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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Sunt sigur, Popescule, că
văzând ce se întâmplă acum,
acolo unde este, domnul Bră-
tianu lăcrimează.
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Primăria Craiova a semnat, ieri,  con-
tractul cu firma chineză care va construi
cartierul de locuinţe de pe strada „Caracal”.
După parafarea actelor, primarul Lia Olgu-
ţa Vasilescu a precizat că şantierul pentru
cele 2000 de locuinţe va începe de la data de
1 septembrie, până atunci craiovenii care
doresc să cumpere un apartament sunt aş-
teptaţi să-şi depună dosarele şi să precizeze
ce tip de locuinţă preferă. Edilul a explicat
că doritorii trebuie să se grăbească pentru
că locuinţele vor fi vândute primelor veniţi.
Apartamentele vor fi construite în doi ani şi
se vor fi vândute la preţuri cuprinse între
21.500 şi 45.000 de euro. Blocurile vor avea
acoperiş tip-pagodă care vor da şi numele de
„Cartierul chinezesc” al Craiovei.

Circul liberal
Mai nou, liberalii iubesc

circul sordid. Ce se întâm-
plă la vârful acestui partid
este mai greu de înţeles, fi-
indcă iese din zona raţiona-
lului. Lăsau impresia până
nu de mult, pe scena politi-
că autohtonă, nu atât a unui
partid istoric, de la care se
revendică, mulţi dintre ei
habar neavând de mitul Bră-
tienilor, ci a unei formaţiuni
politice fidelă grupului eu-
ropean ALDE, oricum, cu
nu puţini tenori de rezona-
bilă calitate. Chiar exage-
rând în privinţa „rădăcinii”
lor istorice...

Mâine :
Dimitrie Cantemir
şi Branko Olar,
evocaţi la
Biblioteca
Judeţeană

Maestrul Puiu
Manu şi istoricul
Adrian Cioroianu
vorbesc la
Craiova despre
banda desenată

Dunărea rămâne
peste cotele
de apărare la
Calafat şi Bechet

Chiar dacă debitele şi nive-
lurile Dunării sunt în scăde-
re, în continuare, fluviul se si-
tuează peste cotele de apăra-
re la Calafat şi Bechet. Cel
puţin până pe data de 30 mai
a.c. Dunărea se află sub cod
portocaliu de inundaţii.    De-
bitele ’i nivelurile în aval de
Porile de Fier au fost în scă-
dere la staiile hidrometrice:
Gruia, Calafat, Bistre ’i Be-
chet, situându-se însă peste
cotele de apărare.
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Liderii europeni, aflaþi sub
presiune în urma istoricului
puseu de eurofobie demon-
strat la alegerile europarla-
mentare, s-au reunit asearã
la Bruxelles pentru un „tur
de orizont” consacrat anali-
zei scrutinului, marcat de res-
pingerea instituþiilor europe-
ne ºi a elitelor naþionale afla-
te la putere. Numeroase par-
tide populiste, eurosceptice
sau naþionaliste au forþat ac-
cederea în PE, iar ceea ce s-
a întâmplat în Franþa, þarã
fondatoare a actualei Uniuni
Europene, cu Frontul Naþio-
nal, constituie un semnal
grav, a estimat, luni, minis-
trul  german de Externe,
Frank Walter Steinmeier, la
televiziunea naþionalã. Faptul cã
UKIP-ul lui Nigel Farage, în
Marea Britanie, a sosit în faþa
conservatorilor ºi laburiºtilor,
ceea ce nu s-a mai întâmplat de
110 ani, nu face altceva decât
sã sporeascã îngrijorarea. Chiar
dacã marile familii politice eu-
ropene rãmân majoritare, ele au
pierdut, nu au câºtigat teren.
Prima familie politicã, în termeni
de numãr al aleºilor, Partidul Po-
pular European (PPE), care în-
globeazã partide democrat-creº-
tine ºi de centru-dreapta, este
creditatã cu 214 mandate, cu 59
mai puþine decât cele obþinute
în 2009. Socialiºtii ºi social-de-
mocraþii, cu 189 mandate, mai
puþine cu 7 decât în precedenta
legislaturã, din cauza derutei
socialiºtilor francezi ºi nu nu-
mai, au evitat naufragiul graþie
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bunelor rezultate ale democra-
þilor italieni, conduºi de Matteo
Renzi, ºi social-democraþilor ro-
mâni, conduºi de Victor Ponta.
ªi celelalte partide proeuropene
sunt în recul. Liberalii (66 man-
date) au pierdut 17, iar Verzii,
creditaþi cu 52 de aleºi, au pier-
dut 5 mandate. Stânga radicalã,
datoritã succesului listei forma-
þiunii Syriza, în Grecia, a câºti-
gat 7 mandate, ajungând la 42
de aleºi. Pe hârtie, partidele pro-
europene dispun de o majorita-
te de 521 de aleºi din 751, dar
misiunea acestora se anunþã re-
almente mai dificilã. Asearã,
cum spuneam, ºefii de stat ºi
de guvern urmau sã discute ºi
despre succesorul lui Jose Ma-
nuel Barroso la preºedinþia Co-
misiei Europene. Consideratã ca
singura patroanã a Europei, can-

celarul german Angela Merkel n-
are nici un entuziasm la ideea
de a vedea cã Parlamentul ºi Co-
misia se afirmã în detrimentul
Consiliului Europei. La ce solu-
þie se va ajunge este dificil de
anticipat, deºi circulã nume pre-
cum ale directorului  FMI,
Christine Lagarde, ºi al premie-
rului danez Helle Thorning
Schmidt. Tratatul de la Lisabo-
na, intrat în vigoare în ianuarie
2010, recomandã liderilor euro-
peni ca la desemnarea preºedin-
telui Comisiei Europene „sã þinã
cont de rezultatul alegerilor eu-
roparlamentare”. Cum va inter-
preta Consiliul European ºi PE
aceastã recomandare, la aceeaºi
manierã sau una diferitã, rãmâ-
ne de vãzut. Jean Claude Jun-
cker insista, luni, asupra victo-
riei partidului sãu ºi, implicit, a

dreptului de a avea priori-
tate la încercarea de a for-
ma o majoritate în Parla-
ment sau Consiliu.

Conferinþa preºedinþilor
grupurilor politice din UE
cere Consiliului European
sã-i dea lui Juncker, candi-
datul PPE la preºedinþia Co-
misiei Europene, un mandat
clar pentru a începe nego-
cierile cu alte grupuri politi-
ce, informa ieri un comuni-
cat al grupului socialiºtilor
europeni (S&D). Liderii gru-
purilor politice s-au reunit
ieri pentru a discuta urmã-
torii paºi dupã alegerile eu-
ropene, înainte de reuniunea
Consiliului European, pro-
gramatã în cursul serii.

„PPE, în ciuda unor pierderi sub-
stanþiale, rãmâne cel mai mare
grup din PE. Candidatul sãu pen-
tru preºedinþia Comisiei are drep-
tul clar de a începe negocierile
pentru a încerca sã formeze o
majoritate în PE”, a precizat Han-
nes Swoboda, liderul grupului
S&D în comunicat. În opinia
acestuia, Juncker trebuie sã pro-
punã acum un program care sã
prezinte prioritãþi clare pentru
crearea de locuri de muncã ºi
creºterea economicã prin inves-
tiþii, precum ºi propuneri pentru
o politicã migratorie ºi de inte-
grare ºi o luptã eficientã împo-
triva evaziunii fiscale. „Doar
dacã Jean Claude Juncker pre-
zintã un program care satisface
nevoile ºi preocupãrile cetãþeni-
lor UE va obþine sprijinul grupu-
lui S&D”, a subliniat Swoboda.

Preºedintele rus, Vladimir Pu-
tin, a cerut, ieri, „oprirea imediatã
a operaþiunii de represalii a armatei
ucrainene în estul þãrii”, unde s-au
intensificat confruntãrile între for-
þele guvernamentale ºi insurgenþii
proruºi pentru controlul aeropor-
tului din Doneþk, relateazã AFP,

Ucraina: Zeci de victime la Doneþk,
în luptele pentru cucerirea aeroportului

Reuters ºi RIA Novosti. Într-o con-
vorbire telefonicã cu premierul ita-
lian Matteo Renzi, „Vladimir Putin
a subliniat necesitatea stopãrii ime-
diate a operaþiunii de represalii a
armatei în regiunile din Sud-Est
ºi de a angaja un dialog paºnic
între Kiev ºi reprezentanþii regiu-

nilor” ucrainene, a indi-
cat Kremlinul, într-un co-
municat. Patruzeci de per-
soane — 38 de comba-
tanþi ºi 2 civili, au fost
ucise în confruntãrile
care opun, de luni, arma-
ta ucraineanã insurgenþi-
lor proruºi, pentru con-
trolul aeroportului inter-
naþional din Doneþk, a
anunþat primarul oraºului,
Oleksandr Luciancenko.
Luptele au izbucnit în in-
cinta aeroportului luni
dupã-amiazã. Forþele
subordonate Kievului au

utilizat luni atacuri aeriene ºi un
desant de paraºutiºti pentru a-i
alunga pe rebeli de pe aeroportul
din Doneþk, preluând controlul
asupra obiectivului spre sfârºitul
zilei. „Combatanþii separatiºti,
care se aflau în terminal, au fost
eliminaþi”, a declarat un purtãtor

de cuvânt al comandamentului
care conduce „operaþiunea anti-
teroristã” în est. Tirurile au con-
tinuat pe tot parcursul nopþii de
luni spre marþi ºi chiar la mijlocul
dimineþii, când s-au auzit rafale de
mitraliere pe unul din drumurile
principale ce duce spre aeroport.
Dupã luptele de la aeroport, rebe-
lii s-au retras adânc în oraº ºi ºi-
au consolidat poziþia într-o serie
de clãdiri oficiale, pe care le ocu-
pã de mai multe luni, potrivit RIA
Novosti. Garda Naþionalã, subor-
donatã Kievului, i-a avertizat deja
cã dacã nu se vor preda va aplica
„atacuri din arme de înaltã preci-
zie”. În acest context, aºa-numi-
tul ºef al guvernului interimar din
Doneþk, Denis Puºilin, a cerut ieri
ajutor Rusiei, într-o înregistrare vi-
deo postatã pe Internet, ºi a anun-
þat cã „Republica Popularã Doneþk”
trece la legislaþia rusã, informeazã
agenþia de presã RIA Novosti.

Rusia
nu pregãteºte
mãsuri împotriva
companiilor
strãine

Rusia nu pregãteºte mãsuri
pentru a pedepsi companiile
strãine ca rãspuns la sancþiu-
nile occidentale dictate în
contextul crizei din Ucraina,
a declarat consilierul econo-
mic al preºedintelui rus
Vladimir Putin, Andrei
Belousov. Rusia resimte
impactul recomandãrilor
transmise de statele occiden-
tale companiilor ºi bãncilor,
de a anula sau de a refuza
acordarea de finanþare pentru
proiecte în þarã, a spus
Belousov într-un interviu
acordat contidianului aus-
triac „Die Presse”, citat de
Reuters. „Am observat
nervozitate, mai puþin la
companiile ruseºti ºi mai mult
la companiile strãine care
lucreazã în Rusia. Dar putem
spune deschis cã la acest
moment nu pregãtim contra-
mãsuri”, a afirmat el. Consi-
lierul preºedintelui a decla-
rat, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, cã în cazul adoptãrii
unor noi sancþiuni care sã
restricþioneze comerþul exte-
rior al Rusiei, Moscova ar
putea deschide procese la
Organziaþia Mondialã a
Comerþului. Întrebat de cãtre
publicaþia austriacã despre
aceastã posibilitate, Belousov
a declarat cã nu înseamnã cã
se va recurge automat la
acest procedeu. „Sper ca
Europa sã nu comitã prostia
unor noi sancþiuni”, a afir-
mat el.

Franþa:
Liderul UMP
demisioneazã
de la conducerea
formaþiunii

Liderul partidului de
dreapta francez UMP, Jean-
François Copé (50 de ani), ºi-
a anunþat ieri demisia de la
conducerea formaþiunii
începând cu 15 iunie, au
anunþat participanþii la o
reuniune a conducerii partidu-
lui. Prevãzutã iniþial pentru a
analiza rezultatele alegerilor
europene, reuniunea conduce-
rii UMP s-a transformat, ieri
dimineaþã într-o discuþie
tensionatã, dupã dezvãluirile
de luni privind depãºirea
cheltuielilor în campania
prezidenþialã din 2012 cu
aproximativ 10 milioane de
euro, sumã care a fost camu-
flatã prin facturi false în
numele UMP. Trei foºti
premieri, Alain Juppé, Jean-
Pierre Raffarin ºi François
Fillon, vor asigura conduce-
rea colegialã a UMP pânã la
organizarea unui congres
extraordinar în toamnã, a
anunþat fostul preºedinte al
Senatului, Gérard Larcher.
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GEORGE POPESCU

Proiectul unei candidaturi a Craiovei la
titlul de Capitalã culturalã europeanã pen-
tru anul 2021 a fost întâmpinat din start
de un val de neîncredere din care n-a lip-
sit nici ironia ºi nici mãcar îndoiala bãº-
cãlioasã, toate specifice defetismului lo-
cului. Încã un puseu de orgoliu al tinerei
ºi ambiþioasei primãriþe Lia Olguþa Vasi-
lescu, moderatoarea unui program, teme-
rar, de a restitui Bãniei ceva din istoria ei
glorioasã, supusã, cu o ambiguitate vino-
vatã, între o mândrie exaltatã ºi o ignora-
re deseori nereþinutã.

Ca „bãtrân” craiovean, mãrturisesc cã
decizia de-acum aproape doi ani m-a sur-
prins ºi a fost nevoie de ceva timp ºi mai
ales de câteva curajoase ºi valoroase ma-
nifestãri pentru ca îndoielile mele de cro-
nicar mucalit sã se prãbuºeascã. ªi nu in-
voc aici, în chip de excepþie, prestigiul
Festivalului Shakespeare, un regal dãruit
culturii universale. ªi nici mãcar celelalte
acþiuni subsumate unor generice organic
setate pe tipologia manifestãrilor de am-
plitudine mãsurabile în duratã ºi inserate
în structuri scenografice cu deschidere is-
toriograficã, precum cea închinatã, în douã
ediþii, voievodului Mihai Viteazul.

Craiova ºi restituirea vocaþiei spiritualeCraiova ºi restituirea vocaþiei spiritualeCraiova ºi restituirea vocaþiei spiritualeCraiova ºi restituirea vocaþiei spiritualeCraiova ºi restituirea vocaþiei spirituale
Privitã mai din intimitatea evenimente-

lor rânduite într-o succesiune ameþitoare,
reclamând un atribut al permanenþei, via-
þa culturalã a Bãniei revendicã indubitabil
în ultima vreme un gust competitiv ce de-
fineºte, cu o admirabilã dozã de vigoare,
o salutarã tentativã de renovare a peisaju-
lui cultural ºi artistic al bãtrânei Cetãþi.
Sentimentul unei descoperiri aproape in-
solite însoþeºte, când mintea ºi sufletul lo-
calnicilor se lasã deschise, suita de mani-
festãri pe care instituþii culturale ºi artisti-
ce, altminteri prestigioase în propriul lor
hram, ºi le disputã într-un spaþiu de com-
petitivitate ºi de competenþã ºi cu efort de
o convergenþã beneficã.

Strãbat, cu interesul unui simplu amator
de act cultural, programul actualei ediþii a
Zilelor Craiovei. Surprinde succesiunea, aº
zice ameþitoare, a manifestãrilor, diversita-
tea ºi varietatea publicului þintã, care, neo-
colind vârstele în formare, ale copilãriei ºi
adolescenþei, nu exclud nici orizontul de
interes al adulþilor ori al pensionarilor. ªi
tuturor li se oferã, într-o distribuþie de spa-
þiu ºi de timp ce asumã dimensiunea unei
veritabile campanii, ceea ce aºteaptã ºi ceea
ce, probabil, nici nu mai visau, dacã defi-

nim tentativa în termenii unei restituþii evo-
catoare a unor pagini uitate din trecutul
cultural ºi artistic al urbei.

Mulþi dintre noi, cei mai vârstnici, am
trãit, timp de decenii de ocultare ideologi-
cã forþatã, oarecum înstrãinaþi de notabi-
le, unele glorioase, fapte creativ-culturale
ale Craiovei. Ce-i drept, nici în trecutul
mai îndepãrtat, orgoliul, altminteri recu-
noscut, al oltenilor n-a depãºit proasta
condiþie a unui defetism regretabil. Toc-
mai de aceea, una din mizele cele mai con-
sistente ºi mai tâlcuitoare ale acestui pro-
iect de interes european trebuie cãutat în
orgoliul primarului ºi al tinerei sale echipe
de diriguitori ai instituþiilor de profil de a
ne restitui un trecut de împliniri rezonan-
te ºi, în parte, uitate, iar prin ele ºansa
unei revitalizãri a spiritului creativ de an-
vergurã. O minimã decenþã ºi un rest de
luciditate mã obligã la o recunoaºtere de
care, nu cu mult timp în urmã, mã îndo-
iam: suntem, astãzi, în Craiova, martorii
unei tentative de validare ºi de revalidare,
într-o distribuþie selectã ºi competitivã, a
unui particular patrimoniu vocaþional al
locului.

Cãci dacã Naþionalului purtând numele

marelui Sorescu îi e suficient sã-ºi con-
serve prestigiul cucerit ºi consacrat, nu
acelaºi lucru e valabil pentru alte institu-
þii. Biblioteca „Aristia ºi Alexandru Aman”
confirmã deja recucerirea, potenþatã judi-
cios, a perioadei directoratului delicatei
poete Elena Farago. Casa de culturã rea-
locatã locului de naºtere, de creaþie ºi, fi-
reºte, numelui lui Traian Demetrescu in-
trigã prin iniþiative ºi competiþii emulând
un potenþial de creaþie departe de orice
filiaþie provincialistã. Filarmonica „Oltenia”
ºi-a extins, diversificat, ºi ºi-a potenþat
agenda asumând deja funcþia unui reper
artistic nu doar de o evidentã þinutã, pro-
fesionistã ºi deschisã publicului larg, dar
ºi mandatarã a unui mesaj european. Tea-
trul pentru copii ºi tineret „Colibri” trã-
ieºte, astãzi, una din vârstele sale cele mai
faste, prin frecvenþa, calitatea, supleþea ºi
diversitatea unui repertoriu „scos în stra-
dã”. ªi în cartiere.

ªi toate astea mã obligã, ne obligã, la
un gest de reconsiderare ºi de repoziþio-
nare faþã de acest ansamblu proiectiv
menit a retrasa propria noastrã relaþie cu
Craiova în tentativa ei de înnoire ºi de re-
naºtere culturalã.

Contractul a fost semnat, ieri, la
Primãria Craiova, între primarul Lia
Olguþa Vasilescu ºi reprezentantul
Shandong Ningjian Construction
Group Investment România, firma
chinezã cu care municipalitatea a
negociat (dupã douã licitaþii anulate
din cauza neprezentãrii a mai mult
de un ofertant) concesiunea tere-
nului de pe strada „Caracal”. „Din
punctul meu de vedere va un car-
tier care, vã spun la modul cel mai
sincer, eu mi-aº achiziþiona o lo-
cuinþã acolo. Va avea toate facilitã-
þile, este în cea mai bunã zonã a
Craiovei, pentru cã se învecineazã
cu Parcul Romanescu. ªi noi avem
convingerea cã se va construi foar-
te repede”, a declarat primarul Cra-
iovei. Prin contract, autoritãþile lo-
cale au cerut dezvoltatorului din
China – care investeºte aici 35 mi-
lioane de euro – sã termine cartie-
rul în doi ºi sã nu meargã cu preþu-

Construcþia Cartierului chinezesc
al Craiovei începe la 1 septembrie

Primãria Craiova a semnat, ieri, contractul
cu firma chinezã care va construi cartierul de
locuinþe de pe strada „Caracal”. Dupã para-
farea actelor, primarul Lia Olguþa Vasilescu
a precizat cã ºantierul pentru cele 2000 de
locuinþe va începe de la data de 1 septembrie,
pânã atunci craiovenii care doresc sã cumpere
un apartament sunt aºteptaþi sã-ºi depunã

dosarele ºi sã precizeze ce tip de locuinþã pre-
ferã. Edilul a explicat cã doritorii trebuie sã se
grãbeascã pentru cã locuinþele vor fi vândute
primelor veniþi. Apartamentele vor fi construi-
te în doi ani ºi se vor fi vândute la preþuri cu-
prinse între 21.500 ºi 45.000 de euro. Blocurile
vor avea acoperiº tip-pagodã care vor da ºi
numele de „Cartierul chinezesc” al Craiovei.

rile mai sus de 400 de euro pe me-
tru pãtrat.

17 blocuri cu zece etaje
Chinezii vor construi aici 17 blo-

curi cu zece etaje, pe care le vor
scoate la vânzare. Construcþia pro-
priu-zisã va începe la 1 septembrie.
Municipalitatea îi aºteaptã acum pe
craiovenii care doresc sã-ºi cumpe-
re un apartament în acest cartier sã-
ºi depunã dosarul la primãrie pânã la
data de 1 august. Lia Olguþa Vasiles-
cu a explicat cã dosarul cuprinde o
cerere-tip pe care solicitanþii trebuie
sã o completeze, specificând în prin-
cipal ce tip de locuinþã îºi doresc.
„Lãsãm acest termen pentru cã, în
funcþie de cererile pe care le fac cra-
iovenii – dacã vor locuinþã tip-gar-
sonierã, cu douã sau trei camere, cu
suprafeþe diferite – va fi fãcut pro-
iectul pentru blocuri”, a declarat pri-
marul Craiovei.

Craiovenii trebuie sã-ºi depunã
dosarele pânã la 1 august
Se depun dosarele la primãrie,

apoi primãria întocmeºte lista pe
principiul primul venit, primul ser-
vit, în ordinea depunerii, cu menþi-
unea cã rãmân pe partea de final
cei care au deja o locuinþã sau cei
care nu au domiciliul în Craiova.
„Probabil cã sunt foarte multe per-
soane care îºi pot permite sã cum-
pere, cu banii jos, o locuinþã. ªi nu
am vrut sã ajungem în situaþia în
care cumpãrã o locuinþã cu 20.000
de euro ºi o vând, peste un an de
zile, când nu mai este ofertã pe pia-
þã, cu 30.000 sau 40.000 de euro
ºi fac speculã. ªi aunci am zis cã
îi luãm cu prioritate pe cei care nu
au încã o locuinþã, urmând ca, în
partea a doua, dacã nu se comple-
teazã toate formularele,
atunci trebuie sã benefi-
cieze ºi ei”.

Va fi construit
ºi al doilea cartier
 Dacã mai sunt multe

cereri nesoluþionate, auto-
ritãþile locale s-au arãtat
dispuse sã sã scoatã la
concesiune un nou teren,
pe strada „Dimitrie Gero-
ta” pentru construcþia de
alte locuinþe. „La ora ac-
tualã sunt depuse deja
300 de cereri la primãrie,
fãrã cele 250 de cereri de

la Armatã. Ei ar fi trebuit sã aibã drept
de preempþiune pentru 250 de lo-
cuinþe pentru cã ne-au dat terenul,
ºi îl au fãrã nici un fel de probleme,
dar am înþeles cã sunt deja 700 de
doritori ºi de la Armatã. Deci craio-
venii care îºi doresc ar trebui sã se
grãbeascã. Dacã nu vom avea sufi-
ciente cereri din partea craiovenilor,
vom completa cu cererile acestora”.

Un avans de 3.000 de euro
Cei care se vor regãsi pe listã,

vor semna un precontract cu fir-
ma chinezã ºi vor plãti un avans de
3.000 de euro, dupã care, la data la
care s-a construit deja locuinþa, sã
achite ºi resul banilor, prin bancã
sau cu banii jos. „Cele mai avanta-
joase programe pe care noi le reco-
mandãm sunt Prima Casã, dar care
se adreseazã tinerilor sub 35 de ani.

Ceilalþi vor trebuie sã-ºi ia credite
prin bãnci. Pot sã fie ºi cumpãrã-
tori aflaþi la vârsta pensionãrii”, a
menþionat Olguþa Vasilescu, care a
adugat cã acest cartier va fi unul
„foarte ieftin, cu cele mai ieftine lo-
cuinþe de pe piaþa craioveanã, dar
care va îndeplini toate standardele
pentru a fi un cartier rezidenþial”.

Piscinã ºi loc de parcare
personalizat

Craiovenii vor avea de ales în-
tre ºase tipuri de apartamente, douã
modele de garsoniere – studio,
douã de apartamente cu douã ca-
mere ºi douã de apartamente cu
trei camere. Cea mai micã locuin-
þã ajunge la 21.500 de euro, cu
TVA, iar cea mai scumpã, care are
75 de metri pãtraþi ºi este de trei
camere, ajunge la 45.000 de euro,

cu tot cu TVA. Odatã cu
apartamentul se achiziþio-
neazã o parte din casa scã-
rii, o boxã în beci ºi casa lif-
tului. Autoritãþile au precizat
cã acest cartier va beneficia
de toate facilitãþile, va avea
ºi o piscinã pe care proprie-
tarii o vor folosi gratuit, ac-
cesul fãcându-se pe carte-
lã. Locatarii vor gãsi în car-
tier magazine, restaurante,
farmacii ºi cabinete medica-
le, precum ºi de locuri de
parcare, cu posibilitatea de
a le cumpãra ºi pe acestea.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Curtea de Apel Craiova a
respins, luni, cererile de înlocui-
re a arestãrii preventive formu-
late de Ionel Cãlin zis „Nixon”,
de 41 de ani ºi Alina ªtefania
Cãlin, de 29 de ani, concubina sa.
Cei doi au fost arestaþi preventiv
pe 10 mai a.c., la propunerea
procurorilor DNA Craiova, pen-
tru cumpãrare de influenþã ºi ºan-
tajarea avocatul Ion Bogdan Mi-
trache, avocat definitiv în cadrul
Baroului Vâlcea.

Potrivit anchetatorilor, totul a
început în cursul anului 2013,
când Ion Bogdan Mitrache, avo-
cat definitiv în cadrul Baroului
Vâlcea, a pretins în douã rânduri
ºi a primit în trei tranºe, de la Cã-
lin Ionel, direct sau prin interme-

Nixon ºi concubina sa rãmân dupã gratiiNixon ºi concubina sa rãmân dupã gratiiNixon ºi concubina sa rãmân dupã gratiiNixon ºi concubina sa rãmân dupã gratiiNixon ºi concubina sa rãmân dupã gratii
Magistraþii Curþii de Apel Craiova au

respins, luni, cererile de eliberare formulate
de Ionel Cãlin zis „Nixon” ºi concubina sa,
Alina ªtefania Cãlin, ambii arestatþi pe 10 mai

pentru cã au ºantajat un avocat. Cei doi ares-
taþi au contestat hotãrârea magistraþilor cra-
ioveni, astfel cã ultimul cuvânt îl va avea Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, pe 22 ianuarie
2013, procurori ai Secþiei de ur-
mãrire penalã din cadrul Parche-
tului de pe  lângã Curtea de Apel
Craiova, au dispus punerea în
miºcare a acþiunii  penale ºi tri-
miterea în judecatã în stare de
libertate a inculpatului Bãlan Ale-
xandru Gabriel - inspector de
poliþie în cadrul Sectorului de
Poliþie de Frontierã Bistreþ pen-
tru comiterea infracþiunii de in-
stigare la fals intelectual, uz de
fals ºi fals în declaraþii. Potrivit
rechizitoriului, Bãlan Alexandru
Gabriel ocupând funcþia de in-
spector de poliþie la Sectorul
Poliþiei de Frontierã Bechet -
Sector subordonat IPTF Giur-
giu, pe 13 iulie 2010 a solicitat
Primãriei Calafat repartizarea
unui apartament construit prin
Agenþia Naþionalã de Locuinþe
pe care intenþiona sã îl închirie-
ze ºi ulterior sã îl cumpere, iar

Amendã administrativã pentru poliþistul
de frontierã care a vrut casã cu acte false

Un ofiþer al Poliþiei de Frontierã Dolj, care îºi desfãºura
activitatea la Sectorul Poliþiei de Frontierã Bechet, a fost sanc-
þionat administrativ cu amendã în valoare de 1000 lei, într-un
dosar în care a fost trimis în judecatã de Parchetul de pe lângã
Curtea de Apel Craiova pentru instigare la fals intelectual, uz
de fals ºi fals în declaraþii. Decizia a rãmas definitivã la sfârºi-
tul sãptãmânii trecute, când Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie a respins atât apelul inculpatului, cât ºi pe al procurorilor.

diul concubinei sale, Cãlin Alina
ªtefania, suma de 29.000 euro,
lãsându-l sã creadã cã are influ-
enþã asupra magistraþilor de la
Tribunalul Dolj ºi Curtea de Apel
Craiova ºi cã îi poate determina
sã nu dispunã ºi sã nu menþinã
arestarea preventivã a lui Cãlin
Ionel ºi a doi fii ai sãi, George
Constantin ºi Sorin Constantin,
în dosare ale Tribunalului Dolj în
care aceºtia erau inculpaþi ºi sã
pronunþe hotãrâri favorabile aces-
tora. Pentru cã nu a reuºit obþi-
nerea achitãrii romilor, Nixon ºi-
a cerut banii înapoi, ºi cu dobân-
dã, mai exact suma de 37.500
euro. Ca sã scape de romi, avo-
catul i-a dat 2.000 euro, un au-
toturism Touareg evaluat la 6.500

euro (pânã la sfârºitul anului
2013), un teren în Drãgãºani,
pentru care s-a încheiat un ante-
contract de vânzare-cumpãrare
(în primãvara anului 2014), eva-
luat la 15.000 euro, suma de 1.000
euro ºi 4.000 lei (în perioada mar-
tie-aprilie 2014). Degeaba însã ºi
pentru cã ameninþãrile au conti-
nuat, avocatul s-a hotãrât sã-l
denunþe la DNA Craiova.

Procurorii anticorupþie, cu
sprijinul Serviciului Român de
Informaþii ºi al ofiþerilor Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie Dolj
din cadrul DGA au pus la punct
flagrantul, iar vineri, 9 mai a.c.
avocatul Mitrache s-a întâlnit cu
Nixon ºi concubina sa în parca-
rea supermarketului Metro din

Craiova, cei doi fiind „sãltaþi”
imediat ce au primit de la avocat
suma de 10.000 euro. Au fost
reþinuþi pe 24 de ore, iar sâmbãtã
dupã-amiazã, Curtea de Apel

Craiova a dispus arestarea pre-
ventivã pentru 30 de zile a celor
doi. Avocatul Mitrache este cer-
cetat în libertate pentru infracþi-
unea de trafic de influenþã.

Dupã cum au anunþat reprezen-
tanþii Curþii de Apel Craiova, în pe-
rioada 2-5 iunie 2014 se va desfã-
ºura la Sofia (Bulgaria) primul
workshop dintr-o serie de patru,
ce au ca scop formarea profesio-

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova instruiþi în medierea familialã
Judecãtori ai Curþii de

Apel Craiova vor partici-
pa, sãptãmâna viitoare, la
un stagiu de pregãtire pe
linia medierii familial,
în cadrul unui proiect
pentru care instituþia
craioveanã a obþinut

finanþare europeanã la
sfârºitul anului trecut.

nalã a judecãtorilor în domeniul
medierii familiale reglementatã de
Directiva2008/52/CE a Parlamen-
tului European ºi al Consiliului pri-
vind anumite aspecte ale medierii
în materie civilã ºi comercialã ºi

Regulamentul (CE) Nr. 2201/2003
al Consiliului privind competenþa,
recunoaºterea ºi executarea hotã-
rârilor judecãtoreºti în materie ma-
trimonialã ºi în materia rãspunde-
rii pãrinteºti. Alãturi de judecãtorii

de la Curtea de Apel Craiova, vor
participa  judecãtori de la Curtea
de Apel Timiºoara, Curtea de Apel
Cluj-Napoca, Tribunalul din Sofia,
Tribunalul din Rijeka ºi Asociaþia
Differenza Donna din Roma.

“Lucrãrile seminarului vor fi
conduse de un trainer internaþio-
nal, expert consultant în domeniul
medierii familiale, 1alãturi de care
vor susþine prelegeri experþi ai sis-
temului judiciar din Bulgaria”, a
precizat judecãtor Ionel Grigorie,
purtãtorul de cuvânt al Curþii de
Apel Craiova.

Seminarul se desfãºoarã în baza
proiectului “Judicial Intercultural
Communication in Family Media-
tion”, pentru care Curtea de Apel
Craiova a obþinut finanþare neram-
bursabilã, proiect aprobat de Co-
misia Europeanã prin Decizia
C(2013) 8097 din 14.11.2013 în
valoare de 241.835,06 euro.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

în anul 2012 a reluat demersuri-
le pentru alocarea unui aparta-
ment. Deoarece nu îndeplinea
condiþiile prevãzute prin Hotãrâ-
rea Consiliului Local Calafat nr.
118 din 19.04.2011 referitoare la
locul unde îºi desfãºoarã activi-
tatea, obligatorie pe raza munici-
piului Calafat, prin instigarea la
fals intelectual, a obþinut de la
ITPF Giurgiu adeverinþe din care
a rezultat în mod nereal cã Sec-
torul PTF Bistreþ este subordonat
Serviciului Teritorial Dolj cu se-
diul în Calafat. În acest sens, la
data de 08.03.2012, s-a deplasat
la sediul Inspectoratului Terito-
rial al Poliþiei de Frontierã Giur-
giu ºi l-a determinat pe învinui-
tul Nemþeanu  Florin - comisar
ºef de poliþie - ºeful Serviciului
resurse umane, sã elibereze o
adeverinþã, în care se atestã, în
fals, cã acesta îºi desfãºoarã ac-
tivitatea la Sectorul Poliþiei de

Frontierã Bistreþ din cadrul  Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Dolj, care are sediul în
municipiul Calafat, pe care a de-
pus-o la primãria Municipiului
Calafat ºi Consiliul Local Calafat,
declarând pe proprie rãspundere
cã are acelaºi  loc de muncã Po-
liþia de Frontierã Calafat.

Dosarul a fost înregistrat la
Curtea de Apel Craiova, iar pe30
septembrie 2013, instanþa a so-
luþionat dosarul. Ofiþerul a fost
achitat, judecãtorii obligându-l sã
achite o amendã administrativã
de 1.000 lei. Atât el, cât ºi pro-
curorii Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova au ata-
cat hotãrârea pronunþatã pe fond.
Sãptãmâna trecutã, vineri, 23
mai a.c., Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie a respins apelurile am-
belor pãrþi, rãmânând definitivã
sentinþa din 30 septe,brie 2013
a Curþii de Apel Craiova.
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Circul liberalCircul liberalCircul liberalCircul liberalCircul liberal
MIRCEA CANÞÃR

Mai nou, liberalii iubesc circul sordid.
Ce se întâmplã la vârful acestui partid
este mai greu de înþeles, fiindcã iese din
zona raþionalului. Lãsau impresia pânã nu
de mult, pe scena politicã autohtonã, nu
atât a unui partid istoric, de la care se
revendicã, mulþi dintre ei habar neavând
de mitul Brãtienilor, ci a unei formaþiuni
politice fidelã grupului european ALDE,
oricum, cu nu puþini tenori de rezonabilã
calitate. Chiar exagerând în privinþa „rã-
dãcinii” lor istorice ºi neînþelegând cã
esenþa liberalismului – respectarea liber-
tãþilor individuale – nu mai este mono-
polul unui partid, devenind sau fiind asi-
milat de mai toate partidele politice, in-
clusiv stânga nonconformistã, liberalii se
prezentau ca o formaþiune politicã „frec-
ventabilã”. Ce se întâmplã de la o vre-
me, în ograda liberalã, n-are vreo legã-
turã cu tradiþia sau morga acestui partid
istoric, ci mai de grabã cu indecenþa po-
liticã, dacã nu chiar balamucul. Ca sã-l

scoþi din salã, într-un acompaniament
golãnesc, pe ex-prim-ministrul, ex-lide-
rul partidului ºi refondatorul acestuia,
Cãlin Popescu Tãriceanu, pentru cã nu
este de acord „cu atitudinea majoritãþii”,
cu opþiunile acesteia, pânã nu de mult
altele decât cele actuale, asta sugereazã
derapaje de comportament civic, demne
de o atenþie clinicã. Tratamentul oribil
aplicat lui Cãlin Popescu Tãriceanu nu
este singular. Andrei Marga, Mircea Dia-
conu ºi Radu Stroe, ºi lista nu este epui-
zatã, au devenit indezirabili fiindcã nu au
fost de acord cu marele lider, „luminat”
ex-abrupto, dupã ce fusese aliatul de nã-
dejde al social-democraþilor timp de mai
mulþi ani. Acum devenit adversarul cel
mai înverºunat. Confuzia emanatã e to-
talã. Cel care declara fidelitate ºi credin-
þã grupului liberal ALDE ºi lui Graham
Watson, acum, dupã alegerile europarla-
mentare, le trage clapa ºi anunþã virajul
spre popularii europeni (PPE). Cel care

îl primea în timpul campaniei electorale,
la Bucureºti, pe actualul lider ALDE, Guy
Verhofstadt, fost premier al Belgiei, asi-
gurându-l de întreaga sa onestitate ºi de-
plina cordialitate, acum îi întoarce spa-
tele. Cel care în aprilie anul trecut, la con-
gresul PSD, declara cu enfazã cã „ar fi
extraordinar sã nu uitãm, nici unii,
nici alþii, ce am fãcut împreunã, ºi
atunci când vom fi adversari”, acum
oferã spectacolul pe care îl vedem cu
toþii. Crin Antonescu se sinucide politic,
ceea ce nu prea mai intereseazã. Media-
tic oricum nu mai spune nimic. Sinuci-
derea survine însã dupã ce reuºise sã ac-
ceadã, în toate sondajele de opinie, la cote
temerare, care îl fãceau favorit la alege-
rile prezidenþiale din toamnã. Descum-
pãnitor este ceea ce ne oferã. Regele e
gol – deja un cliºeu – sugereazã un ade-
vãr indestructibil. N-avea nici o vocaþie
pentru asemenea demnitate. ªi ne anun-
þã la timp. Gesturile sale din ultima vre-

me demonstreazã ºi altceva: îndoielnica
moralitate a celor ce-l antureazã, în faþa
cãrora aducerea în discuþie a oricãrei etici
e o inutilitate pânã la ridicol, într-o scarã
de valori datã peste cap. Scopul nu scu-
zã mijloacele ci îºi asumã mijloacele. „Ro-
mânia bunului simþ” era un slogan libe-
ral, care invita la reflecþie. Clamat de Crin
Antonescu rezoneazã precum versurile
renumitului hit din anii de altãdatã „Bãlã-
lãu”. ªi dacã liberalii au la centru o ase-
menea faunã – caractere de duzinã – sã
ne imaginãm ce au ºi în teritoriu. Nimic
altceva decât niºte gãºti în adevãratul
sens al termenului, care îºi pun fulare
galbene în campaniile electorale, cerºind
voturi precum sãracii de la gura cimiti-
relor pomana, ca sã acceadã la banul
public spre a-l ronþãi, „cu gândul la ale-
gãtori”. Cã ºi-a dat sau nu ºi-a dat Crin
demisia dupã execrabilul rezultat de la ale-
gerile europarlamentare, nici nu mai are
vreo importanþã.

Potrivit preºedintelui PSD
Dolj, Claudiu Manda, numãrul
voturilor obþinute la alegerile
europarlamentare de duminicã
– 117000 – claseazã judeþul
Dolj pe primul loc pe þarã.
Acesta a precizat cã PSD
Dolj îºi meritã numele de
super-puterea PSD. “Suntem
mulþumiþi de rezultatele
obþinute în judeþul Dolj, unde
am obþinut 55,99 %, al doilea
scor ca ºi procent pe þarã,
primul scor ca ºi numãr de
voturi. Prin comparaþie cu
restul judeþelor, Doljul a adus
117.000, judeþul de pe locul al
doilea aducând 98.000 de
voturi. Este foarte adevãrat
cã în ceea ce priveºte pro-
centele judeþul Olt a depãºit
puþin judeþul nostru, dar nu
ne deranjeazã cã a ieºit pe
locul întâi pentru cã urmeazã
alegerile prezidenþiale. Dacã
analizãm rezultatele obþinute
în Dolj în comparaþie cu
alegerile europarlamentare din
alþi ani, în 2009 în Dolj s-a
obþinut un procent de 29 % la
sutã în condiþiile în care
media pe þarã a fost 31 %.
Diferenþa dintre noi ºi cei
care au obþinut locul doi este
mai mare decât procentul
obþinut de PSD pe toatã þara.
La unele localitãþi am obþinut
mai multe voturi decât la
alegerile locale, ceea ce
înseamnã cã organizaþiile

Cu un scor de 55,99% la alegerile europarlamen-
tare de duminicã, 25 mai a.c., social-democraþii

doljeni se aratã mulþumiþi de procentul obþinut în
judeþul Dolj, însã spun cã “se putea ºi mai bine”.

Preºedintele PSD Craiova, Lia Olguþa Vasilescu, a
recunoscut cã independentul Mircea Diaconu fost

surpriza alegerilor europarlamentare

noastre s-au mobilizat mai
bine. Sunt mulþumit de
activitatea colegilor noºtri, în
mare, însã sunt ºi situaþii care
trebuie sã le discutãm între
noi acolo unde nu au mers
aºa de bine lucrurile. La
alegerile urmãtoare îmi
doresc sã mergem tot aºa
crescãtor”, a declarat Claudiu
Manda, preºedinte PSD Dolj.

“Scorul obþinut
ne obligã
sã fim foarte
responsabili”

La rândul sãu, primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasiles-
cu, a recunoscut indepen-
dentul Mircea Diaconu a
primit o mânã de ajutor din
partea PSD pentru a obþine-
rea scorului de la alegerile
europarlamentare “Le mulþu-
mesc tuturor celor care ne-
au votat, care au avut
încredere în noi ºi sper cã
vor avea în continuare,
pentru cã scorul obþinut de
noi pe Craiova ºi pe judeþul
Dolj ne obligã sã fim foarte
responsabili în ceea ce vom
face de acum înainte în
administraþie în primul rând.
Oamenii, când ies la vot,
sunt interesaþi de proiectele
administraþiei locale, mai
puþin de ceea ce se întâmplã
la Guvern ºi mai puþin de

ceea ce se întâmplã în
Parlamentul European, din
pãcate, chiar dacã miza
acestor alegeri a fost una
foarte importantã, pentru
ceea ce se va întâmpla de
acum înainte în Parlamentul
European, pentru comisarul
pe care îl vom trimite acolo.
ªtiam de la început cã vom
avea primul scor pe Româ-
nia, Craiova s-a clasat ca
municipiu care a adus scorul
cel mai mare pentru PSD
dintre marile municipii
reºedinþã de judeþ, pentru cã
s-au fãcut mai multe sondaje
de opinie la nivel naþional în
care s-au analizat atât parti-

dele cât ºi primarii care sunt
în exerciþiu, în toate sondaje-
le an ieºit primarul cu cea
mai mare încredere a popula-
þiei, iar ca ºi partid am ieºit
cu cea mai mare încredere
pentru PSD. Sigur cã suntem
mulþumiþi de rezultat, dar
putea sã fie ºi mai bine. Vom
face o analizã în perioada
urmãtoare pentru cã avem
secþii unde s-a obþinut 31 la
sutã dar ºi secþii unde am
avut 81 la sutã. La finalul
acestei sãptãmâni, vom lua ºi
niºte mãsuri în urma analizei
pe care o facem. În toamnã
vrem sã fim municipiul ºi
judeþul care sã se batã la

primul scor. Este o surprizã
pentru noi cã nu am luat în
considerare anumite persoa-
ne. Mircea Diaconu a obþinut
un scor foarte bun, l-am
ajutat foarte mult. Nu cre-
deam cã o sã ia peste celelal-
te partide. Practic, la Craiova
ne-am bãtut cu Mircea
Diaconu. Am crezut, la
început, cã ne-a bãtut
Târgu-Jiu, dupã ce s-au
centralizat voturile am vãzut
cã între noi ºi celãlalt com-
petitor a fost o diferenþã de
4.000 de voturi”, a declarat
Lia Olguþa Vasilescu, preºe-
dintele PSD Craiova.

ALINA DRÃGHICI
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Debitele ºi nivelurile în aval de
Porþile de Fier au fost în scãdere
la staþiile hidrometrice: Gruia,
Calafat, Bistreþ ºi Bechet, situân-
du-se însã peste cotele de apãra-
re. Conform prognozei INHGA-
CNPH debitul la intrarea în þarã
(secþiunea Baziaº) în intervalul 26
–27 mai a.c. a fost în scãdere,
pânã la valoarea de 11.300 metri
cubi pe secundã, situându-se pes-
te media multianualã a lunii mai
(7.250 metri cubi pe secundã).

Ieri, la ora 10.00, nivelurile Du-
nãrii se situau peste cota de aten-
þie la staþia hidrometricã Gruia ºi

Chiar dacã debitele ºi nivelurile Dunãrii sunt în scãdere, în continuare, fluviul
se situeazã peste cotele de apãrare la Calafat ºi Bechet. Cel puþin pânã pe data

de 30 mai a.c. Dunãrea se aflã sub cod portocaliu de inundaþii.

peste cota de inundaþie la staþia hi-
drometricã Calafat - cu localitãþi
posibil afectate, potrivit A.B.A.
Jiu,  Calafat, Ciupercenii Noi,
Desa, Poiana Mare, Piscu Vechi,
Ghidici, Rast, Negoi, Catane,
Bistreþ, Cârna, Maceºu de Jos ºi
Gighera.  Fluviul se afla peste cota
de inundaþie ºi la staþia hidrome-
tricã Bechet cu localitãþi posibil
afectate:  Ostroveni, Bechet, Cã-
lãraºi ºi Dãbuleni. De asemenea,
deºi tendinþa este de scãdere, ni-
velul Dunãrii depãºeºte cota de
inundaþie ºi la staþia hidrometricã
Bistreþ.

Debitul fluviului,  în scãdere
În continuare, s-a hotãrât

menþinerea monitorizãrii în per-
manenþã de cãtre personalul de
specialitate al Administraþiei Ba-
zinale de Apã Jiu aflat în teritoriu
a zonelor riverane ale fluviului
Dunãrea, a lucrãrilor hidrotehni-
ce cu rol de apãrare aflate în ad-
ministrarea A.B.A.Jiu ºi a nive-
lurilor. Monitorizarea se face cu
scopul depistãrii în timp util a
eventualelor evenimente nedori-
te în teritoriu - zone cu proble-
me (infiltraþii, grifoane), pentru
a se interveni în timp util, dacã
situaþia o impune.

În urmãtorul interval debitul
Dunãrii la intrarea în þarã (secþiu-
nea Baziaº), conform prognozei
Institutului Naþional de Hidrologie
ºi Gospodãrire a Apelor va fi în
scãdere pânã la valoarea de 11.000
metri cubi pe secundã. Pentru in-
tervalul 29 mai – 2 iunie a.c, con-
form prognozei elaborate de IN-
HGA -CNPB, debitul Dunãrii la in-
trarea în þarã (secþiunea Baziaº) va
fi în scãdere, situându-se la valori
cuprinse între 10.600 metri cubi
pe secundã ºi 10.100 metri cubi
pe secundã la sfârºitul perioadei de
prognozã, peste mediile multianuale
ale lunilor mai ( 7.250 metri cubi
pe secundã) ºi iunie ( 6.400 metri
cubi pe secundã).

Codul portocaliu rãmâne valabil
Avertizarea de cod portocaliu

de inundaþii este valabilã pânã pe
30 mai a.c. la ora 18.00, pentru
Dunãre pe sectorul aval S.H.E.N.
Porþile de Fier - Cãlãraºi (sector
îndiguit aval Gruia) - judeþele Me-
hedinþi, Dolj, Olt, Teleorman,
Giurgiu, Cãlãraºi. De asemenea,
a fost instituit cod portocaliu de
inundaþii, începând cu data de 23
mai a.c. ora 6.00, pentru Dunãre
pe sectorul aval Cãlãraºi-Brãila
(judeþele Cãlãraºi, Constanþa, Ia-
lomiþa, Brãila ºi Tulcea). Din fe-
ricire - chiar dacã în continuare
debitul Dunãrii este unul ridicat
pentru aceastã perioadã a anului
– vârful de viiturã (cu un debit
de 13.500 metri cubi pe secun-
dã) a trecut fãrã a provoca pa-
gubele care erau iniþial aºteptate.

Totuºi, în toatã aceastã perioadã
digurile au fost sub mare presiu-
ne din cauza debitelor foarte ri-
dicate, la un nivel aproape dublu
faþã de media lunii mai.

La sfârºitul sãptãmânii trecu-
te, din cauza revãrsãrii Dunãrii,
DJ 553 Km 2-3, Calafat-Ciuper-
cenii Vechi a fost inundat pe douã
sectoare, circulaþia autovehicole-
lor fiind atunci întreruptã. De ase-
menea, sãptãmâna trecutã Dunã-
rea a creat probleme ºi în zona
punctului de trecerea a frontierei
Bechet. Timp câteva zile, calea
de acces spre feribot a fost inun-
datã, circulaþia pentru autoturis-
me fiind restricþionatã, acestea
fiind redirecþionate cãtre vama
Calafat. Maºinile de mare tonaj –
tiruri, autocamioane au circulat
însã fãrã probleme.

RADU ILICEANU

Recent a fost lansatã o ofertã spe-
cialã pentru transportatori, repre-
zentând condiþii speciale pentru
achiziþia de vehicule comerciale cu
masa maximã autorizatã mai mare
de 3,5 tone. Punctul forte al aces-
tei oferte îl reprezintã beneficiile su-
plimentare oferite companiilor la fi-
nanþarea în lei, respectiv, o perioa-
dã prelungitã de finanþare de pânã
la 72 de luni ºi avansuri începând

Sub titlul „Lumea se miºcã împreunã cu noi”...

O campanie de finanþare destinatã transportatorilor

cu 10%. Campania promoþionalã
este destinatã transportatorilor ºi se
deruleazã, în perioada 15 mai-15
august a.c., sub titlul „Lumea se
miºcã împreunã cu noi”. Pentru
clienþii care opteazã totuºi pentru
finanþãri în euro, perioada de finan-
þare este de pânã la 60 de luni, iar
avansul începe de la 15%. Toate
companiile care achiziþioneazã un
vehicul comercial greu de la BCR

Leasing IFN, în perioada promo-
þiei, beneficiazã de CASCO gratuit
timp de 6 luni pentru autovehicule
comerciale noi, cu masa maximã
autorizatã mai micã sau egalã cu 7,5
tone, sau de CASCO cu cote de
asigurare reduse cu pânã la 25%
faþã de cotaþiile standard, pentru
vehicule noi, de orice tonaj, din ca-
tegoria autovehicule comerciale
grele. În plus, potenþialii clienþi se
pot bucura de 3 luni de graþie la
capital, precum ºi de un schimb de
ulei gratuit, oferit prin tragere la sorþi,
de cãtre partenerul Star Lubricants.
„BCR Leasing a creat aceastã ofer-
tã în intenþia de a contribui la susþi-
nerea întreprinzãtorilor din sectoa-
re economice-cheie, prin finanþãri
flexibile, la costuri accesibile. Du-
rata extinsã a contractului în cazul
finanþãrilor în lei asigurã avantajul
unui efort financiar lunar mai mic
ºi al obþinerii unei finanþãri mai mari.
Acesta este un atuu important pen-
tru companiile implicate în proiecte
de dezvoltare”, a declarat Bogdan
Speteanu, director general BCR
Leasing IFN.

MARGA BULUGEAN

La finele sãptãmânii trecute, vi-
neri, 23 mai, Agenþia de Plãþi ºi In-
tervenþie pentru Agriculturã (APIA)
a efectuat ma multe plãþi cãtre fer-
mierii doljeni. Astfel, prima tranºã
cãtre beneficiarii Legii nr. 48/2014
ºi ai Ordinului comun MADR ºi
MFP nr. 755/705/2014 a fost în
sumã totalã de 12.345.510,00 lei.
Suma de 50.334.190,13 lei a reve-
nit unui numãr de 5.549 beneficiari
ai Schemei de platã naþionalã di-
rectã complementarã, decuplatã de
producþie (PNDC1 vegetal) - Cam-

6913 de beneficiari ai mãsurii
„Plãþi de Agromediu”

pania 2013. „Menþionãm de ase-
menea cã, în perioada 23 aprilie
2014-13 mai 2014, APIA a efec-
tuat plãþi în valoare totalã de
74.764.597,04 lei, pentru un nu-
mãr de 6.913 beneficiari ai mãsu-
rilor de dezvoltare ruralã 214 “Plãþi
de Agromediu”- Campania 2013,
Pachetul 4 (culturi verzi) ºi Pachet
7 (Terenuri arabile importante ca
zone de hrãnire pentru gâsca cu
gât roºu)”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al APIA Dolj.

MARGA BULUGEAN
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A plouat cu gãleata, ieri, în jurul
orei 11.00, când prichindeii de la
Grãdiniþa nr. 54 din Craiova ar fi
trebuit sã-ºi desfãºoare spectacolul
pe esplanada de la statuia domnito-
rului Mihai Viteazul. Pentru cã ploaia
rãpãia pãmântul, cei 34 de cãluºari,
lãolaltã cu pãrinþi ºi bunici, s-au
strâns în jurul doamnei educatoare
Florica Mecea ºi au privit dezamã-
giþi potopul de afarã. Clipele petre-
cute sub copertina magazinului
„Mercur”, aºteptând ca ploaia sã se
mai domoleascã, au trecut greu
pentru micuþii cãluºari. Se costu-
maserã toþi foarte frumos ºi nu îºi
doreau decât sã-ºi etaleze costu-
mele ºi sã batã „Cãluºul”, aºa cum
îi învãþase doamna educatoare.

Cum au adus ploaia cãluºariCum au adus ploaia cãluºariCum au adus ploaia cãluºariCum au adus ploaia cãluºariCum au adus ploaia cãluºari
de la Grãdiniþa nrde la Grãdiniþa nrde la Grãdiniþa nrde la Grãdiniþa nrde la Grãdiniþa nr. 57 din Craiova. 57 din Craiova. 57 din Craiova. 57 din Craiova. 57 din Craiova
„Zilele Craiovei” au

continuat în Piaþa Pre-
fecturii, veselia copiilor
fiind ºi ieri în centrul
atenþiei. Numai cã un fapt
mai puþin obiºnuit s-a în-
tâmplat de aceastã datã:
de cum au pus mâna pe

beþe ºi au prins a-ºi scu-
tura bine clopoþeii, a în-
ceput brusc sã plouã! ªi
asta pentru cã ei, cei 34
de ºtrengari ºi ºtrengãri-
þe, toþi simpatici foc, au
adus cu ei ºi puterile cã-
luºarilor asupra ploilor.

„Copiilor mei le place extrem
de mult acest joc”

Beþele aveau aproape înãlþimea
lor ºi erau dichisite frumos cu ben-
tiþã tricolorã. Costumele erau albe,
cu cusãturi roºii, aºa cum se îm-
bracã toþi cãluºarii. Cel mai de efect
accesoriu erau, evident, clopoþeii,
cusuþi împreunã cu o mulþime de
ciucuraºi. Fãceau o gãlãgie teribilã
dacã erau scuturaþi ºi tocmai lu-
crul acesta le plãcea cel mai mult
copiilor. „Ne-am pregãtit mult cu
acest joc popular, care este unul
deosebit de frumos. Copiilor mei
le-a plãcut extrem de mult când l-
am fãcut cadou moºului în ajunul
Crãciunului ºi m-am gândit cã este

minunat sã îl oferim ºi craioveni-
lor cu prilejul Zilelor municipiu-
lui. Din pãcate nu ne ajutã vre-
mea, dar ne place sã credem cã
aceastã ploaie am adus-o noi, care
suntem niºte cãluºari autentici,
dupã cum vedeþi”, a mãrturisit
doamna educatoare Florica Me-

cea, care îºi privea cu drag copii.

Cãluºari adevãraþi
Pentru cã pe cer apãruserã nori

groºi care parcã spuneau cã aceas-

tã ploaie nu este totul, cãluºarii au
pornit cu umbreluþele spre Teatrul
Naþional. A fost o întreagã peripeþie
cãlãtoria prin stropi ºi asta tot din
cauza simpaticilor de clopoþei. Cã-
luºarii au avut însã parte de un pu-
blic mai numeros aici. Mulþi trecã-
tori se adãpostiserã de ploaie ºi au
fost bucuroºi sã-i urmãreascã pe
micuþii artiºti. Numaidecât aceºtia ºi-
au luat în primire beþele ºi s-au alinat
în dreptunghiul trasat repejor, cu cre-
tã, de doamna educatoare.

Iar jocul cãluºarilor nu a fost
unul uºor. Au lovit cu beþele, au
bãtut pãmântul ºi au strigat puter-
nic, apoi au cãzut la pãmânt. Au
primit aplauze la scenã deschisã din
partea craiovenilor. Pentru cã au
fost niºte cãluºari adevãraþi, care
ºi-au bãtut bine paºii, doamna edu-
catoare Florica Mecea le-a împãr-
þit la fiecare ciocolate ºi baloane.
Evident cã a început un alt tãrã-
boi, cel al jocului cu baloane!

LAURA MOÞÎRLICHE

Proiectul „Program de orienta-
re, consiliere profesionalã ºi pre-
gãtire la locul de muncã pentru stu-
denþii din domeniul socio-uman din
regiunea Sud-Vest Oltenia” (POS-
DRU/161/2.1/G/139411) a fost
câºtigat prin competiþie naþionalã
în cadrul Programului Operaþional
Sectorial pentru Dezvoltarea Re-
surselor Umane 2007-2013, Axa
prioritarã nr. 2 „Corelarea învãþã-
rii pe tot parcursul vieþii cu piaþa
muncii”, Domeniul major de inter-
venþie 2.1. “Tranziþia de la ºcoalã

Proiect de consiliere profesionalã pentru 700 de studenþi
Universitatea din Craiova, în partene-

riat cu Consiliul Judeþean Dolj, lanseazã
mâine un proiect de de consiliere profe-
sionalã ºi pregãtire la locul de muncã

la viaþa activã”. Valoarea totalã a
proiectului este de 1.535.187,17
lei, din care asistenþa financiarã ne-
rambursabilã este de
1.519.875,31 lei ºi are drept ob-
iectiv dezvoltarea aptitudinilor de
muncã ºi facilitarea inserþiei pe
piaþa muncii a 700 de studenþi de
la 5 specializãri din domeniul so-
cio-uman (ºtiinþe juridice, ºtiin-
þe administrative, ºtiinþe politice,
istorie ºi relaþii internaþionale),
prin creºterea abilitãþilor practi-
ce ºi îmbunãtãþirea serviciilor  de

orientare ºi consiliere profesiona-
lã. Proiectul îºi propune sã spriji-
ne cei 700 de studenþi în tranziþia
de la ºcoalã la viaþa activã prin
oferirea serviciilor de consiliere ºi
a stagiilor de practicã tutorizatã.
Activitãþile practice se vor desfã-
ºura în principal în cadrul institu-
þiilor publice aflate în coordona-
rea Consiliului Judeþean Dolj, care
va oferi ºi resursa umanã în acest
sens, dar ºi în alte centre de prac-
ticã specifice domeniului.

ALINA DRÃGHICI

pentru 700 de studenþi din domeniul so-
cio-uman. Conferinþa de lansare are loc
în Aula Magna a Facultãþii de Drept ºi
ªtiinþe Sociale.

Sâmbãtã, 31 mai, la Universitatea
de Medicinã ºi Farmacie din Craiova,
se va desfãºura primul Congres din
istoria Asociaþiei Studenþilor Timoceni,
asociaþie care reprezintã ºi apãrã inte-
resele studenþilor sârbi de etnie româ-
nã originari din regiunea Serbiei Cen-
trale ºi de Rãsãrit (Valea Timocului).
La lucrãrile congresului, intitulat su-
gestiv ”Perspectiva Studenþilor din
Serbia” vor lua parte studenþi sârbi
de origine românã din toate centrele
universitare România : Bucureºti, Cra-
iova, Timiºoara ºi Cluj-Napoca etc,
precum ºi profesori universitari, oa-
meni de ºtiinþã, reprezentanþi ai admi-
nistraþiei publice locale ºi centrale.

”Perspectiva Studenþilor
din Serbia”

Joi, 29 mai, ora 12.00, la Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”, sala Acad. Dinu G. Giurescu, va avea loc cea
de-a doua dezbatere din cadrul proiectului „Personalitãþi mar-
cante din Istoria Basarabiei ºi Timocului. Pe parcursul anului
vor fi prezentate publicului larg, interesat de istoria românilor din
comunitãþile istorice, mai multe teme, pe marginea cãrora vom
încerca sã antrenãm oficialitãþi locale ºi centrale, importanþi lideri
din Basarabia ºi Timoc, diplomaþi, europarlamentari, reprezen-
tanþi ai instituþiilor de culturã, profesori universitari, istorici ºi, nu
în ultimul rând, media localã ºi centralã. Organizatorii acestor
întâlniri sunt Asociaþia Studenþilor Timoceni ºi Asociaþia Studen-
þilor Basarabeni din Craiova, în parteneriat cu Biblioteca Jude-
þeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”, Consiliul Judeþean Dolj ºi
cotidianul regional  “Cuvântul Libertãþii”.  Temele pe care le
vom dezbate sunt : „Dimitrie Cantemir, întemeietorul filonului
de gândire autohton ce se manifestã ºi astãzi în cugetarea româ-
neascã” ºi „Branko Olar - un rapsod desãvârºit”.

Dimitrie Cantemir ºi Branko Olar,
evocaþi la Biblioteca Judeþeanã

MARGA BULUGEANMARGA BULUGEAN
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De asemenea,  craiovenii se vor întâlni aici cu ac tori
ai Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” şi ale lor
personaje de poveste (ora 19.00, Ludotecă), precum şi
cu trupa de amatori „Cutezătorii” a bibliotec ii doljene,
care va prezenta spectacolul „Pacea cu zmeii” (ora
18.00, Sala „Acad.  Dinu C.  Giurescu”). Totodată, în
Sala „Marin Sorescu” vor avea loc vizionarea filmelor
„Nea Mărin miliardar” şi „Mihai Viteazul” (de la ora
20.00) şi a unor fragmente din spectacole de operă,
operetă şi balet (de la ora 22.00), iar la Ludotecă vor
rula filme pentru copii.

În aceeaş i noapte, mai multe expoziţii îi vor în-
tâmpina pe vizitatori: de carte – „Craiova de altă-
dată”, de public aţii periodice olteneşti, de artă plas-
tică – „Craiova, peisaje urbane”. Public ul es te in-
vitat să mai participe la workshop-ul şi c oncursul de

Craiovenii pot petrece „O noapte în bibliotecă”
După Noaptea Muzeelor (17

mai), craiovenii sunt invitaţi
să petreacă „O noapte în bi-
bliotecă”! Evenimentul va
avea loc vineri, 30 mai, înce-
pând cu ora 18.00, la Biblio-
teca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman”, unde, până
după miezul nopţii, publicul
este aşteptat să participe la o
mulţime de activităţi. Vizite-
le în depozitul general şi la
Casa Memorială „Elena Fa-
rago”, un flash-mob în cur-
tea instituţiei şi atelierul de
pictură pe tricouri sunt nu-
mai câteva dintre ele.

fotografie „Fotograf ia, o pov este într-o imagine”
(ora 18.00,  Sala „Ştefan Ciuceanu”), la simpozionul
organizat în parteneriat c u „Colegiul Naţional „Fraţii
Buzeş ti”, c u tema „Craiov a – Cetatea banilor” (Sec-
ţia de împrumut adulţi,  ora 18.30), la sesiunea de
comunicări „Scriitori craioveni”, moderată de scri-
itorul Jean Băileşteanu (ora 21.00, Sala „Acad. Dinu
C.  Giuresc u”).

Un alt eveniment al serii va fi la lansarea lucrării „Mir-
cea Popescu – un cărturar, un ziarist şi o conştiinţă” –
ediţie îngrijită de Mihaela Albu ş i Dan Anghelesc u şi
publicată în seria „Mari necunoscuţi ai culturii româ-
ne”,  despre care vor vorbi profesorii şi scriitorii Ga-
briela Rusu-Păsărin şi Gabriel Coşoveanu.  Aceasta va
fi găzduită, cu începere de la ora 20.00, de Sala „Acad.
Dinu C. Giurescu”.

Penultimul din seria „10
concerte Beethoven”, evenimen-
tul muzical de astă-seară al
Filarmonicii „Oltenia” este
organizat în cadrul Zilelor
Craiovei, în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dolj, şi este dedicat cadrelor
didactice din învăţământul
preuniversitar doljean. Concer-
tul începe la ora 19.00, iar un
bilet costă 15 lei (10 lei pentru
elevi, studenţi, pensionari).

Revine la pupitrul Orchestrei
Simfonice a Filarmonicii „Oltenia”
dirijorul Theo Wolters (Olanda),
încă din anul 1979 membru al
prestigioasei Royal Concertgebouw
Orchestra din Amsterdam.

Solistul serii este pianistul Cristian
Beldi (foto), român de origine, stabi-
lit în Germania din anul 1983. S-a năs-
cut la Bucureşti, în 1958, şi a studiat
la Conservatorul din capitală, apoi la
Academia „Mozarteum” din Salzburg
şi la Conservatorul de Muzică din
Geneva. În Germania s-a afirmat în
scurt timp ca unul dintre cei mai de
seamă pianişti ai generaţiei sale, ca
solist fiind acompaniat de orchestre

Seară Beethoven dedicată cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar doljean

Prof. Georgică Be rce a-Flore a, inspe ctor şco-
lar general: «Există atâtea căi prin care te poţi
apropia de muzică, de f rumos, încât depinde de
fiecare dintre noi să le descoperim, să le pătrun-
dem înţelesurile,  să ne regăsim în acest spaţiu pri-
vilegiat şi atemporal. Acesta este principalul mo-
tiv  pentru care, cu ocazia Zilelor Municipiului Cra-
iova, ziua de 28 mai 2014 este dedicată dumnea-
voastră, iubitorilor de muzică bună şi de f rumos,
dumneavoastră cadrelor didactice din judeţul nos-

dintre cele mai prestigioase.
Îmbinând admirabil vocaţia so-

listică cu cea de interpret de muzi-
că de cameră, Cristian Beldi a avut
ca parteneri de scenă un număr im-
presionant de muzicieni de prim
rang, printre care Ivry Gitlis şi Nor-
bert Brainin (vioară), Bruno Giuran-
na (violă), Johannes Goritzki (vio-
loncel), Jean-Pierre Rampal (flaut),
Claudio Desderi (bariton) şi mulţi
alţii. Pentru meritele sale artistice
deosebite a fost distins cu Premiul
Uniunii Muzicale Spaniole, Premiul
„Masefield” al Fundaţiei F.v.S. Ham-
burg, Premiul „Filipinetti” şi „Mau-

Lectura şi voluntariatul,
promovate de Biblioteca „Aman”

Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman” îm-
preună cu elevii clasei I C de
la Colegiul Naţional „Fraţii
Buzeşti” (c oordonator: prof.
Oana Roxana Costache) orga-
nizează astăzi,  ora 12.00, în
cadrul Zilelor Craiovei, acti-
vitatea „Fii voluntar în Euro-
pa!”, parte a proiectului „Eu-
ropa, casa noastră”. Elevii vor
afla lucruri interesante despre
instituţia de cultură gazdă ş i
despre activităţile desfăşurate în fiecare secţie, se vor delecta cu jo-
curi în Ludotecă şi vor învăţa despre voluntariat. «După vizita la
bibliotecă, micuţii vor merge în English Park şi în Piaţa „Mihai Vitea-
zul”, unde vor dona cărţi în cadrul proiectului „Biblioteca Stradală”
şi vor prezenta propria carte pe care au realizat-o la clasă», au preci-
zat organizatorii. Invitat special este Nataşa Raab, actriţă la Teatrul
Naţional din Craiova, care le va vorbi copiilor despre importanţa lec-
turii şi a voluntariatului.

Dramaturgul Cornel Mihai Ungureanu,
invitat la „Scriitori la Tradem”

Dramaturgul Cornel Mihai Ungureanu este invitatul lui Nicolae Coande într-
o ediţie specială a evenimentului cultural „Scriitori la Tradem”, susţinut de Casa
de Cultură „Traian Demetrescu” a municipiului Craiova. De curând, Cornel Mi-
hai Ungureanu a publicat primul său volum de teatru, „Soţii, prietene, amante”
(Ed. „Aius”, 2014). Lansarea acestuia va avea loc vineri, 30 mai, ora 18.00, la
sediul Casei de Cultură, intrarea publicului fiind liberă.

Cornel Mihai Ungureanu s-a născut în Alexandria, pe 6 decembrie 1965, şi a
debutat cu proză în revista „Ramuri” (1999). Prima carte pe care a publicat-o a
fost una electronică: „Treptele din faţa casei” (2002, Editura „LiterNet”). Au
urmat volumele pe hârtie „Paşii Şarpelui” (roman, Ed. „Timpul”, 2003), „Un
fluture albastru” (proză scurtă, Ed. „Ramuri”, 2003), „Noi, doi-trei la zece mii”
(proză, Ed. „Ramuri”, 2005), „Recreaţii cu Babi” (publicistică, Ed. „Brumar”,
2008). Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 2004, redactor-şef-
 al revistei on-line „Prăvălia culturală” (pravaliaculturala.ro), redactor al revis-
tei „SpectActor” a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova.

„Sunete şi măşti”
la Filarmonica „Oltenia”

Filarmonica „Oltenia”, în parte-
neriat cu Liceul de Arte „Marin So-
rescu”,  Şcoala Gimnazială „Ion
Creangă” şi Şcoala Gimnazială „Sf.
Dumitru” vor derula mâine, 29 mai,
de la ora 18.00, o activitate din ca-
drul Proiectului educaţional „2 đ –
Pianişti şi Pictori”. Intitulată „Su-
nete şi măşti”, aceasta face parte
din programul celei de-a XVIII-a
ediţii a Zilelor Craiovei (26 mai –
1 iunie), coordonator fiind prof.
Oana Constantinescu, iar colabo-
ratori, profesorii Dorina Smaran-

dache, Ionuţ Sorin Moandă, Ed-
ward Man şi Liviu Pîrvu.

Îşi dau concursul mici muzi-
cieni de la mai multe instituţii de
învăţământ craiovene, majoritatea
studiind la Liceul de Arte „Marin
Sorescu”: Alexia Maria Popescu
(clasa I), Riana Maria Bobocică
(clasa a II-a), Edward Andrei Ilea-
na, Izabela Petria (clasa a III-a),
Radu Nadolu, Alexa Turea (clasa
a IV-a),  Luc a Neacşiu-Popescu
(clasa a VI-a), Mirabela Duţă, De-
nis Ionescu (clasa a VII-a) şi Iulia
Alexandru (clasa a IX-a).  De ase-
menea, vor urca pe scenă Maria
Petrişor (preşcolar),  Iulia Neaţu
(clasa I, Şcoala nr. 21 „Gheorghe
Ţiţeica”), Victoria Maria Bucur şi
Alexandru Resceanu (clasa a II-a,
Şcoala nr. 22 „Mircea Eliade”), Fi-
lothea Sorescu (clasa a II-a, Cole-
giu Naţional „Carol I”) şi Ioana Jia-
nu (clasa a III-a, Colegiul Naţional
„Fraţii Buzeşti”). Va prezenta Anas-
tasia Tomina Alexandru, elevă în
clasa a VI-a la Colegiul Naţional
„Fraţii Buzeşti”.

Tinerii pianişti şi-au ales spre
interpretare creaţii ale unora dintre
cei mai cunoscuţi şi apreciaţi com-
pozitori: R. Schumann, J.S. Bach,
W. A. Mozart, F. Chopin, E. Grieg,
I.  Albeniz, Constantin Silvestr i,
Sabin Drăgoi ş.a.

rice Hinson” Prize (S.U.A).
Concertul de astă-seară al Filar-

monicii craiovene se va deschide cu
Uvertura operei „Fidelio”, op. 72
– de altfel, singura operă compusă
de L. van Beethoven,  între anii
1803-1805, în paralel cu Simfonia
a III-a „Eroica”. A fost intitulată
iniţial „Leonore”, după aproape un
deceniu primind numele ac tual
(1814). Oferită spre audiţie este şi
Simfonia I în Do major, op. 21, a
cărei primă audiţie avea loc la 2 apri-
lie 1800, în sala Teatrului Imperial
din Viena, într-o „academie” dedi-
cată exclusiv lui Beethoven.

În fine, publicul va putea să as-
culte şi Concertul nr. 5 în Mi be-
mol major pentru pian şi orches-
tră, op. 73, „Imperialul”. Creaţie
desăvârşită, ce îmbină strălucit re-
sursele expresive ale instrumentu-
lui solist cu jocul coloristic al or-
chestrei, lucrarea a fost scrisă în
timpul invaziei armate din anul
1809, când Viena a fost împresura-
tă de trupele napoleoniene. Prima
audiţie – datată Viena, 12 februarie
1812 – s-a bucurat de o primire
entuziastă din partea publicului.

tru, adevărate formatoare de caractere şi modela-
toare de conştiinţe.  Sunt convins că dumneavoas-
tră ştiţi să apreciaţi valoarea şi să transmiteţi mai
departe tinerelor generaţii cele mai alese gânduri
şi sentimente, împreună cu o viziune clară şi corec-
tă asupra culturii. Într-o societate în care sunt pro-
movate tot mai des nonv alorile, avem nev oie să
rămânem uniţi în educarea tinerelor generaţii, în
sensul respectului pentru civilizaţie şi cultură, sub
toate formele lor de manifestare».
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Expoziţia prezintă o selecţie de
planşe originale, publicate în revis-
te şi în albume din 1975 până în
prezent, şi va putea fi vizitată până
la jumătatea junii iunie, la Galeria
de Artă „Vollard” a Casei de Cultu-
ră. Cu aceeaşi ocazie va fi organi-
zat şi un colocviu tematic, despre
banda desenată ca artă, în general,
şi despre geneza operei artistice a
maestrului Puiu Manu, în special.

Invitaţi sunt prof. univ. dr. Adri-
an Cioroianu – decanul Facultăţii
de Istorie a Universităţii din Bucu-
reşti şi „fan BD cu state vechi”,
după cum se autocaracterizează,
conf. univ. dr. Ion Manolescu –
scriitor, lector univ. dr. Marius
Leştaru – scenarist de benzi de-
senate, Paul Laffont – fost ataşat
cultural al Ambasadei Franţei la
Bucureşti, şi Dodo Niţă – cunos-
cut colecţionar şi critic de benzi
desenate. Moderator al întâlnirii va

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” vă invi-
tă vineri, 30 mai, ora 17.00, la o călătorie în lumea
celei de-a noua arte împreună cu maestrul Puiu
Manu – unul dintre cei mai longevivi, prolifici şi
talentaţi creatori de benzi desenate din România
–, prin intermediul unei expoziţii şi a unui coloc-
viu. Între invitaţi se află şi istoricul craiovean
Adrian Cioroianu, „fan BD cu state vechi”, după
cum s-a autocaracterizat nu o dată...

fi Cosmin Dragos-
te, managerul insti-
tuţiei-gazdă.
Va oferi autografe
pe cel mai recent
album al său,
„Ioniţă Tunsu –
Un haiduc
de Bucureşti”

«Evenimentul se
adresează iubitorilor
de benzi desenate indiferent de vâr-
stă, care ştiu să se bucure de fru-
museţea unei cărţi în imagini. Este
una dintre acele ocazii rare în care
cititorii benzilor desenate de Puiu
Manu se pot întâlni cu autorul lor
preferat, pot să stea de vorbă cu
domnia sa şi să-i ceară autografe
pe cel mai nou album al său, „Io-
niţă Tunsu – Un haiduc de Bucu-
reşti”», au precizat organizatorii

evenimentului.
La începutul lunii martie a.c.,

maestrul Puiu Manu (n. 14 septem-
brie 1928, Bucureşti) a fost invitat
şi al Facultăţii de Istorie a Univer-
sităţii din Bucureşti. Colocviul or-
ganizat în respectivul cadru, „Is-
toria în imagini”, a fost dedicat
aniversării a 60 de ani de activitate
neîntreruptă ai artistului care, prin
benzile sale desenate istorice, de

aventuri şi science-fiction, a bu-
curat generaţii de cititori ai revis-
telor pentru copii din perioada so-
cialistă.
„Francofonia în România de
astăzi” – colocviu la Alliance
Française Craiova

Sărbătoarea benzii desenate va
continua şi sâmbătă, 31 mai! Al-
liance Française – Filiala Craiova
va organiza,  înc epând cu ora
11.00, un colocviu având ca temă
„Francofonia în România de as-
tăzi”. Şi-au anunţat participarea
Paul Laffont, Adrian Cioroianu şi
Ion Manolescu, moderator f iind
prof. Elena Trăilă, preşedintele
filialei.  La finalul evenimentului,
arh. Cristian Ciomu va prezenta
spectacolul de sunet ş i imagine
„Balada lui Corto”.
Expoziţia „Muzeul Benzii
Desenate din România” mai poate
fi vizitată până la sfârşitul lunii

Împătimiţii benzii desenate mai

pot vizita, zilele acestea, la Galeria
„ARTA” din Craiova,  „Muzeul
Benzii Desenate din România”,
al cărei vernisaj a avut loc pe data
de 16 mai. Expoziţia se constituie
într-o panoramă a celei de-a noua
arte, acoperind 90 de ani din isto-
ria sa (de la naşterea lui Haplea, în
1924, până la apariţia romanului
grafic „Cei de dincolo: În trecă-
toare”,  în 2014). Sunt expuse
planşe şi desene originale, serigra-
fii, afişe  şi albume ale celor mai
reprezentativi 50 de autori de BD
români sau de origine română.

Pentru prima oară în România
sunt prezentate la un loc lucrări a-
le unor autori români publicaţi în
străinătate: Sandu Florea şi Şerban
Cristescu în SUA; Mircea Arapu,
Augustin şi Dan Popescu, Cristian
Păcurariu, Ileana Surducan, Mar-
co Ilin în Franţa;  Mihai Timoşen-
cu în Ucraina; Costel Curelaru în
Italia. Expoziţia este organizată de
Muzeul de Artă din Craiova în co-
laborare cu Uniunea Artiştilor Plas-
tici din România – Filiala Craiova.

La cea de-a III-a ediţie a Salonului Naţional de Fotografie
„Craiova Eterna” s-au înscris artişti atât din Craiova, cât şi din
Bucureşti, Arad, Reşiţa, Miercurea Ciuc, Râmnicu Vâlcea, Alba
Iulia, Călăraşi şi Timişoara, plus unul din Israel. Termenul-limită
pentru primirea lucrărilor a fost 19 mai a.c., rezultatele fiind anunţate
în urmă cu doar câteva zile. Fiecare artist fotograf a putut să par-
ticipe cu maximum patru fotografii la fiecare dintre cele două secţi-
uni.

Acceptate în Salon au fost însă mai puţin de jumătate din cele
peste 200 de lucrări înscrise. Cele mai bune au fost premiate de un
juriul format din Radu Boroianu (preşedinte), Victor Boldâr –
E.FIAP, Marcel Voinea – preşedintele Filialei Craiova a Uniunii
Artiştilor Plastici din România, Dorian Delureanu – preşedintele
Fotoclubului „Mircea Faria” şi Lucian Rogneanu – muzeograf la
Muzeul de Artă din Craiova.

La fiecare secţiune, primele şase fotografii, apreciate în ordinea
valorii lor artistice, au fost recompensate cu Medalii de aur, argint
şi bronz precum şi cu trei Menţiuni de Onoare. Premiile constau
atât în diplome, cât şi în bani. Totodată, juriul a oferit la fiecare
secţiune a Salonului „Craiova Eterna” un valoros premiu: albu-
mul în serie limitată „07.05.75-Henri Cartier-Bresson în Oltenia”,
cu semnătura autorului Victor Boldâr – E.FIAP. 

Premiile Salonului Naţional de
Fotografie „Craiova Eterna”,
ediţia a III-a:

Secţiunea „Craiova – locuri, oa-
meni, fapte, întâmplări”

 Medalia de Aur: Oana Maria Ţigănilă (Craio-
va) – „Paşi”
 Medalia de Argint: Horaţiu Buzatu (Craiova)

– „Aşteptare”
 Medalia de Bronz: Florin Chirea (Craiova) –

„Invazia”
 Menţiune de Onoare: Cons tantin Gruescu

(Craiova) – „Crepuscul rece”
 Menţiune de Onoare: Bogdan-Gheorghe Gro-

su – „Bolţi”
 Menţiune de Onoare: Oana-Maria Ţigănilă

(Craiova) – „Reflexie”
 Premiul Juriului: Alina Stăncioiu (Craiova) –

„În trafic”
 Premiul Fotoclubului „Mircea Faria”: Da-

niel Ţigănilă (Craiova) – „Craiova!”
 Premiul Preşedintelui Juriului: Aron Bor-

bath (Miercurea Ciuc) – „Pantry”

Secţiunea „Temă liberă”
 Medalia de Aur: Domokos Incze (Miercurea

Ciuc) – „La fân în octombrie”
 Medalia de Argint: Paul Segal, Ierusalim –

„Podul din Ierusalim”
 Medalia de Bronz: Georges Medawar (Bucu-

reşti) – „Umbra”
 Menţiune de onoare: Cristian Bălă (Craiova)

– „Play”
 Menţiune de onoare: Cristian Bălă (Craiova)

– „Lady”
 Menţiune de onoare: Daniel Chiosila (Rm.

Vâlcea) – „Anotimpul macilor”
 Premiul Juriului: Constantin Gruescu (Cra-

iova) – „Pasul Urdele 2"
 Premiul Fotoclubului „Mircea Faria”: Mir-

cea Agabrian (Alba Iulia) – „Cartierul de blocuri”

Se acordă premiile Salonului Naţional de Fotografie
„Craiova Eterna”

Medalia de Aur, Secţiunea „Craiova - lo-
curi, oameni, fapte, întâmplări” - Oana Maria
Ţigănilă (Craiova) – „Paşi”

Medalia de Aur, Sectiunea „Temă liberă” -
Domokos Incze (Miercurea Ciuc) – „La fân în
octombrie”

Salonul Naţional de Fotografie „Craiova Eterna” – eveniment or-
ganizat de Fotoclubul „Mircea Faria”, în parteneriat cu Muzeul Ol-
teniei, sub patronajul Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România
(AAFR) – îşi premiază astăzi câştigătorii. Nu mai puţin de 40 de
artişti, amatori sau profesionişti, atât din Craiova şi din alte opt
oraşe ale ţării, cât şi din Israel, s-au înscris în concurs cu un total de
217 lucrări. Premiile la cele două secţiuni, „Craiova – locuri, oameni,
fapte, întâmplări” şi „Temă liberă” – sunt acordate în cadrul unei
festivităţi care se desfăşoară, cu începere de la ora 17.00, în Sala
„Ştefan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei, unde expoziţia va putea fi
vizitată până spre jumătatea lunii.

Maestrul Puiu Manu şi istoricul Adrian Cioroianu
vorbesc la Craiova despre banda desenată
Maestrul Puiu Manu şi istoricul Adrian Cioroianu
vorbesc la Craiova despre banda desenată
Maestrul Puiu Manu şi istoricul Adrian Cioroianu
vorbesc la Craiova despre banda desenată
Maestrul Puiu Manu şi istoricul Adrian Cioroianu
vorbesc la Craiova despre banda desenată
Maestrul Puiu Manu şi istoricul Adrian Cioroianu
vorbesc la Craiova despre banda desenată
Maestrul Puiu Manu şi istoricul Adrian Cioroianu
vorbesc la Craiova despre banda desenată
Maestrul Puiu Manu şi istoricul Adrian Cioroianu
vorbesc la Craiova despre banda desenată
Maestrul Puiu Manu şi istoricul Adrian Cioroianu
vorbesc la Craiova despre banda desenată
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Liderii europeni, aflaþi sub
presiune în urma istoricului
puseu de eurofobie demon-
strat la alegerile europarla-
mentare, s-au reunit asearã
la Bruxelles pentru un „tur
de orizont” consacrat anali-
zei scrutinului, marcat de res-
pingerea instituþiilor europe-
ne ºi a elitelor naþionale afla-
te la putere. Numeroase par-
tide populiste, eurosceptice
sau naþionaliste au forþat ac-
cederea în PE, iar ceea ce s-
a întâmplat în Franþa, þarã
fondatoare a actualei Uniuni
Europene, cu Frontul Naþio-
nal, constituie un semnal
grav, a estimat, luni, minis-
trul  german de Externe,
Frank Walter Steinmeier, la
televiziunea naþionalã. Faptul cã
UKIP-ul lui Nigel Farage, în
Marea Britanie, a sosit în faþa
conservatorilor ºi laburiºtilor,
ceea ce nu s-a mai întâmplat de
110 ani, nu face altceva decât
sã sporeascã îngrijorarea. Chiar
dacã marile familii politice eu-
ropene rãmân majoritare, ele au
pierdut, nu au câºtigat teren.
Prima familie politicã, în termeni
de numãr al aleºilor, Partidul Po-
pular European (PPE), care în-
globeazã partide democrat-creº-
tine ºi de centru-dreapta, este
creditatã cu 214 mandate, cu 59
mai puþine decât cele obþinute
în 2009. Socialiºtii ºi social-de-
mocraþii, cu 189 mandate, mai
puþine cu 7 decât în precedenta
legislaturã, din cauza derutei
socialiºtilor francezi ºi nu nu-
mai, au evitat naufragiul graþie
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COMENTAR IU

bunelor rezultate ale democra-
þilor italieni, conduºi de Matteo
Renzi, ºi social-democraþilor ro-
mâni, conduºi de Victor Ponta.
ªi celelalte partide proeuropene
sunt în recul. Liberalii (66 man-
date) au pierdut 17, iar Verzii,
creditaþi cu 52 de aleºi, au pier-
dut 5 mandate. Stânga radicalã,
datoritã succesului listei forma-
þiunii Syriza, în Grecia, a câºti-
gat 7 mandate, ajungând la 42
de aleºi. Pe hârtie, partidele pro-
europene dispun de o majorita-
te de 521 de aleºi din 751, dar
misiunea acestora se anunþã re-
almente mai dificilã. Asearã,
cum spuneam, ºefii de stat ºi
de guvern urmau sã discute ºi
despre succesorul lui Jose Ma-
nuel Barroso la preºedinþia Co-
misiei Europene. Consideratã ca
singura patroanã a Europei, can-

celarul german Angela Merkel n-
are nici un entuziasm la ideea
de a vedea cã Parlamentul ºi Co-
misia se afirmã în detrimentul
Consiliului Europei. La ce solu-
þie se va ajunge este dificil de
anticipat, deºi circulã nume pre-
cum ale directorului  FMI,
Christine Lagarde, ºi al premie-
rului danez Helle Thorning
Schmidt. Tratatul de la Lisabo-
na, intrat în vigoare în ianuarie
2010, recomandã liderilor euro-
peni ca la desemnarea preºedin-
telui Comisiei Europene „sã þinã
cont de rezultatul alegerilor eu-
roparlamentare”. Cum va inter-
preta Consiliul European ºi PE
aceastã recomandare, la aceeaºi
manierã sau una diferitã, rãmâ-
ne de vãzut. Jean Claude Jun-
cker insista, luni, asupra victo-
riei partidului sãu ºi, implicit, a

dreptului de a avea priori-
tate la încercarea de a for-
ma o majoritate în Parla-
ment sau Consiliu.

Conferinþa preºedinþilor
grupurilor politice din UE
cere Consiliului European
sã-i dea lui Juncker, candi-
datul PPE la preºedinþia Co-
misiei Europene, un mandat
clar pentru a începe nego-
cierile cu alte grupuri politi-
ce, informa ieri un comuni-
cat al grupului socialiºtilor
europeni (S&D). Liderii gru-
purilor politice s-au reunit
ieri pentru a discuta urmã-
torii paºi dupã alegerile eu-
ropene, înainte de reuniunea
Consiliului European, pro-
gramatã în cursul serii.

„PPE, în ciuda unor pierderi sub-
stanþiale, rãmâne cel mai mare
grup din PE. Candidatul sãu pen-
tru preºedinþia Comisiei are drep-
tul clar de a începe negocierile
pentru a încerca sã formeze o
majoritate în PE”, a precizat Han-
nes Swoboda, liderul grupului
S&D în comunicat. În opinia
acestuia, Juncker trebuie sã pro-
punã acum un program care sã
prezinte prioritãþi clare pentru
crearea de locuri de muncã ºi
creºterea economicã prin inves-
tiþii, precum ºi propuneri pentru
o politicã migratorie ºi de inte-
grare ºi o luptã eficientã împo-
triva evaziunii fiscale. „Doar
dacã Jean Claude Juncker pre-
zintã un program care satisface
nevoile ºi preocupãrile cetãþeni-
lor UE va obþine sprijinul grupu-
lui S&D”, a subliniat Swoboda.

Preºedintele rus, Vladimir Pu-
tin, a cerut, ieri, „oprirea imediatã
a operaþiunii de represalii a armatei
ucrainene în estul þãrii”, unde s-au
intensificat confruntãrile între for-
þele guvernamentale ºi insurgenþii
proruºi pentru controlul aeropor-
tului din Doneþk, relateazã AFP,

Ucraina: Zeci de victime la Doneþk,
în luptele pentru cucerirea aeroportului

Reuters ºi RIA Novosti. Într-o con-
vorbire telefonicã cu premierul ita-
lian Matteo Renzi, „Vladimir Putin
a subliniat necesitatea stopãrii ime-
diate a operaþiunii de represalii a
armatei în regiunile din Sud-Est
ºi de a angaja un dialog paºnic
între Kiev ºi reprezentanþii regiu-

nilor” ucrainene, a indi-
cat Kremlinul, într-un co-
municat. Patruzeci de per-
soane — 38 de comba-
tanþi ºi 2 civili, au fost
ucise în confruntãrile
care opun, de luni, arma-
ta ucraineanã insurgenþi-
lor proruºi, pentru con-
trolul aeroportului inter-
naþional din Doneþk, a
anunþat primarul oraºului,
Oleksandr Luciancenko.
Luptele au izbucnit în in-
cinta aeroportului luni
dupã-amiazã. Forþele
subordonate Kievului au

utilizat luni atacuri aeriene ºi un
desant de paraºutiºti pentru a-i
alunga pe rebeli de pe aeroportul
din Doneþk, preluând controlul
asupra obiectivului spre sfârºitul
zilei. „Combatanþii separatiºti,
care se aflau în terminal, au fost
eliminaþi”, a declarat un purtãtor

de cuvânt al comandamentului
care conduce „operaþiunea anti-
teroristã” în est. Tirurile au con-
tinuat pe tot parcursul nopþii de
luni spre marþi ºi chiar la mijlocul
dimineþii, când s-au auzit rafale de
mitraliere pe unul din drumurile
principale ce duce spre aeroport.
Dupã luptele de la aeroport, rebe-
lii s-au retras adânc în oraº ºi ºi-
au consolidat poziþia într-o serie
de clãdiri oficiale, pe care le ocu-
pã de mai multe luni, potrivit RIA
Novosti. Garda Naþionalã, subor-
donatã Kievului, i-a avertizat deja
cã dacã nu se vor preda va aplica
„atacuri din arme de înaltã preci-
zie”. În acest context, aºa-numi-
tul ºef al guvernului interimar din
Doneþk, Denis Puºilin, a cerut ieri
ajutor Rusiei, într-o înregistrare vi-
deo postatã pe Internet, ºi a anun-
þat cã „Republica Popularã Doneþk”
trece la legislaþia rusã, informeazã
agenþia de presã RIA Novosti.

Rusia
nu pregãteºte
mãsuri împotriva
companiilor
strãine

Rusia nu pregãteºte mãsuri
pentru a pedepsi companiile
strãine ca rãspuns la sancþiu-
nile occidentale dictate în
contextul crizei din Ucraina,
a declarat consilierul econo-
mic al preºedintelui rus
Vladimir Putin, Andrei
Belousov. Rusia resimte
impactul recomandãrilor
transmise de statele occiden-
tale companiilor ºi bãncilor,
de a anula sau de a refuza
acordarea de finanþare pentru
proiecte în þarã, a spus
Belousov într-un interviu
acordat contidianului aus-
triac „Die Presse”, citat de
Reuters. „Am observat
nervozitate, mai puþin la
companiile ruseºti ºi mai mult
la companiile strãine care
lucreazã în Rusia. Dar putem
spune deschis cã la acest
moment nu pregãtim contra-
mãsuri”, a afirmat el. Consi-
lierul preºedintelui a decla-
rat, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, cã în cazul adoptãrii
unor noi sancþiuni care sã
restricþioneze comerþul exte-
rior al Rusiei, Moscova ar
putea deschide procese la
Organziaþia Mondialã a
Comerþului. Întrebat de cãtre
publicaþia austriacã despre
aceastã posibilitate, Belousov
a declarat cã nu înseamnã cã
se va recurge automat la
acest procedeu. „Sper ca
Europa sã nu comitã prostia
unor noi sancþiuni”, a afir-
mat el.

Franþa:
Liderul UMP
demisioneazã
de la conducerea
formaþiunii

Liderul partidului de
dreapta francez UMP, Jean-
François Copé (50 de ani), ºi-
a anunþat ieri demisia de la
conducerea formaþiunii
începând cu 15 iunie, au
anunþat participanþii la o
reuniune a conducerii partidu-
lui. Prevãzutã iniþial pentru a
analiza rezultatele alegerilor
europene, reuniunea conduce-
rii UMP s-a transformat, ieri
dimineaþã într-o discuþie
tensionatã, dupã dezvãluirile
de luni privind depãºirea
cheltuielilor în campania
prezidenþialã din 2012 cu
aproximativ 10 milioane de
euro, sumã care a fost camu-
flatã prin facturi false în
numele UMP. Trei foºti
premieri, Alain Juppé, Jean-
Pierre Raffarin ºi François
Fillon, vor asigura conduce-
rea colegialã a UMP pânã la
organizarea unui congres
extraordinar în toamnã, a
anunþat fostul preºedinte al
Senatului, Gérard Larcher.
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Anunþul tãu!
CONFERINÞÃ ANUALÃ- FI-

LIALA DOLJ a ASOCIAÞIEI
NAÞIONALE A CADRELOR MI-
LITARE ÎN REZERVÃ ºi RE-
TRAGERE din MINISTERUL
ADMINISTRAÞIEI ºi INTERNE-
LOR, 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.

Prin prezenta S.C. RAU
COT SRL, anunþã publicul in-
teresat privind intenþia solicitã-
rii de obþinere a Avizului de
gospodãrire a Apelor pentru
„BALASTIERA PADEA”. Per-
soanele care doresc detalii su-
plimentare ne pot contacta la
telefon: 0784/ 099.535, sau la
adresa din localitatea Padea,
strada Nucilor nr. 2.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare orice
magazin, ajutor bu-
cãtar, îngrijire bãtrâni
sau copii minori. Te-
lefon: 0747/072.570;
0251/552.089.
Inspector protecþia
muncii nivel superior
ºi cadru tehnic PSI
ofer serviciu. Telefon:
0721/995.405.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Gresie, faianþã, zu-
grãveli, zidãrie, ten-
cuieli. Telefon: 0736/
003.526.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) gar-
sonierã Brazdã. Te-
lefon: 0765/610.457.
Vând garsonierã
Lãpuº etaj 3/4 deose-
bitã. Preþ 83.000 lei. Te-
lefon: 0761/142.328.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet, toa-
te dotãrile. Telefon:
0762/109.595.
PARTICULAR, vând
apartament 2 came-
re, decomandate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0736/ 098.074.
VÂND apartament
nou, 2 camere, deco-
mandat, parter, mobi-
lat, Calea Severinului,
nr. 46R. Preþ - 23.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0744/789.669.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.

Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Tele-
fon: 0723/692.884;
0722/151.452.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0758/347.623.
Vând 3 decomanda-
te 1 Mai, 2 bãi, 2 bal-
coane, 86 m.p. îmbu-
nãtãþiri. Preþ 49.000
euro. Telefon: 0761/
142.328.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semideco-
mandate 43 mp, etaj
1 cu apartament 2
camere decoman-
date etaj 1 sau 2 plus
1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.

Vând D+P 6 came-
re, pivniþã, utilitãþi, 2
bãi + 3 camere cã-
rãmidã, teren 1.300
mp str. Bucovãþ –
95.000 Euro. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vâns casã comuna
Vârvoru de Sus, 4
camere, bucãtãrie,
apã curentã. Tele-
fon: 0746/375.946.
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi
sediu firmã, plus 800
mp teren, curent
electric, fântânã, re-
þea apã de la comu-
nã, la asfalt, 13 km de
Craiova, comuna
Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu de-
pendinþe în satul Ne-
goeºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.

Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maxi-
mã seriozitate, în
scopul donãrii unei
locuinþe. Telefon:
0723/466.154.
Coafez ºi tund la do-
miciliul clientului. Te-
lefon: 0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþi i
canapele, fotolii,
colþare. Calitate ºi
seriozitate. Tele-
fon: 0351/416.198;
0768/623.964.

Vând (schimb) apar-
tament semideco-
mandat etaj 1/4 cu
apartament  deco-
mandat p/3 sau dife-
renþa. Telefon: 0742/
390.301.
Vând apartament 2
camere, bloc PA-
TRIA, etaj. III. Telefon:
0761/387.316.
Apartament 2 came-
re, zonã centralã km
0 (sau închiriez). Te-
lefon: 0741/784.417.
Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2
camere, în fostã
casã naþionalizatã,
zonã centralã, gaze,
curte, cumpãrat de la
proprietar. Eventual,
schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Te-
lefon: 0770/174.116.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare  Agricolã

ªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseaua

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

integral la dozatoarele
din Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

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

mici preþuri. Relaþii la
telefon 0251/468.159;

sau 0765/233.013.

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

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

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

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

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

Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 ca-
mere, teren, Craiovi-
þa Nouã zona Triaj,
fãrã acte, 1000 Euro
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.

Vând casã recent
renovatã cu apã cu-
rentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Te-
lefon: 0755/953.397.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã,
electricitate, cadastru,
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 1500 mp
deschidere 30 m Ba-
riera Vâlcii 20 Euro /
mp. Telefon: 0748/
887.219.
Vând teren urgent
str. Pãuniþei – Lãpuº
2200 mp. Telefon:
0751/675.783.

Vând teren 3000
m.p. Leamna de Jos,
zonã bunã. Telefon:
0251/414.112; 0727/
463.456.
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII,
deschidere 22 m, Te-
lefon: 0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fã-
cut. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, 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 Bu-
cureºti, km 9, ideal
showroom parc auto,
benzinãrie, 1000 m,
deschidere 18 m, sau
2000 m - 36 m. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.

Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni.
str. Scurtu Gheor-
ghe. Telefon: 0251/
457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibili-
tate energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã cen-
tralã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.

SCHIMBURI
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
Schimb apartament
în Timiºoara cu simi-
lar Craiova. Telefon:
0740/887.095

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 4500 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.
Vând autoturism Da-
cia 1310, anul fabri-
caþiei 1993. Telefon:
0765/789.181.

STRÃINE
Vând Ford Tranzit-
2005. Telefon: 0722/
511.426.
Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km re-
ali, 1500 Euro sau va-
rianta Rabla. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Vând Audi A6, fabri-
cat în 2006, full op-
tions, stare perfectã,
bleu-marin, piele, xe-
non, limited edition,
9000 Euro. Accept
orice verificare. Tele-
fon: 0762/10.95.95.
Vând Tico la cheie
2000 lei. Telefon:
0761/155.549.
Vând BMW 320 D, an
fabricaþie 2003. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, culoa-
re gri metalic, 6 trep-
te, turbo-diesel, mo-
tor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ
2500 Euro negocia-
bil. Telefon: 0753/
948.440.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plug pentru boi
ºi grapã. Telefon:
0251/421.727.
Vând familii de albi-
ne. Telefon: 0741/
034.955.
Tablouri litografie 30
Ron bucata, rochie
domniºoarã de onoa-
re 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, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã,
alternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Vând CEAS ELVE-
ÞIAN original sigilat,
garanþie, tip Jovial
5020G- ss 0313,
200 Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând PC model MSI
– ALL- IN- ONE,
WIND TOP AE 1920
nefolosit, sigilat, ga-
ranþie 300 Euro. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând pãlãrie fetru nr.
55 nouã- 50 lei, sapã
ºi casma cu coadã 7
lei/buc, saltea Dor-
meo 2/1m cu husã
90 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând þiglã Jimbolia
din demolãri ºi cã-
priori stejar. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Binoclu, perucã cas-
taniu 40 Ron, Lulea
6 bucãþi 10 Ron bu-
cata. Telefon: 0351/
181.202; 0767/
049.976.
Instalaþie hidrofor iri-
gaþii trifazatã comple-
tã, motor Honda
pentru pompã ºi
echipament vânã-
toare din piele. Tele-
fon: 0760/521.340.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Tele-
fon: 0251/414.112;
0727/463.456.
Vând albine, familii
puternice. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.

Vând mânzã belgia-
nã 8 luni. Telefon:
0741/975.279.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane im-
primat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãri-
mile manuale. Tele-
fon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare
5 ani cu diagonala
30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de ra-
dio Selena, Gloria,
30 lei bucata. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând plug pentru
boi. Telefon: 0251/
421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru cas-
trat armãsari, inox
veritabil - stazã per-
fectã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând video player -
100 lei. Telefon:
0769/016.889, 0723/
984.309.

Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100 - 80
lei, saltea Dormeo
nouã, o persoanã,
lustre 2-3 braþe 25 lei,
fereastrã cu toc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând þuicã 40 grade
ºi vin roºu. Telefon:
0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon: 0351/437.906.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI
STUDIO ºi BMB 232.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate
la cimitirul Roma-
neºti, convenabil. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.

Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm -
100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, Tele-
fon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron, No-
kia 113, 80 Ron ga-
ranþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãtu-
rã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.

Vând covoare pluºa-
te, mochetã, haine
din piele, maºinã de
cusut, galerii sculpta-
te, 9 ha pãdure -
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble 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 Mer-
cedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiune
50 lei, cuptor cu mi-
crounde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
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Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 28 mai 2014

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliotecã.
Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi dis-
curi Electrecord de
muzicã popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg,  2 damigene 10-
15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.

Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament
2 camere ultracentral
– ultralux, toate dotã-
rile, A.C., internet. Te-
lefon: 0762/109.595.
Închiriez apartament
2 camere, etaj 2, ul-
tracentral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0745/
698.425.
Închiriez cabinet me-
dical (km 0), mobilat
ºi dotat cu ecograf
Honda - HS 2000
(sonde 3,5- 7,5
Mhz), suprafaþa 40
mp (25E/mp). Tele-
fon: 0744/184.267.
Bucureºti - Mall Vitan,
garsonierã confort I,
etaj 1, bloc 5 nivele,
complet mobilatã,
230 euro / lunã. Tele-
fon: 0722/714.578.
Caut colegã de aparta-
ment, 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0745/062.618;
0762/267.631.
ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, se-
midecomandat, Va-
lea Roºie. Telefon:
0740/522.562.
Închiriez birou + de-
pozit stradal Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906.

Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabi-
lã contorizatã pe
casa scãrii, 2 balcoa-
ne. Telefon: 0761/
665.763.
MATRIMONIALE
Tânãr, doresc cu-
noºtinþã 22-23 ani
pentru cãsãtorie,
prietenie. Telefon:
0251/421.727.
65 - 172 – 85, nefumã-
tor, fãrã obligaþii, mo-
dest, simpatic, doresc
doamnã pentru priete-
nie, cãsãtorie. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.
Pensionar caut
doamnã maxim 70 ani
cu permis auto. Tele-
fon: 0757/322.534.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

Pensionar, 65 ani, 1,60
înãlþime, caut pensio-
narã cu suflet fãrã lo-
cuinþã ºi copii, pentru a
petrece tot restul vieþii
împreunã ºi îngrijire
gospodãrie la þarã. Te-
lefon: 0784/743.541.

DIVERSE
Caut meseriaºi pen-
tru a fora un puþ. Te-
lefon: 0748/195.954.
Cedez teren extravilan
4500 mp în schimbul
reparaþii case + anexe
gospodãreºti. Telefon:
0727/884.205.
Cumpãr cãþel
SCHNAUTZEER ºi
veveriþe. Telefon:
0721/995.405.
Caut o echipã de oa-
meni pentru a ame-
naja o grãdinã. Tele-
fon: 0727/884.205.

PIERDERI
PIERDUT CARNET
EXPERT CONTABIL
NR. 34610 A. Se de-
clarã nul.

CONDOLEANÞE
Familia Dr. Eva ºi
Corneliu Sabetay
regretã nespus
pierderea d.nei
dr. DORA TICÃ,
un Om Adevãrat,
o profesionistã
de excepþie o
mamã ºi o soþie
de o sensibilitate
deosebitã, stâlp
al familiei. Nu o
vom uita nicioda-
tã ºi transmitem
sincere condo-
leanþe familiei!
COMEMORÃRI

Familiile Viorica ºi
Doru Nancu, Geta
ºi Adrian Enuca
anunþã împlinirea a
14 ani de la dispa-
riþia lui COSTICÃ
(TECU) BAZÃVER-
DE, om de o alea-
sã probitate sufle-
teascã ºi þinutã
moralã. Nu te vom
uita niciodatã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã succesul de marþi al Mo-
nicãi Niculescu (locul 76 WTA),
scor 5-7, 6-3, 6-1 cu estonianca
Kaia Kanepi (nr. 26 mondial), alte
douã românce au acces ieri în tu-
rul secund la Roland Garros, al
doilea turneu de Grand Slam al
anului.

Favoritã 4, Simona Halep (foto
dreapta) n-a avut nici o emoþie cu
rusoiaca Alisa Kleibanova (nr. 85),
cãreia i-a aplicat o corecþie seve-
rã, 6-0, 6-2. A doua victorie a ve-
nit din partea Soranei Cîrstea
(foto stânga) (nr. 27), care a re-
venit de la 0-1 la seturi în faþa ju-
cãtoarei canadiance Aleksandra
Wozniak (locul 149), impunânu-
se finalmente cu 6-7 (3), 7-5,
6-2. De asemenea ieri, Alexan-
dra Cadanþu (nr. 80) n-a putut
duce performanþa reprezentan-
telor noastre, în actul inaugural,
la sutã la sutã, pierzând în faþa
sportivei olandeze Kiki Bertens
(148 WTA), 6-7 (5), 1-6.

Puþin emoþionatã dupã prima sa
partidã pe arena centralã Philippe
Chatrier, Halep s-a arãtat impre-
sionatã de atmosfera fãcutã de
spectatorii francezi ºi a declarat

Halep ºi Cîrstea i s-au alãturat lui Niculescu,Halep ºi Cîrstea i s-au alãturat lui Niculescu,Halep ºi Cîrstea i s-au alãturat lui Niculescu,Halep ºi Cîrstea i s-au alãturat lui Niculescu,Halep ºi Cîrstea i s-au alãturat lui Niculescu,
în turul secund la Roland Garrosîn turul secund la Roland Garrosîn turul secund la Roland Garrosîn turul secund la Roland Garrosîn turul secund la Roland Garros

În schimb, Cadanþu a fost eliminatã

cã doreºte sã ajungã cât mai de-
parte în turnerul de la Roland Gar-
ros.

„E prima datã pentru mine când
joc aici. M-am simþit foarte bine,
mulþumesc tuturor celor care au
fost alãturi de mine ºi sper sã ne
vedem ºi în turul urmãtor. Am fã-
cut cel mai bun turneu al meu la
Madrid. Aici este însã un lucru di-
ferit ºi sper sã ajung cât mai de-
parte posibil în acest turneu”, a
declarat Simona Halep dupã vic-
toria în faþa Kleibanovei.

În turul urmãtor, Halep o va în-
frunta pe britanica Heather Wat-
son (locul 92 WTA), care a învins-
o pe cehoiaca Barbora Zahlavova
Strycova (nr. 63), scor 6-3, 6-4.
Halep si Watson s-au întâlnit o sin-
gurã datã, în 2013 la US Open, în
primul tur, când jucãtoarea noas-
trã a câºtigat destul de greu, în trei
seturi, cu 4-6, 6-4, 6-2.

Trecând la Cîrstea, adversara
ei în manºa secundã va fi brazi-
lianca Teliana Pereira (nr. 94),
câºtigãtoare la debut în dauna
thailandezei Luksika Kumkhum
(nr. 114), scor 4-6, 6-1, 6-1. Sud-
americanca conduce cu 1-0 la di-

recte, victorie venitã în 1 aprilie
2014, la Family Circle Cup, scor
3-6, 6-3, 7-6. În fine, Monica
Niculescu se va lupta în runda a
doua tot cu o sportivã din Ameri-
ca de Sud, argentinianca Paula
Ormaechea (locul 75), învingã-

toare în faþa elveþiencei Romina
Oprandi (locul 189), 7-5, 6-2.
Este primul meci direct între cele
douã.

Monica Niculescu va juca cel
mai probabil azi, în timp ce Halep
ºi Cîrstea, mâine.

Trecând la competiþia bãieþilor,
singurul român prezent pe tabloul
principal, Victor Hãnescu (nr. 85
ATP), s-a duelat asearã, dupã în-
chiderea ediþiei, în turul I, cu unul
dintre reprezentanþii gazdelor,
Gael Monfils (locul 28).

Costel Pantilimon, Joleon Lescott ºi
Gareth Barry sunt cei mai importanþi jucã-
tori care vor pãrãsi pe Manchester City de
la 1 iulie.

Trio-ul va rãmâne însã cel mai probabil în
Premier League, mai multe cluburi declarân-
du-ºi interesul pentru serviciile lor. În cazul
românului, câteva publicaþii engleze au scris,
ieri, cã acesta este dorit insistent de Gustavo
Poyet la Sunderland.

Antrenorul “Pisicilor Negre” doreºte sã
înregimenteze un portar cu experienþã pen-
tru a le face concurenþã serioasã lui Vito
Mannone ºi tânãrului Jordan Pickford. Cele
douã þinte preferate ale lui Poyet sunt Cos-
tel Pantilimon (27 de ani) ºi Julian Speroni
(35 de ani, Crystal Palace), ambii devenind
jucãtori liberi de contract de la 1 iulie. Postul
de rezervã, disponibil acum la Sunderland,
dupã ce clubul s-a despãrþit de Westwood,
ar putea fi acceptat mai uºor de internaþio-
nalul român decât de goalkeeper-ul argenti-
nian. Totuºi, Speroni ºi Poyet sunt foarte
buni prieteni, iar acest lucru ar putea cântãri
serios în decizia pe care antrenorul de la

Continuã în Premier League?

Un prim club interesat de Pantilimon,
dupã ce City a anunþat cã îl pune pe liber

� Cesare Prandelli, ºi-a prelungit, luni,
contractul cu Feredaþia Italianã de Fotbal ºi va
rãmâne în funcþia de selecþioner pânã dupã tur-
neul final al CE din 2016.

În vârstã de 56 de ani, Prandelli conduce
“Squadra Azzurra” din 2010, având drept cea mai
bunã performanþã finala Euro 2012, acolo unde
însã a pierdut categoric contra Spaniei, 0-4.

La CM din Brazilia, Prandelli va avea o misi-
une dificilã încã din prima fazã, Italia urmând sã
joace în grupa D, alãturi de Anglia, Uruguay ºi
Costa Rica.

� Marco Reus, mijlocaºul ofensiv al Bo-
russiei Dortmund, a fost desemnat cel mai bun
fotbalist din campionatul Germaniei în sezonul
2013-2014, în urma unei anchete la care au par-
ticipat toþi jucãtorii din Bundesliga. Reus a pri-
mit 45,6 la sutã din voturi ºi a fost urmat de
coechiperul sãu Robert Lewandowski (17,7) ºi
de Arjen Robben (Bayern – 7,9).

Titlul de cel mai bun portar al sezonului i-a
revenit, aºa cum era de aºteptat, lui Manuel
Neuer (Bayern), cel de tehnicianul anului lui
Markus Weinzierl (Augsburg), iar arbitrul se-
zonului a fost desemnat Florian Mayer.

� Bayern Munchen rãmâne lider în cla-
samentul întocmit de Brandirectory, în ceea ce
priveºte cele mai valoroase cluburi de fotbal, în
ciuda faptului cã Real Madrid a câºtigat Cham-
pions League. „Galacticii” au fãcut, însã, roca-
da cu Man. United, fiind acum pe locul 2. Bar-
celona rãmâne, la fel ca anul precedent, pe lo-
cul 4, iar Man. City a fãcut un salt de 3 poziþii,
intrând în Top 5.

Brandul Bayern Munchen este evaluat la
657 de milioane de euro, în timp ce Real Madrid
este estimat la 568 de milioane. United valorea-
zã 542 de milioane, Barcelona face 456 de mili-
oane, iar City, 373 de milioane de euro.

� Claudio Pizarro (36 de ani) avea spe-
ranþe puþine cã va mai rãmâne la Bayern ºi în
sezonul viitor, mai ales dupã ce bavarezii l-au

Sunderland o va face înainte de startul nou-
lui sezon., a notat durhamtimes.co.uk.

Pantilimon a declarat în mai multe rân-
duri cã vrea sã meargã la un club care îi va
asigura postul de titular, însã o eventualã
competiþie cu Vito Mannone ar putea sã-l
motiveze pe român.

7 meciuri în Premier League a jucat Cos-
tel Pantilimon pentru Manchester City în cei
trei ani petrecuþi acolo

DIGI SPORT 2

19:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, play-
off: ASC Corona Braºov – HC Dunãrea Brãila /
21:15 – FOTBAL – Meci amical: Danemarca –
Suedia.

DIGI SPORT 3

22:00 – FOTBAL – Meci amical: Nigeria –
Scoþia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
EUROSPORT

12:00 – TENIS – Turneul de la Roland Garros
/ 15:30 – CICLISM – Turul Italiei: etapa a 17-a /
18:30 – TENIS – Turneul de la Roland Garros.

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

TVR 3
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSU Craiova –

ASA Tg. Mureº.

adus pe Robert Lewandowski, dar Pep Guar-
diola a decis altceva. Antrenorul spaniol i-a
convins pe ºefii de pe “Allianz Arena” sã îl mai
þinã un an pe jucãtorul din Peru, iar acesta a ºi
semnat prelungirea contractului.

În aceste condiþii, plecarea lui Mario Man-
dzukici prinde din ce în ce mai mult contur, mai
ales cã între el ºi Guardiola au apãrut probleme
pe final de sezon. 

10 goluri în 17 meciuri, dintre care doar 6 ca
titular, a marcat Pizarro în acest sezon al Bun-
desligii.

� Presa din Turcia lanseazã un nume sur-
prizã pentru perioada de mercato: Nicuºor Stan-
ciu. Potrivit Fotomac, Trabzonspor este inte-
resatã de serviciile tânãrului stelist ºi doreºte
sã-l achiziþioneze în aceastã varã.

“Trabzon vrea sã creeze o echipã puternicã
ºi se orienteazã spre jucãtori tineri ºi cu foame
de performanþã. Trabzon s-a orientat spre Ni-
cuºor Stanciu, un mijlocaº în vârstã de 21 de
ani, propus de Bourceanu. Cei doi jucãtori se
cunosc foarte bine de la Steaua. Stanciu are
contract cu gruparea bucureºteanã pânã în
2018”, au notat jurnaliºtii turci.

� Mijlocaºul croat Niko Kranjcar, reþi-
nut de selecþionerul Niko Kovaci în lotul lãr-
git, s-a accidentat la coapsa stângã ºi nu va
putea participa la turneul final al Cupei Mon-
diale din Brazilia, a anunþat, luni searã, Fe-
deraþia Croatã de Fotbal (HNS).

Kranjcar (29 de ani)s-a accidentat în partida
pe care echipa sa Queens Park Rangers a câºti-
gat-o, sâmbãtã, pe “Wembley”, cu scorul de 1-
0, în faþa lui Derby County, în barajul pentru
promovarea în Premier League. El va lipsi de pe
teren între douã ºi patru sãptãmâni. Pe lângã
Kranjcar, Croaþia i-a mai pierdut din cauza acci-
dentãrilor pe fundaºul Ivan Strinici (Dnepr) ºi
pe mijlocaºul Ivo Ilicevici (Hamburg). Croaþia
face parte din grupa A la turneul final al Cupei
Mondiale, alãturi de reprezentativele Braziliei,
Camerunului ºi Mexicului.

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

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Clasament 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

Nicolae Ungureanu a a vorbit la un post tv despre
partida cu ASA Târgu Mureş, consderând că eşecuri-
le din întâlnirile anterioare îi vor motiva suplimentar
pe jucătorii Craiovei. „Eu mizez pe un orgoliu olte-
nesc rănit în meciul cu Târgu Mureş, pentru că în
ultima vreme ne-au scufundat. Risc un pronostic pen-
tru acest final de sezon: 9 puncte din ultimele trei
meciuri. Sunt foarte optimist. După duşul rece de la
Târgu Mureş, Gabi Balint a ştiut cum să-i motiveze,
să le explice ce tricouri îmbracă. Doresc o promova-
re cu joc bun şi goluri multe, nu trasă de păr. Cu
siguranţă va fi spectacol, doar se întâlnesc cele mai

Craiova are nevoie de victorie contra Mureşului,
echipă contra căreia a câştigat doar un punct în cele

3 întâlniri din acest sezon

Universitatea Craiova – ASA Tg. Mureş
Astăzi, ora 18, stadion: „Ion Oblemenco”

Universitatea: Brac – Ljubinkovic, Patriche, Izvoranu (cpt.), Velcovici – Vandelannoite – Ivan, Ganea,
Ferfelea, Varga – Curelea. Antrenor: Gabi Balint.

ASA: Stăncioiu - Al. Dan, Vârtic, Heil, Sepsi - Ndoye (cpt.) - Hora, Bumba, Voiculeţ, Amauri – Verdeş.
Antrenor: Adrian Falub
Arbitru: Ovidiu Haţegan

Bilete: 5 lei (tribuna a doua şi peluze), 10 lei (tribuna I), 20 de lei (tribuna 0)

În prec edentele întâlnir i din
acest sezon, primele două clasate
din seria a doua, CS Universitatea
şi ASA Tg. Mureş, au propus due-
luri diferite între băncile tehnice.
Au fost pe margine: Lincar- Edi
Iordănescu, Stângă-Sabău şi Ba-
lint-Falub,  ultimii păs trându-ş i
posturile pentru o reeditare a con-
fruntării de acum o lună, câştigată
clar de ardelean, 4-1. Gabi Balint
speră într-o revanşă, chiar dacă
are două absenţe importante pen-
tru acest joc: Pleşan şi Vătăjelu.
Vrem să stricăm tradiţia proastă
pentru noi a disputelor cu ASA, dar
şi pe cea a meciurilor în care nu
câştigăm când avem parte de aflu-
enţă de public. Jucătorii sunt mon-
taţi, îşi doresc revanşa contra mu-
reşenilor, mai ales după eşecul ru-
şinos din ultima întâlnire şi putem
trece pe primul loc. Va fi un meci
dificil, mai ales după ce ASA a pier-
dut acasă etapa trecută. Întâlnim o
ec hipă foarte bună,  cu juc ători
importanţi, care au evoluat şi la
ec hipa naţională.  De asemenea,
N’Doye este un jucător-cheie al lor,

are mare experienţă, face tranziţia
între faza de apărare şi cea ofensi-
vă, dar nu ne vom lua măsuri spe-
ciale în privinţa lui. Ne-ar avantaja
o victorie a Reşiţei la Vâlcea, dar
nu ne bazăm pe alţii, fiindcă atunci
când am făcut-o nu ne-a ieşit” a
spus Balint.

Pleşan, chemat
să-şi mobilizeze colegii

Mihăiţă Pleşan nu va putea evo-
lua în meciul cu ASA, primind al
patrulea cartonaş galben la Bistri-
ţa. „Arbitrul l-a avertizat fiindcă a
simulat” a explicat Balint. „N-a fost
simulare, m-a împins” a replicat
căpitanul Craiovei, care nu a lămu-
rit problema rămânerii sale în Bă-
nie de la vară: „Mă concentrez pe
meciurile rămase şi pe obiectivul
pe c are-l avem. Sunt oferte din
Rusia, dar le voi analiza după ter-
minarea campionatului.  Sper ca
băieţii să joace cu sufletul cu ASA,
fiindcă sunt destul timp în vestia-
rul Craiovei şi trebuie să fi învăţat
ce înseamnă determinarea şi am-

biţia oltenească” a spus  Pleşan.
Balint vrea să-l ţină aproape pe că-
pitanul echipei, atât pentru acest
meci, în care este suspendat, dar
şi din vară: „Nu-l lăsăm să plece,
este nevoie de spiritul său la echi-
pă, le transmite colegilor ambiţia
sa. De altfel, va rămâne în lot până
la ora meciului şi dacă se va putea
iau în considerare chiar să-l trec
pe banca tehnică”.

A doua absenţă importantă din
echipa Craiovei este Bogdan Vătă-
jelu, aflat la lotul naţional. „Ne bu-
curăm pentru el, este un jucător
tânăr, dar este o mare pierdere, atât
ca aport în teren, cât şi ca loc de
junior” a spus Balint, ale cărui va-
riante pentru posturile de juniori
sunt: Ganea, Kitanovski,  Ivan şi
Voinea. Adrian Ionescu şi Şerban
au revenit la antrenamente după
accidentări, dar este puţin proba-
bil să fie reţinuţi în lot pentru me-
ciul cu ASA.

Atât Gabi Balint, cât şi Nae Tili-
hoi au elogiat echipa mureşeană,
dar au făcut referiri negative la
adresa lui Daniel Stanciu.  „Din

punctul meu de vedere, s-a stricat
prietenia, nu mai vreau să discut
despre el” a spus antrenorul Cra-
iovei despre fostul său coleg de
platou. Tilihoi a fost mai dur cu
managerul mureşenilor: „Un per-
sonaj a creat o rivalitate de prost

gust între două mari centre fot-
balistice, între care nu trebuie să
existe duşmănie. O să-l primim cu
aplauze la Craiova. M-aş bucura
ca în conducerea ASA să fie oa-
meni precum Boloni, Ispir, Faze-
kaş şi alţii ca ei”.

În c ondiţiile absenţei lui Bog-
dan Vătăjelu, Gabi Velcovici va fi
titular în meciul cu ASA. „Baro-
nul” a marcat la Bistriţa, contra
fostei sale echipe şi îşi doreş te cât

Velcovici: „E vital să ne impunem”
mai mulţi spectatori la meciul de
azi: „Este un sentiment frumos că
am reuşit să dau gol pentru echi-
pă şi să depăşim astfel un moment
dific il. E vital să ne impunem, mai

ales  că avem cât
mai mulţi specta-
tori alături de noi.
Putem demonstra
la meciul cu ASA
că suntem cei mai
buni.  Este o pre-
siune pe noi,  sunt
pretenţii mari, dar
justificate, dat fi-
ind că este un club
bine organizat cu
condiţii de liga în-
tâi. Prin ultimele

rezultate am reuşit să ne rec upe-
răm încrederea în forţele proprii.
Eu c u Pleşan suntem cei care am
fost crescuţi aici, în Bănie.  Dar
sunt sigur c ă şi ceilalţi băieţi ş i-au
dat seama de ceea ce înseamnă
Universitatea Craiova, n-ai cum să
nu simţi această emulaţie, c ând
veţi atâţia oameni alături în liga a
doua“.  Cât priveş te convocarea la
naţionala României a concurentu-
lui său pe post de la Univers ita-
tea, Velcovic i a spus : „La naţio-
nală postul de fundaş  stânga este
al oltenilor. După Ungureanu, Raţ,
iată că Vătăjelu ar putea fi urma-
şul.  Mă bucur pentru el, munceş-
te mult şi merită să ajungă la pri-
ma reprezentativă“.

Ungureanu mizează pe orgoliul rănit şi pe Varga
bune echipe din campionat. Atât timp cât echipa va
juca fotbal de calitate suporterii vor fi lângă echipă,
pentru că la Craiova aşa au fost învăţaţi: cu fotbal
spectacol. Să vă dau un exemplu recent: Piţi, chiar
dacă a pierdut la rând trei meciuri cu 1-0, a avut aici
25.000 de suporteri pe stadion, pentru că echipa juca“.
Nae Ungureanu apreciază că Dacian Varga poate fi
unul dintre jucătorii cheie în acest final de sezon: „Mă
bucur pentru Varga că a spart gheaţa şi a reuşit să
marcheze, chiar şi din penalty. A câştigat campionate,
a jucat în Europa, sper să-şi dea drumul şi să strălu-
cească şi în Bănie“.
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