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Primăria Craiova
vrea să salveze
Grădina Botanică

Despre
europarlamentarele
2014: Ne-ar fi prins
bine un absenteism
mai redus

Pe locul 9 la nivelul „celor 28” de
ţări din UE în privinţa absenteismu-
lui la alegerile europarlamentare, cu
o cotă de 65,3%, se plasează Româ-
nia, recordul aparţinând Slovaciei
(87%), u rmată de Cehia (80,5%),
Croaţia (79%), Slovenia (79,2%), Po-
lonia (77,3%), Ungaria (70,8%), Le-
ton ia (70%) şi Portugalia (65,5%).
Chiar dacă participarea la scrutinul
de duminică a fost în uşoară creşte-
re (0,9%), prin raportare la 2009, ab-
senteismul a fost totuşi o caracteris-
tică deloc trecută cu vederea. Para-
doxal, toate cele nouă ţări „eviden-
ţiate” prin rata lor de absenteism au
fost admise în UE după 2004.

Înălţarea
Domnului

Cod portocaliu
de inundaţii
pe Dunăre

Dunărea va fi sub avertizare de
cod portocaliu de inundaţii, de as-
tăzi dimineaţă până pe 1 iunie, pe
sectorul aval Calafat - Zimnicea,
şi respectiv până pe 3 iunie, pe
sectorul aval Călăraşi, avertizarea
vizând nouă judeţe, potrivit Insti-
tutului Naţional de Hidrologie şi
Gospodărirea Apelor (INHGA).
Avertizarea de cod portocaliu este
valabilă în intervalul 29.05.2014
ora 6.00  - 01.06.2014 ora 6.00,
pe sectorul aval Calafat - Zimni-
cea (judeţele Dolj, Olt şi Teleor-
man) şi în intervalul 29.05.2014
ora 6.00 - 3.06.2014 ora 18.00 pe
sectorul aval Călăraşi (judeţele Că-
lăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Brăila,
Tulcea şi Galaţi). 

Universitatea Craiova a câş-
tigat, aseară, derby-ul cu ASA,
a trecut pe primul loc şi mai
are nevoie de un singur punct
din ulti mel e două meci uri
pentru a accede în Liga I.

Craiova, spre promovare!Craiova, spre promovare!Craiova, spre promovare!Craiova, spre promovare!Craiova, spre promovare!Craiova, spre promovare!Craiova, spre promovare!Craiova, spre promovare!Craiova, spre promovare!
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$1 EURO ...........................4,3981 ............. 43981
1 lirã sterlinã..........................5,4154.......................54154

ploaieploaieploaieploaieAploaieploaiejoi, 29 mai  - max: 25 °C  - min: 14 °C

METEO

1 dolar SUA.......................3,2300........3,2300
1 g AUR (preþ în lei).......131,3383.....1313383
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Parþial
înnorat

Începând de anul viitor, circula-
þia pe autostrãzile A1 (Bucureºti-
Piteºti) ºi A2 (Bucureºti-Constan-
þa) va fi taxatã, dupã ce vor avea
loc reabilitãri ºi implementarea unui
sistem de taxare cu ajutorul unui
partener privat, a declarat Narcis
Neaga, director general al Compa-
niei Naþionale de Autostrãzi ºi Dru-
muri Naþionale din România
(CNADNR), invitat la ZF Construc-
tion & Infrastructure summit ’14.
„Din toamnã putem vorbi de un
parteneriat privat la sistemul de ta-
xare, ºi pe A1 ºi pe A2. Timpul de
reabilitare a autostrãzilor este esti-
mat la un an. Deci de la anul va fi
taxã ºi pe A1 ºi pe A2”, a declarat
Neaga. ªeful CNADNR a afirmat
cã lucrãrile de reabilitare a celor
douã autostrãzi ar putea începe în
primãvara anului viitor, iar taxarea
ar putea fi impusã fie din 2015, pe
perioada de derulare a acestora, sau
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din 2016, dupã finalizarea lor. „Noi
am sugerat sã înceapã taxarea dupã
finalizarea reabilitãrilor. Lucrãrile ar
costa pânã în 250 mil. euro în to-
tal”, a explicat acesta. „(...) Taxa
va fi introdusã pe A1, A2 ºi centura
de sud. (...) Tipul de taxare va fi
ales de concesionar, pentru a opti-

miza volumul de trafic si încasãri-
le”, a adãugat ºeful CNADNR. Pe
de altã parte, Neaga a arãtat cã, în
prezent nici o autostradã din Ro-
mânia nu poate fi finanþatã doar din
taxe, în opinia sa, þinând cont de
valorile de trafic. „În prezent, nici
o autostradã din România nu se sus-

þine din trafic. Este o poveste cã
dacã construim Sibiu-Piteºti poate
sã se susþinã din trafic dacã punem
o taxã mai mare sau micã. La fel ºi
la Comarnic-Braºov”, a completat
ºeful CNADNR. „În luna iunie sem-
nãm contractul pentru Comarnic-
Braºov. S-a gãsit finanþare în mare
parte pentru acest contract. Firma
Vinci nu se retrage din acest pro-
iect”, a explicat Neaga. Legat de
construirea autostrãzii Craiova-Pi-
teºti, directorul CNADNR a preci-
zat cã „aºteptãm sã finalizãm Co-
marnic-Braºov, dupã care putem
vorbi ºi de aceastã autostradã”.
Autostrada Comarnic - Braºov va
fi realizatã în etape, iar lucrãrile vor
debuta dupã aproximativ o lunã de
la semnarea contractului. Neaga a
precizat cã termenul de finalizare ºi
costul total al proiectului vor putea
fi comunicate dupã semnarea acor-
dului cu constructorii selectaþi.

Cod portocaliu
de inundaþii
pe Dunãre

Dunãrea va fi sub averti-
zare de cod portocaliu de
inundaþii, de astãzi dimineaþã
pânã pe 1 iunie, pe sectorul
aval Calafat - Zimnicea, ºi
respectiv pânã pe 3 iunie, pe
sectorul aval Cãlãraºi,
avertizarea vizând nouã
judeþe, potrivit Institutului
Naþional de Hidrologie ºi
Gospodãrirea Apelor (IN-
HGA). Avertizarea de cod
portocaliu este valabilã în
intervalul 29.05.2014 ora
06.00  - 01.06.2014 ora
06.00, pe sectorul aval
Calafat - Zimnicea (judeþele
Dolj, Olt ºi Teleorman) ºi în
intervalul 29.05.2014 ora
06.00 - 03.06.2014 ora 18.00
pe sectorul aval Cãlãraºi
(judeþele Cãlãraºi, Constan-
þa, Ialomiþa, Brãila, Tulcea
ºi Galaþi). Avertizarea pe
acest sector vizeazã în primul
rând sectoarele cu diguri
locale de apãrare. Totodatã,
de astãzi pânã pe 3 iunie va
fi cod galben pe Dunãre pe
sectoarele: aval SHEN
Porþile de Fier - Calafat
(judeþele Mehedinþi ºi Dolj)
ºi aval Zimnicea - Cãlãraºi
(judeþele Giurgiu ºi Cãla-
raºi). In intervalul 1 iunie,
ora 6.00 - 3 iunie, ora 18.00,
va fi, de asemenea, cod
galben pe sectorul aval
Calafat - Zimnicea (judeþele
Dolj, Olt ºi Teleorman).

Rectificarea bugetarã, care ar putea inclu-
de scãderea CAS, va fi discutatã cu FMI la
vizita suplimentarã din luna iulie, ºi aprobatã
de Guvern la finalul acelei luni sau la începu-
tul lunii august, a declarat, ieri, ministrul de-
legat pentru Buget, Liviu Voinea. Rãspunzând
unei întrebãri privind negocierile care vor în-
cepe luni cu Fondul Monetar Internaþional,
Voinea a precizat cã la aceastã misiune nu se
va negocia rectificarea bugetarã. În aceste
condiþii, cel mai probabil, va fi amânatã re-
ducerea CAS, preconizatã de premierul Vic-
tor Ponta pentru jumãtatea acestui an, adicã
1 iulie. O misiune a FMI va veni la începutul
sãptãmânii viitoare la Bucureºti pentru a tre-
ia evaluare a acordului stand-by. Execuþia bu-
getarã pe primele patru luni indicã o perfor-
manþã slabã a încasãrilor bugetare, iar defi-
citul de numai 0,28% din PIB este rezultatul
scãderii cheltuielilor bugetare, cu 4% faþã de
perioada similarã a anului trecut, inclusiv cele
pe investiþii publice. La valori nominale, chel-

Voinea spune cã rectificarea bugetarã va fi
discutatã cu FMI în iulie ºi aprobatã în august

Compania americanã Chevron se retrage din
Bulgaria, unde explorarea pentru gaze de ºist a
fost blocatã de autoritãþi, iar noua strategie în
regiune va viza þãri precum Polonia, România ºi
Ucraina, care asigurã condiþii favorabile pentru
investiþii, scrie presa localã, citatã de Novinite.
Potrivit cotidianului Pressa, expertul bulgar în
domeniul energiei Ilian Vasilev, care are legãturã
cu activitatea Chevron în Bulgaria, a confirmat
informaþia. Noua strategie a companiei se va
concentra pe þãri din Europa Centralã ºi de Est,
precum Polonia, România ºi Ucraina, care asi-
gurã condiþii favorabile pentru investiþiile riscan-
te ale Chevron, a spus Vasilev. Chevron nu a
putut sã urmeze „modelul din Bulgaria” ºi sã

Chevron pleacã din Bulgaria ºi se va concentra
în regiune pe Polonia, România ºi Ucraina

implementeze metode eficiente pentru „motiva-
rea” cercurilor politice ºi a oficialilor guverna-
mentali, a scris Vasilev pe blogul sãu, potrivit
agenþiei Focus. Vasilev a fost în trecut ambasa-
dorul Bulgariei la Moscova. În România, Che-
vron a început în luna mai forajul de explorare a
gazelor de ºist în comuna vasluianã Pungeºti,
dupã cinci luni de la demararea lucrãrilor de
amenajarea a platformei pe care este amplasatã
sonda, compania susþinând cã lucrãrile se des-
fãºoarã „într-un mod sigur ºi responsabil faþã de
mediul înconjurãtor”. Lucrãrile de explorare a
gazelor de ºist sunt derulate de Chevron în ex-
travilanul satului vasluian Siliºtea din comuna
Pungeºti, fiind prima zonã din România unde

compania petrolierã a început prospecþiunile pen-
tru identificarea unor posibile zãcãminte necon-
venþionale. Chevron România mai deþine alte trei
acorduri de mediu în judeþul Vaslui pentru explo-
rarea gazelor de ºist ,în localitãþile Pãltiniº - Bã-
ceºti, Popeni - Gãgeºti ºi Puieºti. De asemenea,
compania petrolierã a mai obþinut, în urmã cu o
lunã, ºi cea de-a doua autorizaþie de construire
pentru amplasarea unei noi sonde de explorare,
în perimetrul deþinut la Puieºti. Dupã ce compa-
nia Chevron a obþinut, în 3 octombrie 2013, au-
torizaþie de construire pentru amplasarea în ju-
deþul Vaslui a primei sonde de explorare a gaze-
lor de ºist în România, la Pungeºti au avut loc
mai multe proteste violente ale localnicilor.

tuielile bugetului consolidat sunt
programate sã creascã cu circa
5%, iar scãderea din primele patru
luni este relevantã, întrucât Guver-
nul a avut istoric o politicã de plãþi
mai mari cãtre sfârºitul anului. Gu-
vernul mizeazã însã pe o îmbunã-
tãþire a veniturilor bugetare în mai
ºi iunie, atât din majorarea accizei
la carburanþi, cât ºi din aplicarea
taxei pe stâlp, care se pare cã va
aduce venituri cel puþin de douã ori
mai mari decât s-a estimat. În urmã
cu o lunã, premierul Victor Ponta
declara cã reducerea contribuþiei
de asigurãri sociale (CAS) la an-
gajator se aflã în topul listei subiectelor care
vor fi abordate în cadrul întâlnirii de la înce-
putul lunii iunie cu delegaþia FMI, Comisiei
Europene ºi Bãncii Mondiale. În scrisoarea
de intenþie din martie, Guvernul noteazã cã va
“încerca” sã implementeze, în a doua parte a

acestui an, o reducere semnificativã a cotei
contribuþiilor sociale, într-o manierã “neutrã
din punct de vedere bugetar”, cu accentul pe
mãsuri de lãrgire a bazei de impozitare. Exe-
cutivul a anunþat în repetate rânduri cã þinta
este reducerea CAS cu 5 puncte procentuale.
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Piaţa Chiriac va cuprinde un pla-
tou de legume-fructe, destinat ex-
clusiv comercializării en-detail, pen-
tru a veni în sprijinul potenţialilor cum-
părători din zonă. În plus, aici vor
exista spaţii destinate comercializării
laptelui şi produselor lactate, a pro-
duselor de origine animală (carne şi
preparate din carne). Alături de aces-
tea, va fi amenajată o zonă destinată
desfacerii produselor meşteşugă-
reşti. Tot aici vor putea fi comercia-
lizate păsări şi animale mici, respec-
tiv piese auto rezultate din dezmem-
brări, în zone special destinate aces-
tui gen de activităţi.

„Încă de la începutul anului am
promis că vom redeschide Piaţa
Chiriac şi asta se va întâmpla chiar
la sfârşitul acestei săptămâni. Aco-
lo, însă, nu va mai fi o piaţă de

Se redeschide Piaţa Chiriac
Începând din acest week-end, Piaţa Chiriac va fi redeschisă. Pe lângă comer-

cianţii de fructe şi legume, acolo se va muta o parte din activităţile comerciale
care se derulează în prezent în Târgul municipal Craiova.

gros, cum a fost până anul trecut.
Spaţiul nu se preta la aşa ceva şi
nici nu vrem să-i deranjăm pe lo-
cuitorii din acel cartier. De aceea
am decis să amenajăm o piaţă mix-
tă, în care să se regăsească atât
micii producători de fructe şi le-
gume, cât şi cei care comerciali-
zează produse lactate şi produse de
origine animală. Tot acolo vor pu-

tea fi găsiţi vânzătorii de piese auto
şi cei care comercializează păsări
şi animale mici”, a declarat Clau-
diu Neagoe, directorul general al
SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL.
Piaţa Chiriac a fost închisă de la
sfârşitul lunii octombrie a anului
trec ut când toţi comercianţii au
fost mutaţi în Târgul municipal de
pe strada „Caracal”.

Primarul Craiovei,  Lia Olguţa
Vasilescu, a folosit o ironie pentru
a răspunde la întrebarea adresată
de un jurnalist în timpul unei con-
ferinţe de presă – dacă îi place cum
arată acum Grădina Botanică. „Ara-
tă exact cum îşi doreşte, probabil,
Universitatea din Craiova să ara-
te”, a spus primarul Craiovei. Lia
Olguţa Vasilescu a reamintit că
această grădină s-a predat din ad-
ministrarea Primăriei Craiova în
urmă cu doi ani, când universitarii
au spus că vor să facă acolo asfal-
tări, să planteze anumite specii de
arbori, arbuşti şi flori. „Am fost de
acord, am predat acest amplasa-

ment, dar acum mă gândesc să fac
demersuri de preluare înapoi la
municipalitate”, a declarat prima-
rul Craiovei.
Grădinile şi parcurile contează
la evaluarea Craiovei

Pe lângă aspectul neîngrijit pe
care îl are Grădina Botanică, mu-
nicipalitatea cons ideră că acest
spaţiu verde trebuie obligatoriu rea-
menajat întrucât Craiova se află în

Primăria Craiova vrea să salveze Grădina Botanică
Autorităţile locale intenţionează să pre ia din

nou în adminis trare Grădina Botanică, aflată
acum în administrarea Universităţii din Cra-
iova. Primarul Lia Olguţa Vasilescu spune că
nu îi place  cum arată acest loc în care unive r-
sitarii nu au inve stit nimic până acum ş i că

trebuie  amenajată cât de  cât.  Dincolo de fru-
muse ţe a naturală unică,  Grădina Botanică din
Craiova are o mare valoare  didactică, alături
de  miile de taxoni de  plante păstrându-se  in-
tact şi Herbarul de  20.000 de coli de plante al
profesorului Ale xandru Buia.

plină competiţie pentru obţinerea
titlului de „Capitală Culturală Eu-
ropeană”, iar un punct important
în reprezintă şi modul cum arată
parcurile şi grădinile municipiului.
„În virtutea faptului că ne dorim
să fim Capitală Culturală Europea-
nă, una dintre obligaţiile pe care
ni le-am asumat trebuie să fie şi
aceea de a amenaja toate parc uri-
le din municipiu ca să arate după
un anumit standard.  Probabil că
vom face cerere către Univers ita-
te să ne predea înapoi în adminis-
trare Grădina Botanică pentru a
putea măcar să facem aleile”, a
subliniat Olguţa Vasilescu.

Grădina Botanică va fi
dichisită de municipalitate

Primăria Craiova are în vedere
să investească bani publici în in-
frastructura care se găseşte în Gră-
dina Botanică, urmând ca, la fina-
lul lucrărilor, şi ac eastă oază de
verdeaţă – cu un preţ foarte mare
pentru că se află situată chiar în
inima oraşului – va arăta precum
celelalte spaţii verzi din oraş rea-
menajate în ultimul timp. „Aţi vă-

zut cum s-a lucrat în alte parcuri
de cartier despre care eu zic că
arată foarte bine. Este aproape fi-
nalizat şi cel din faţa Facultăţii de
Agronomie. Aşa trebuie să arate şi
Grădina Botanic ă”.  Primarul a
comparat starea în care se găseşte
Grădina Botanică din Craiova cu
Parcul „Nicolae Romanescu” pen-
tru care se pregăteşte un proiect
de reamenajare, cotat la valoarea
de 10 milioane de euro. „Va fi o
investiţie foarte importantă şi care
va demonstra cam cum trebuie să
arate un parc care a fost medaliat
odată cu aur la Paris”, a spus pri-
marul Craiovei.
Herbarul
profesorului Alexandru Buia

În c iuda aspectului său neîn-
grijit, Grădina Botanică din Cra-
iova are o frumuseţe naturală apar-

te. A fost amenajată, în 1952, după
schiţele profesorului universitar
Alexandru Buia, care şi-a dorit o
bază didactică pentru studenţii săi.
Grădina Botanică se întinde pe o
suprafaţă de aproximativ 12,8
hectare şi es te organizată pe mai

multe sectoare. La intrarea din
strada „Iancu Jianu” se află sec-
torul ornamental care cuprinde în
jur de 140 de taxoni, în princ ipal
flori. În nordul şi estul grădinii se
găseşte sectorul dedicat plantelor
din România.  Cei care îşi amin-
tesc  cum arăta incinta în timpul
profesorului Buia spun că acest
sector era amenajat ca o imagine
unitară a ţării. Terenul era nivelat
şi înălţat pentru a reda întocmai
relieful României,  plantele fiind

cultivate în funcţie de aceste for-
me de relief. În c entrul grădinii se
află sectorul dedicat sistematicii
plantelor, vegetaţia fiind aranjată
în funcţie de modul cum a evo-
luat.  Grădina Botanic ă din Craio-
va avea şi un frumos rozarium

care nu s-a mai păstrat. Un ade-
vărat tezaur care se află aici este
colec ţia de plante uscate, herba-
rul de 20.000 de coli de plante pe
care însuşi profesorul Alexandru
Buia le-a strâns cu mâna sa de pe
toată întinderea României.
Ce face Universitatea
„Babeş-Bolyai” pentru grădina sa

Grădina Botanică „Alexandru
Borza”din Cluj este doar cu puţin
mai mare decât cea din Craiova
(se întinde pe 14 hectare), dar este
cons iderată cea mai frumoasă din
ţară, după cea de la Buc ureşti. Şi
aceasta es te administrată tot de o
universitate, Universitatea „Babeş-
Bolyai”, dar, fiind foarte bine în-
treţinută, este deja un spaţiu des-
tinat turiş tilor. Se vizitează numai
în orele de program ş i după c e se
plăteşte o taxă de intrare de 5 lei.
Grădina din Cluj are, totuşi, mulţi
vizitatori care vin aici curioş i să
vadă „grădina japoneză”, amena-
jată în stilul tradiţional gyo-no-
niwa sau „grădina lui Pliniu”, o
grădină tipic  romană în care sunt
încadrate,  pentru efec t, şi două
sicrie veritabile desc operite în ve-
chiul oraş roman Napoca. Pleacă
impresionaţi de „zestrea” clujeni-
lor,  dar în mod spec ial de modul
cum este întreţinut acest spaţiu.
Grădina din Cluj este atât de iubi-
tă de locuitori, spaţiul f iind prefe-
rat pentru c ele mai frumoase fo-
tografii de nuntă.
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În urmã cu mai bine de patru
ani, în martie 2010, procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova au dispus trimiterea în
judecatã a unui grup de persoane
care a încercat câþiva ani, prin
diverse inginerii financiare, sã
punã mâna pe aproximativ jumã-
tate de milion de euro. Este vor-
ba despre Aurelian Victor Mãnes-
cu ce avea atunci 61 de ani, din
Craiova, Mariana Neguþ, fostã
Ghiþã (39 de ani), Marin Niþo-
iu (59 de ani), Costel Marius Fi-
rulescu (30 de ani), Petre Sto-
iean (46 de ani), Constantin Co-
man (46 de ani) ºi Maria Dom-
nu (50 de ani), toþi fiind acuzaþi

Condamnaþi definitiv pentru rambursãri ilegaleCondamnaþi definitiv pentru rambursãri ilegaleCondamnaþi definitiv pentru rambursãri ilegaleCondamnaþi definitiv pentru rambursãri ilegaleCondamnaþi definitiv pentru rambursãri ilegale
de TVde TVde TVde TVde TVA în afacerea „muntele”A în afacerea „muntele”A în afacerea „muntele”A în afacerea „muntele”A în afacerea „muntele”

Procesul celor ºapte craioveni acuzaþi
cã au tranzacþionat în acte, de trei ori într-
o zi, un munte din Maramureº, crescân-
du-i artificial preþul ºi obþinând ilegal o
rambursare de TVA de aproximativ jumã-
tate de milion de euro, a ajuns la final.
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a pro-

nunþat, luni, sentinþa definitivã. Faþã de
una dintre inculpate procesul a încetat, iar
ceilalþi au rãmas cu pedepse cuprinse în-
tre 3 ºi 5 ani de închisoare. Patru dintre
condamnaþi au ajuns, ieri, în arestul IPJ
Dolj ºi urmeazã sã fie transferaþi în peni-
tenciar pentru ispãºirea pedepselor.

de constituire a unui grup infrac-
þional organizat, aderarea sau
sprijinirea sub orice formã a unui
astfel de grup, înºelãciune sau
complicitate la infracþiunea de
înºelãciune, fals la Legea Conta-
bilitãþii ºi spãlare de bani.

Conform rechizitoriului întoc-
mit în cauzã, totul a început în
anul 2004, când Direcþia Gene-
ralã a Finanþelor Publice (DGFP)
Dolj sesizeazã nereguli în cazul
unei tranzacþii efectuate între SC
Silicon Data SRL Craiova ºi SC
Mitcos Gen SRL Craiova, având
ca obiect vânzarea unui teren în
suprafaþã de 60.000 mp, situat în
extravilanul comunei Budeºti, ju-

deþul Maramureº, pentru care cea
de-a doua societate ar fi plãtit
113.393.196.000 lei, solicitându-
se rambursarea sumei de
18.186.301.329 lei (aproximativ
500.000 euro). Verificarea efec-
tuatã de consilierii DGFP Dolj a
atestat cã preþul vânzãrii nu co-
respundea cu suma facturatã, iar
în luna aprilie 2004, SC Mitcos
Gen SRL Craiova a înregistrat
plata terenului achiziþionat fãrã a
prezenta documente justificative
în acest sens. Terenul respectiv
era un “munte”, dupã cum a fost
înregistrat de firmele implicate în
aceastã “inginerie”, fiind coman-
datã o expertizã din care rezulta
cã este bogat în zãcãmânt de an-
dezit bazaltoid. Ideea este cã res-
pectivul teren a fost vândut “în
acte”, de trei ori într-o zi, ajun-
gând sã “sarã” de la 15 milioane
de lei vechi la 113 miliarde.

Potrivit anchetatorilor, ideea i-
a aparþinut lui Aurelian Victor Mã-
nescu, în calitate de administra-
tor al SC Mitcos Gen SRL Craio-
va, iar Marin Niþoiu era persoana
care “sponsorizase” vânzarea-
cumpãrarea terenului cu suma de
2 milioane euro, pe care susþinea
cã i-ar fi împrumutat lui Mãnes-
cu fãrã sã întocmeascã vreun
document. Discuþiile cu martorii
ºi adresele oficiale primite de la
diverse instituþii ale statului, prin-

tre care ºi Oficiul Naþional de Pre-
venire ºi Combatere a Spãlãrii Ba-
nilor au dovedit pe parcursul cer-
cetãrilor faptul cã sumele vehi-
culate nu au existat cu adevãrat,
fiind vorba, în mare parte, doar
de înregistrãri fictive ºi docu-
mente false.

Pedepse mai mari la Tribunalul Dolj
Pe 20 septembrie 2011 Tri-

bunalul Dolj i-a gãsit vinovaþi ºi
i-a condamnat pe cei ºapte in-
culpaþi la pedepse cuprinse în-
tre 3 ºi 6 ani de închisoare. Ast-
fel, Mãnescu a fost condamnat
la 6 ani de închisoare cu execu-
tare, Mariana Neguþ a primit 3
ani de închisoare cu suspenda-
re, Marin Niþoiu 6 ani închisoa-
re, Costel Marius Firulescu 3 ani
ºi 6 luni închisoare, Petre Sto-
iean – 4 ani ºi 6 luni, Maria Dom-
nu – 4 ani ºi Constantin Coman
tot 4 ani de închisoare. În plus,
instanþa a admis acþiunea civilã
formulatã de ANAF – Bucureºti
în cauzã ºi i-a obligat pe Niþo-
iu, Stoiean, Firulescu, Coman ºi
Domnu Maria la plata sumei de
653.100 lei cãtre ANAF, cu ma-
jorãrile legale aferente, repre-
zentând TVA compensat ilegal
prin mai multe deconturi.

Inculpaþii au declarat apel, iar pe
12 aprilie 2013 Curtea de Apel Cra-
iova le-a scãzut celor mai mulþi din-
tre ei pedepsele. Mãnescu Aurelian
Victor a primit 4 ani ºi 6 luni închi-
soare, fiind eliberat condiþionat,
Neguþ Mariana - 1 an ºi 6 luni în-
chisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 3 ani
ºi 6 luni, Niþoiu Marin - 5 ani în-
chisoare, Firulescu - 3 ani închi-
soare, Stoiean - 4 ani închisoare,
Domnu Maria a rãmas cu 4 ani
închisoare, iar Coman Constantin
a primit 5 ani închisoare.

În afara lui Aurelian Mãnescu,
ceilalþi inculpaþi au formulat ºi re-
curs, soluþionat luni, 26 mai a.c.,
de Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie. Instanþa Supremã a achitat-
o pe Mariana Neguþ, ºi a menþi-
nut celelalte dispoziþii. Hotãrârea
fiind definitivã, a fost comunica-
tã reprezentanþilor IPJ Dolj, care
ieri i-au ridicat de la domicilii pe
Niþoiu Marin, Costel Marius Fi-
rulescu, Petre Stoiean ºi Maria
Domnu, aceºtia fiind introduºi în
arest. Cu privire la Coman, ÎCCJ
a constatat cã este arestat în altã
cauzã. Cei patru vor fi transfe-
raþi în penitenciar pentru ispãºi-
rea pedepselor, întrucât au fost
judecaþi în stare de libertate.

Poliþiºtii Serviciului pentru Imigrãri Dolj,
cu sprijinul D.I.P.I., au desfãºurat, marþi, o
acþiune pe linia prevenirii ºi combaterii ºede-
rii ilegale a cetãþenilor strãini pe raza de com-
petenþã. În cadrul acestor activitãþi, oame-
nii legii au depistat, cu ºedere ilegalã, o tâ-
nãrã în vârstã de 19 de ani, din Algeria.

Din cercetãri s-a stabilit cã persoana în
cauzã a intrat în România în baza unei
vize Schengen ºi nu a pãrãsit terito-
riul þãrii în termenul conferit de vizã,
totalizând un numãr de nouã zile de
ºedere ilegalã. În urma celor consta-
tate, poliþiºtii au emis pe numele aces-
teia o Decizie de returnare de pe te-
ritoriul României, prin care este obli-
gatã sã pãrãseascã þara în termen de
15 zile. Totodatã, a fost sancþionatã
contravenþional cu amendã în valoa-
re de 400 lei, conform O.U.G. 194/
2002, privind regimul strãinilor în
România, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare.

Poliþiºtii Serviciului pentru Imi-
grãri Dolj fac apel cãtre toþi cetãþe-

Algeriancã descoperitã
cu ºedere ilegalã în Craiova

nii strãini de pe raza judeþului sã îi contac-
teze pentru orice problemã legatã de apli-
carea  prevederilor legale, la sediul Servi-
ciului pentru Imigrãri Dolj, din strada
„Amaradia” nr.32-34, la numãrul de tele-
fon 0251/407500, interior 20317, 20323,
20265, sau vizitând site-ul public la adresa
www.ori.mai.gov.ro.

Jandarmii doljeni îi comemoreazã în aceste
zile pe eroii cãzuþi la datorie. Ieri, la monu-
mentele Eroilor Jandarmi ridicate în localitatea
Palilula în memoria slt. p.m. Nicolae Ungurea-
nu ºi cel din localitatea Ghizdãveºti ridicat în
memoria slt. p.m. Aurel Radu, ambii cãzuþi la
datorie în ziua de 23 decembrie 1989 la Aero-
portul Otopeni, a avut loc slujba de pomenire
a acestora precum ºi a tuturor jandarmilor care
au plãtit preþul suprem. Slujba religioasã a fost
oficiatã de preotul militar din cadrul Inspecto-
ratului de Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj ºi au
fost depuse coroane de flori din partea Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean Dolj.

De asemenea, la ceremonialul organizat joi,
29 mai a.c., la cimitirul Sineasca, va participa o
delegaþie de cadre militare din partea Inspecto-
ratului de Jandarmi Judeþean Dolj ºi Grupãrii
de Jandarmi Mobile Craiova, alãturi de repre-
zentanþii autoritãþilor publice locale, iar un plu-
ton de jandarmi (G.J.Mb. Craiova) va lua par-
te la constituirea ºi defilarea Gãrzii de Onoare.

Cele douã sãrbãtori, Înãlþarea Domnului ºi
Ziua Eroilor, sunt un prilej de recunoºtinþã ºi
smerenie în amintirea celor care, prin faptele
lor, au scris o paginã în istoria acestei þãri

Jandarmii doljeni
îºi comemoreazã eroii

precum ºi pentru slava Mântuitorului. În plus,
efective din cadrul IJJ Dolj vor asigura mã-
surile de ordine publicã atât în municipiul
Craiova, la cimitirele Sineasca, Ungureni,
Evreiesc ºi Catolic, precum ºi în municipiul
Bãileºti, pe timpul desfãºurãrii manifestãrilor
consacrate Zilei Eroilor.
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Pe loc ul 9 la nivelul „celor 28”
de ţări din UE în privinţa absen-
teismului la alegerile europarla-
mentare, c u o cotă de 65,3%, se
plasează România, recordul apar-
ţinând Slovac iei (87%), urmată
de  Ceh ia (80, 5%) ,  Croaţ ia
(79%),  Slovenia (79,2%),  Polo-
nia (77,3%), Ungaria (70,8%),
Letonia  (70%) ş i Por tugalia
(65,5%). Chiar dacă participarea
la scrutinul de duminică a fost în
uşoară creştere (0,9%),  prin ra-
portare la 2009, absenteismul a
fost totuş i o caracteris tică deloc
trec ută cu vederea. Paradoxal,
toate cele nouă ţări „evidenţiate”
prin rata lor de absenteism au
fost admise în UE după 2004.
Sigur că, până la urmă, absen-
teismul nu atestă un conflict în-
tre eurofili şi eurosceptici,  ci mai
de grabă o discreditare a Uniunii

MIRCEA CANŢĂR

Despre europarlamentarele 2014:
Ne-ar fi prins bine un absenteism mai redus

Europene. Deşi dorinţa de acce-
dere în UE,  dac ă ne referim la
România, a fost imensă, neomi-
ţându-se deloc puţinele avantaje
dobândite, între care libera c ircu-
laţie, garantarea păcii,  accesul la
fondurile s truc turale,  Erasmus
etc.  Nu le mai enumerăm pe c ele-
lalte, care ar fi trebuit să consti-
tuie veritabile teme de campanie.
La Bruxelles, astfel de statistici ge-
nerează comentarii. Rezultatul ale-
gerilor europarlamentare 2014 pe
familii sau grupuri politice se cu-
nosc  de acum: PPE (28,5% ) –
214 deputaţi, PES (25,17%) –
189 deputaţi, ALDE (8,79%) –
66 deputaţi,  Verzii (6,9%) – 52
deputaţi  ş i aşa mai departe.
Dreapta s-a impus într-un număr
mai mare de state membre – Ger-
mania, Austria, Belgia, Bulgaria,
Cipru, Croaţia, Spania, Estonia,

Finlanda, Ungaria, Letonia, Lu-
xemburg, Olanda,  Polonia, Slove-
nia ş i Cehia – pe când stânga s-a
detaşat în Italia, România, Portu-
galia, Lituania, Malta, Slovacia şi
Suedia. În Irlanda, candidaţii in-
dividuali au sosit în faţă. În f ine,
în patru state membre scrutinul
european a fost dominat de forţe
populiste: Partidul Poporului (DF)
în Danemarc a, Frontul Naţional
(FN) în Franţa, Coaliţia Stângii
Radicale (Syriza) în Grecia şi Par-
tidul pentru Independenţă (UKIP)
în Regatul Unit.  Puseul forţelor
populiste s-a făc ut resimţit ş i în
alte ţări,  precum Germania, Aus-
tr ia, Belgia, Finlanda,  Ungaria,
Italia şi Suedia. Citată avantajos,
din ac est punc t de vedere, es te
România. În schimb,  victoria
Frontului Naţional în Franţa ră-
mâne şocantă,  deşi nu este sigur

că va reuşi să c reeze un grup în
PE, necesar fiind un număr de 24
de eurodeputaţi, proveniţi din cel
puţin 7 state. O mai bună partici-
pare la scrutinul de duminică ar fi
fost benefică pentru imaginea Ro-
mâniei la Bruxelles, dovedind con-
cret ataşamentul la valorile UE,
atât de clamate. O agitaţie post-
electorală se face resimţită.  Cum
ecartul între PPE şi PES este de
doar 25 de mandate, se poate spu-
ne c ă Martin Schulz a fost real-
mente aproape de mandatul de pre-
şedinte al Comisiei Europene, pe
fondul eroziunii popularilor, ceea
ce ar fi permis o adevărată schim-
bare în viitorii cinci ani a institu-
ţiilor  europene. Acum, cu 214 eu-
rodeputaţi din 751, faţă de 189 ai
socialiştilor şi social-democraţilor,
Jean Claude Juncker nu realizea-
ză majoritatea nec esară în PE,

chiar alăturând grupul ALDE, ceea
ce face necesară o „mare coali-
ţie”, după modelul german,  cum
lasă de înţeles patroana UE,  An-
gela Merkel.  Mandatul din partea
şefilor de stat şi de guvern în a
conduce consultările cu grupuri-
le parlamentare din PE, îl are pre-
şedintele Consiliului European,
Herman Van Rompuy. Condiţia
este ca priorităţile pentru urmă-
torii cinc i ani să rămână: creşte-
rea economic ă, competitivitatea,
locurile de muncă, uniunea mo-
netară şi lupta împotriva încălzirii
climatice, uniunea energetică şi
lupta împotriva imigraţiei ilegale.
Jean Claude Juncker rămâne în
pole-pos ition pentru funcţia de
preşedinte al CE, adversarii săi
fiind David Cameron, Viktor  Or-
ban şi premierul suedez, Fredrik
Reinfeldt.

Sâmbătă şi duminică, la Centrul Multi-
funcţional Craiova va avea loc o campanie
de evaluare gratuită a deficienţelor postura-
le ale copiilor. Clinica de reeducare postura-
lă Prokinetic, Bebeti – primul magazin cu
jucării din lemn din Craiova şi Asociaţia Ac-
ces România vor desfăşura, între orele 10.00
şi 18.00, la Centrul Multifuncţional Craio-
va, campania „Joc şi sănătate”, care are ca
scop evaluarea gratuită a deficienţelor postu-
rale ale copiilor şi adolescenţilor cu vârste
cuprinse între 3 şi 18 ani.

Specialiştii clinicii Prokinetic vor da re-
comandări medicale şi sfaturi părinţilor ai
căror copii vor fi depistaţi cu probleme. Ideea
proiectului porneşte de la statistici îngrijo-
rătoare conform cărora, în prezent, 70% din
copiii şi adolescenţii cu vârste cuprinse în-
tre 3 şi 18 ani au deficienţe posturale, tradu-
se prin scolioze, cifoze mai mult sau mai
puţin vizibile sau grave.

Campanie gratuită pentru sănătatea copiilor,
la Centrul Multifuncţional Craiova

Va fi utilizat un aparat unic în Craiova
Potrivit specialiştilor, este important ca pă-

rinţii să ştie însă că aceste deficienţe de postu-
ră pot afecta sănătatea copilului pe termen lung
şi, de aceea, ele trebuie corectate în timp util.
Specialiştii Prokinetic au explicat modalitatea
simplă în care părinţii pot acţiona. „La o afec-
ţiune simplă sunt suficiente câteva exerciţii
recomandate de un specialist, transpuse în joc,
pentru a fi percepute pozitiv de copil. Jucăria
este primul prieten al copilului, însă calitatea ei
influenţează dezvoltarea armonioasă a acestu-
ia şi poate fi de mare ajutor inclusiv în cazul
unor probleme medicale”, a declarat Alin Buri-
leanu, kinetoterapeut reeducare posturală în
cadrul clinicii Prokinetic.

În cadrul evaluărilor, specialiştii Prokinetic
vor utiliza un aparat unic în Craiova – Global
Postural System. Sistemul de analiză postura-
lă globală permite măsurarea diferitelor com-

ponente ale corpului şi încadrarea
individului într-o familie posturală.
Analize pentru
depistarea scoliozei

Măsurarea va începe prin foto-
grafierea copilului din faţă, profil
stânga şi dreapta şi din spate. Prac-
tic, cu pacientul în picioare, vor fi
făcute patru fotografii care vor fi introduse
ulterior în soft, pentru înregistrarea datelor şi
efectuarea analizei comparative. Sistemul de
analiză posturală este o cale către un diagnos-
tic corect pentru prevenirea diferitelor defi-
cienţe posturale (cifoză, scolioză şi hiperlor-
doză). Potrivit specialiştilor, analiza posturii
copilului este însă utilă pentru toate ramurile
medicale, deoarece postura arată cât este de
sănătos corpul ca întreg. Fiecare anomalie, la
orice nivel, poate arăta o tulburare organică.

Sistemul evaluează orizontalitatea privirii,
planul naso-auricular, poziţia capului, pozi-
ţia umerilor, linia care uneşte vârful omo-
plaţilor, linia care uneşte coastele 8, linia care
uneşte bazinul, poziţia genunchilor, poziţia
gleznelor şi gradul de rotaţie al corpului.

Datele colectate ajută la identificarea ca-
uzelor care dau o postură greşită şi posibile
disfuncţii, astfel încât specialiştii Prokinetic
pot îndruma părinţii spre corectarea aces-
tor deficienţe. RADU ILICEANU

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi,
cu majoritate – 302 voturi „pentru”, 2 voturi
„împotrivă” şi o abţinere – proiectul de lege care
reglementează activitatea de voluntariat în
România, iniţiat de deputatul PSD Mihai Sturzu şi
semnat de alţi 107 parlamentari PSD, PNL, PC
şi UNPR. Proiectul de lege a fost adoptat şi de
Senat, în luna februarie 2014. Legea este organi-
că, Camera Deputaţilor fiind for decizional.
Legea voluntariatului reglementează participarea
persoanelor fizice, neremunerată şi bazată pe
decizia liber consimţită a acestora, la activităţi de
voluntariat organizate în România de persoane
juridice de drept public sau de drept privat fără
scop lucrativ. Proiectul de lege defineşte şi
contractul de voluntariat, care reprezintă conven-
ţia încheiată între un voluntar şi organizaţia
gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să
presteze o activitate de interes public, fără a fi
remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere
o activitate adecvată solicitării sau pregătirii
voluntarului. Legea mai prevede că organizaţia

Legea voluntariatului, adoptată de
Camera Deputaţilor

gazdă va elibera, la cererea voluntarului, un
certificat de voluntariat la care este anexat un
raport de activitate. Deputatul PSD Mihai Sturzu
a declarat, după ce Camera a adoptat legea, că
cea mai importantă prevedere a actului normativ
este că, de acum înainte, voluntariatul va fi
recunoscut ca experienţă profesională.

Peste 10.000 de români
suferă de scleroză multiplă

Din cele aproape 10.000 de per-
soane care suferă de scleroză mul-
tiplă, doar aproximativ 2.000 pri-
mesc un tratament adecvat. Datele
au fost făcute publice cu ocazia
Zilei Mondiale a Sclerozei Multi-
ple. Scleroza
multiplă este
una dintre
cele mai frec-
vente tulbu-
rări neurolo-
gice şi cauze
de invaliditate
la adulţii ti-
neri. Cele mai
multe persoa-
ne care suferă de această afecţiune
sunt diagnosticate între 25 şi 31 de
ani, numărul femeilor diagnosticate
fiind dublu faţă de cel al bărbaţilor.

Nu se ştie încă ce anume cau-
zează boala, iar un tratament pen-
tru vindecare nu există. Deocam-

dată terapiile doar reduc simptomele
şi evoluţia bolii, una dintre terapiile
cele mai de succes fiind tratamen-
tul cu interferon ce creşte substan-
ţial calitatea vieţii pacientului. Este
important ca pacienţii să beneficie-

ze de trata-
ment cât mai
repede din
momentul în
care sunt di-
agnostic aţi.
Potrivit Fe-
deraţiei Inter-
n a ţ i o n a l e
pentru Scle-
roză Multi-

plă, aproximativ 2,3 milioane de oa-
meni din întreaga lume sunt dia-
gnosticaţi cu scleroză multiplă, însă
numărul celor care suferă se esti-
mează a fi mai mare, o mare parte
rămânând nediagnosticaţi.

RADU ILICEANU
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Fondul Naþional de Garantare a Credite-
lor pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii
(FNGCIMM SA-IFN) este o instituþie finan-
ciarã, nebancarã, cu capital de risc, înfiin-
þatã în scopul facilitãrii accesului IMM-uri-
lor la finanþãri, prin acordarea de garanþii
pentru instrumentele de finanþare contractate
de la bãnci comerciale sau din alte surse.
FNGCIMM instrumenteazã programe gu-
vernamentale destinate relansãrii economi-
ce, dezvoltãrii mediului de afaceri, precum
ºi creãrii ºi susþinerii de locuri de muncã,
funcþionând ca o societate comercialã pe
acþiuni, cu acþionar unic statul român, sub
supravegherea prudenþialã a Bãncii Naþio-
nale a României. « Având în vedere orien-
tarea cãtre o dimensiune practicã a agen-
dei evenimentului, FNGCIMM a propus cu
acest prilej un concept de schemã de ga-
rantare a creditelor vizând proiectele trans-

Garantarea accesului la finanþare a proiectelor ce susþinGarantarea accesului la finanþare a proiectelor ce susþinGarantarea accesului la finanþare a proiectelor ce susþinGarantarea accesului la finanþare a proiectelor ce susþinGarantarea accesului la finanþare a proiectelor ce susþin
obiectivele Strategiei Dunãriiobiectivele Strategiei Dunãriiobiectivele Strategiei Dunãriiobiectivele Strategiei Dunãriiobiectivele Strategiei Dunãrii

Reprezentanþii Fondului Naþional de Garantare a Credite-
lor pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii au participat la
cea de-a patra ediþie a Forumului Inovãrii Dunãre-Marea

Neagrã, cu tema “Promovarea unui Antreprenoriat Inteligent
în contextul inovãrii pentru Regiunea Dunãre – Marea Nea-

grã”. Evenimentul a fost organizat de Eurolink – Casa Euro-
pei în parteneriat cu Senatul României, sub egida Comisiei

Europene - DG pentru Afaceri Maritime ºi Pescuit.

FNGCIMM  SA - IFN asigurã o
acoperire teritorialã naþionalã, rãspun-
zând solicitãrilor întreprinzãtorilor prin
toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanþe ºi
3 filiale. În baza apartenenþei sale la
AECM (European Mutual Guarantee
Association – asociaþie ce reuneºte peste
40 de fonduri de garantare ºi contraga-
rantare din 22 de þãri europene ºi
Turcia), FNGCIMM funcþioneazã
dupã reguli ºi principii europene.

frontaliere eligibile pentru finanþare euro-
peanã », a subliniat ieri, Gheorghe Lãpãda-
ta. Directorul FNGCIMM, filiala Dolj.

„Scheme de garantare a creditelor
pentru investiþii noi”

Garanþia FNGCIMM  SA - IFN este de
maxim 80% din valoarea împrumutului, fãrã
a depãºi suma de 2,5 milioane euro/benefi-
ciar ºi se emite la solicitarea instituþiilor fi-
nanþatoare partenere, pentru finanþãri apro-
bate, pe baza analizei documentelor prezen-
tate de cãtre finanþator. Propunerea
FNGCIMM intitulatã “Scheme de garantare
a creditelor pentru investiþii noi, inovatoare
ºi competitive în Regiunea Dunãrii - con-
centrate pe proiecte de cooperare între Ro-
mânia, Republica Moldova ºi Bulgaria” are
ca scop îmbunãtãþirea competitivitãþii IMM-
urilor din regiunea Dunãrii ºi facilitarea ac-

cesului la finanþare adecvatã, studiile arãtând
cã o investiþie cu cât este mai inovatoare,
cu atât este mai  redusã probabilitatea de a
obþine un împrumut.

„Fondul a afirmat posibilitatea
de a garanta proiectele viabile”

FNGCIMM  SA - IFN colaboreazã cu 
30 instituþii financiare în baza unor con-
venþii de lucru în care sunt prevãzute obli-
gaþiile pãrþilor semnatare, valoarea ºi mo-
dul de platã al comisionului de garantare,
calculul ºi modalitatea de platã a garanþiei
acordate. Garanþia FNGCIMM  SA - IFN
este cea mai lichidã garanþie, plãtibilã în
maxim 90 zile de la solicitarea de platã a
finanþatorului, însoþitã de documentaþia
completã, faþã de minim 2 ani, durata
medie de executare a unei ipoteci. « Fon-
dul a afirmat posibilitatea de a garanta pro-
iectele viabile, dar care nu îndeplinesc

cerinþele impuse de instituþiile de credit ºi
care adesea nu au capacitatea de a obþine
un împrumut din cauza insuficienþei ga-
ranþiilor proprii ale participanþilor”, a mai
spus Gheorghe Lãpãdat. Etapele acordãrii
de garanþii pot fi uºor accesibile, utilizând
o platforma on-line pentru analiza solici-
tãrilor de garantare ale coordonatorilor sau
participanþilor la astfel de proiecte. Stabi-
lirea de scheme de garantare a creditelor,
adaptate specificului pieþelor din regiunea
Dunãrii,  va îmbunãtãþi accesul la credita-
re a IMM-urilor inovatoare ºi a organiza-
þiilor de cercetare. Instrumentele de ga-

rantare au un efect de multiplicare mai
mare decât alte soluþii de finanþare, per-
mit finanþarea unui numãr mare de benefi-
ciari eligibili ºi pot contribui în mod eficient
la îmbunãtãþirea dezvoltãrii regiunii Dunãrii.

Membrii Delegaþiei Parlamentului Româ-
niei la Adunarea Parlamentarã a Consiliului Eu-
ropei au avut în data de 27 mai a.c., o între-
vedere cu Sabine Leutheusseer Schanarren-
berger, fost ministru federal al justiþiei din
Germania. Vizita în România are loc în con-
textul candidaturii domniei sale la funcþia de
Secretar general al Consiliului Europei, scru-
tin care se va desfãºura pe parcursul celei
de-a treia pãrþi a Sesiunii ordinare a APCE
(Strasbourg, 23-27 iunie 2014). Senatul a fost
reprezentat la aceastã întrevedere de senatori

Fostul ministru federal al justiþiei din Germania
s-a întâlnit cu parlamentari români

Tudor Chiuariu ºi Mihai-Viorel Fifor, membri
ai Delegaþiei Parlamentului României la APCE.
Membrii delegaþiei române au subliniat: rolul
determinant pe care monitorizarea îl ocupã
în activitatea APCE ºi nevoia revizuirii aces-
teia în sensul unei concentrãri mai mari pe
rezultatele obþinute; necesitatea unei mai bune
valorificãri a documentelor elaborate de
APCE (rezoluþii, recomandãri) în activitatea
ºi demersurile Comitetului Miniºtrilor; impor-
tanþa susþinerii continuãrii parcursului euro-
pean al Republicii Moldova.

Începând cu 1 iunie 2014, Maarten Kou-
denburg este noul Director Supply Chain
al Heineken România, înlocuindu-l pe Ed
van Willegen în echipa de management,
dupã numirea celui din urmã în funcþia de
Supply Chain Director Heineken Russia,
începând din mai 2014. “Sunt încântat sã
preiau aceastã funcþie în cadrul Heineken
România ºi sã conduc o echipã de profesi-
oniºti care cautã,în permanenþã, modalitãþi
sustenabile ºi inovatoare de a oferi beri de
calitate consumatorilor români”, spune
Maarten Koudenburg, Director Supply
Chain Heineken România. Maarten Kouden-
burg are o experienþã valoroasã în poziþii
de conducere ºi 13 ani în compania Heine-
ken, în care a demonstrat o înþelegere pro-
fundã a diviziei de Supply Chain. „Sunt
încrezãtor cã dedicarea ºi know-how-ul lui
Maarten ne vor ajuta sã continuãm sã ne
îmbunãtãþim performanþa ºi sã facem faþã
provocãrilor pe care le ridicã piaþa berii.”,
a precizat Onno Rombouts, Managing Di-
rector Heineken România.

Un nou director

la Heineken România
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GEORGE POPESCU

Momentul crucial pe care îl acuzã de
ceva vreme UE a traversat întreaga cam-
panie electoralã încheiatã cu un rezultat,
în mare parte anunþat, anticipat, ba chiar
scontat, dar care, în configuraþia sa ete-
rogenã, augmenteazã condiþia de crizã pro-
fundã ºi face încã ºi mai confuz viitorul.

Criza, de aceastã datã strict politicã, s-
a putut constata cu mai multã evidenþã
decât era de presupus încã marþi, la un
summit al ºefilor de stat ºi de guvern în-
cheiat fãrã nicio decizie privind structura
viitoarelor instituþii, inclusiv cea mai im-
portantã: Comisia Europeanã, în fapt vii-
torul guvern al Uniunii.

Orgoliului declarat al lui Jean Claude
Junker, care se grãbise sã-ºi revendice
fotoliul prezidenþial, i s-a contrapus reti-
cenþa unei majoritãþi, mai mult ori mai
puþin tãcute.

Prin urmare, unica opþiune a celor 28
de înalþi demnitari a fost aceea de a pre-
lungi mandatul lui Herman Van Rompy,
cãruia i s-a încredinþat misiunea unor con-
sultãri cu toate grupurile politice ce vor
compune noul parlament cu scopul precis
de identificare a unui nume care sã rãs-
pundã structurii inedite ºi insolite genera-
te de scrutinul de duminicã. Surse din in-
teriorul popularilor au lãsat sã se înþeleagã
cã existã chiar ºi printre aceºtia destui re-
ticenþi faþã de luxemburghez.

Zarurile n-au fost, deci, aruncate ºi e
aproape imposibil de anticipat deznodã-
mântul împins, aºa cum s-a anunþat, mult
peste calendarul obiºnuit, respectiv la vii-
torul summit programat pe 26 ºi 27 iunie,

Imposibila dilemã a EuropeiImposibila dilemã a EuropeiImposibila dilemã a EuropeiImposibila dilemã a EuropeiImposibila dilemã a Europei
urmat, în primele zile din iulie, de votul în
prima reuniune plenarã a PE. Media acre-
ditatã la Bruxelles n-au ratat faptul cã Van
Rompy nu l-a pomenit pe Junker nici mã-
car ca posibil candidat.

Noutatea acestui moment – crucial ºi,
probabil, decisiv pentru destinul Uniunii – o
constituie, mai mult decât cifrele, netran-
ºante ºi netranºabile uºor din cauza algorit-
mului insolit, chiar peisajul ºi structura ex-
trem de pulverizate ale popularilor europeni.

Dificultãþile cele mai mari ºi mai greu
digerabile parvin dinspre formaþiuni care,
ca de exemplu în Italia ºi în Ungaria, exem-
plele poate cele mai emblematice, au asu-
mat, în campanie, poziþii eurosceptice,
uneori de un populism aproape sincron cu
cel ale partidelor extremiste. Cazul forma-
þiunii lui Victor Orban, cu tot setul dera-
pant al guvernului sãu reinstalat la Putere,
e deja o provocare pentru companionii lor
vest-europeni, dar ºi pentru cei estici, ro-
mâni ºi polonezi mai ales ºi care se cere
soluþionat în regim de urgenþã.

Cu un numãr substanþial redus de par-
lamentari, Forþa Italia n-a rezistat, prin
liderul sãu absolut, deºi cu statut de con-
damnat juridic, tentaþiei unei campanii
anti-europene – ºi, mai grav, anti-Merkel
ºi chiar anti-Sarkozy – generând, astfel,
grave semne de întrebare nu doar în pri-
vinþa poziþiei lor în viitorul PE, ci în ce
priveºte credibilitatea ºi audienþa pe care
le mai au chiar în rândurile propriei fa-
milii doctrinare.

ªi mai e marea necunoscutã a noilor ºi
potentelor grupãri eurosceptice ori anti-

europene. Aºteptãrile sunt
confuze, inclasificabile di-
nainte, date fiind multiple-
le diferenþe de poziþii,
nuanþele, unele esenþiale ºi
de conþinut doctrinar, aºa
încât nu sunt excluse nici
deplasãri spre una ori alta
dintre cele douã familii im-
portante, dar nici eventua-
le trocuri ºi jocuri de culi-
se exersate deja în perime-
trele politicilor naþionale.

Mã întreb, spre exem-
plu, cum ºi-ar justifica ita-
lianul Beppe Grillo un vot
pentru popularii care, pen-
tru el ºi adepþii sãi, îl in-
clud, încã, pe Silvio Ber-
lusconi care, cu doar câ-
teva zile în urmã, l-a fãcut
„criminal”, „terorist”, ba
chiar l-a comparat cu Hi-
tler? Ca sã nu mai spun cã,
luat de val, nu s-a sfiit, în
discursurile sale, sã-l invoce pe ex-comu-
nistul Enrico Berlinguer, ba chiar ºi pe…
tãtucul Stalin.

În aceeaºi linie se cuvine înscrisã ºi for-
maþiunea grecului Tsipas, asumat mai la
stânga de social-democraþia tradiþionalã,
avanpost, declarat, al politicii „populari-
lor” merkeliano-sarkozyieni de austeritate
ce i-a îngenuncheat conaþionalii.

Iatã, aºadar, un context de un inedit ce
alocã paradoxului o parte mai mult decât
consistentã ºi care, dincolo de spectaco-

lul puþin cam burlesc, va trebui sã decidã
nu titularul ori titularii unor fotolii, ci chiar
destinul imediat al UE ºi al instituþiilor sale.
O dilemã care-mi aminteºte de butada ce-
lebrã a Sf. Augustin invitat sã defineascã
adevãrul: dacã mã întrebi ce este, nu ºtiu,
dacã nu mã întrebi, ºtiu.

O posibilã ieºire din aceastã dilemã îmi
pare a fi fost cea oferitã de premierul ita-
lian Matteo Renzi care, la Bruxelles, marþi,
declara cã nu-l intereseazã fotoliile, ci
Schimbarea. A Uniunii ºi a Europei.

Deputatul liberal Ionuþ Stroe
din când în când este „de carau-
lã” în apãrarea liberalismului au-
tohton, pe unde este el trimis în
calitate de destoinic comunicator.
ªi spune ºi el ce gãseºte de cu-
viinþã, chiar cu preþul ridicolului.
Dacã este sarcinã de partid, po-
veste veche, se poate sta cu fun-

Liberalul Ionuþ Stroe, vocaþia sa de dreapta
ºi neamurile angajate la stat!

SCDCPN Dãbuleni, împreu-
nã cu Academia de ªtiinþe Agri-
cole ºi Silvice „Gheorghe Iones-
cu ªiseºti”, a organizat, ieri,
dezbaterea cu tema „Stabilirea
mãsurilor de limitare a efec-
telor secetei la culturile de pe
solurile nisipoase prin lucrãri
agrofitotehnice ºi ameliorati-
ve”. Au prezentat comunicãri
specialiºti ai staþiunii, în prezenþa

Staþiunea de cercetare-dezvoltare pentru cultura
plantelor pe nisipuri Dãbuleni: sesiune de comunicãri

reprezentanþilor ANIF RA – Su-
cursala Dunãre-Olt, Direcþia Sil-
vicã Dolj, Facultatea de Agro-
nomie ºi Horticulturã Craiova,
APIA Dolj, fermieri din zona li-
mitrofã. Chiar dacã momentul
calendaristic ales coincide cu un
exces de umiditate pe toatã în-
tinderea Doljului, sesiunea de
comunicãri circumscriindu-se
unui plan tematic, a permis un

schimb de opinii între factorii de
decizie ºi specialiºti din agricul-
tura doljeanã. Amfitrionul între-
gului eveniment, dr. ing. Aurelia
Diaconu, a prezentat cu aceastã
ocazie ultimele împliniri în do-
meniul cercetãrii ale specialiºti-
lor din cadrul SCDCPN Dãbu-
leni, un for metodologic de tra-
diþie pentru agricultorii din su-
dul judeþului.

MIRCEA CANÞÃR

dul ºi pe arici. Mai nou a „pus
mâna” pe funcþia de preºedinte
al conclavului liberal din Craiova
ºi consecinþa s-a vãzut... dumi-
nicã. A scos un rezultat „fru-
mos”, chiar promiþãtor în per-
spectiva alegerilor prezidenþiale,
la care zboarã multora gândul. A
dat lovitura: 5.707 voturi

(8,58%). Mircea Diaconu, ex-
colegul sãu de partid, candidând
individual, a luat, pe Craiova,
7.673 voturi (11,67%). Compa-
raþia e necesarã, sugestivã ºi lã-
muritoare. Deputatul liberal Io-
nuþ Stroe a fãcut campanie in-
tens, s-a strãduit, transmiþând
mesajul sãu de dreapta craiove-
nilor pe cale poºtalã. O epistolã.
Mai degrabã o compunere ºco-
lãreascã sãlcie, în care se arãta
revoltat „pe derapajele puterii de
la regulile democraþiei” ºi alte
abureli. „Recent, mi s-a încredin-
þat o mare responsabilitate, ace-
ea de a reconstrui PNL Craio-
va”, spune undeva – arãtându-
se onorat – fãrã a preciza dacã o

ia de la fundaþie sau de la aco-
periº. Nobilã misiunea asta de re-
constructor. Numai cã scrisoa-
rea – datatã 19 mai 2014 – se
referea, bãnuim, la alegerile eu-
roparlamentare, cu o cu totul altã
mizã ºi simbolisticã. Nu folosi-
rea sau nefolosirea siglei USL
(caligrafiat greºit – sintagmã) era
problema, ci necesitatea impe-
rioasã a participãrii la vot, ca
cetãþeni europeni, din motivele de
acum ºtiute. Ori când deputatul
Ionuþ Stroe nu dovedeºte a avea
habar de ce trebuia participat la
vot, ce sã mai spunem de cei cã-
rora li se adresa. Bãgaþi în ceaþã
totalã. Fireºte, deputatul Ionuþ
Stroe este un liberal convins, „om

de dreapta”, cum spunea pe la un
post de televiziune, recitând ce
afirmau ºi alþi colegi de partid. O
nelãmurire la care nu poate rã-
mâne indiferent ar fi urmãtoarea:
n-ar putea sã-ºi extragã neamu-
rile din funcþiile bugetare, bine plã-
tite, dobândite pe vremea când
„sintagma USL” se justifica? În-
cepând cu tãticul sãu – proptit di-
rector adjunct la APIA Dolj – ºi
continuând „cu celelalte”, una din-
tre ele „în anexã”. În rest, fireºte
deputatul Ionuþ Stroe, aferat ºi
mereu îngrijit ca vestimentaþie,
poate striga cât îl þin boºogii cât
este de liberal. Mâine, poimâine
poate îl gãsim în altã parte. De
culoarea fularului e vorba.
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«Pentru o cãlãtorie în jurul lu-
mii nu ai nevoie de hartã, mijloc
de transport sau un buget impre-
sionant. E de ajuns sã te înscrii în
GROW ºi aventura vine la tine!
Pentru cã GROW înseamnã culoa-
re, nebunie, prieteni noi, dar ºi
cunoºtinþe practice pentru viitorul
tãu. Credem cã valorile ºi pasiuni-
le sunt cele care ar trebui sã stea
la baza alegerii carierei ºi nu tren-
durile sau pãrerile celorlalþi. De
aceea, noi, ªcoala de Valori ºi AIE-
SEC, am creat GROW, un pro-
gram naþional pentru adolescenþii
curioºi care vor sã se descopere
ºi afle rãspunsul la întrebarea “Ce
fac dupã ce termin liceul?”. Tu vino
cu entuziasm ºi deschidere, iar noi
îþi asigurãm o experienþã wow! Îþi

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

AIESEC Craiova, în parteneriat cu ªcoala de Valori,
organizeazã în aceastã varã proiectul GROW, o acþiune

adresatã elevilor de liceu.

vei explora personalitatea trecând
de barierele timiditãþii, într-o atmo-
sferã prietenoasã, în care te poþi
manifesta aºa cum simþi ºi cum
eºti. Chiar dacã acum ai auzit pen-
tru prima datã de GROW sau ai
gustat deja din aceastã aventurã,
te aºteptãm alãturi de noi vara
asta!», este îndemnul pe care AIE-
SEC Craiova îl adreseazã elevilor.
Aceºtia pot participa la GROW în
fiecare an de liceu, din clasa a IX-
a pânã într-a XII-a, informaþiile ºi
abilitãþile deprinse fiind diferite pen-
tru fiecare nivel.

“Cel mai bun mod de a învãþa
este exersând”

În sesiunea din varã, dedicatã
celor de clasele a XI-a ºi a XII-a,

acþiunile se axeazã pe leadership,
lucru în echipã, management, an-
treprenoriat ºi personal branding,
astfel încât participanþii sã-ºi con-
tureze o imagine mai clarã asupra
viitoarei profesii. “Considerãm cã
cel mai bun mod de a învãþa este
exersând. De aceea, am structu-
rat programul GROW pe baza con-
ceptului Practice, Learn, Step Up,
adicã un model de învãþare natu-
ral, în care experimentezi diferite
ipostaze, înveþi din ele ºi apoi aplici
noile cunoºtinþe. Timp de 6 sãptã-
mâni vei lua parte la 10 ateliere in-
teractive, unde te vei cunoaºte mai
bine ºi îþi vei dezvolta punctele for-
te prin jocuri ºi activitãþi inedite. În
plus, participând la GROW ai oca-
zia sã-þi exersezi limba englezã ºi

sã iei contact cu tineri din culturi
diferite, deoarece workshop-urile
sunt þinute de traineri internaþionali
veniþi din þãri de pe tot globul”, mai
spun reprezentanþii AIESEC Craio-

va. Cei care vor sã se înscrie în
GROW nu trebuie decât sã com-
pleteze formularul de înscriere pe
care îl gãsesc pe site-ul AIESEC
pânã la data de 18 iunie a.c.

Constantin Lungulescu a explicat ieri,
în cadrul unei conferinþe de presã, cã
este intrigat de telefonul pe care l-a pri-
mit în urmã cu câteva zile de la inspec-
torul ºcolar general Georgicã Bercea-
Florea. „Am trimis o adresã cãtre dom-
nul inspector ºcolar general în care îi
ceream sã emitã un ordin de degrevãri
de la ore pentru preºedinþii de sindicate
ºi sã facã un recensãmânt pentru mem-
brii de sindicat. Este o obligaþie pe care
trebuia sã o facã ºi i-am transmis în
aceastã adresã cã voi comunica ºi Mi-
nisterului Educaþiei faptul cã nu se achi-
tã de aceastã obligaþie. Noi comunicãm
de o vreme încoace numai prin adrese ofi-
ciale. M-a sunat în aceeaºi zi, dupã-amia-
zã, ºi mi-a spus: «Domn‘ preºedinte, mã

Constantin Lungulescu îl acuzã pe Georgicã
Bercea de „un comportament nedemn”

Preºedintele Sindicatului din Învãþãmântul Preuniversitar
“Spiru Haret” Dolj, Constantin Lungulescu, îl acuzã pe inspectorul

ºcolar general Georgicã Bercea-Florea cã are un comportament
nedemn pentru funcþia pe care o ocupã vremelnic ºi cã foloseºte un

vocabular jignitor în relaþia cu partenerii sau cu subalternii sãi.

Proiectului “PRAIS – Practica în
cadrul unei întreprinderi simulate de
prestãri servicii pentru organizaþiile
non-profit” este cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþi-
onal Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, „Investeºte în
oameni!”, Axa prioritarã 2 – „Corelarea
învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa
muncii”, Domeniul major de intervenþie
2.1. – „Tranziþia de la ºcoalã la viaþa
activã”.

„Obiectivul general al proiectului
constã în dezvoltarea spiritului antrepre-
norial al studenþilor ºi dezvoltarea
competentelor profesionale, prin integra-
rea ºi aplicarea interdisciplinarã a
cunoºtinþelor dobândite în pregãtirea
academicã în cadrul unei întreprinderi
simulate de prestãri servicii pentru
organizaþiile non-profit. Întreprinderea
va acþiona pe termen lung ca o interfaþã
între studenþii Universitãþii din Craiova ºi
o parte din potenþialii lor viitori angaja-
tori, organizaþiile non-profit din Oltenia.
Astfel, întreprinderea simulatã va genera

Universitatea din
Craiova împreunã cu
Asociaþia CRONO –
Centrul de Resurse
pentru Organizaþiile
Non-profit din
Oltenia lanseazã un
proiect care se
adreseazã studenþi-
lor care vor sã-ºi
dezvolte spiritul
antreprenorial  ºi
competenþele profe-
sionale.

 Asociaþia CRONO – Centrul de Re-
surse pentru Organizaþiile Non-profit din
Oltenia este o organizaþie neguvernamen-
talã înfiinþatã în anul 2004 cu misiunea
de a contribui la dezvoltarea societãþii
civile în Oltenia prin sprijinirea organiza-
þiilor non-profit din regiune.

ca efect pozitiv pe
termen lung uºurarea
tranziþiei studenþilor ºi

masteranzilor universitãþii cãtre primul
lor loc de muncã în sectorul non-profit
(care are un mare potenþial de dezvoltare
in România)”, precizeazã un comunicat
de presã al Universitãþii din Craiova.

Grupul-þintã este alcãtuit dintr-un
numãr de 400 de studenþi ai Universitãþii
din Craiova ce vor fi asistaþi prin servicii
de consiliere, orientare ºi îndrumare
profesionalã timp de 12 luni. Dintre
aceºtia, 200 de studenþi vor participa la
stagii de pregãtire practicã în cadrul
întreprinderii simulate. Studenþii vor fi
selectaþi  pe baza unor criterii obiective
de performanþã profesionalã ºi vor
beneficia de un program integrat de
consiliere profesionalã ºi stagii complexe
de practicã.

p...º pe mine de fricã de ce vreþi sã fa-
ceþi!». Este inadmisibil ºi nedemn un ast-
fel de comportament, pentru cã eu nu sunt
un derbedeu, un neavenit, mi-am fãcut
pe deplin datoria. Am înþeles cã astfel de
comportã ºi cu directori de ºcoli din ju-
deþ. Georgicã Bercea-Florea a venit la con-
ducerea Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj de la Liceul Agricol din Malu Mare,
instituþie de învãþãmânt care an de an bi-
feazã procent de promovare 0 la sesiuni-
le examenului de bacalaureat. Bine, este
vorba de cuvântul meu împotriva cuvân-
tului lui, dar acest lucru poate fi demon-
strat cu ajutorul STS, dacã va fi cazul”,
a afirmat preºedintele Sindicatului din În-
vãþãmântul Preuniversitar “Spiru Haret”
Dolj, Constantin Lungulescu.
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La 40 de zile dupã Înviere, în
Joia din sãptãmâna a VI-a, dupã
Paºti prãznuim Înãlþarea Domnu-
lui. În aceastã zi creºtinii se salu-
tã cu “Hristos S-a înãlþat!” ºi
“Adevãrat S-a înãlþat!”. În vãzul
Apostolilor ºi a doi îngeri Hristos
S-a înãlþat la cer de pe Muntele
Mãslinilor. Îngerii le-au vorbit uce-
nicilor despre a doua venire a lui
Hristos, ca sã nu se lase copleºiþi
de durerea despãrþirii. S-a înãlþat
cu acelaºi trup cu care s-a rãstig-
nit ºi a înviat. Mântuitorul împli-
nise opera divinã pentru care ve-
nise în lume, ne-a adus învãþãtu-
ra mântuitoare, S-a dat ca pildã
de împlinire prin întreaga Sa via-
þã ºi mai ales prin jertfa de pe Cru-
cea Golgotei. Dupã ce a înviat S-
a arãtat ucenicilor Lui de mai multe
ori vorbindu-le de Împãrãþia lui
Dumnezeu. Dar iatã cã dupã pa-
truzeci de zile sosise timpul sã se
întoarcã iarãºi la Tatãl Sãu ºi sã
primeascã cununa jertfei ºi biruin-
þei Sale. Aceasta este taina pe care
a explicat-o ucenicilor  în ajunul
morþii când le-a zis: “Ieºit-am de
la Tatãl ºi am venit în lume, iar
acum las lumea ºi mã întorc la
Tatãl!” (Ioan16,28). Din Sfânta
Scripturã aflãm cã Mântuitorul ªi-
a ridicat mâinile, binecuvântându-i

Înãlþarea DomnuluiÎnãlþarea DomnuluiÎnãlþarea DomnuluiÎnãlþarea DomnuluiÎnãlþarea Domnului
pe ucenici, iar pe când îi binecu-
vânta S-a înãlþat la cer (Luca 24,
51), în timp ce un nor L-a facut
nevãzut pentru ochii lor (Faptele
Apostolilor 1,9). Adeseori Dum-
nezeu le-a vorbit oamenilor din
nor, fenomen prin care se mani-
festã energiile divine, menite sã
reveleze prezenþa Divinitãþii, dar
sã o ºi ascundã. În timp ce pri-
veau iar lacrimile se scurgeau pe
feþele lor, deodatã au vãzut dea-
supra lor în vãzduh doi îngeri
îmbrãcaþi în haine albe ºi le-au zis:
“Bãrbaþi galileeni, ce staþi cãutând
spre cer? Acest Iisus care s-a înãl-
þat de la voi la cer aºa va veni pre-
cum L-aþi vãzut pe El mergând”
(Faptele Apostolilor 1,9-11). Va
veni, prin urmare, pe norii ceru-
lui cu toþi sfinþii îngeri, ca Jude-
cãtor, la sfârºitul lumii ca sã rãs-
plãteascã fiecãruia dupã faptele
lui. Se va întoarce cu acelaºi trup
cu care a suferit, cu rãnile des-
chise, cãci de aceea spune Sfânta
Scripturã cã “vor vedea pe Cel ce
L-au strãpuns” (Ioan 19,37). Ii-
sus Se înalþã la cer acum ca om
ºi nu ca Dumnezeu, pentru cã
dumnezeirea Sa niciodatã n-a pã-
rãsit cerul ºi este pretutindeni. El
stã acum de-a dreapta Tatãlui Sãu
pe scaun ceresc, înconjurat de

cetele îngerilor care se cutremu-
rã, iar în mânã þinând sceptrul
puterii cãci este Împãrat ºi Domn
al cerului ºi al pãmântului, aºa
dupã cum a spus: “Datu-Mi-s-a
toatã puterea în cer ºi pe pãmân-
t”(Matei 28,18). Domnul Hristos
s-a înãlþat la cer ca sã trimitã uce-
nicilor Sãi pe Duhul Sfânt. De
aceea, la zece zile dupã înãlþare,
trimite peste ucenicii Sãi fãgãduin-
þa Tatãlui ceresc, pe Duhul Sfânt
Mângâietorul, Duhul Adevãrului ºi
Vistierul Bunãtãþilor. Înãlþarea lui
Hristos întru slavã ºi ºederea Sa
de-a dreapta Tatãlui este chipul
deplinei îndumnezeiri a umanitãþii
Lui. Prin toate actele Sale, întru-
pare, moarte, Înviere, El a îndum-
nezeit treptat firea omeneascã pe
care a asumat-o, dar prin Înãlþare
a transfigurat-o pe deplin. Dato-
ritã transfigurãrii supreme a tru-
pului Sãu, Hristos poate deveni
interior celor care cred în El. Înal-
þarea Domnului nu înseamnã re-
tragerea Sa din creaþie, pentru cã
El continuã sã fie prezent ºi lu-
crãtor prin Sfântul Duh. Ridica-
rea cu trupul la cer este o mãrtu-
rie a faptului cã omul a fost creat
pentru veºnicie, cãci Fiul nu Se
înfãþiºeazã Tatãlui numai ca Dum-
nezeu, ci ºi ca Om. Hristos, prin

Înãlþare, nu aratã doar unde tre-
buie sã ajungã omul, ci se face
cale ºi putere, ca omul sã ajungã
la aceastã stare. Aºa putem înþe-
lege paradoxul: Hristos este înãl-

þat ºi în drum spre Înãlþare cu fie-
care dintre noi. Numai alãturi de
Domnul Iisus Hristos, noi, oame-
nii pãºim în veºnicie! Amin.

PREOT LIVIU SÃNDOI

La Craiova, credincioºii din Parohia „Eroii
Neamului” (cartierul Calea Bucureºti, zona
Electro) vor trãi o bucurie aºteptatã de mulþi
ani: sfinþirea noii biserici a cãrei piatrã de
temelie a fost pusã la 21 august 1990 de
vrednicul de pomenire Mitropolit Nestor Vor-
nicescu. La ceas de aleasã sãrbãtoare, sluj-
ba de târnosire ºi Sfânta Liturghie vor fi sã-
vârºite de Înaltpreasfinþitul Pãrinte Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olte-
niei, înconjurat de un sobor de preoþi ºi dia-
coni. Evenimentul va marca totodatã ºi Ziua
Eroilor, la el urmând sã ia parte ºi membrii
Asociaþiei „Cultul Eroilor” din Craiova.

ªi Biserica „Înãlþarea Domnului” din car-
tierul Craioviþa Nouã va îmbrãca hainã de
sãrbãtoare. Este, de asemenea, un sfânt lãcaº
ridicat dupã Revoluþia din Decembrie 1989,
prin strãdania preoþilor Ion ºi Constantin
Bãjeu (tatã ºi fiu) ºi a credincioºilor din aceas-
tã parohie.

Praznicul Înãlþãrii Domnului
în Arhiepiscopia Craiovei

Praznicul Înãlþãrii Domnului la Cer, sãrbãtorit astãzi în Biserica Ortodoxã,
va fi zi de hram pentru mai multe sfinte lãcaºuri de închinare din Arhiepi-

scopia Craiovei. Atât în judeþul Dolj, cât ºi în Gorj, credincioºii vor avea
prilej de bucurie duhovniceascã prin participarea la sfintele slujbe ºi prin

pomenirea eroilor neamului adormiþi întru Domnul.

Potrivit reprezentanþilor Biroului de presã
al Mitropoliei Olteniei, în judeþul Gorj, praz-
nicul Înãlþãrii Domnului se cinsteºte ca hram
în patru lãcaºuri de închinare. Astfel, în
municipiul Târgu Jiu, Biserica „Înãlþarea
Domnului” din cartierul „9 mai” va gãzdui,
ca în fiecare an, dupã Sfânta Liturghie ºi
manifestãri comemorative dedicate eroilor.
Zidirea bisericii s-a fãcut între anii 1992-
2002. Dupã finalizarea picturii, a fost sfinþi-
tã de IPS Pãrinte Mitropolit Irineu, la data
de 20 septembrie 2009.  

ªi credincioºii din Parohia Roºiuþa ser-
beazã hramul bisericii din localitate. Cu o
vechime de peste un secol, sfântul locaº a
fost frumos împodobit ºi înfrumuseþat în
urmã cu patru ani, atunci când IPS Irineu a
oficiat slujba de resfinþire. Laolaltã cu cre-
dincioºii din Roºiuþa, gorjenii din localitatea
Raci cinstesc hramul Bisericii „Sfinþii Arhan-
gheli” ºi „Înãlþarea Domnului”.

De asemenea, în localita-
tea Cloºani-Orzeºti, judeþul
Golj, biserica parohialã, în-
chinatã „Înãlþãrii Domnului”
a fost ridicatã în urmã cu
douã secole. Este construitã
din lemn ºi figureazã pe lista
monumentelor istorice. Tra-
diþia localã menþioneazã legã-
tura ei cu Tudor Vladimires-
cu, care a vizitat-o în nenu-
mãrate rânduri, pe vremea
când era vãtaf pe plaiurile
Cloºanilor. El ar fi donat aici
un rând de veºminte, cusute
la Viena, care din pãcate nu
se mai pãstreazã.

Biserica „Sfântul Nicolae” din comuna
doljeanã Coºoveni organizeazã astãzi, de
praznicul Înãlþãrii Domnului, o serbare la
care vor participa 200 de elevi ai ªcolii cu
clasele I-VIII din Coºoveni. Cu acest prilej,
copiii vor susþine un scurt concert de cântãri
religioase ºi patriotice, vor recita poezii
specifice acestei sãrbãtori la monumentul
ridicat în cinstea eroilor, din curtea sfântului
locaº. Activitatea este organizatã de pãrintele
ªtefan Drãgotescu, sprijinit de ªcoala cu
clasele I-VIII din Coºoveni ºi Primãria
Coºoveni. În perioada urmãtoare, în ziua de
luni, 2 iunie, preºcolarii Grãdiniþei din
comunã vor participa la un concurs de
desene, care se va desfãºura într-un spaþiu
special amenajat în curtea bisericii. Potrivit
pãrintelui ªtefan Drãgotescu, parohul
Bisericii „Sfântul Nicolae”, a devenit o
tradiþie ca la Biserica pe care o pãstoreºte sã
se desfãºoare astfel de evenimente, dorinþa
sa fiind ca astfel de momente sã fie marcate
în fiecare an în Parohia Coºoveni.

Serbare de Ziua Eroilor, la Biserica
„Sfântul Nicolae” din Coºoveni

Seminarul Teologic „Sfântul
Grigorie Teologul” din Craio-
va organizeazã, începând de
astãzi, sesiunea de admitere
pentru anul ºcolar 2014-2015.
Potrivit diac. Ioniþã Apostola-
che, evaluarea va începe cu
vizita medicalã ºi testarea apti-
tudinilor, urmând ca mâine, 30
mai, candidaþii înscriºi sã sus-
þinã examenul scris. La Liceul
Teologic „Sfântul Nicodim” din
Târgu Jiu, evaluarea candida-
þilor înscriºi la examenul de ad-
mitere va începe mâine.

Admitere la Seminarul Teologic
din Craiova ºi Liceul Teologic din Tg. Jiu
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Operaþiunea militarã în estul þã-
rii, împotriva separatiºtilor pro-
ruºi, de abia acum a „început cu
adevãrat”, a declarat miliardarul
prooccidental Petro Poroºenko,
câºtigãtorul alegerilor prezidenþi-
ale anticipate de duminicã în
Ucraina, informa ieri agenþia de
presã Interfax-Ukraina. „Vom pune
capãt acestui coºmar, acolo (în
est) se duce un adevãrat rãzboi
împotriva þãrii noastre”, a spus
Poroºenko într-un interviu apãrut
în ediþia de ieri a ziarului german
„Bild”. „Trebuie sã reacþionãm”,
a afirmat preºedintele ucrainean
ales, indicând cã unul din obiecti-
vele operaþiunii speciale vizeazã
„reþinerea liderilor separatiºti, care
trebuie sã fie deferiþi justiþiei”. „Nu
putem permite ca aceºti teroriºti
sã continue sã rãpeascã ºi sã uci-
dã oameni, sã ocupe clãdiri (pu-
blice) ºi sã schimbe legile”, a ex-
plicat Poroºenko, în interviul ci-
tat ºi de antena ucraineanã a
„Deutsche Welle”. El a mai spus
cã susþinerea financiarã a armatei
ucrainene este în acest moment o
prioritate a Kievului. Imediat dupã

Ucraina: Poroºenko promite sã punãUcraina: Poroºenko promite sã punãUcraina: Poroºenko promite sã punãUcraina: Poroºenko promite sã punãUcraina: Poroºenko promite sã punã
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alegerile prezidenþiale, trupele
ucrainene au reluat operaþiunea
specialã în estul þãrii. Confruntã-
rile între trupele guvernamentale
ºi miliþiile proruse s-au soldat cu
numeroase victime în ultimele
douã zile, scrie Interfax-Ukraina.
În altã ordine de idei, Poroºenko
a declarat pentru „Bild” cã Ucrai-
na are nevoie de un nou acord de
securitate cu Statele Unite ºi Uni-
unea Europeanã pentru a-ºi asi-

gura protecþia militarã, întrebat de
perspectiva aderãrii þãrii sale la
NATO. Totodatã, preºedintele ales
al Ucrainei a transmis oficialilor
UE cã are nevoie de mai mult timp
înainte de a se angaja asupra unui
amplu acord economic ºi politic
cu Uniunea, au declarat surse in-
formate despre aceste discuþii
pentru cotidianul „Wall Street
Journal”. Oficialii citaþi de coti-
dianul american au precizat cã nu

au observat nici un indiciu cã Po-
roºenko ar da înapoi în privinþa
acordului ºi se aºteaptã în conti-
nuare ca înþelegerea sã fie finali-
zatã în urmãtoarele luni. Acordul
bilateral, care ar strânge puternic
legãturile Ucrainei cu UE, a repre-
zentat piesa centralã a crizei gra-
ve prin care trece þara.Preºedinte-
le rus, Vladimir Putin, se opune cu
înverºunare acordului, iar guver-
nul de la Moscova a ameninþat
chiar cu restricþii economice þãrile
din spaþiul fost sovietic care sem-
neazã înþelegeri cu UE. Poroºenko
a vorbit luni, separat, cu cei mai
importanþi oficiali ai UE, preºedin-
tele Comisiei Europene, José Ma-
nuel Barroso, ºi ºeful Consiliului
European, Herman Van Rompuy.
Luni seara, ºeful de cabinet al lui
Rompuy, Didier Seeuws, a trans-
mis unor reprezentanþi de rang înalt
ai statelor membre cã Poroºenko
a cerut Consiliului timp suplimen-
tar, au declarat persoane informa-
te asupra discuþiilor. Preºedintele
i-a transmis lui Rompuy cã va re-
veni ºi va anunþa când momentul
va fi potrivit pentru semnare.

Preºedintele rus, Vladimir Putin,
va avea la 5 iunie, la Palatul Elysee,
o întâlnire „informalã” cu omolo-
gul sãu francez, Francois Hollan-
de, în ajunul ceremoniilor de co-
memorare a Debarcãrii aliaþilor, la
6 iunie 1944, în Normandia, a anun-
þat ieri un consilier al Kremlinului,
citat de France Presse ºi Reuters.
Putin „va face o escalã la Paris ºi,
la 5 iunie, va avea o întâlnire infor-
malã cu preºedintele francez, sub
forma unui dineu”, a specificat Iuri

Rusia: Putin va fi primit de Hollande
la 5 iunie, la Palatul Elysee

Uºakov, citat de Interfax, în cadrul
cãreia vor fi abordate aspecte legate
de agenda internaþionalã, inclusiv cri-
za din Ucraina. Preºedintele Franþei
anunþase, marþi, cã va avea o întâl-
nire bilateralã cu omologul sãu rus,
cu ocazia ceremoniilor dedicate De-
barcãrii aliaþilor în Normandia. La 24
mai, Putin afirmase cã este dispus la
o astfel de întrevedere, în pofida ten-
siunilor între Rusia ºi Occident, in-
dicând cã a înþeles cã omologul sãu
francez „doreºte” aceasta.

Edward Snowden, care a dez-
vãluit amploarea programului de
supraveghere al Agenþiei Naþionale
de Securitate (NSA) a SUA, ar fi
fost ales de CIA pentru a-l asista
pe preºedintele George W. Bush la
summitul NATO de la Bucureºti,
în 2008, potrivit unei cãrþi bazate

Snowden ar fi fost ales de CIA sã îl asiste
pe George W. Bush la summitul NATO din România

pe documentele
oferite de acesta ºi
citatã de publicaþia
„Liberation”, în pa-
gina electronicã.
„Am fost format ca
spion în sensul tra-
diþional al termenu-
lui. Am trãit ºi am
lucrat sub acoperi-
re în strãinãtate, am
fãcut sã parã cã am
un loc de muncã pe
care nu îl aveam.

Mi s-a dat un nume care nu era al
meu”, a declarat Snowden într-un
interviu acordat NBC News, din
care au fost publicate câteva ex-
trase. „Am lucrat pentru CIA sub
acoperire în strãinãtate, am lucrat
pentru Agenþia americanã de Se-
curitate (NSA) sub acoperire în

strãinãtate. Am lucrat pentru ser-
viciile de informaþii militare (DIA)
în calitate de profesor la Academia
pentru contraspionaj, unde am dez-
voltat surse ºi metode pentru a ga-
ranta siguranþa informaþiilor noas-
tre ºi a cetãþenilor noºtri în mediile
cele mai ostile de pe planetã”, adaugã
tânãrul. Aceste afirmaþii sunt susþi-
nute ºi de jurnalistul Glenn Green-
wald (cel care a publicat primele
dezvãluiri cu privire la programul
de supraveghere a Internetului
PRISM), care a scris o carte baza-
tã pe documentele oferite de Snow-
den ºi intitulatã „No place to hide”.
„Potrivit descrierii pe care (Snow-
den) o face muncii sale la Geneva,
el era mai mult decât un adminis-
trator de sistem. El era considerat
principalul tehnician ºi expert în
probleme de securitate ciberneticã

din Elveþia ºi primea ordin sã se
deplaseze din regiune în regiune pen-
tru a rezolva problemele pe care ni-
meni nu era capabil sã le rezolve. El
a fost ales în mod expres de CIA
pentru a-l asista pe preºedintele
Bush, în 2008, la summitul NATO
din România”, se aratã în carte.
Edward Snowden este inculpat în
þara sa pentru spionaj ºi furt de
documente aparþinând statului.
Dezvãluirile sale, provenind din do-
cumente furate, au pus în dificul-
tate administraþia americanã ºi au
tensionat relaþiile cu þãrile aliate, fu-
rioase sã descopere cã Washing-
tonul înregistra chiar ºi conversa-
þiile private ale unora dintre liderii
lor. Ele au generat, de asemenea, o
dezbatere aprinsã în Statele Unite
pe tema meritelor, limitelor ºi mo-
ralitãþii unor astfel de programe.

Claude Gueant, anchetat
pentru trafic de influenþã,
a fost eliberat

Claude Gueant, fost ministru de
Interne, apropiat de Nicolas
Sarkozy, reþinut luni, în cadrul unei
anchete privind controversatul
arbitraj al omului de afaceri Bernard
Tapie, a fost eliberat. El ar putea fi
pus sub acuzare pentru trafic de
influenþã. Anchetatorii încearcã sã
afle rolul pe care Claude Guéant l-a
jucat în decizia din toamna anului
2007, de a prefera o instanþã privatã
în detrimentul justiþiei pentru
reglarea litigiului între banca Crédit
Lyonnais ºi Bernard Tapie, privind
revânzarea grupului Adidas.
Anchetatorii se întreabã dacã
Claude Guéant, fost secretar
general la Palatul Elysée, a avut
vreo influenþã în decizia de a nu
contesta sentinþa prin care omului
de afaceri i se ofereau peste 400 de
milioane de euro. Judecãtorii
suspecteazã cã sentinþa este
rezultatul unui „simulacru” de
arbitraj, organizat cu acordul
Preºedinþiei Franþei.

Casa Albã a dezvãluit
din greºealã identitatea ºefului
secþiei CIA în Afganistan

Casa Albã a dezvãluit din
greºealã identitatea ºefului secþiei
CIA la Kabul, dupã ce numele sãu a
fost inclus pe lista trimisã presei
conþinând numele oficialilor
americani care participau la vizita
preºedintelui Barack Obama în
Afganistan. Casa Albã ºi-a
recunoscut greºeala ºi a retransmis
rapid o listã modificatã, care nu
includea numele ofiþerului CIA,
identificat în primul comunicat
drept „ºeful secþiei” din Kabul, un
termen folosit de obicei de CIA
pentru spionul cu cel mai înalt grad
dintr-o þarã, relateazã „The Wa-
shington Post”, în ediþia online.
Ofiþerul CIA s-a aflat printre cei 15
oficiali americani care au fost
prezenþi la un briefing pe probleme
militare organizat pentru preºedin-
tele Obama în baza de la Bagram,
din apropiere de Kabul. Numele au
fost incluse pe lista participanþilor
la briefing trimisã de reprezentanþi
din armata SUA biroului de presã al
Casei Albe. Ulterior, lista a fost
trimisã pe email jurnaliºtilor care l-
au însoþit pe preºedintele SUA în
vizita în Afganistan. O anchetã a
fost deschisã la Casa Albã, pentru
identificarea vinovatului.

Fiscul britanic a recuperat taxe
neplãtite de 23,9 miliarde
de lire sterline

Fiscul britanic a recuperat, pe
parcursul unei perioade de un an,
încheiate în aprilie, o sumã record
de 23,9 miliarde de lire sterline (40,3
miliarde dolari), de la evazioniºti, cu
15% mai mare faþã de anul prece-
dent, în cadrul unei campanii intens
promovate, relateazã CNBC. Suma
include peste 8 miliarde de lire de la
mari companii, 2,7 miliarde de lire în
urma unor procese legate de
scheme de eludare a fiscului ºi 1
miliard de lire de la infractori.
Celebritãþi precum Gary Barlow,
membru în juriul X Factor ºi al
formaþiei Take That, au fost obligaþi
sã plãteascã sume de ordinul
milioanelor de lire, dupã ce au fost
descoperiþi cã au înºelat autoritãþile
fiscale. De asemenea, au existat
controverse legate de practicile
companiilor Starbucks ºi Amazon în
domeniul taxelor. În urma scandalu-
lui, operatorul american de cafenele
Starbucks a acceptat sã plãteascã
impozit pe profit în Marea Britanie.
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Anunþul tãu!
SC Hodosana SRL anunþã ela-

borarea primei versiuni a planului:
„Plan Urbanistic Zonal - Construire
Ansamblu Rezidenþial P+1+M, Trup
DN 6, str. Silozului, nr. 28 - comuna
Cârcea - judeþul Dolj” ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate realiza la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
Craiova, judeþul Dolj, la sediul titula-
rului: Craiova, str. Peneº Curcanul,
nr. 7, bloc B24, scara 1, etaj 2, ap. 7 ºi
la Primãria comunei Cârcea, cu se-
diul în Cârcea, str. Aeroportului, nr.
45, comuna Cârcea, judeþul Dolj. Co-
mentariile ºi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Craiova în ter-
men de 15 zile calendaristice de la
publicarea anunþului.

S.C. GOLDEN EGGS SRL  titular
al proiectului „Infiinþare fermã avico-
lã de gãini ouãtoare cu creºtere la sol”,
anunþã publicul interesat asupra de-
ciziei etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj - Fãrã evaluarea impactului asu-
pra mediului ºi fãrã evaluare adecva-
tã pentru proiectul menþionat, propus
a fi amplasat în comuna Terpeziþa, T
89, ºi 206/1 ºi 207, judeþul Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între orele
9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet www.apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comen-
tarii / observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile.

Consiliul Local Mischii, concesi-
oneazã prin licitaþie publicã, fostul
sediul al CAP Motoci ºi terenul afe-
rent în suprafaþã de 1000 mp. Ofertele
se depun la sediul Consiliului Local
Mischii pânã la data de 18.06.2014, ora
10.00. Deschiderea ofertelor va avea
loc în data de 18.06.2014, ora 11,00.
Informaþii suplimentare ºi relaþii la te-
lefon: 0251/450.194.

 ANIVERSÃRI
Absolvenþii de liceu
promoþia 1957, se în-
tâlnesc vineri 30 mai
a.c., ora 10.00, la Co-
legiul Carol I pentru
aniversarea a 57 ani
de la absolvire.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare orice ma-
gazin, ajutor bucãtar,
îngrijire bãtrâni sau co-
pii minori. Telefon:
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 contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Gresie, faianþã, zugrã-
veli, zidãrie, tencuieli.
Telefon: 0736/003.526.
Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maxi-
mã seriozitate, în
scopul donãrii unei
locuinþe. Telefon:
0723/466.154.
Coafez ºi tund la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii cana-
pele, fotolii, colþare.
Calitate ºi seriozitate.
Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) garso-
nierã Brazdã. Telefon:
0765/610.457.
Vând garsonierã
Lãpuº etaj 3/4 deo-
sebitã. Preþ 83.000
lei. Telefon: 0761/
142.328.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate do-
tãrile. Telefon: 0762/
109.595.
PARTICULAR, vând
apartament 2 camere,
decomandate, preþ
negociabil. Telefon:
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 (schimb) aparta-
ment semidecoman-
dat etaj 1/4 cu aparta-
ment  decomandat p/
3 sau diferenþa. Tele-
fon: 0742/390.301.
Vând apartament 2
camere, bloc PATRIA,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2
camere Craioviþa
Nouã. Telefon: 0351/
401.251.
Vând apartament 2
camere, în fostã casã
naþionalizatã, zonã
centralã, gaze, curte,
cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual,
schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.

Anunþul tãu!
S.C. ALOMBRA PROD SRL

anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj pentru proiectul ,,Con-
strucþie halã producþie jaluzele
P+1Ep, propus a fi amplasat în co-
muna Cârcea T6, P 43/1. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul ARPM Craiova, strada Pe-
tru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între
orele 9-14, precum, ºi la urmãtoarea
adresã de internet www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/ observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare pânã la data
dec 5.06.2014.

S.C. FLORIS GEL SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ”Amplasare
staþie PECO mobilã ºi cabinã opera-
tor propus a fi amplasat în comuna
Cãlãraºi, satul Cãlãraºi, str. Stadio-
nului nr. 27, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº nr. 1 în zilele de L-V, în-
tre orele 9-14. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj or-
ganizeazã concurs (examen) la sediul
instituþiei din Craiova, str. Nicolae Ti-
tulescu nr. 22, jud. Dolj,  în data de
21.07.2014, ora 1000  proba scrisã, ºi în
data de 23.07.2014, ora 1400, interviul,
pentru ocuparea urmatoarelor
posturi vacante: 5 posturi kinetotera-
peut, 3 posturi asistent medical fiziote-
rapie, 1 post  asistent medical fiziotera-
pie principal. Dosarele de concurs se
primesc în termen de 10 zile lucrãtoa-
re de la data afiºãrii anunþului la se-
diul D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resur-
se Umane, Organizare, Salarizare - ca-
mera 3. Informatii suplimentare se pot
obtine la sediul institutiei - camera 3
sau la telefon 0251/407009.
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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.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 decomandate
1 Mai, 2 bãi, 2 balcoa-
ne, 86 m.p. îmbunãtã-
þiri. Preþ 49.000 euro.
Telefon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semidecoman-
date 43 mp, etaj 1 cu
apartament 2 came-
re decomandate etaj
1 sau 2 plus 1500
Euro. Telefon: 0351/
409.381.

CASE
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând D+P 6 camere,
pivniþã, utilitãþi, 2 bãi +
3 camere cãrãmidã,
teren 1.300 mp str.
Bucovãþ – 95.000
Euro. Telefon: 0769/
360.741.
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.

Vâns casã comuna
Vârvoru de Sus, 4 ca-
mere, bucãtãrie, apã
curentã. Telefon:
0746/375.946.
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefini-
satã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.

Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. 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.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.

Vând teren 3500 mp
deschidere 15 m pe
ºoseaua craiova- ªim-
nicu de sus. Preþ 17
Euro. Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren zonã cen-
tralã, 260 metri pãtraþi.
Preþ 210 euro/mp. Te-
lefon: 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, des-
chidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fã-
cut. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.

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, MAZ-
DA, Calea Bucureºti,
km 9, ideal showroom
parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18
m, sau 2000 m - 36 m.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon: 0251/457.204.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
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. Tele-
fon: 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 pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 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. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
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CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centra-
lã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
Schimb apartament în
Timiºoara cu similar
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 Dacia
1310, anul fabricaþiei
1993. Telefon: 0765/
789.181.

STRÃINE
Vând Audi A6, fabricat
în 2006, full options,
stare perfectã, bleu-
marin, piele, xenon, li-
mited edition, 9000
Euro. Accept orice ve-
rificare. Telefon: 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 Ford Tranzit-
2005. Telefon: 0722/
511.426.

Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km reali,
1500 Euro sau varianta
Rabla. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plug pentru boi
ºi grapã. Telefon:
0251/421.727.
Vând familii de albine.
Telefon: 0741/034.955.
Vând avantajos putinã
salcâm, bicicletã bãrbã-
teascã, role Heelys copii.
Telefon: 0251/ 416.455.
Vând saltea terapeuti-
cã MAGNETOTERA-
PIE PULSATILÃ nouã,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0770/ 222.905.
Tablouri litografie 30
Ron bucata, rochie
domniºoarã de onoare
mãrime 36-40- 40 Ron.
Telefon: 0351/181.202;
0767/049.976.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând CEAS ELVEÞIAN
original sigilat, garan-
þie, tip Jovial 5020G- ss
0313, 200 Euro. Tele-
fon: 0722/456.609.
Vând þiglã Jimbolia din
demolãri ºi cãpriori ste-
jar. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.

Vând PC model MSI –
ALL- IN- ONE, WIND
TOP AE 1920 nefolo-
sit, sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând pãlãrie fetru nr. 55
nouã- 50 lei, sapã ºi
casma cu coadã 7 lei/
buc, saltea Dormeo 2/
1m cu husã 90 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând aparat de sudu-
rã, autogen polizor,
bormaºinã, parbriz
Tico. Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Binoclu, perucã casta-
niu 40 Ron, Lulea 6
bucãþi 10 Ron bucata.
Telefon: 0351/181.202;
0767/049.976.
Instalaþie hidrofor iriga-
þii trifazatã completã,
motor Honda pentru
pompã ºi echipament
vânãtoare din piele. Te-
lefon: 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 belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifoni-
er stejar. Telefon:
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 baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând ªabloane impri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BA-
TISTE toate mãrimile
manuale. Telefon:
0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron, apa-
rate de radio Selena,
Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon:
0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon: 0351/437.906.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.

Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
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. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.

Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9 ha
pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu
capac smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Merce-
des. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.

    În conformitate cu HCLM 144/2014, S.C. Pieþe ºi Târguri
Craiova S.R.L. cu sediul în Craiova, Calea Bucureºti nr. 51, or-
ganizeazã negociere directã în vederea închirierii pe o perioadã
de patru ani a terenurilor din Piaþa Centralã care aparþin dome-
niului public al Municipiului Craiova,  dupã cum urmeazã:

      -în data de 05.06.2014, ora 12:00 pentru închirierea tere-
nurilor din Piaþa Centralã, având poziþiile cadastrale nr. 176 si
177, conform HCLM 144/2014.

     Documentaþia de participare la negocierea directã se achi-
zitioneazã de la S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL.

    Ofertele se depun la sediul S.C Pieþe ºi Târguri Craiova
SRL pânã la data de susþinere a   negocierii directe (inclusiv),
ora 10.00.

    Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul S.C Pieþe ºi
Târguri Craiova SRL în data mai sus mentionatã, ora 12:00.

    Relaþii suplimentare la sediul S.C Pieþe ºi Târguri Craiova
SRL sau la telefon 0251/410696.
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Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde geam
spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 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 balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 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. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere ultracentral –
ultralux, toate dotãrile,
A.C., internet. Telefon:
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). Telefon:
0744/184.267.
Bucureºti - Mall Vitan,
garsonierã confort I,
etaj 1, bloc 5 nivele,
complet mobilatã, 230
euro / lunã. Telefon:
0722/714.578.

Caut colegã de aparta-
ment, 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0745/062.618;
0762/267.631.
ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, semi-
decomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906.
MATRIMONIALE
Dacã î-þi doreºti un soþ
înalt, educat, fãrã vicii
ºi obligaþii, vãduv ºi
care î-ºi respectã ºi iu-
beºte soþia, SUNÃ-
MÃ! Nu gândi cã nu
existã aºa ceva. Ba da
existã, dar trebuie sã
ai ºi tu aceleaºi princi-
pii ºi calitãþi. Dacã o sã
ai curajul sã mã cu-
noºti te vei convinge.
Numai cei curajoºi ºi
perseverenþi reuºesc.
Doresc o doamnã de
55-60 ani, care î-ºi do-
reºte o familie, numai
din Craiova. Telefon:
0754/ 570.421.
Tânãr, doresc cunoº-
tinþã 22-23 ani pentru
cãsãtorie, prietenie.
Telefon: 0251/421.727.
Pensionar, 65 ani,
1,60 înãlþime, caut
pensionarã cu suflet
fãrã locuinþã ºi copii,
pentru a petrece tot
restul vieþii împreunã
ºi îngrijire gospodãrie
la þarã. Telefon: 0784/
743.541.
65 - 172 – 85, nefumã-
tor, fãrã obligaþii, mo-
dest, simpatic, doresc
doamnã pentru priete-
nie, cãsãtorie. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.

Pensionar caut doam-
nã maxim 70 ani cu
permis auto. Telefon:
0757/322.534.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

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

PIERDERI
Pierdut legitimaþiile de
serviciu cu nr. 667 pe
numele Sibinescu Io-
nuþ comisar ºef CJPC
Mehedinþi ºi nr. 668 pe
numele Onicã Dumitru
comisar ºef CJPC Olt.
Se declarã nule.

CONDOLEANÞE
Senatul  Universitãþii
din Craiova transmi-
te sincere condo-
leanþe ºi este alãturi
de familia d-lui Leo-
nardo Geo Mãnescu,
preºedintele Senatu-
lui, în aceste momen-
te de profundã dure-
re pricinuite de tre-
cerea în nefiinþã a
soacrei sale. Dumne-
zeu s-o aibã veºnic
la dreapta Sa!
Consiliul de admi-
nistraþie al  Universi-
tãþii din Craiova este
alãturi de familia d-lui
Leonardo Geo Mã-
nescu, preºedintele
Senatului,  ºi îi trans-
mite sincere condo-
leanþe pentru imensa
pierdere suferitã la
decesul soacrei sale.
Dumnezeu s-o odih-
neascã veºnic!
COMEMORÃRI

Au trecut  16 ani de
la decesul lui ENA-
CHE MARIN ºi 23 ani
de la decesul lui
ENACHE SABINA.
Familia.

Cu durere amintim
cã a trecut un an ºi 6
luni de la decesul lui

CÃLIN VICTORINA.
Familia.
 S- au împlinit 15 ani
de lacrimi ºi dor de
la decesul lui CIOCÎL-

TEA CONSTANTIN.
Familia îndureratã.
Cu durere amintim cã
au trecut 10 luni de la
decesul lui ENACHE
ION. Familia.
Se împlinesc 14 ani
de la decesul lui CÃ-
LIN TRAIAN. Lacrimi
ºi flori pe mormânt.
Familia
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Luis Enrique
(foto) a fost insta-
lat oficial ca antre-
nor la FC Barcelo-
na, fostul tehnician
al celor de la Celta
Vigo înlocuindu-l pe
Gerardo Martino.
Gruparea blau-gra-
na a terminat cam-
pionatul pe locul
doi, iar Enrique,
care a semnat un
acord pe doi ani, are
deja conturatã stra-
tegia de transferuri
a catalanilor pentru urmãtorul se-
zon. Pe lângã transferul lui Ter
Stegen, portarul de la Borussia
Monchengladbach, tehnicianul a
decis ca Rafinha ºi Deulofeu sã
revinã pe “Camp Nou”, însã aceº-
tia sunt doar primii paºi pentru ade-
vãratele transferuri care se vor
face în aceastã varã.

Numai cã vicecampionii Spa-
niei au o problemã serioasã, ba-
nii, un buget de 50-60 de milioa-

Cu douã sãptãmâni înainte de
statul Cupei Mondiale din Brazilia
(12 iunie / 13 iulie), naþionala Olan-
dei a rãmas ºi fãrã unul dintre cei
mai experimentaþi fotbaliºti ai sãi,
Rafael van der Vaart (31 de ani),
de la Hamburg. Este a doua lovitu-
rã pe care o primesc olandezii,
dupã ce ºi Kevin Strootman a de-
venit indisponibil în martie din ca-
uza unei rupturi de ligamente.

Aflat în Portugalia, acolo unde
“Portocala Mecanicã” a susþinut un
ultim cantonament înainte de ple-
carea spre Brazilia, Van
der Vaart s-a accidentat la
antrenamentul de luni, su-
ferind o leziune la coapsã.

Marþi, mijlocaºul a
fost supus mai multor
teste medicale, iar rezul-
tatul acestora a fost unul
care l-a pus pe gânduri
pe selecþionerul Louis
van Gaal: Van der Vaart
va rata Cupa Mondialã!

Van Gaal va anunþa
sâmbãtã lotul pe care-l va
deplasa în Brazilia, înain-

Planurile Barcei, pentru perioadaPlanurile Barcei, pentru perioadaPlanurile Barcei, pentru perioadaPlanurile Barcei, pentru perioadaPlanurile Barcei, pentru perioada
de mercato din aceastã varãde mercato din aceastã varãde mercato din aceastã varãde mercato din aceastã varãde mercato din aceastã varã

ne de euro fiind insuficient pen-
tru marea transformare aºtepta-
tã la Barcelona. Cei de la Spor-
t.es au scris cã oficialii Barcelo-
nei sperã sã obþinã încã vreo 80
de milioane prin vânzarea a trei
jucãtori: Cesc Fabregas, Alexis
Sanchez ºi Dani Alves. Cei trei
nu duc lipsã de oferte, Fabregas
fiind dorit de Arsenal ºi Man Uni-
ted, Alexis de Juventus, iar Alves
de PSG. Dacã s-ar reuºi vânza-

rea acestora pe
sumele dorite,
atunci bugetul de
transferuri ar
creºte conside-
rabil.

Catalanii vor
sã mai aducã un
portar, doi fun-
daºi centrali, un
fundaº dreapta,
un mijlocaº ºi un
atacant. Pentru
postul de fundaº
central, catalanii
sperã sã îl trans-

fere pe Marquinhos de la PSG, mai
ales cã francezii l-au achiziþionat
de curând pe David Luiz de la
Chelsea.Spaniolii au mai anunþat
cã o posibilã þintã a catalanilor
pentru linia de mijloc este Koke,
de la finalista din acest sezon a
Ligii Campionilor, Atletico Madrid,
iar pentru linia de atac se pare cã
oficialii Barcei au luat deja legãtu-
ra cu omologii de la Juventus,
pentru transferul lui Llorente.

tea amicalului cu Ghana (care se
va disputa la Rotterdam), aºa cã
are timp pentru a gãsi o soluþie. Cele
mai mari ºanse le are Georginio Wij-
naldum, de la Feyenoord. Terme-
nul limitã pânã la care se pot trimi-
te loturile la FIFA este luni, 2 iunie.

Van Gaal a deplasat 30 de jucã-
tori în Portugalia, dar patru dintre
aceºtia au fost de la naþionala de
tineret.

Olanda face parte din Grupa B
la turneul final, alãturi de Spania,
Chile ºi Australia.

Van der Vaart
nu merge în Brazilia

Gabriel Tamaº a retrogradat în al
treilea eºalon fotbalist din Anglia, cu
Doncaster Rovers, însã internaþionalul

Lansatã de mai mult timp informaþia, cum
cã Mauricio Pochettino ar putea-o prelua pe
Tottenham, aceasta a devenit certitudine
marþi searã, când argentinianul a devenit noul
antrenor principal al grupãrii de pe „White
Hart Lane”.

„Tottenham este un club cu o istorie glo-
rioasã ºi cu un mare prestigiu. Sunt onorat
sã pot antrena aici. Existã o abundenþã de
talente la acest club ºi abia aºtept sã încep
munca. Tottenham are mulþi fani în întreaga
lume ºi am o mare admiraþie faþã de adoraþia

Tamaº va continua în liga a doua englezã
român va continua ºi din sezonul viitor în
Championship. Fostul dinamovist a
semnat cu Watford, dupã cum a anunþat,
marþi searã, site-ul oficial al noului sãu
club.

Fundaºul în vârstã de 30 de ani va
deveni oficial jucãtorul lui Watford de pe
data de 1 iulie.

“Am semnat pe un an cu Watford, cei
de acolo îºi doresc promovarea. Avem
opþiunea de ambele pãrþi pentru prelungi-
rea contractului dupã un an”, a confirmat
impresarul jucãtorului, Florin Manea,
pentru Digi Sport.

Patronul lui Watford este italianul
Giampaolo Pozzo, cel care le mai finan-
þeazã ºi pe Udinese, respectiv Granada.

În sezonul trecut din Championship,
Watford a terminat în a doua parte a
clasamentului, pe locul al 13-lea.

Pochettino, noul antrenor
al lui Chiricheº la Tottenham

pe care o au suporterii pentru aceastã echi-
pã. Suntem hotãrâþi sã le aducem spectato-
rilor noºtri acel tip de fotbal spectacol pe
care îl aºteaptã”, a fost prima declaraþie a lui
Pochettino ca antrenor al echipei la care ac-
tiveazã ºi Vlad Chiricheº.

Pochettino (42 de ani), care sezonul tre-
cut a fãcut adevãrate minuni la Southamp-
ton, încheind cu “Sfinþii” pe locul 8 în cam-
pionat, îi succede la gruparea londonezã lui
Tim Sherwood.

Conducãtorul lui “Spurs”, Daniel Levy, l-
a avut în pole-position pe
actualul selecþioner al Olan-
dei, Louis van Gaal, însã
dupã CM acesta a ales sã
meargã la Manchester Uni-
ted.

În afara lui Southamp-
ton (2013-2014), Pochet-
tino a mai pregãtit pe Es-
panyol Barcelona (2009-
2012).

Conform Mirror, Po-
chettino a semnat o înþele-
gere pe trei sezoane, cu un
salariu total de 10,5 milia-
ne de lire sterline.

Victor Hãnescu, locul 85 ATP, a fost eli-
minat în primul tur al turneului de la Roland
Garros, fiind învins, marþi, de francezul Gael
Monfils, cap de serie numãrul 23.

Amfitrionul s-a impus cu scorul de 6-2,
4-6, 6-4 6-2, dupã douã ore ºi jumãtate. În
setul patru, Hãnescu a acuzat dureri la coap-
sa stîngã, având nevoie de intervenþia medi-
cului competiþiei.

Prin eliminarea lui Hãnescu, care
a acces direct pe tabloul principal,
România a rãmas fãrã nici un repre-
zentant la simplu masculin, Copil,
Crivoi ºi Ungur pãrãsind competiþia
parizianã încã din calificãri. În
schimb, la feminin, lucrurile stau
mult mai bine, Simona Halep (favo-
ritã 4) ºi Sorana Cîrstea (nr. 27 WTA)
urmând sã evolueze, astãzi, în turul
secund, contra britanicei Heather
Watson (locul 92), respectiv a brazi-
liencei Teliana Pereira (nr. 94). Asea-
rã, dupã închiderea ediþiei, tot în
manºa secundã, Monica Niculescu
(locul 76 WTA) a înfruntat-o pe spor-

Hãnescu, eliminat în primul tur
la Roland Garros

tiva argentiniancã Paula Ormaechea (locul
75). Pe tabloul principal, calificatã de ase-
menea direct, ca ºi Halep, Cîrstea ºi Nicu-
lescu, s-a mai aflat ºi Alexandra Cadanþu (nr.
80), eliminatã, marþi, în runda inauguralã,
de jucãtoarea olandezã Kiki Bertens (locul
148 WTA).

În calificãri au mai fost eliminate Irina Ca-
melia Begu, Alexandra Dulgheru ºi Andreea Mitu.

DIGI SPORT 2

21:00 – FOTBAL – Meci amical: Camerun – Pa-
raguay.

DOLCE SPORT

19:45 – BASCHET – Camp. Greciei: Panathinai-
kos – Olympiakos / 3:30 – BASCHET NBA: Miami
Heat – Indiana Pacers.

EUROSPORT

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

EUROSPORT 2

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

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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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. CS Universitatea 18 10 3 5 26-18 33
2. ASA Tg. Mureş 18 9 4 5 20-13 31
....................................................................................................
3. CSM Rm. Vâlcea18 7 6 5 18-15 27
4. Gloria Bistriţa 18 6 6 6 20-19 24
5. Metalul Reşiţa 18 6 4 8 16-20 22
6. FC Olt Slatina 18 3 3 12 8-23 12

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

CS Universitatea - ASA Tg. Mureş 2-0
FC Olt Slatina - Gloria Bistriţa 0-3
CSM Rm. Vâlcea - Metalul Reşiţa 1-1

Orgoliul oltenilor a răbufnit fru-
mos pentru o revanşă împotriva

1 punct până la Liga I
10.000 de spectatori au aplaudat revanşa Craiovei în faţa

Mureşului, iar promovarea este foarte aproape

Universitatea – ASA Târgu Mureş 2-0
A marcat: Varga 25 (p.), Ivan 73

Stadion: Ion Oblemenco, spectatori: 10.000
Universitatea: Brac – Ljubinkovic, Patriche, Izvoranu, Velcovici – Pătraşcu, Vandelannoite -

Ganea (66 Kitanovski), Ivan (76 Voinea), Varga – Curelea (83 Ferfelea). Antrenor: Gabi Balint
ASA Târgu Mureş: Stăncioiu – Alexandru Dan, Vârtic, Bejan, Sepsi – Onicaş (46 Buhăescu) -

N’Doye, Hanca, Amauri, Voiculeţ - Verdeş (54 Huiban). Antrenor: Adrian Falub.
Arbitri: Ovidiu Haţegan (Arad) – Marinescu Vasile (Bucureşti), Gheorghe Bogdan (Bucureşti).

R: Botaş Cătălin (Timişoara)
Observatori: Hacic Garabet (Constanţa), Aron Huzu (Sibiu)

Etapa următoare (sâmbătă, 31 mai): Metalul Reşiţa – CS Uni-
versitatea, ASA – Gloria, CSM Rm. Vâlcea – FC Olt.

princ ipalei rivale la promovare.
Infatuarea mureşenilor, prin vocea

tartorelui Daniel Stanciu, friza ne-
simţirea, iar în ea parcă şi-au găsit
motivarea băieţii lui Balint, lipsiţi
în cel mai important meci de că-
pitanul Pleşan şi internaţionalul
Vătăjelu. Nici Bumba sau Hora n-
au putut intra, aşa că lista indis-
ponibililor s-a echivalat. Chiar
dacă nu şi-au conturat un stil de
joc pe măsura pretenţiilor fanilor
olteni, sacrificiul pe teren a fost
de ajuns pentru o revanşă invo-
cată de cei 10.000 de spectatori.
A fost meciul în care Craiova şi-a
expus atacantul de rasă de care
se vorbeşte de la transferul său
din iarnă ş i c are a explodat la
momentul oportun. Puştiul de 17
ani Andrei Ivan a rezolvat meciul
cu o acţiune de clasă în care l-a
avut ca asistent pe Curelea. Sta-
dionul a explodat ca pe vremuri,
iar Balint a lăsat deoparte calmul

ardelenesc şi s-a năpustit în colţul
terenului pentru a-şi felicita tână-
rul star. Acesta  sărbătorea cu un
salt de acrobat execuţia magistra-
lă cu şpiţul care a adus Craiova
atât de aproape de Liga I

Mureşenii - mai periculoşi,
craiovenii – mai determinaţi

Varga deschisese scorul într-
o perioadă în care Craiova se chi-
nuia să-şi creeze prima ocazie, iar
oaspeţii dădeau impresia că se pot
impune din nou în Bănie.  Dec a-
rul oltenilor  a profitat de cadoul
„înmânat” spre 11 metri de de-
fensiva lui Falub, deloc  ezitantă
până atunci. N’Doye şi-a condus
coechipierii spre ripostă ş i oc a-
ziile n-au întârziat, una oferită de

Patr ic he c a recompensă parcă
pentru faza penalty-ului. Sârbul
din poarta Craiovei, pentru ai
cărui compatrioţi loviţi de viituri
s -a desfăşurat şi o acţiune de
întrajutorare la s tadion, a fost
providenţial,  iar  s ingura dată
când n-a avut replică, transver-
sala a îndepărtat voleul superb al
lui Huiban. Craiova şi-a apărat
avantajul în jurul propriului c a-
reu ş i s -a buc urat ca pentru o
promovare alături de fani după
ultimul gest al lui Haţegan. Dacă
se contorizau toate rezultatele cu
Vâlcea din acest sezon, aşa c um
ar fi fost normal, fiindcă s -a in-
trat în play-off  cu punctele din
Top 6, Craiova era din nou în Liga
I.  Însă c um doar „direc tele” din

play-off  c ontează,  alb-albaş tr ii
mai au nevoie de un punc t pen-
tru a sărbători.

Gabi Balint: „N-am mai aş-
teptat aşa o victorie de la meciul
Rom âniei cu Danemarca din
1989,  când ne-am calificat la
Mondialul din Italia. N-a fost un
meci spectaculos, dar băieţii au
arătat adevăratul spirit, pe care-
l aşteaptă fanii olteni. Se naşte
o nouă echipă, al cărei botez a
fost în seara aceasta. Am mare
încredere în acest copil de 17 ani,
Ivan. Am  luat-o razna când a dat
golul,  m i-am  sucit şi genun-
chiul. Sperăm să încheiem  so-
cotelile la Reşiţa”

Liga a III-a, seria a 3-a, play-out
Podariul câştigă dramatic şi e aproape de salvare

Meci dramatic marţi seara la Podari, în urma căruia
formaţia gazdă a izbutit să facă un pas uriaş pentru rămâ-
nerea în Liga a III-a, după victoria în faţa echipei Viitorul
Domneşti, scor 2-1. Antrenorul „neoficial” Victor Naicu a
fost nevoit să-l folosească în poartă din nou pe fundaşul
Mihai Geacă, care din nou s-a descurcat bine. Podariul a
ratat două penalty-uri şi a evoluat pe final cu doi jucători
în plus, câştigând în minutul 90+2. Oaspeţii au deschis
însă scorul în minutul 56 prin Filip, dar imediat Podariul a
ripostat, obţinând un penalty la o fază în care ilfovenii au
rămas în inferioritate numerică. Numai că Jianu a ratat
şansa. Totuşi, Bălmău a restabilit egalitatea în minutul
82, însă tot el a irosit imediat a doua lovitură de pedeapsă
de care au avut parte băieţii lui Naicu şi înaintea căreia
portarul advers a fost eliminat. Prelungirile aveau să adu-
că izbăvirea pentru formaţia doljeană, Crângoiu marcând
cu capul după centrarea lui Preda. „Ar fi fost păcat să nu
câştigăm un meci pe care l-am dominat clar şi în care am

ratat două lovituri de la 11 metri. Îi felicit pe jucători că au
crezut în victorie până la final” a spus Victor Naicu, an-
trenor în acte la recent desfiinţata echipă FC Balş. Poda-
riul a evoluat în formula: Geacă – Orban, Dreşcă, Dina,
Ciocioană – Stoica (94 Barbu), Jianu, Crângoiu, Bălmău –
Preda (93 Dicu), Răduţ.

Cealaltă echipă do ljeană d in s eria a t reia a Ligii a
III-a, ACSVM Craiova, a p ierdut cu 4-1 în deplas are cu
Concordia Chiajna II, golul de onoare venind de la L.
Scarlat în  minutul 81. Viitoarea Metropolitan  Craiova a
fo losit  echipa: Surdu – Istudor, Gheorghiţă, Bălan,
Popa –  Şto iu, Flori, Mires cu, Tudor – L. Scarlat, Chiri-
ţă . Au  mai int rat : Ţucă, Năstase, C. Scarlat şi Varia. În
celălalt meci al etapei a  7-a, CS Tunari a câşt igat  cu 3-
0 în dep las are cu  Dinamo II. Clas amentu l p lay-ou t-
ului s eriei a III-a arată ast fel: 1. Dinamo II 36p, 2. CS
Tunari 29p , 3. CS Podari 26p, 4. Chiajna II 22p, 5. Dom-
neşti 20p, 6. ACSVM Craiova 18p.


