. După eşe-
cul surprinzător cu Slatina, bănăţenii nu mai au
şanse de promovare, iar managerul Dorinel Mun-
teanu a decis să renunţe la antrenorul Marian Pană,
înlocuindu-l cu Daniel Opriţa, fostul atacant al
CSU.  Pe de altă parte, Craiova poate promova
dacă îşi câştigă următoarele două meciuri, astfel
încât jocul din ultima rundă, cu CSM Rm. Vâl-
cea, să nu mai conteze. Fanii au comandat deja
circa 2.500 de bilete pe site-ul oficial al clubului,
iar de astăzi se pot găsi la magazinul oficial şi la
vânzătorii volanţi, preţurile fiind: 5 lei (peluze şi
tribuna 2), 10 lei (tribuna I) şi 20 de lei (tribuna
0). Oficialii craioveni anticipează o asistenţă în
jurul a 10.000 de spectatori la meciul de mâine
seară, care va fi televizat de postul TVR 3.

Urmează meciul sezonului în BănieUrmează meciul sezonului în BănieUrmează meciul sezonului în BănieUrmează meciul sezonului în BănieUrmează meciul sezonului în BănieUrmează meciul sezonului în BănieUrmează meciul sezonului în BănieUrmează meciul sezonului în BănieUrmează meciul sezonului în Bănie

La Bistriţa
au sărbătorit cu
Romică Ţociu

Unul dintre fanii celebri ai Unive rsi-
tăţii Craiova, actorul Romică Ţociu, s-
a bucurat alături de delegaţia olteană
pentru victoria de la Bistriţa, sărbăto-
rind la final în vestiar în pre ajma jucă-
torilor lui Balint. Mome ntul a fost
imortalizat şi publicat pe  facebook de
Silvian Cristescu.

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 17 9 4 4 20-11 31
2. CS Universitatea 17 9 3 5 24-18 30
.......................................................................................................
3. CSM Rm. Vâlcea17 7 5 5 17-14 26
4. Gloria Bistriţa 17 5 6 6 17-19 21
5. Metalul Reşiţa 17 6 3 8 15-19 21
6. FC Olt Slatina 17 3 3 11 8-20 12

Play-off, Liga a II-a, seria a II-a,
etapa a 8-a

Universitatea Craiova – ASA Tg. Mureş
CSM Rm. Vâlcea – Metalul Reşiţa
FC Olt – Gloria Bistriţa

Lotul naţionalei s-a reunit în ve-
derea turneului amical d in Elveţia,
unde România va întâlni Albania (31
mai, ora 20:00) şi Algeria (4 iunie, ora
21:30). Răzvan Raţ  a susţinut ieri o
conferinţă de presă, chiar în ziua în
care a împlinit 33 de ani. „Îmi doresc
cam ce-şi doreşte orice fotbalist de
ziua sa: să fie sănătos, să poată juca
cât mai mult, la un nivel cât mai ridi-
cat”. Raţ s-a referit şi la convocările
surprinzătoare făcute de selecţione-
rul Victo r Piţurcă pentru acest tur-
neu, amintindu-i pe jucătorul Craio-
vei, Bogdan Vătăjelu, concurentul
său pe post, dar şi despre tânărul
Cristian Manea, de la Viitorul Con-
stanţa. „Sincer, chiar am fost surprins
de Cristi Manea, pentru că pare ma-

Rechecampf a semnat
pe doi ani cu Al Hilal

Laurenţiu Reghecampf este noul
antrenor al lui Al-Hilal. Clubul saudit a
făcut anunţul ieri pe site-ul oficial, men-
ţionând că antrenorul român a parafat
o înţelegere valabilă doi ani. „A intrat
în vigoare contractul pe doi ani cu an-
trenorul român Laurenţiu Reghecampf,
unul dintre numele în curs de dezvol-
tare în fotbalul european. Acesta a rea-
dus Stelei titlul după o pauză de 7 ani şi
în ultimele două sezoane a câştigat
două campionate şi o Supercupă, iar
vineri a pierdut finala Cupei. Reghe-
campf a fost declarat cel mai bun an-
trenor al sezonului în România. El a
condus Steaua în fazele superioare din
Europa League, în ciuda diferenţei de
potenţial dintre echipa sa şi celelalte
competitoare. Mai multe echipe din Golf
s-au interesat de serviciile sale, însă

Raţ, impresionat de calităţiule lui Vătăjelu
tur în joc, pentru vârsta lui. La doar
16 ani se comportă la antrenamente
destul de matur. Asta e îmbucurător,
sper să crească în valoare şi să ajun-
gă un om de bază la echipa naţiona-
lă. Nu-l ştiam înainte de această con-
vocare. Şi concurentul meu, Vătăje-
lu de la Craiova, mi se pare un jucă-
tor bun. Cei tineri sunt dornici să se
afirme, să fie în circuitul naţionalei,
se vede dorinţa lor” a mai afirmat Raţ.
Fundaşul naţionalei şi-a încheiat în
această vară contractul cu Rayo Val-
lecano, însă a recunoscut că spanio-
lii i-au oferit prelungirea înţelegerii.
„Am oferta celor de la Rayo pe masă,
dar aştept finalizarea discuţiilor şi cu
alte cluburi. M-ar tenta tot Spania,
pentru că m-am simţit bine în puţine-

le luni în care am stat acolo. Am jucat
la o echipă căreia îi place să aibă min-
gea să aibă posesie, la care îţi face
plăcere să joci. La un moment dat era
pe locul 1 la posesie în Europa. Pi-
ţurcă m-a sfătuit să semnez, să nu
ezit, pentru că am avut o jumătate de
an bun acolo, m-am integrat bine. Eu
am nevoie de un contract de minim doi
ani, nu sunt sigur că Rayo va rămâne
în prima ligă în următorul sezon” a de-
clarat jucătorul oltean. Acesta a arătat
că este încă marcat de ratarea calificarii
la Mondiale:  „Mă voi uita la Mondial
şi îmi voi mânca degetele de nervi. Pu-
team fi noi acolo. Văd Germania favori-
tă la Campionatului Mondial, este cea
mai completă şi competitivă, dă o sen-
zaţie de forţă brută.” 

Al-Hilal a finalizat discuţiile, iar Reghe-
campf este aşteptat la Riyadh”, scrie
site-ul oficial al lui Al-Hilal. Problema
clauzei de reziliere a contractului lui Re-
ghecampf cu Steaua a fost rezolvată,
după ce antrenorul a ajuns la un acord
cu Gigi Becali. Finanţatorul i-ar fi per-
mis lui Reghe să plece fără să achite
cei 800.000 de euro, cu o singură con-
diţie: tehnicianul să renunţe la suma
pe care o avea de recuperat de la gru-
parea din Ghencea, aproximativ 500.000
de euro, reprezentând salarii şi prime
de obiectiv pentru ultimul sezon. Al-
Hilal a anunţat rezilierea contractului
lui Sami Al-Jaber, care pregătea echipa
din 27 mai 2013. Al-Hilal este vicecam-
pioana Arabiei Saudite, încheind sezo-
nul la două puncte de campioana Al
Nasr. Echipa a câştigat campionatul de
13 ani, de şase ori Cupa Regelui, dar şi
de două ori Liga Campionilor Asiei.

Atletism / CSM Craiova, 4 medalii la Grand-Prixul din capitală
pe, urmând să aştepte confirmarea oficială din partea fe-
deraţiei. Delegaţia României ce va participa la concursul
european se va definitiva în cadrul Campionatelor Inter-
naţionale ale României de la Cluj-Napoca, însă pentru
proba de aruncare a ciocanului fete şi băieţi atleţii califi-
caţi se vor stabili după rezultatele înregistrate la etapa
naţională desfăşurată la sfârşitul săptămânii trecute, de-
oarece oraşul Cluj nu deţine un loc amenajat pentru pro-
ba de aruncare a ciocanului.

În altă ordine de idei, pe baza întrecerilor din cadrul celei
de-a doua etape a  Campionatului Naţional s-a întocmit şi
clasamentul pentru Campionatele Naţionale Universitare,
în care sportivii CSM Craiova, concurând din partea Fa-
cultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Craiova, şi-au adjudecat
patru medalii, dintre care una de aur, două de argint şi una
de bronz. Andrei Ştefana s-a impus în proba de 3000 de
metri, cezar Bobolicioiu s-a întors cu medaliile de argint la
1500 şi 800 de metri, iar Andrei Nicolae a venit acasă cu
distincţia de bronz în cursa de 800 de metri.


