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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Din tot laptele pe care l-au
supt, politicienii ãºtia, Popescu-
le, n-au fãcut nici-o brânzã.

Conducerea Centrului Co-
mercial Oltenia Sucpi ºi  Fra-
þii Bacriz  ureazã tuturor sa-
lariaþilor, comercianþilor, co-
laboratorilor ºi cãlãtorilor un
Paºte Fericit, multe realizãri,
împliniri ºi sãnãtate. Fie ca
toate visele pe care le fãuriþi
în aceste zile magice de Sãr-
bãtoare sã se împlinescã ºi
drumul strãbãtut pentru rea-
lizarea lor sã vã aducã bucu-
rii în inimi, iar în case, ferici-
re ºi belºug!

 Sãrbãtori liniºtite ºi pline
de luminã!

Hristos a Înviat!

GâlceavaGâlceavaGâlceavaGâlceavaGâlceava
cu sine a luicu sine a luicu sine a luicu sine a luicu sine a lui
TTTTTraian Bãsescuraian Bãsescuraian Bãsescuraian Bãsescuraian Bãsescu

Fostul preºedinte al þãrii,
Traian Bãsescu, este un om
rãvãºit, neînþeles, nescutit
sau pândit de necazuri. Nu-ºi
mascheazã angoasele. La
B1TV, unde a fost invitat, a
spus multe, cum face omul –
necenzurat la vorbã – la su-
pãrare, deºi domnia sa este
fostul preºedinte al þãrii, la
capãtul a douã mandate înnã-
dite de domnie proprie, ºi
oricât de erodat sufleteºte ar
fi, magnitudinea uitãrii de
sine trebuie sã prevaleze,
prin întruchiparea de princi-
pii, nu de afecte pasagere.

Prichindeii de laPrichindeii de laPrichindeii de laPrichindeii de laPrichindeii de la
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învãþat cum sã seînvãþat cum sã seînvãþat cum sã seînvãþat cum sã seînvãþat cum sã se
comporte la uncomporte la uncomporte la uncomporte la uncomporte la un
incendiuincendiuincendiuincendiuincendiu

Un parcUn parcUn parcUn parcUn parc
industrialindustrialindustrialindustrialindustrial
româno-chinezromâno-chinezromâno-chinezromâno-chinezromâno-chinez
va fi construitva fi construitva fi construitva fi construitva fi construit
la Craiovala Craiovala Craiovala Craiovala Craiova

Aflat în Craiova pentru a inau-
gura lucrãrile la cartierul de locuin-
þe de pe strada „Caracal”, care se
realizeazã cu capital chinez, amba-
sadorul Republicii Populare Chine-
ze în România, Xu Feihong, a avut
ºi o întrevedere cu autoritãþile din
Craiova ºi Dolj. A doua mare in-
vestiþie dupã proiectul imobiliar se
pare cã va fi crearea unui parc in-
dustrial în Bãnie care va fi ocupat
în totalitate de investitori chinezi.
Autoritãþile locale i-au transmis am-
basadorului cã sunt interesate...

În prezenþa premieru-
lui Victor Ponta ºi a
ambasadorului Chinei în
România, Xu Feihong,
primarul Lia Olguþa
Vasilescu ºi constructo-
rul chinez, Shandong
Ningjian Construction
Group Co Ltd., au pus,
ieri, piatra de temelie a
cartierului de locuinþe.
În urmãtorii doi ani, pe
bulevardul „Caracal”,
vor fi construite 1.863
de locuinþe, care vor fi
vândute la un preþ de
400 de euro pe metru
pãtrat. Constructorul
chinez promite cã apar-
tamentele vor fi de bunã
calitate, urmând sã se
foloseascã materiale ºi
o tehnicã de construcþie
care vor respecta nor-
mele europene.
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Romalimenta:
Mâncarea
se va ieftini cu 15%
din iunie,
dupã reducerea
TVA la alimente

Mâncarea se va ieftini cu 15%
din luna iunie, atât în magazine
ºi pieþe, cât ºi în restaurante, dupã
ce TVA la alimente va scãdea de
la 24% la 9%, a declarat agenþiei
MEDIAFAX Sorin Minea, preºe-
dintele patronatului din industria
alimentarã Romalimenta. “Im-
pactul va fi masiv de la 1 iunie.
În clipa în care se va micºora
TVA, preþul alimentelor va scã-
dea cu 15%”, a spus Minea. El a
precizat cã se va ieftini atât mân-
carea din pieþe ºi magazine, cât
ºi cea din restaurante. În plus,
susþine Minea, va scãdea ºi eva-
ziunea fiscalã în domeniu.
“Aceastã mãsurã este cea mai
mare palmã datã evaziunii”, a
afirmat el.

INS a revizuit
în scãdere avansul
PIB de anul trecut,
de la 2,9% la 2,8%

Institutul Naþional de Statisti-
cã a revizuit în scãdere cu 0,1
puncte procentuale creºterea eco-
nomicã înregistratã anul trecut, de
la 2,9% la 2,8%, iar valoric PIB s-
a situat la 666,63 miliarde lei, cu
0,43% mai puþin faþã de datele
anunþate la începutul lunii mar-
tie. Astfel, valoarea PIB pentru
anul trecut, ca serie brutã, a fost
revizuitã de la 669,5 miliarde lei
la 666,63 miliarde lei preþuri cu-
rente, în creºtere - în termeni reali
- cu 2,8% faþã de anul precedent,
cu 0,1 puncte sub primele estimãri
ale INS. Pentru ultimul trimestru
din 2014, PIB este estimat la 197,06
miliarde lei preþuri curente, în scã-
dere cu 0,88% faþã de datele ante-
rioare (când se situa la 198,83
miliarde lei).

Întrebatã, ieri dimineaþã, de-
spre atacurile lansate la adresa
sa de cãtre fostul preºedinte -
Traian Bãsescu, Livia Stanciu a
spus cã acestea nu fac altceva

ªefa ICCJ despre atacurile lui Bãsescu: Foarte rarªefa ICCJ despre atacurile lui Bãsescu: Foarte rarªefa ICCJ despre atacurile lui Bãsescu: Foarte rarªefa ICCJ despre atacurile lui Bãsescu: Foarte rarªefa ICCJ despre atacurile lui Bãsescu: Foarte rar
m-aº lãsa intimidatã de reacþiile politicienilorm-aº lãsa intimidatã de reacþiile politicienilorm-aº lãsa intimidatã de reacþiile politicienilorm-aº lãsa intimidatã de reacþiile politicienilorm-aº lãsa intimidatã de reacþiile politicienilor

Preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(ICCJ), Livia Stanciu, rãspunde atacurilor fostu-

lui ºef al statului Traian Bãsescu, spunând cã
acestea fac ca România sã piardã credibilitate ºi
cã ”foarte rar” ea s-ar putea lãsa intimidatã de

reacþii ale unor politicieni.

“Nu cumperi carnea cu 9% ºi o vinzi la re-
staurant cu 24%. Deci, TVA va fi redusã ºi la
servicii de alimentaþie publicã”, a spus Ponta.
Guvernul îºi menþine totodatã intenþia de a re-
duce cota standard de TVA la 20%, din ianua-
rie. “Susþinem - ºi avem ºi puterea - ºi redu-
cerea generalã a TVA, la 20%, de la 1 ianuarie
2016, alãturi de celelalte mãsuri din Codurile
Fiscale”, a spus Ponta. El a arãtat cã mãsura
poate fi susþinutã deoarece, în primul trimes-
tru al acestui an, încasãrile la buget sunt de 5
miliarde lei în plus faþã de trimestrul similar de
anul trecut.

Alte argumente pentru reducerea anticipa-
tã a TVA au fost sustenabilitatea, costul anual
fiind estimat la 5 miliarde lei, din care 3,3

decât sã descalifice România ca
þarã, iar la acest lucru ar trebui
sã se gândeascã politicienii care
uneori îºi exprimã puncte de
vedere iresponsabile cu privire

la activitatea magistraþ i lor.
”Aceste atacuri nu fac altceva
decât sã ne descalifice ca þarã,
sã ne facã sã pierdem din ce în
ce mai mult în credibilitate ca
þarã din partea altor state ºi cred
cã la acest lucru ar trebui sã se
gândeascã toþi cei care, indife-
rent cã vorbim de oameni poli-
tici sau cei care, într-o formã
sau alta, îºi exprimã puncte de
vedere, uneori de-a dreptul ires-
ponsabile cu privire la activita-
tea magistraþilor. Foarte rar, ºi
cred cã veþi vedea, cã preºedin-
tele Înaltei Curþi - ºi aici, sigur,
vorbesc în nume personal - m-

aº lãsa intimidatã de reacþii ale
unor politicieni vizavi de activi-
tatea pe care o desfãºoarã jude-
cãtorul Livia Stanciu”, a spus
preºedintele ICCJ, la intrarea în
sediul Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM). Întrebatã
cum comenteazã afirmaþiile lui
Traian Bãsescu, potrivit cãrora
nu o sunã nici pe ea ºi nici pe
altcineva ”din silã”, Stanciu a
rãspuns: ”Nu vreau sã intru în
acest gen de dialog. Aºa cum am
spus-o ºi în perioadele anterioa-
re, nu m-a sunat preºedintele sta-
tului, nu înþeleg de ce ar trebui
sã mã sune acum”.

“Aceastã mãsurã de reducere
a TVA la alimente, coroboratã ºi
cu controalele ANAF, vor duce la
crearea unui mediu concurenþial

TVA va fi redusã la 9%, din luna iunie,
pentru toate produsele agro-alimentare

miliarde lei au fost deja încasaþi su-
plimentar în primul trimestru, faptul
cã este uºor de administrat printr-o
aplicarea generalã la toate alimentele
ºi bãuturile nealcoolice, precum ºi la
serviciile de alimentaþie publicã, re-
ducerea evaziunii, creºterea compe-
tiþiei, ponderea cheltuielilor cu ali-
mente în veniturile populaþiei, sigu-
ranþa alimentarã, locurile de muncã
fiscalizate în agriculturã, industria agroali-
mentarã ºi alimentaþia publicã. “Când TVA de
9% intrã în vigoare la 1 iunie, trebuie sã se
ducã aproape toatã în preþ”, a spus Ponta,
care a cerut ministerului Agriculturii ºi ANAF
sã verifice dacã diminuarea TVA va fi reflec-

tatã în preþ. El a precizat cã Guvernul s-a
consultat cu Banca Naþionalã, Fondul Mone-
tar Internaþional ºi Comisia Europeanã ºi cã
nu se aºteaptã la “foarte multe felicitãri”, dar
cã instituþiile respective au înþeles care este
strategia pe termen mediu ºi lung.

Taxa pe valoarea adãugatã va fi redusã la 9%, din luna iunie, pentru toate
produsele agro-alimentare, inclusiv la bãuturi nealcoolice ºi la servicii de
alimentaþie publicã, a anunþat premierul Victor Ponta. Cota standard va fi
redusã la 20% din ianuarie. El a precizat cã TVA va fi redusã la toate ali-

mentele, fãrã diferenþieri, pentru o aplicare simplificatã, dar ºi la bãuturile
nealcoolice ºi serviciile de alimentaþie publicã.

Ministrul Agriculturii: Reducerea TVA la alimente
va scãdea preþurile ºi va relansa consumul

Reducerea TVA la alimente la 9% va duce la scãderea preþurilor,
relansarea consumului ºi la colectarea mai bunã la buget, a
declarat pentru MEDIAFAX ministrul Agriculturii, Daniel Con-
stantin, care va începe consultãri cu industria, pentru a se asigura
cã mãsura va produce efectele dorite.

corect. Vom avea evaziune mult
mai puþinã ºi preþuri mai mici. Re-
ducerea TVA va avea ca efect scã-
derea preþurilor, relansarea con-

sumului ºi o colectare mai bunã
la bugetul de stat. De mâine vor
începe consultãrile cu producãto-
rii, cu industria ºi cu marile lan-
þuri de magazine, pentru a ne asi-
gura cã mãsura va produce efec-
tele dorite”, a afirmat ministrul.

Acesta a adãugat cã scãderea
taxei pe valoarea adãugatã este
unul dintre cele mai importante
obiective ale mandatului sãu de
ministru. “Sper cã putem sã re-
ducem la minim posibil evaziunea
fiscalã ºi în felul acesta sã salvãm

societãþi ºi locuri de muncã. Cel
mai important obiectiv este acela
de a reduce preþurile, lucru de
care vor beneficia toþi românii.
Scãderea preþurilor va duce la re-
lansarea consumului, ceea ce se
traduce prin venituri mai mari la
bugetul de stat”, a arãtat el. Con-
stantin a mai spus cã reducerea
TVA va da “o gurã de oxigen” sec-
torului de lapte, dupã eliminarea
cotelor, de la 1 aprilie, dar ºi celui
de carne, afectat de embargoul
impus Rusiei.
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Fostul preºedinte al þãrii, Tra-
ian Bãsescu, este un om rãvã-
ºit, neînþeles, nescutit sau pân-
dit de necazuri. Nu-ºi maschea-
zã angoasele. La B1TV, unde a
fost invitat, a spus multe, cum
face omul – necenzurat la vor-
bã – la supãrare, deºi domnia
sa este fostul preºedinte
al þãrii, la capãtul a douã
mandate înnãdite de
domnie proprie, ºi oricât
de erodat sufleteºte ar fi,
magnitudinea uitãrii de
sine trebuie sã prevale-
ze, prin întruchiparea de
principii, nu de afecte pa-
sagere. Apoi, alegând
pentru spovedanie prima
zi din Sãptãmâna Patimi-
lor, când dogmele creº-
tine recomandã o atitu-
dine evlavioasã, smere-
nie, pãstrarea liniºtii su-
fleteºti, iertarea recipro-

MIRCEA CANÞÃR

Gâlceava cu sine a lui TGâlceava cu sine a lui TGâlceava cu sine a lui TGâlceava cu sine a lui TGâlceava cu sine a lui Traian Bãsescuraian Bãsescuraian Bãsescuraian Bãsescuraian Bãsescu
cã între oameni, n-a prea nime-
rit-o. Calendaristic. Dar sã nu-
i pretindem lui Traian Bãsescu,
adulat pe vremuri de toatã inte-
lighenþia, altceva decât abjurãri
de la disciplina Bisericii Orto-
doxe. Oricum, supãrarea sa
pãrea o revãrsare de ape dupã

un potop. Atacurile sale la Jus-
tiþie, dobândind interpretãri din-
tre cele mai neclare, nu mai tre-
buie comentate. În subsidiar
însã, supãrat de regimul de arest
al Elenei Udrea, Traian Bãses-
cu a enunþat mai multe puncte
de vedere, majoritatea îndoiel-

nice, fiind ultimul
îndreptãþit la ase-
menea raþiona-
mente. Mai ales
cã niciodatã ca
preºedinte al þãrii
nu l-a interesat,
fie ºi între altele,
aºa ceva. A fost
permanent într-un
rãzboi cu toatã
lumea. Adicã pe
baricade conflic-
tuale. Rãzbunân-
du-se crunt pe
toþi adversarii po-
litici dar ºi pe mulþi

dintre cei care i-au fost colabo-
ratori, nu mai poate face insi-
nuãri la ingratitudine, ci mai de-
grabã la ... justiþia imanentã. A
fost o rupere de nori la gura lui
Traian Bãsescu. ªi în atacurile
sale devastatoare la procurori
a folosit, nu pentru prima datã,
termenul de „guantanamizare”,
aluzie fireºte la ceea ce nu de-
mult, mai exact în decembrie
anul trecut, ”Raportul Fein-
stein”, dupã numele preºedin-
tei Comisiei Senatului ameri-
can de supraveghere a CIA –
Diane Feinstein – dat publici-
tãþii a dezvãluit. Numai cã pro-
gramul de tehnici brutale, fo-
losit la Guantanamo, fusese
oprit din 2006, de însuºi Geor-
ge Bush, iar Barack Obama i-
a pus capãt formal în 2009
dupã ce un raport al lui Panet-
ta îi demonstrase ineficienþa.
Cã într-un discurs, Barack

Obama i-a calificat drept „pa-
trioþi” pe cei care utilizaserã
metodele de torturã nu se mai
pune. Revelaþiile Senatului
american demontreazã clar cã
Patriot Act, promulgat în
panica ivitã dupã atentatele
din 11 septembrie, a deschis
poarta practicilor barbare ºi
ineficiente. Mai concis: Traian
Bãsescu a evocat „guantana-
mizarea” aºa cum se practica,
sã admitem cel mai târziu pânã
în 2009. O confirmã Raportul
Feinstein, deja publicat de edi-
tura Arena în Franþa. Nu ºtim
dacã Traian Bãsescu a spus o
imensã prostie, nici n-ar fi pen-
tru prima datã, dar admitem cã
afirmaþia este încãrcatã de un
risc devastator. Supãrarea de
care este cuprins nu poate sã-
l conducã ºi la pierderea bu-
solei. Deºi, ºtie mai multe de-
cât noi.

În cadrul discuþiilor, preºedin-
tele Comisiei pentru Transporturi
ºi Energie, senatorul Mihai Fi-
for a salutat construirea unei
Uniuni Energetice, punând ac-
cent pe importanþa elaborãrii
unei fiºe detaliate de þarã care
sã includã toate aspectele con-
crete privind implementarea
Uniunii Energetice ºi în care tre-
buie sã se regãseascã interesele
României, se precizeazã într-un
comunicat de presã remis redac-
þiei. „Cât de bine vor fi repre-
zentate interesele noastre în
Uniunea Energeticã? Trebuie sã
avem o voce puternicã pentru cã
nu multe þãri au resursele ºi teh-
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Sãptãmâna trecutã, senatorii Comisiei pentru Trans-
porturi ºi Energie au discutat cu reprezentanþii Autori-
tãþii Naþionale de Reglementare în domeniul Energiei,
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici ºi Mijlo-
cii ºi Mediului de Afaceri ºi  Ministerului Afacerilor
Externe pe marginea celor trei Comunicãri  ale Comi-
siei Europene privind Uniunea Energeticã. Temele ce-
lor trei comunicãri se referã la: strategia cadru privind
o Uniune Energeticã, „Protocolul de la Paris – un plan
pentru combaterea schimbãrilor climatice la nivel global
dupã anul 2020” ºi atingerea þintei de 10% privind in-
terconectarea în domeniul energiei electrice.

nologia noastrã. România a avut
ºi poate avea autonomie pe ter-
men lung. Trebuie sã evidenþiem:
independenþa energeticã a Ro-
mâniei, necesitatea dezvoltãrii
unei pieþe interne a energiei efi-
ciente, care sã asigure creºtere
economicã, locuri de muncã ºi sã
atragã investiþii. Trebuie sã pu-
nem accent pe  valorificarea re-
surselor energetice autohtone –
potenþialul din Marea Neagrã, de
exemplu, necesitatea finanþãrilor
comunitare pentru proiecte loca-
le, importanþa obþinerii sprijinu-
lui politic ºi financiar pentru pro-
iecte energetice care vizeazã
regiuni vulnerabile ale Europei,

pentru Centrul ºi Sud-Estul Eu-
ropei. În aceste condiþii, statele
membre trebuie încurajate în a-
ºi alege mixul energetic. Româ-
nia trebuie sã se refere inclusiv
la menþinerea posibilitãþii de uti-
lizare a energiei nucleare având
în vedere rolul acesteia pentru
reducerea  emisiilor de gaze cu
efect de serã ºi de consolidare a
securitãþii energetice”, a subliniat
Mihai Fifor.

„Rezultatul negocierilor de la
nivel internaþional ar trebui sã
se concretizeze într-un instru-
ment juridic”

Strategia cadru privind o Uni-

une Energeticã propune o remo-
delare a sistemului energetic din
Europa care prevede implemen-
tarea noilor tehnologii ºi orienta-
rea consumului cãtre resurse sus-
tenabile ºi eficiente, dar ºi o con-
curenþã crescutã pe piaþa ener-
giei ºi preþuri mai accesibile pen-
tru consumatori. „Din perspec-
tiva Comunicãrii privind „Proto-
colul de la Paris – un plan
pentru combaterea schimbãri-
lor climatice la nivel global
dupã anul 2020” este necesar
ca rezultatul negocierilor de la
nivel internaþional sã se concre-
tizeze într-un instrument juridic,
sub forma unui Protocol la Con-
venþia-cadru a Naþiunilor Unite
privind Schimbãrile Climatice, la
care sã participe, în funcþie de
posibilitãþi, toate pãrþile astfel în-
cât sã se asigure la nivel mon-
dial o reducere a emisiilor de cel
puþin 60% pânã în 2050 compa-
rativ cu nivelul emisiilor înregis-
trat în 2010”, se mai spune în
comunicatul respectiv.

Atingerea þintei de 10% privind
interconectarea în domeniul
energiei electrice

A treia comunicare referitoa-
re la atingerea þintei de 10% pri-
vind interconectarea în domeniul
energiei electrice, este un pas
concret în direcþia adoptãrii unei
strategii-cadru pentru o uniune
energeticã rezilientã. O reþea de
energie electricã europeanã in-
terconectatã este vitalã pentru
securitatea energeticã a Europei,
preþuri accesibile pe piaþa inter-
nã, dezvoltarea durabilã ºi decar-
bonizarea mixului energetic, spo-
rirea siguranþei, a fiabilitãþii ºi a
calitãþii aprovizionãrii cu energie
electricã. În vederea atingerii
unui nivel de interconectare elec-
tricã de 10% pânã în 2020, Co-
misia Europeanã considerã cã
este nevoie de voinþa politicã a
statelor membre ºi a tuturor ce-
lorlalþi actori de a îndeplini ob-
iectivele.

MARGA BULUGEAN
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Ambasadorul Republicii Po-
pulare Chineze în România, Xu
Feihong, a venit, ieri, la Craiova
pentru a participa la deschide-
rea lucrãrilor de construcþie a
cartierului de locuinþe de pe stra-
da „Caracal”. Înainte de acest
eveniment, a avut ºi o întâlnire
cu autoritãþile locale în cadrul
cãreia s-a discutat despre urmã-
toarele investiþii pe care chinezii
le-ar putea face aici. „Întâlnirea
a fost foarte fructuoasã pentru
cã ne-a dat prilejul sã aflãm mai
multe amãnunte despre discuþii
pe care le-am avut pânã acum
cu reprezentanþii Ministerului
Economiei din China. Este vor-
ba despre deschiderea unui parc
industrial în Craiova cu firme din
China. În urmã cu câteva luni,
s-a aprobat un schimb comer-
cial între Ministerul Econmiei
din China ºi Ministerul Econo-
miei din România care presupu-
ne dezvoltarea a ºase parcuri
industriale în România cu capi-
tal din China. Una din ºase lo-
caþii se va afla la Craiova”, a
precizat primarul Craiovei, refe-
rindu-se la parcul industrial care
ar urma sã fie deschis la Craio-
va pe baza unei colaborãri ro-
mâno-chineze. Lia Olguþa Vasi-
lescu a menþionat cã s-au purtat

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Aflat în Craiova pentru a inaugura lucrãrile la
cartierul de locuinþe de pe strada „Caracal”,

care se realizeazã cu capital chinez, ambasado-
rul Republicii Populare Chineze în România, Xu
Feihong, a avut ºi o întrevedere cu autoritãþile

din Craiova ºi Dolj. A doua mare investiþie dupã
proiectul imobiliar se pare cã va fi crearea unui

parc industrial în Bãnie care va fi ocupat în
totalitate de investitori chinezi. Autoritãþile
locale i-au transmis ambasadorului cã sunt

interesate de deschiderea unor fabrici pentru
construcþia de trenuri rapide, buldozere ºi com-

ponente de parcuri fotovoltaice.
discuþii aplicate vizavi de tipuri-
le de investiþii care ar putea sã
intre din China pe piaþa din Cra-
iova. „Am avut mai multe reco-
mandãri, dar pe noi ne intere-
seazã trenurile rapide, pe care
Guvernul României vrea sã le in-
troducã ºi în Craiova ºi atunci
de ce nu s-ar produce aici. Am
discutat, de asemenea, despre o
fabricã de buldozere pe care ne-
o dorim la Craiova ºi pentru care
am stabilit deja un prim contact
atunci când am efectuat o de-
plasare în China”, a punctat in-
vestiþiile pe care municipalitatea
le aºteaptã din partea chinezilor.

Ambasadorul
Chinei a remarcat
condiþiile oferite
investitorilor,
în Craiova

Ambasadorul Xu Feihong a
mãrturisit cã a fost o mare plã-
cere sã viziteze Craiova pentru
prima datã, cu atât mai mult cu
cât scopul principal a fost sã
participe la inaugurarea cartie-
rului de locuinþe pe care-l ridi-
cã investitorii din þara sa. Înal-
tul diplomat a scos în evidenþã
colaborarea strânsã între pãrþi-
le românã ºi chinezã, subliniind

faptul cã va impulsiona ºi mai
mult aceastã relaþie în toate do-
meniile. „Am discutat despre
potenþialul uriaº de colaborare
ºi cu toþii avem convingerea cã,
pe fundalul relaþiilor de priete-

nie româno-chineze, putem sã
consolidãm acest lucru la nivel
central ºi local”. Ambasadorul
Chinei a arãtat cã atât munici-
piul Craiova, cât ºi judeþul Dolj
dispun de condiþii favorabile

pentru investiþii. „Craiova este
în colaborare cu China pentru
a înfiinþa un parc industrial, iar
pentru acest proiect, Ministerul
Comerþului din China lucreazã
cu Ministerul Economiei din
România. Sperãm ca firmele
chineze sã foloseascã facilitã-
þile ºi condiþiile favorabile geo-
grafice din Craiova”.

Firmele din China,
invitate sã fabrice
componente
fotovoltaice

Preºedintele Consiliului Jude-
þean, Ion Prioteasa, a amintit
despre colaborarea mai veche
pe care Doljul o are cu provin-
cia Guangdong din China ºi l-a
asigurat pe ambasador cã jude-
þul este pregãtit sã îi primeascã
pe investitorii din þara sa. „Am
abordat mai multe probleme, în

mod special cele de naturã eco-
nomicã. Le-am prezentat des-
chiderea autoritãþilor române,
doljene, ale Craiovei, ale guver-
nului României în ceea ce pri-
veºte investiþiile chineze ºi, de
asemenea, modul în care sun-
tem pregãtiþi sã îi primim pe
investitori în locuri speciale, în
parcurile industriale. Avem fa-
cilitãþi deosebite, sunt acolo in-
vestiþii ale noastre în ceea ce
priveºte aducerea utilitãþilor
pânã la poarta fabricii, absenþa
oricãror taxe”.

Totodatã, preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Priotea-
sa, a afirmat cã investiþiile chi-
neze din România nu sunt la ni-
velul puterii financiare pe care
o are aceastã þarã.  „Respectãm
poporul chinez ºi ne simþim
foarte apropiaþi, dar considerãm
cã investiþiile chineze în Româ-
nia sunt foarte mici, schimburi-
le comerciale fiind undeva la 4-
4,7 miliarde de dolari, ceea ce
înseamnã foarte puþin pentru
aceastã þarã extraordinarã, pen-
tru aceastã putere economicã fi-
nanciarã, politicã, militarã cum
este China”.

Cât priveºte Craiova, Ion
Prioteasa i-a prezentat ambasa-
dorului Chinei câteva avantaje
pe care le-ar avea o investiþie
în componente fotovoltaice.
„Având în vedere cã judeþul
Dolj este cel mai însorit din Ro-
mânia, cu 210 zile de soare pe
an, o fabricã care ar produce
componente pentru captarea
energiei solare, deschisã la Cra-
iova, ar fi binevenitã. Compo-
nentele ar putea sã se vândã nu
doar în România, ci în toatã
Uniunea Europeanã având în
vedere situaþia energeticã care
preocupã, în prezent, întreaga
Europã”, a menþionat preºedin-
tele Ion Prioteasa.
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Cartierul de locuinþe va fi com-
pus din 23 de blocuri cu câte zece
etaje fiecare. Printre altele, locata-
rilor le vor asigurate locurile de
parcare la sol ºi într-o clãdire de
parcare multietajatã. În incinta
complexului, se va afla ºi o pisci-
nã ce va funcþiona cu circuit în-
chis, numai pentru riverani. La
parterul blocurilor, vor exista ca-
binete medicale, farmacii, grãdini-
þe, restaurante ºi cafenele. „Car-
tierul va avea absolut toate funcþi-
onalitãþile, inclusiv grãdiniþã, locuri
de parcare, spaþii comerciale, ba
chiar ºi o piscinã. Vor fi la preþuri
aproape de dumping pentru piaþa
româneascã, de 400 de euro pe

metru pãtrat, aproape locuinþe so-
ciale. Dar vreau sã vã spun cã vor
fi de cea mai bunã calitate, toate
materialele de construcþie vor res-
pecta standardele pe care le pre-
vede legislaþia româneascã. Chiar
dacã investiþia vine din partea Chi-
nei, cei care vor lucra aici, în acest
ºantier, vor fi români. Firmele sub-
contractoare sunt din zona noas-
trã ºi, de asemenea, materialele de
construcþie vor fi luate de pe piaþa
craioveanã”, a declarat primarul
Lia Olguþa Vasilescu, care a þinut
sã mulþumeascã ºi ministrului Apã-
rãrii, Mircea Duºa. Acesta a cedat
terenul fostei unitãþi militare de pe
„Caracal”, fiind prezent ºi el la in-
augurarea lucrãrilor.

Cartierul va fi
ridicat în doi ani

Cartierul urmeazã sã fie construit
în doi ani de constructorul Shan-
dong Ningjian Construction Group
Co Ltd. din China. Reprezentantul
firmei constructoare a anunþat cã
vor fi ridicate 187 garsoniere, 1.035
apartamente cu douã camere, 543

S-a dat start la construcþiaS-a dat start la construcþiaS-a dat start la construcþiaS-a dat start la construcþiaS-a dat start la construcþia
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În prezenþa premierului Victor Ponta ºi a
ambasadorului Chinei în România, Xu Feihong,
primarul Lia Olguþa Vasilescu ºi constructorul
chinez, Shandong Ningjian Construction Group
Co Ltd., au pus, ieri, piatra de temelie a cartie-
rului de locuinþe. În urmãtorii doi ani, pe bule-
vardul „Caracal”, vor fi construite 1.863 de lo-
cuinþe, care vor fi vândute la un preþ de 400 de
euro pe metru pãtrat. Constructorul chinez pro-

apartamente cu trei camere ºi 54
apartamente pe douã niveluri. „Este
un proiect pentru bunãstarea vieþii
craiovenilor ºi va genera locuri de
muncã, creºtere economicã ºi îm-
bunãtãþirea nivelului de trai. Este un
proiect important al firmelor chi-
neze care opereazã în România ºi
va deschide un nou domeniu de
colaborare reciproc avantajoasã în-
tre China ºi România, un punct cul-
minant între China ºi Europa Cen-
tralã ºi de Est. Aº dori sã vã pro-
mit, în numele grupului Shandong
Ningjian, cã în procesul de con-
strucþie vom acorda mare atenþie
pentru calitatea construcþiei ºi vom
selecta echipe de constructori per-

formante din UE, iar toate construc-
þiile vor fi conform criteriilor euro-
pene. Nu în ultimul rând, vom de-
pune toate eforturile pentru accele-
ra construcþia acestui proiect ºi sã
aducem un cartier frumos ºi co-
mod pentru cetãþenii Craiovei”, a
promis constructorul chinez în faþa
oficialitãþilor din România ºi China.

Proiectul este susþinut ºi de
ambasadorul Chinei la Bucureºti,
Xu Feihong, care a fost prezent la
inaugurarea ºantierului. „Proiectul
de la Craiova este un model de co-
laborare pragmaticã între China ºi
România ºi deschide un nou mo-
del de colaborare între cele douã
state. Este pentru prima datã când
un proiect se realizeazã în urma
unui acord între o firmã din China
ºi o autoritate localã din România.
Trebuie sã studiem acest tip de co-
laborare ºi sã-l rãspândim. Sper ca
aceste proiecte, prin efortul am-
belor pãrþi, sã poatã sã dea cât mai
multe roade ºi sã înfloreascã în
beneficiul celor douã popoare”, a
spus înaltul diplomat chinez.

Victor Ponta
a lãudat
perseverenþa
primarului
Craiovei

Premierul Victor Ponta a lãudat
perseverenþa primarului Lia Olgu-
þa Vasilescu pentru demararea

acestui proiect imobiliar. „Anul tre-
cut era totul pregãtit pentru vizita
în China, ºi doamna Vasilescu, aºa
cum o cunoaºteþi foarte bine, mi-
a zis cã nu se poate sã nu fie ºi ea
prezentã sã semneze un Memoran-
dum pentru un cartier de locuinþe
la Craiova. Dupã cum o cunoaº-
teþi, nu am reuºit sã îi spunem nu.
ªi aºa s-a semnat acel Memoran-
dum în faþa celor doi prim-miniºtri.

Puþini am crezut atunci cã o sã se
ºi întâmple acest lucru, mã bucur
cã doamna primar a crezut acest
lucru ºi, în doar câteva luni, sun-
tem aici pentru a vedea cã se pune
în aplicare. Sunt cu atât mai bu-
curos cã a avut ea dreptate. Vreau
sã le urez constructorilor mult suc-
ces în ce au de fãcut, sunt con-
vins cã experienþa lor, alãturi de cea
a românilor care vor lucra pe ºan-
tier, va aduce un rezultat foarte
bun”, a declarat premierul Româ-
niei, Victor Ponta.

„Aceste
parteneriate
sunt soluþia
cea mai bunã”

Dupã momentul discursurilor
oficiale, premierul Victor Ponta,
primarul Lia Olguþa Vasilescu, am-
basadorul ºi constructorul chinez
au îngropat simbolic, la temelia car-
tierului, o capsulã a timpului care
sã aminteascã de aceastã zi. „Ne
dorim ca acest proiect sã aibã suc-
ces pentru cã avem nevoie de par-
teneriate între autoritãþile locale ºi
companii pentru dezvoltarea de pro-
iecte. Nu vom putea face totul doar
de la Guvern, doar prin ANL sau
doar prin proiecte strict private.
Aceste parteneriate sunt soluþia cea
mai bunã (...). Vã spun ca un om
care a fost de multe ori în China,
cei de acolo chiar ºtiu sã constru-
iascã. Nu avem noi unde sã con-
struiascã ei cât ar putea sã o facã”,
a mai declarat Victor Ponta.

mite cã apartamentele vor fi de cea mai bunã
calitate, urmând sã se foloseascã materiale ºi
o tehnicã de construcþie care vor respecta nor-
mele europene. Tot ieri, prim-ministrul Victor
Ponta, alãturi de ministrul Dezvoltãrii Regio-
nale, Liviu Dragnea ºi primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu au participat ºi la inaugura-
rea Cãminului de bãtrâni de pe strada „Tabaci”,
care a fost proaspãt renovat.
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Reamintim cã, Ionel Olaru zis
„Calu”, de 35 de ani, din Craiova,
Aurel Vrabie, de 19 ani ºi Janina Ta-
bacu, de 25 de ani, ambii din comu-
na Vârvorul de Jos, au fost reþinuþi
pe 11 noiembrie 2012, în urma acti-
vitãþilor desfãºurate de poliþiºti din
cadrul Serviciului de Investigaþii Cri-
minale sub coordonarea unui pro-
curor al DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova. Acþiunea a fost dema-
ratã dupã ce o tânãrã de 15 ani a

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Curtea de Apel Craiova a pronunþat, luni,
sentinþa definitivã în procesul în care Janina
Tabacu, „blonda senzualã” care racola clienþi
din ziare ºi un complice al ei au fost condam-
naþi pentru trafic de minori, dupã ce o tânãrã
de 15 ani, pe care o obligau sã se prostitueze,

a fugit ºi i-a denunþat. Femeia a fost condam-
natã la 3 ani de închisoare, iar complicele ei,
recidivist, a primit 10 ani de detenþie. Femeia
s-a prezentat, luni seara, la arestul IPJ Dolj,
fiind încarceratã, dupã cum au precizat repre-
zentanþii unitãþii.

sunat pe 112 anunþând cã fusese
sechestratã de doi bãrbaþi ºi þinutã
câteva zile într-un apartament din
zona centrului comercial “Billa”,
unde fusese obligatã sã se prostitu-
eze. Poliþiºtii ºi procurorii DIICOT
Craiova au stabilit cã Ionel Olaru zis
“Calu”, condamnat la o pedeapsã de
20 de ani închisoare pentru omor ºi
eliberat condiþionat în iunie 2011, cu
un rest de pedeapsã de 2.362 zile, a
cunoscut-o la începutul lui 2012 pe

Janina Tabacu. Cei doi s-au mutat
împreunã ºi, ca sã întreþinã familia,
Janina s-a apucat de practicarea
prostituþiei. Clienþii erau gãsiþi prin
publicarea unor anunþuri la ziar, de
“blonda senzualã”, cum îºi spunea
Janina. La începutul lunii septembrie
2012, “Calu” a cunoscut-o pe G. C.,
în vârstã de 14 ani, i-a propus sã se
mute împreunã (profitând de lipsa
Janinei), a luat-o acasã ºi a pus-o la
aceeaºi muncã. La revenirea în Cra-
iova, Olaru s-a mutat cu amebele
femei într-un apartament din zona
“Billa”, unde ºi-au continuat activi-
tatea. Marius Vrabie, care îi cunoº-
tea pe Olaru ºi pe Janina Tabacu ºi
ºtia cu ce se ocupã, ºi-a adus ºi el
prietena, pe P. M., de 15 ani, tot în
apartamentul de la “Billa”, unde fata
a stat pânã pe 9 noiembrie, când Io-
nel Olaru a lovit-o din cauza unei
discþii telefonice. Când a rãmas sin-
gurã, fata a fugit ºi a sunat la Poliþie.

Cei trei au fost arestaþi, iar pe 8
februarie 2013 s-a înregistrat la Tri-
bunalul Dolj dosarul în care au fost
trimiºi în judecatã pentru trafic de
minori. Aurel Vrabie a fost condam-
nat la 4 ani ºi 6 luni de închisoare

încã de la primul termen, sentinþa
în cazul sãu rãmânând definitivã,
iar faþã de “Calu” ºi Janina Tabacu
a continuat procesul, pânã în apri-
lie 2013, când judecãtorii de la Tri-
bunalul Dolj l-au condamnat pe
Olaru la 10 ani de închisoare, iar pe
Janina Tabacu 4 ani de închisoare
cu executare ºi o amendã penalã de
300 de lei pentru prostituþie. Atât
inculpaþii, cât ºi procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova au
declarat apel, iar pe 23 octombrie
2013 Curtea de Apel Craiova a ad-
mis apelurile, a desfiinþat sentinþa
ºi a dispus rejudecarea cauzei la in-
stanþa de fond. Noua sentinþã a Tri-
bunalului a fost pronunþatã pe 5

decembrie 2014, judecãtorii menþi-
nându-i Janinei Tabacu pedeapsa de
4 ani, în timp ce Ionel Olaru a obþi-
nut reducerea pedepsei cu un an,
fiind condamnat la 9 ani de închi-
soare. ªi de aceastã datã inculpaþii,
dar ºi procurorii DIICOT au fãcut
apel, soluþionat luni, 6 aprilie a.c.,
de Curtea de Apel Craiova. Instan-
þa a admis apelurile, a schimbat ho-
tãrârea de pe fond ºi a decis ca
„blonda senzualã” sã execute 3 ani
de închisoare, iar Ionel Olaru 10 ani.
Dupã ce a aflat hotãrârea instanþei,
Janina Tabacu s-a prezentat la ares-
tul IPJ Dolj, luni seara, urmând sã
fie transferatã în penitenciar pen-
tru ispãºirea pedepsei.

Poliþiºti din cadrul Secþiei 4 Cra-
iova împreunã cu colegi din ca-
drul Secþiilor de Poliþie 5 ºi 6 Cra-
iova ºi sprijiniþi de „mascaþi” ai
Serviciului Acþiuni Speciale, au
fãcut, ieri dimineaþã, 12 perche-
ziþii în Craiova - dintre care 8 la
locuinþele unor persoane, iar alte
4 la puncte de lucru ale unor so-
cietãþi comerciale din Piaþa Cen-
tralã Craiova. Acþiunea s-a desfã-
ºurat în cadrul unui dosar în care
mai mulþi craioveni sunt bãnuiþi de
deþinere de produse din tutun în
afara antrepozitului fiscal ºi fãrã
timbru de marcaj. În urma per-
cheziþiilor, oamenii legii au desco-
perit ºi ridicat în vederea confis-
cãrii 2906 pachete (58 120 þiga-
rete) fãrã timbru de marcaj fiscal,
provenind din Moldova ºi Ucrai-

na, valoarea pe piaþa neagrã a þi-
gãrilor ridicându-se la peste
27.000 lei. Pachetele de þigãri au
fost predate Direcþiei Vamale din
Craiova care urmeazã sã stabi-
lieascã cu exactitate prejudiciul
adus de cãtre suspecþi bugetului
de stat. Opt persoane cu vârste
cuprinse 35 ºi 48 de ani au fost
de asemenea ridicate ºi duse la
sediul Secþiei 4 Poliþie Craiova
pentru audieri ºi continuarea cer-
cetãrilor.

„În cauzã se continuã cercetã-
rile sub aspectul comiterii infrac-
þiunii de contrabandã cu þigãri.
Acþiunea a beneficiat de sprijinul
operativ ºi de specialitate al ofi-
þerilor SIPI Dolj”, a precizat sub-
comisar Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

Poliþiºtii craioveni au
fãcut, ieri, 12 percheziþii
în Craiova, la punctele
de lucru ale unor socie-
tãþi comerciale ºi locuin-
þele unor persoane
bãnuite de contrabandã
cu þigãri. Oamenii legii
au ridicat aproximativ
3000 pachete þigarete
fãrã timbu de marcaj
fiscal, în valoare de peste
27.000 lei, opt persoane
fiind aduse la sediul
Poliþiei pentru audieri.

Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova ºi procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova l-au
prins în flagrant pe Ionel Ciprian
Coravu, în timp ce încerca sã vân-
dã un kilogram de cannabis, pentru
suma 10.000 de lei, în oraºului Tur-

Poliþiºtii specializaþi în combaterea criminalitãþii
organizate din Craiova ºi procurori DIICOT Craiova

au fãcut o capturã impresionantã, descoperind ºi
confiscând douã kilograme de cannabis. Un bãrbat a
fost arestat asearã, în acest dosar, iar complicele sãu

cercetat sub control judiciar. 

ceni, judeþul Gorj. Dupã
prinderea în flagrant,
poliþiºtii ºi procurorii au
efectuat douã perchezi-
þii, una la locuinþa bãrba-
tului prins în flagrant ºi
cealaltã la un complice al
sãu, în urma descinderi-

lor fiind identificate ºi ridicate apro-
ximativ un kilogram de canabis îm-
pãrþit în zece pungi, gata pregãtit
de vânzare, dar ºi pungi cu seminþe
de canabis, precum ºi ghivece cu
plante de cannabis. Dupã audierea
celor doi bãrbaþi, procurorul de caz
a dispus reþinerea pentru 24 de ore

a lui Ionel Ciprian Coravu, care a
fost, ieri,  prezentat Tribunalului
Dolj, cu propunere de arestare pre-
ventivã. Magistraþii au admis pro-
punerea procurorilor ºi au dispus
arestarea preventivã a inculpatului
pentru 30 de zile sub acuzaþia de
cultivare ºi vânzare de droguri de
risc. Faþã de cel de-al doilea bãrbat
a fost dispusã mãsura controlului
judiciar, pentru 30 de zile. Acþiunea
s-a desfãºurat cu suportul de spe-
cialitate al Serviciului de Operaþiuni
Speciale Craiova ºi cu sprijinul jan-
darmilor Grupãrii de Jandarmi Mo-
bile Craiova.

O mulþime de elevi din Craiova ºi din judeþ au trecut
deja pragul unitãþilor de pompieri, în cadrul programului
“ªcoala Altfel”. Astfel, în perioada 6 – 10 aprilie a.c.,
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al jude-
þului Dolj are porþile deschise  pentru  a  primi vizita tutu-
ror preºcolarilor ºi elevilor de la unitãþile de învãþãmânt
din Craiova ºi din judeþcare vor sã afle cât mai multe
despre activitatea salvatorilor din cadrul unitãþii. Cei mici
au prilejul sã vadã autospecialele de intervenþie, echipa-
mentele ºi mijloacele folosite în diferite situaþii de urgenþã
de cãtre pompieri. Peste 150 de copii s-au ,,împrietenit”
cu pompierii pânã acum ºi sunt aºteptaþi ºi alþii.

Porþi deschise la ISU Dolj în cadrul programului “ªcoala Altfel”
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Universitãþii Spiru Haret  prin
Facultatea de Management Finan-
ciar Contabil Craiova desfãºoarã
ºi în acest an  pânã pe 10 aprilie
2015 Programul Sã ºtii mai mul-
te, sã fii mai bun! . Elevii de liceu
sunt invitaþi sã facã vizite de in-
formare, studiu ºi iniþiere în atmo-
sfera universitarã, sã se întâlneas-
cã ºi sã dialogheze cu cadre di-
dactice universitare, studenþi,
masteranzi, specialiºti din diverse
domenii. « Suntem bucuroºi sã-i
avem oaspeþi în campusurile Uni-
versitãþii Spiru Haret, unde, cu
certitudine, vor fi curioºi ºi dor-
nici sã cunoascã mai multe despre
oferta noastrã educaþionalã, sã
desluºeascã tainele domeniilor ºi

În cadrul Programului „ªcoala Altfel”:

Universitatea Spiru HaretUniversitatea Spiru HaretUniversitatea Spiru HaretUniversitatea Spiru HaretUniversitatea Spiru Haret
îºi deschide porþileîºi deschide porþileîºi deschide porþileîºi deschide porþileîºi deschide porþile

 Astãzi:
 10.00 - 10.15 Primirea participanþilor, prezentarea gazdelor (ca-

dre didactice ºi studenþi), prezentarea Facultãþii de Management Finan-
ciar Contabil ºi Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã, prezenta-
rea bazei materiale  Conf.univ.dr. Costache Gheorghe, lect.univ.dr. Firi-
cã Cristian, Prof.univ.dr.Matei Viorel, conf.univ.dr. Moise Simona
 10.15 – 10.30  Prezentarea ofertei educaþionale a facultãþilor:

specializãri, facilitãþi, dotãri, motivaþii, competenþe dobândite.  Vizita-
rea spaþiilor  educaþionale, distribuirea de materiale publicitare. Decan,
Prof.univ.dr. Viorel Matei , lect.univ.dr. Firicã Cristian
 10.30 – 11.30  Discuþii libere cadre didactice – elevi. Cadrele

didactice se prezintã ºi rãspund la întrebãrile elevilor. La discuþii participã
cadrele didactice prof.univ.dr. Viorel Matei, Conf.univ.dr. Costache Gheor-
ghe
 11.30 – 12.30 - Platforma Blackboard – instrumentul ideal pen-

tru un învãþãmânt performant - Prezentarea platformei de învãþare, co-
municarea student-profesor, simularea unei evaluãri, pe un test de cultu-
rã generalã în cadrul Platformei e-learning Blackboard.

specializãrilor ce se studiazã aici,
sã cunoascã baza materialã, sã
întrebe ºi sã dezvolte împreunã cu
profesioniºti recunoscuþi lãmuriri
cu privire la orientarea ºcolarã ºi

profesionalã viitoare », a precizat
conf.univ.dr Aurelian Bondrea,
rectorul Universitãþii.

MARGA BULUGEAN

Mobilizaþi încã de la primele ore
ale dimineþii, de cãtre cadrele di-
dactice ale instituþiei, micuþii au tra-
tat acest eveniment cu seriozitate,
motiv pentru care acþiunea de eva-
cuare a acestora s-a realizat în mai
puþin de patru minute.  

Sunetele fluierului pe culoarele
instituþiei, alerta pompierilor de a
stinge cât mai repede focul, dar
ºi imaginea unui eveniment neplã-
cut nu i-au speriat, deloc, pe
preºcolarii nãzdrãvani, adunaþi în
curtea grãdiniþei de cãtre profe-

Prichindeii de la Grãdiniþa „Tudor Vladimirescu”
au învãþat cum sã se comporte la un incendiu

Ieri, în cadrul programului ªcoala Altfel “Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun”, un exerciþiu
al pompierilor de la Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã Dolj, desfãºurat la Grãdiniþa
cu program prelungit ”Tudor Vladimirescu”, din Craiova, s-a transformat într-un adevã-
rat spectacol pentru cei aproximativ 160 de preºcolari din aceastã grãdiniþã.

sorul coordonator al acþiunii,
Georgeta Puiu. Ba din contrã, adu-
narea rapidã în curtea grãdiniþei i-
a determinat sã aplaude ºi sã se
bucure ca la un adevãrat specta-
col. “Tematica acestei acþiuni a
fost creºterea siguranþei preºco-
larilor ºi a personalului grãdiniþei
în caz de un incendiu. Astfel, prin
intermediul educatoarelor ºi a
membrilor comisiei PSI, preºco-
larii au fost informaþi, în cadrul
activitãþilor de cunoaºtere a me-
diului ºi a celor de educaþie pen-

tru societate, cu privire la posibi-
litatea producerii unui incendiu”,
a declarat Maria Dinu, directorul
grãdiniþei. ,,Noi realizãm astfel de
exerciþii de douã ori pe lunã, iar
de aceastã datã, preºcolarii au fost
instruiþi cu privire la evacuarea în
cazul producerii unui incendiu”, a
precizat educatoarea Florea Simo-
na. Obiectivele principale al aces-
tui exerciþiu au constat în cunoaº-
terea procedurilor de gestionare a
situaþiilor de crizã, a regulilor de
bazã privitoare la protecþia  în caz
de incendiu, de cãtre tot persona-
lul gradinitei, dar ºi a modului de
acþiune în acest caz. Locotenen-
tul Anghel Andei a recunoscut cã
exerciþiile de evacuare au devenit,
deja, o tradiþie a colaborãrii cu
Gradiniþa “Tudor Vladimirescu”.
„Ne bucurã faptul cã aceste eve-
nimente sunt organizate mai des,
iar copiii sunt instruiþi, începând

de la vârste mici, asupra modului
de comportare în cazuri extreme.
În afarã de programul controale-
lor, realizat la instituþiile de învã-
þãmânt,  rãspundem ºi solicitãri-

lor altor ºcoli, aºa cum a fost ºi
în acest caz”, a precizat reprezen-
tantul ISU Dolj. 

LAURA MOÞÎRLICHE

Centrul Social „Renaºterea” a gãzduit o acþiune
caritabilã, care a reunit Festivalul „Îngerul a strigat”
ºi închiderea campaniei „Dar cu drag de mãrþiºor”,
organizatã de Fundaþia „Cuvântul care zideºte”, a
Mitropoliei Olteniei. La eveniment au participat elevi
ai mai multor instituþii de învãþãmânt preuniversitar

Lansare de carte la Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”
organizeazã astãzi, ora
11:00, în sala Acad. Dinu C.
Giurescu, evenimentul de
lansare a volumului Familia
al autoarei Alina Emilia
Felicia Nicu. Invitaþi în
cadrul evenimentului: prof.
Vasilica Popescu, prof.
Paulica Petronica Manole,
prof. univ. dr. Iulian M.
Nedelcu, prof. pentru învãþã-
mântul primar Marian Ciu-
perceanu, conf. univ. dr. Alina
Livia Nicu. Lansarea de carte
este însoþitã de expoziþia de
picturã cuprinzând lucrãrile
autoarei care au ilustrat cele
douã cãrþi publicate pânã
acum. (M.Bulugean)

„Îngerul a strigat” pentru copiii cu probleme
din Craiova, care au prezentat un program artistic,
prilejuit de Sãrbãtorile Pascale. În timpul manifestãrii,
s-au remarcat reprezentanþii Grãdiniþei „Floare de colþ”,
din cadrul ªcolii Gimnaziale „Nicolae Romanescu” din
Craiova, ai Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti” ºi ai
ªcolii Gimnaziale „Sf. Gheorghe” din Craiova. Re-

prezentanþii Fundaþiei „Cuvântul care zideº-
te” au acordat diplome atât voluntarilor care
au contribuit  la desfãºurarea evenimentu-
lui, cât ºi participanþilor. Pr.  Gheorghe Pîr-
va, inspector de „Religie” al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, i-a felicitat pe toþi cei
care au contribuit la buna desfãºurare a eve-
nimentului. Acþiunea caritabilã a fost orga-
nizatã în scopul ajutorãrii copiilor din cadrul
Centrului Social Multifuncþional „Best Life”,
pentru copiii dezavantajaþi, pendinte de Ar-
hiepiscopia Craiovei. La final, Corul Semi-
narului Teologic „Sf. Grigorie Teologul”,
dirijat de prof.  Victor ªapcã, a susþinut un
concert de muzicã religioasã, în cinstea Sfin-
telor Sãrbãtori de Paºte.

CRISTI PÃTRU
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Graþie acordului cadru cu Iranul, ºi rea-
propierii de Cuba, Barack Obama soseºte în
poziþie de forþã la cel de-al 7-lea Summit al
Americilor din 10 ºi 11 aprilie în Panama.
Prima sa participare a fost în aprilie 2009 la
Puerto Espana ( Trinidad Tobago). Nume-
roºi observatori aºteptau atunci ca locata-
rul de la Casa Albã sã-l întâlneascã pe ve-
nezueleanul Hugo Chavez, victima în 2002
a unei tentive de loviturã de stat susþinutã
de George Bush. Obama l-a salutat pe Cha-
vez în spaniolã „Como estas!” ºi a primit
rãspunsul în englezã „I want to be your
friend!”. Preºedintele SUA ºi-a asumat mai
multe decizii de politcã externã în ultima
vreme, chiar dacã momentan Congresul de
la Washington îi pune cum se spune „beþe-
n roate”. În revanºã, preºedinþii þãrilor din
America Latinã râmân dispersaþi, dincolo de
o unanimitate de faþadã. Clou-ul specataco-
lului mediatic din Panama este rezervat în-
tâlnirii oficiale dintre Barack Obama ºi omo-

logul sãu cubanez Raul Castro, prefaþatã de
întinderea de mânã fugitivã, dar în faþa ca-
merelor, la funeraliile lui Nelson Mandela,
în decembrie 2013. Pentru prima datã, cei
doi preºedinþi de þãri, cu relaþii îngheþate
timp de o jumãtate de secol vor discuta
oficial despre negocierile care se poartã
pentru restabilirea relaþiilor diplomatice.
Rãzboiul Rece tropical este revolut. Toþi
preºedinþii latino-amercani, prezenþi la Sum-
mit-ul din Panama, vor celebra acest eve-
niment, considerându-l o sãrbãtoare. Dupã
ce ani la rândul la unison, au reclamat rein-
tegrarea Cubei în instanþele regionale, pre-
cum Organizaþia Statelor Americane (OEA).
Dar singurul sud-american care poate avea
îndreptãþitã legitimitate, în favorizarea rea-
propierii dintre SUA ºi Cuba este Papa ar-
gentinian Francisc, diplomaþia latino-ame-
ricanã fiind în deplin regres. În fine, þãrile
latino-americane nu sunt scutite de proble-
me. Brazilia, cu un preºedinte reales Dilma

Rousseff pare tot mai ispititã de Moscova,
iar în probleme regionale, are dispute cu
vecinii sãi. Brazilia nu îºi respectã obligaþii-
le financiare neplãtindu-ºi facturile la am-
basadele sale. Mexicul face eforturi discre-
te pentru relansarea diplomaþiei sale ºi pen-
tru prima datã participã cu forþe militare în
Haiti ºi Sahara, în pofida unor tradiþii de
nonintervenþie. În Argentina, preºedinta Cris-
tina Kirchner, abia ieºitã dintr-o încurcãtu-
rã teribilã generatã de moartea unui procu-
ror, nu slãbeºte obsesia Malvinelor. Chile,
Uruguay sau Peru joacã un rol mai modest,
în timp ce Venezuela cu reflexele sale antia-
mericane, se confruntã cu sentimentele po-
pulaþiei care cer o reapropiere de SUA. Ame-
rica de Nord ºi America de Sud doresc o
integrare regionalã, cât mai puternicã pe
programe educative ºi pe programe econo-
mice, dar Barack Obama cu siguranþã va
enunþa strategii de dezvoltare, care nu pot
fi sfidate.

O comisie parlamentarã cre-
atã de cãtre Guvernul Tsipras ºi-
a început activitatea sãptãmâna
trecutã, cãutând solicitãri de
despãgubiri adresate germanilor,
inclusiv reparaþii de rãzboi, re-

Descentralizarea Ucrainei
nu va viza apãrarea, securitatea
ºi politica externã

Puterile în Ucraina vor fi descen-
tralizate, însã nu ºi Apãrarea, Secu-
ritatea sau Politica Externã, a anun-
þat preºedintele ucrainean Petro Po-
roºenko în prima reuniune a Comi-
siei Constituþionale, relateazã DPA
în pagina electronicã. Comisia a fost
creatã cu scopul de a prezenta refor-
me constituþionale ca rãspuns la
solicitãri internaþionale, în urma re-
beliunii separatiºtilor proruºi din
estul þãrii. Ministrul rus de Externe
Serghei Lavrov a îndemnat Kievul
sã se punã de acord asupra reforme-
lor cu insurgenþii, care s-au plâns cã
nu au fost incluºi în proces. Liderul
separatist Andrei Purghin a subliniat
cã planul de pace agreat pentru es-
tul Ucrainei include mai multã auto-
nomie pentru regiunile Doneþk ºi
Lugansk, însã a apreciat cã Guver-
nul central intenþioneazã sã se opu-
nã. Lavrov a cerut, de asemenea, atât
relaþii economice speciale între Ru-
sia ºi estul Ucrainei, cât ºi o decizie
cu privire la problema limbii în regiu-
nea controlatã de cãtre separatiºti,
o zonã în care numeroºi locuitori
vorbesc rusã ºi ucraineanã.

Cadavrele a 1.700 de soldaþi
irakieni uciºi de Stat Islamic,
în 12 gropi comune
descoperite la Tikrit

Autoritãþile irakiene au descope-
rit 12 gropi comune în oraºul Tikrit,
în care s-ar afla cadavrele a 1.700 de
soldaþi irakieni capturaþi ºi uciºi de
militanþii grupãrii Stat Islamic în iu-
nie 2014. Cele 12 gropi comune, care
se aflã în apropierea fostei baze ame-
ricane Camp Speicher, au fost des-
coperite dupã ce forþele irakiene au
redobândit recent controlul asupra
oraºului Tikrit, relateazã BBC News
Online. Incidentul din iunie 2014 a
devenit cunoscut dupã ce gruparea
Stat Islamic a postat pe reþelele de
socializare fotografii ºi înregistrãri
video cu execuþia soldaþilor, majori-
tatea ºiiþi. Potrivit unor supravieþui-
tori, extremiºtii sunniþi i-au întrebat
pe soldaþi dacã sunt ºiiþi, înainte de
a-i ucide. Exhumarea cadavrelor a
început la câteva zile dupã ce oraºul
Tikrit a fost eliberat de armata irakia-
nã ºi miliþiile ºiite.

Preºedintele ceh, criticat
pentru reacþia “neadecvatã”
la o declaraþie
a ambasadorului SUA

Preºedintele ceh, Milos Zeman, a
fost criticat de ºeful Guvernului ºi
de alþi oficiali, dupã ce a declarat cã
ambasadorul Statelor Unite Andrew
Schapiro nu este binevenit la Caste-
lul Praga, reºedinþa preºedinþiei, re-
lateazã Radio Free Europe/Radio Li-
berty. eman a fãcut aceastã afirmaþie
în urma unor declaraþii ale lui Scha-
piro pe care le considerã critice la
adresa deciziei sale de a participa la
evenimentele prin care Moscova va
marca sfârºitul celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial. O serie de lideri ai
lumii boicoteazã ceremonia din cau-
za rolului Rusiei în conflictul din
Ucraina. Premierul ceh, Bohuslav
Sobotka, a declarat luni pentru tele-
viziunea publicã cehã cã, în opinia
sa, reacþia preºedintelui a fost “nea-
decvatã”. ”M-aº bucura dacã atitu-
dinea preºedintelui faþã de politica
externã în general ar fi mai profesio-
nistã”, a adãugat ºeful Guvernului.

Cele 15 femei ºi cei zece copii eli-
beraþi de cãtre rebeli islamiºti au fost
rãpiþi în urmã cu un an ºi jumãtate, în
drum spre Damasc ºi Alep. Ei s-au
întors, la bordul unor autobuze, în lo-
calitãþile Nobbol ºi Zahra, douã bas-
tioane ale regimului de la nord de Alep,
încercuite de 18 luni de cãtre grupãri
armate ca Frontul Al-Nusra ºi aripa
sirianã a reþelei Al-Qaida. Apãrãtorii
celor douã localitãþi, de 50.000 de lo-
cuitori, majoritatea ºiiþi, au fost elibe-
raþi în schimbul ºefului unei brigade
islamiste cunoscute sub numele de Ar-
mata Mujahedinilor. Youssef Zawaa a

Adjunctul ministrului elen de Finanþe a declarat cã
Germania datoreazã Greciei aproape 279 de miliarde de

euro ca reparaþii pentru ocupaþia nazistã a þãrii, relateazã
The Guardian în ediþia electronicã. Guverne elene, dar ºi

cetãþeni, solicitã de zeci de ani Germaniei sã le acorde
despãgubiri de rãzboi, însã Executivul grec nu a cuantificat

niciodatã anterior sumele pe care le cere.

stituirea aºa-numitului împrumut
pe care Germania nazistã a obli-
gat Banca Greciei sã i-l acorde
în timpul ocupaþiei ºi restituirea
tezaurelor arheologice furate.
Dimitris Mardas, adjunctul mi-

nistrului de Finanþe, a declarat
luni, în faþa comisiei parlamen-
tare, cã Berlinul datoreazã Ate-
nei 278,7 miliarde de euro, po-
trivit calculelor efectuate de cã-
tre autoritãþi contabile. “Împru-
mutul” din timpul ocupaþiei este
evaluat la 10,3 miliarde de euro.

Campania în vederea obþine-
rii unor compensaþii a luat am-
ploare în ultimii câþiva ani, în
contextul în care grecii au tra-
versat o perioadã extrem de di-
ficilã, din cauza mãsurilor de
austeritate impuse de cãtre UE
ºi FMI în schimbul unui împru-
mut în valoare de 240 de miliar-

de de euro destinat salvãrii Gre-
ciei de la faliment. Alexis Tsi-
pras a acuzat frecvent Germa-
nia pentru dificultãþile care au
decurs din impunerea mãsurilor
de austeritate. Premierul grec a
înfuriat Berlinul ameninþând cu
presiuni în vederea obþinerii de
reparaþii în toiul negocierilor vi-
zând deblocarea unei noi tranºe
din împrumut.  Germania a
respins în mod repetat solicitã-
rile Greciei, subliniind cã ºi-a
onorat obligaþiile, inclusiv printr-
o platã - în valoare de 115 mili-
oane de mãrci germane - efec-
tuatã în 1960.

Susþinãtori ai regimului sirian ºi opoziþia armatã au efectuat un
schimb de prizonieri în apropiere de Alep (nord) - 25 de femei ºi copii

contra unui ºef islamist -, dupã ce luni au fost eliberaþi aproximativ 300
de civili rãpiþi cu o zi înainte, relateazã RFI în pagina electronicã.

fost capturat în urmã cu un an, la un
baraj organizat de cãtre miliþii loiale
regimului.

Schimbul de prizonieri a fost me-
diat de cãtre un partid kurd. Aproxi-
mativ 300 de kurzi au fost rãpiþi pen-
tru o scurtã perioadã de timp dumini-
cã, de cãtre membri ai Frontului Al-
Nusra, în timp ce se duceau din oraºul
Afrin (nord) la Alep ºi Damasc. Cei 300
de civili au fost eliberaþi dupã câteva
ore, dupã demersuri intense întreprin-
se de cãtre lideri ai grupãrilor armate,
în urma unui ultimatum lansat de cãtre
miliþii kurde.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
NOTIFICARE. Lichidator judiciar Popa & Aso-

ciaþii Insolvenþã IPURL, notificã toate pãrþile intere-
sate deschiderea procedurii simplificate de insol-
venþã impotriva debitorului SC COLMAT SRL prin
incheierea din  data  de  24.03.2015 pronuntata de
Tribunalul Dolj, secþia A II-A Civilã, în dosarul nr. 4109/
63/2015. Creditorii pot depune cerere de admitere
a creanþei în condiþiile urmãtoare: -  05.05.2015  ter-
men limitã pentru depunerea cererilor de creanþe;
- 12.05.2015 termen pentru verificarea creanþelor,
întocmirea, afiºarea ºi comunicarea tabelului pre-
liminar  al creanþelor - 02.06.2015 termen pentru
soluþionarea contestaþiilor, întocmirea ºi afiºarea
tabelului definitiv al creanþelor. - 15.05.2015 ora
12:00 adunarea creditorilor la adresa Craiova, str.
Caracal, nr.105, Dolj avand pe ordinea de zi: pre-
zentarea situatiei debitorului, desemnarea Comi-
tetului Creditorilor si a eventualului Presedinte al
Comitetului, confirmarea numirii lichidatorului ju-
diciar Popa&Asociaþii Insolvenþa IPURL ºi aproba-
rea remuneratiei lichidatorului judiciar.

UNIUNEA JUDETEANA A COOPERATIEI DE
CONSUM DOLJ CONVOCATOR În conformitate
cu prevederile Legii 1/2005 si cu art. 15, alin. 4 din
Statutul U.J.C.C. Dolj, Comitetul Director al U.J.C.C.
DOLJ convoacã în data de 28.04.2015, orele 10,
la sediul U.J.C.C. DOLJ, adunarea generala ordi-
nara cu urmãtoarea ordine de zi: - Prezentarea,
discutarea si aprobarea raportului Comitetului
Director al U.J.C.C. Dolj pentru anul 2014 - Infor-
mare privind situatia litigiilor in anul 2014 si a ce-
lor aflate pe rol la data de 30.03.2015 - Informare
privind incasarea cotizatiilor de la societatile co-
operative de consum asociate - Informare privind
derularea contractelor de inchiriere. Discutarea
si aprobarea scoaterii din evidenta a debitelor din
chirii aferente anilor 2007-2011 ce nu mai pot fi
recuperate. - Prezentarea, discutarea si aproba-
rea cheltuielilor cu lucrari de reparatii si intretine-
re a spatiilor proprietate U.J.C.C. Dolj, efectuate in
anul 2014 - Prezentarea, discutarea si aprobarea
Situatiilor financiare ale U.J.C.C. Dolj pentru anul
2014 - Prezentarea Raportului cenzorului pentru
anul 2014 - Descarcarea de gestiune a executi-
vului U.J.C.C. Dolj pentru activitatea desfasurata
pe parcursul anului 2014 - Aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 - Apro-
barea cuantumului cotizatiei lunare si a termenu-
lui de plata pentru membrii asociati pentru anul
2015, aprobarea procentului de 10% din vanzari-
le de active ale societatilor cooperative asociate.
- Aprobarea cuantumului indemnizatiei pentru
membrii Comitetului Director si pentru cenzor pe
anul 2015 - Aprobarea cuantumului cotizatiei ca-
tre Uniunea Nationala a Cooperatiei de Consum
– Centrocoop pentru anul 2015 - Diverse. În con-
formitate cu art. 15, alin. 4 din Statutul U.J.C.C. Dolj,
Comitetul Director al U.J.C.C. DOLJ convoacã în
data de 28.04.2015, orele 12, la sediul U.J.C.C.
DOLJ, adunarea generala extraordinara cu urmã-
toarea ordine de zi: - Aprobarea inchirierii pentru
spatiile U.J.C.C. Dolj  pentru anul 2015 - Diverse In
cazul in care nu se intruneste cvorumul de se-
dinta, adunarile generale se reconvoaca pentru
data de 29.04.2015 la aceeasi ora, aceeasi locatie
si cu aceeasi ordine de zi.

CONVOCATOR, Consiliul de administra-
þie al SC LEMCOR SA Craiova, înmatriculatã la
O.R.C. Dolj sub nr. J16/3815/1994, CUI. RO
6779016, în conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990 R, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare ºi cu prevederile actului constitutiv al
societãþii, convoacã Adunarilor Generale Ordi-
narã  ºi Extraordinarã  a Acþionarilor pentru data
de 06.05.2015, orele 1200  respectiv orele 1400, la
sediul societãþii situat în Craiova, B-dul Dece-
bal, nr.120A, pentru toþi acþionarii înregistraþi în
registrul acþionarilor la sfârºitul zilei de 21.04.
2015, consideratã ca datã de referinþã. Ordinea
de zi a Adunãrii Generale Ordinare a Acþionari-
lor este urmãtoarea: 1)Aprobarea situaþiilor fi-
nanciare întocmite pentru exercitiul financiar din
anul 2014, pe baza Rapoartelor  Consilului de
administraþie ºi Comisiei de Cenzori; 2)Aproba-
rea descãrcãrii de gestiune a administratorilor
pentru activitatea desfãºuratã în exerciþiul finan-
ciar din anul 2014; 3)Discutarea ºi aprobarea
Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli ºi a politicii de
investiþii pentru anul 2015; 4)Aprobarea remu-
neraþiilor lunare cuvenite administratorilor ºi mem-
brilor Comisiei de Cenzori pentru anul 2015, pânã
la AGOA de închidere a exercitiului financiar al
anului 2015; Stabilirea cuantumului pentru asi-
gurarea de raspundere profesionalã a adminis-
tratorilor. 5) Alegerea unui membru al consiliului
de administraþie ca urmare a demisiei d-lui Gher-
ghe  Ion. 5)Aprobarea întocmirii începand pen-
tru exercitiul financiar 2014 a situaþiilor financia-
re anuale conform IFRS, set independent de si-
tuaþiile financiare anuale întocmite ºi publicate
în conformitate cu legislaþia românã în vigoare.
6)Imputernicirea directorului general al S.C. LEM-
COR S.A., cu posibilitatea de substituire, de a
îndeplini toate formalitãþile necesare legate de
aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri, pre-
cum ºi pentru îndeplinirea tuturor formalitãþilor
necesare înregistrãrii menþiunii la Oficiul Regis-
trului Comerþului (semnare cereri, depunere ºi
ridicare acte, etc), urmare a hotãrârilor adoptate
ºi publicarea acestora la autoritãþile competen-
te. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordi-
nare a Acþionarilor este urmãtoarea: 1) Aproba-
rea majorãrii capitalului social al S.C. LEMCOR
S.A. Craiova de la  16.886.270 lei la 17.186.270
lei, cu suma de 300.000 lei prin emiterea a 60.000
acþiuni noi, cu valoarea nominalã de 5 lei/acþiu-
ne, la un preþ de emisiune egal cu valoarea no-
minalã.  Majorarea capitalului social are ca scop
echilibrarea bilanþierã ºi asigurarea  surselor fi-
nanciare  necesare  funcþionarii normale a so-
cietãþii. Majorarea se va face prin aport în nume-
rar din partea  acþionarilor sau prin conversia
creanþelor certe ºi exigibile deþinute de acþionari,
la solicitarea acestora. Acþionarii îndreptãþii  sã
participe la majorare sunt cei înregistraþi în Re-
gistrul acþionarilor la datã de referinþã 21.04.2015,
astfel: - Acþionari îºi pot exercitarea dreptului de
preferintã în 30 de zile de la data publicãrii Ho-

tãrârii Adunãrii Generale Extraordinare a Acþio-
narilor în Monitorul Oficial al României , Partea a
IV-a , dar nu mai târziu de 60 de zile  de la data
desfãºurãrii AGEA. La expirarea termenului de
subscriere aferent  exercitãrii dreptului de prefe-
rinþã, Consiliul de Administraþie al societãþii va
constata situaþia subscrierilor efectuate de acþi-
onari, iar acþiunile rãmase nesubscriase sau
subscrise ºi neachitate se vor anulã. Acþiunile
subscrise vor fi plãtite integral la data subscrierii
în contul de lucru al societãþii atât numerar cât ºi
prin conversia eventualelor  creanþe certe ºi exi-
gibile deþinute de acþionari  ce sunt îndreptãþiþi
sã solicite aceastã formã de participare. Sub-
scrierile vor fi efectuate prin completarea buleti-
nului de subscriere pus la dispoziþie de consiliul
de administraþie. 2) Imputernicirea Consiliului de
Administraþie pentru derularea formalitãþilor ºi
semnarea documentelor necesare în vederea re-
alizãrii operaþiunii de majorare a capitalului so-
cial, pentru constatarea subscrierilor efectuate
de cãtre acþionari, pentru anularea eventualelor
acþiuni râmase nesubscrise ºi pentru majorarea
capitalului social la nivelul efectiv al subscrieri-
lor, pentru modificarea corespunzãtoare a struc-
turii acþionarilor  ºi a Actului constitutiv. 3)Impu-
ternicirea directorului general al S.C. LEMCOR
S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a
acþiona pe seama societãþii, în vederea îndepli-
nirii  tuturor formalitãþile necesare legate de adu-
cerea la îndeplinire a hotãrârilor adoptate, pre-
cum ºi pentru înregistrarea  la Oficiul Registrului
Comerþului ºi publicarea la autoritãþile compe-
tente a  hotãrârii adunãrii generale  a acþionari-
lor. Acþionarii înscriºi în registrul acþionarilor la
data de referinþã pot participa la adunarea gene-
ralã direct sau pot fi reprezentaþi de cãtre alte
persoane, cu excepþia administratorilor, pe baza
unei procuri speciale. Accesul acþionarilor îndrep-
tãþiþi sã participe la adunãrile generale ale  acþio-
narilor este permis prin simpla probã a identitãþii
acestora. Acþionarii persoane juridice pot parti-
cipa prin reprezentantul legal sau printr-o altã
persoanã, reprezentantul va prezenta procura
specialã, semnata de acþionarul persoanã fizicã
sau reprezentantul legal al persoanei juridice.
Acþionarii care vor opta pentru aceasta formã
de participare au obligaþia depunerii procurilor
completate panã cel mai târziu 04.05.2015, orele
1200, la sediul societãþii, prin grija directorului
general ,odatã cu convocarea AGOA ºi AGEA.
Candidaturile pentru funcþia de administrator  se
pot depune la sediul societãþii pânã la data de
30.04.2015. În cazul neîndeplinirii la prima con-
vocare a condiþiilor legale privitoare la cvorum,
se convoacã AGOA ºi AGEA în data de
07.05.2015 în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã. Docu-
mentele ce se vor prezenta pentru dezbatere in
Adunãrile Generale  ale  Acþionarilor sunt la dis-
poziþia acþionarilor la sediul societãþii. PREªE-
DINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE ing.
Dan VOICULESCU.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria Comunei Podari judeþ Dolj

anunþa selecþia publicã de proiecte finanþate
din fonduri publice pe anul 2015 în condiþiile
Legii nr. 350/2005, domeniul: Sprijinirea acti-
vitãþilor sportive – Programul: Promovarea
sportului de performanþã, la sediul instituþiei
din str. Dunãrii nr. 67, în termen de 15 zile de
la data publicãrii anunþului în MO partea VI.
Suma alocatã: 350 mii lei. Din cauza începe-
rii anului competiþional selecþia are loc  în
procedurã acceleratã conform art. 19 alin. 2
coroborat cu art. 20 alin 2 din Legea nr. 350/
2005. Documentaþia cuprinzând condiþiile de
participare ºi informaþiile  necesare se obþin
la sediul instituþiei sau la  tel. 0251339155.

S.C. MINERAL TRUCK S.R.L.,
BREASTA, JUDEÞUL DOLJ intenþioneazã
sã solicite de la MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ªI PÃDURILOR – AGENÞIA NAÞI-
ONALÃ PENTRU PROTECÞIA MEDIULUI-
AGENÞIA PENTRU PROTECÞIA MEDIULUI
DOLJ- autorizaþie de funcþionare, pentru
obiectivul: CONSTRUIRE STAÞIE DE SOR-
TARE MOBILÃ, amplasat în comuna Breas-
ta, judeþul Dolj. Persoanele care doresc sã
obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea autorizaþiei de mediu, le pot ob-
þine la adresa solicitantului, sau la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, Nr.1, munici-
piul Craiova, judeþul Dolj.

ªcoala Gimnazialã Braloºtiþa, cu sediul
în Bralostiþa, strada Stadionului, nr.6, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru 2 funcþii con-
tractual vacante: -secretar: studii superioare,
vechime minim 1 an în functia de secretar
ºcoalã; -administrator financiar: studii superi-
oare, vechime minim 1 an în funcþia de admi-
nistrator financiar, în temeiul legal -HG 286/
2011. Concursul se organizeazã: -Proba scri-
sã: 04.05.2015, ora 14.00; -Proba practicã:
07.05.2015, ora 14.00; -Interviul: 07.05.2015,
ora 16.00. Termenul limitã de depunere al do-
sarelor de concurs: 24.04.2015. Condiþii de
participare: -Cetãþenia românã/a altor state
membre ale Uniunii Europene ºi domiciliul sta-
bil în România; -Cunoaºterea limbii române,
scris ºi vorbit; -Vârsta minimã reglementatã
de prevederile legale; -Capacitate deplinã de
exerciþiu; -Stare de sãnãtate corespunzãtoa-
re postului, atestatã;  -Studii superioare; -Nu
a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea
unei infracþiuni;  -Cunoºtinþe privind întocmi-
rea ºi administrarea corespondenþei oficiale;
-Cunoºtinþe privind încadrarea personalului; -
Cunoºtinþe de arhivare a documentelor; -Cu-
noºtinþe de comunicare ºi relaþii publice; -Dis-
ponibilitate la timp de lucru prelungit; -Cunoº-
tinþe de utilizare a tehnologiei informaþiei (ope-
rare PC, biroticã). Informaþii suplimentare se
pot obþine de la secretariatul ºcolii sau la tel:
0251/450.901.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia
Craiova, cu sediul în Localitatea Craiova,
Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea urmãtorului
post contractual vacant, conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri: Asistent
medical debutant PL- Cl.Medicala I- 1 post.
Concursul se va desfãºura astfel: proba scri-
sã în data de 02.06.2015, ora 10.00, proba
interviu în data de 05.06.2015, ora 10.00.
Pentru participare la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
concurs pentru ocuparea postului; diplomã
de ºcoalã sanitarã postlicealã. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs
pânã la data de 28.04.2015, ora 12.00, la se-
diul Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40. Re-
laþii suplimentare la sediul Spitalului din
Str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul RUONS,
tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia
Craiova, cu sediul în Localitatea Craiova,
Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea urmãtorului
post contractual vacant, conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri: Asistent
medical studii superioare- Cl.Pediatrie- 1 post.
Concursul se va desfãºura astfel: proba scri-
sã în data de 02.06.2015, ora 13.00, proba
interviu în data de 05.06.2015, ora 12.00.
Pentru participare la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
diplomã de licenþã în specialitate; concurs
pentru ocuparea postului; 6 luni vechime ca
asistent medical. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs pânã la data
de 28.04.2015, ora 12.00, la sediul Spitalului
din Str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din Str.N.Titulescu,
nr.40- Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.
 SPITALUL Clinic Municipal Filantropia
Craiova, cu sediul în Localitatea Craiova,
Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea urmãtoare-
lor posturi contractual vacante, conform HG
286/2011- cu modificãri ºi completãri: Asis-
tent medical debutant PL- Neonatologie - ste-
rilizare - 2 posturi, Asistent medical debutant
PL- Neonatologie- biberonerie- 1 post. Con-
cursul se va desfãºura astfel: proba scrisã
în data de 20.05.2015, ora 10.00, proba in-
terviu în data de 25.05.2015, ora 10.00. Pen-
tru participare la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: con-
curs pentru ocuparea postului; diplomã de
ºcoalã sanitarã postlicealã. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs
pânã la data de 28.04.2015, ora 12.00, la se-
diul Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40. Re-
laþii suplimentare la sediul Spitalului din
Str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul RUONS,
tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia
Craiova, cu sediul în Localitatea Craiova,
Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea urmãtoare-
lor posturi  contractual vacante, conform HG
286/2011- cu modificãri ºi completãri: Asis-
tent medical PL- Cl.Neonatologie- 3 posturi.
Concursul se va desfãºura astfel: proba scri-
sã în data de 20.05.2015, ora 10.00, proba
interviu în data de 25.05.2015, ora 10.00.
Pentru participare la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
concurs pentru ocuparea postului; diplomã
de ºcoalã sanitarã postlicealã; 6 luni vechi-
me în specialitate. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs pânã la
data de 28.04.2015, ora 12.00, la sediul Spi-
talului din Str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii su-
plimentare la sediul Spitalului din Str.N.Titu-
lescu, nr.40- Serviciul RUONS, tel.0251/
307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia
Craiova, cu sediul în Localitatea Craiova,
Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj, organizea-
zã concurs pentru ocuparea urmãtorului post
contractual vacant, conform HG 286/2011- cu
modificãri ºi completãri: Asistent medical PL-
Neonatologie- prematuri 1 post. Concursul se
va desfãºura astfel: proba scrisã în data de
26.05.2015, ora 10.00, proba interviu în data
de 29.05.2015, ora 12.00. Pentru participare
la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã urmãtoarele condiþii: concurs pentru ocu-
parea postului; diplomã de ºcoalã sanitarã
postlicealã; 6 luni vechime în specialitate. Can-
didaþii vor depune dosarele de participare la
concurs pânã la data de 28.04.2015, ora 12.00,
la sediul Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40.
Relaþii suplimentare la sediul Spitalului din
Str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul RUONS,
tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia
Craiova, cu sediul în Localitatea Craiova,
Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea urmãtoare-
lor posturi contractuale vacante, conform HG
286/2011- cu modificãri ºi completãri: Asis-
tent medical debutant PL- Cl.Hematologie- 4
posturi. Concursul se va desfãºura astfel:
proba scrisã în data de 26.05.2015, ora 10.00,
proba interviu în data de 29.05.2015, ora
12.00. Pentru participare la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: concurs pentru ocuparea postului;
diplomã de ºcoalã sanitarã postlicealã. Can-
didaþii vor depune dosarele de participare la
concurs pânã la data de 28.04.2015, ora
12.00, la sediul Spitalului din Str.N.Titules-
cu, nr.40. Relaþii suplimentare la sediul Spi-
talului din Str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-

iova, cu sediul în Localitatea Craiova, Str.N.Titu-
lescu, nr.40, Judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi con-
tractual vacante, conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: Asistent medical debutant
PL- Cabinet cardiologie- Ambulatoriul Adulþi- 1
post, Asistent medical debutant PL- Cabinet uro-
logie- Ambulatoriul Adulþi- 1 post, Asistent me-
dical debutant PL- Cabinet dermatologie- Am-
bulatoriul Adulþi- 1 post. Concursul se va desfã-
ºura astfel: proba scrisã în data de 08.06.2015,
ora 10.00, proba interviu în data de 11.06.2015,
ora 10.00. Pentru participare la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: concurs pentru ocuparea postului; diplo-
ma de ºcoalã sanitarã postlicealã. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs pânã
la data de 28.04.2015, ora 12.00, la sediul Spita-
lului din Str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova, cu sediul în Localitatea Craiova, Str.N.Titu-
lescu, nr.40, Judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi con-
tractual vacante, conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: Infirmierã- Cl.Medicalã III-
1 post, Infirmierã- Cl.Obs-Ginecologie I- 1 post,
Infirmierã- Neonatologie- prematuri- 1 post, In-
firmierã- Cl.Neonatologie- 1 post, Infirmierã- CPU-
1 post. Concursul se va desfãºura astfel: proba
scrisã în data de 18.05.2015, ora 13.00, proba
interviu în data de 21.05.2015, ora 10.00. Pentru
participare la concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condiþii: ºcoala gene-
ralã; concurs pentru ocuparea postului; curs de
infirmiere, 6 luni vechime în activitate. Candida-
þii vor depune dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 28.04.2015, ora 12.00, la
sediul Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40. Rela-
þii suplimentare la sediul Spitalului din Str.N.Ti-
tulescu, nr.40- Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova, cu sediul în Localitatea Craiova, Str.N.Titu-
lescu, nr.40, Judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi con-
tractual vacante, conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: Îngrijitoare curãþenie-
Cl.Neonatologie- 1 post, Îngrijitoare curãþenie-
Cl.Pediatrie- 1 post, Îngrijitoare curãþenie- Cl.On-
cologie- 1post, Îngrijitoare curãþenie- Ambulato-
riul Adulþi- 2 posturi, Îngrijitoare curãþenie- Cl.He-
matologie- 1 post, Îngrijitoare curãþenie- Cl.Me-
dicalã II- 1 post. Concursul se va desfãºura ast-
fel: proba scrisã în data de 08.06.2015, ora 13.00,
proba interviu în data de 11.06.2015, ora 13.00.
Pentru participare la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: ºcoala
generalã; concurs pentru ocuparea postului.
Candidaþii vor depune dosarele de participare
la concurs pânã la data de 28.04.2015, ora 12.00,
la sediul Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40. Re-
laþii suplimentare la sediul Spitalului din Str.N.Ti-
tulescu, nr.40- Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova, cu sediul în Localitatea Craiova, Str.N.Titu-
lescu, nr.40, Judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi con-
tractual vacante, conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: Infirmierã debutantã- Cl.Pe-
diatrie- 2 posturi, Infirmierã debutantã- Cl.Onco-
logie- 1 post, Infirmierã debutantã- Cl.Hemato-
logie- 2 posturi, Infirmierã debutantã- Cl.Obs-
Ginecologie II- 1 post, Infirmierã debutantã-
Cl.Med.I- 1 post, Infirmierã debutantã- Cl.Med.II-
2 posturi, Infirmierã debutantã- Cl.Cardiologie-
1 post. Concursul se va desfãºura astfel: proba
scrisã în data de 14.05.2015, ora 13.00, proba
interviu în data de 19.05.2015, ora 13.00. Pentru
participare la concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condiþii: ºcoala gene-
ralã; concurs pentru ocuparea postului. Candi-
daþii vor depune dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 28.04.2015, ora 12.00, la
sediul Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40. Rela-
þii suplimentare la sediul Spitalului din Str.N.Ti-
tulescu, nr.40- Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova, cu sediul în Localitatea Craiova, Str.N.Titu-
lescu, nr.40, Judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi con-
tractual vacante, conform HG 286/2011- cu modi-
ficãri ºi completãri: Asistent medical debutant PL-
Cl.Obs-Ginecologie II- 3 posturi. Concursul se va
desfãºura astfel: proba scrisã în data de
20.05.2015, ora 13.00, proba interviu în data de
25.05.2015, ora 13.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii: concurs pentru ocuparea postului;
diploma de ºcoalã sanitarã postlicealã. Candida-
þii vor depune dosarele de participare la concurs
pânã la data de 28.04.2015, ora 12.00, la sediul
Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii supli-
mentare la sediul Spitalului din Str.N.Titulescu,
nr.40- Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

Conducerea SC ERPIA SA ureazã
salariaþilor ºi colaboratorilor ca

Sfânta Sãrbãtoare a Învierii Domnului
sã le aducã armonie în case ºi

în gânduri, împãcare ºi regãsirea
înþelepciunii în sânul familiei!

Hristos a Înviat!

Conducerea S.C. Microcomputer
Service S.A. ureazã angajaþilor

ºi colaboratorilor Sãrbãtori liniº-
tite, fericite ºi pline de luminã.

Hristos a Înviat!
Preºedinte,

Constantin Mândruleanu

Paºtele este ziua în care se naºte
speranþa, iubirea ºi gândul bun!
E ziua în care iertãm ºi dãruim,

e ziua Învierii Domnului!
Conducerea Corimex S.A. ureazã
tuturor angajaþilor ºi colaboratorilor

„Paºte Fericit!”, sã fie sãnãtoºi,
încrezãtori, cu multe realizãri
ºi împliniri alãturi de cei dragi!

Patronatul Regional Oltenia
ureazã angajaþilor ºi colabora-
torilor Sãrbãtori îmbelºugate
presãrate cu iubire ºi credinþã

în suflet!Paºte Fericit!
Preºedinte,

Constantin Mândruleanu
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CERERI SERVICIU
Instalator cu experienþã soli-
cit angajare.  Telefon: 0762/
837.734.
Doamnã cu experienþã - în-
grijesc copil. Telefon: 0728/
064.730.
Vânzãtoare presã, covrigi,
produse patiserie ºi maga-
zin second-hand. Telefon:
0747/072.570.

MEDITAÞII
MEDITAÞII limba englezã ºi
limba spaniolã pentru copii.
Preþ avantajos. Telefon:
0746/392.460.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanitare la
preþ avantajos. Telefon:
0766/668.777.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.
Societate de contabilitate ofe-
rim servicii de calitate ºi com-
plete la preþuri avantajoase.
Telefon: 0742/179.600.
Persoanã serioasã îngrijesc
bãtrâni pentru cedare lo-
cuinþã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0723/466.154.

Familie serioasã îngrijim
bãtrâni. Telefon: 0765/
744.323; 0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã semideco-
mandatã etaj 4, Craiova str.
Caracal. Telefon: 0351/
175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
Vând apartament 2 camere
Calea Unirii. Telefon: 0742/
940.623; 0351/459.401.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Particular, vând apartament
4 camere, parter, zona Ca-
racal. Telefon: 0724/
512.304; 0746/914.824.
Vând 4 camere decoman-
date, toate îmbunãtãþirile
Brazdã. Telefon: 0745/
995.125.

CASE
VÂND CASÃ DOUÃ ETAJE
ÎN Vîrvoru de Jos, 2000 mp
teren, preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/950.685.
Vând casã 6 camere, Po-
dari – Livezi, cu 4000 mp
teren ºi 8 ha teren arabil ur-
gent, convenabil. Telefon:
0722/266.718.
VÂND VILÃ, ZONÃ CEN-
TRALÃ, LÂNGÃ FACULTA-
TEA DE AGRONOMIE, 6
CAMERE, 2 BÃI, BUCÃTÃ-
RIE, PARTER+ ETAJ, POD,
SUBSOL, GARAJ, TEREN
462 MP. Telefon: 0726/
275.943.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Proprietar vând casã Bordei,
str. Carpenului P+ M, teren
700 mp, pomi fructiferi, vie.
Telefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M + 5000 mp
teren comuna Cernãteºti,
sat Raznic. Telefon: 0769/
844.209.
Vând casã 500 mp teren
zonã centralã, idealã afaceri.
Telefon: 0730/750.538.
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Târg de miei în
PIAÞA CHIRIAC din Craiova

6-11 aprilie 2015

Singurul punct de sacrificare
ºi comercializare a mieilor, autorizat pentru

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL

Titular Primaria Comunei
Orodel anunþã elaborarea
primei versiuni a planului:
PUG Orodel si declanºarea
etapei de încadrare pentru ob-
tinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versi-
uni a planului se poate reali-
za la sediul ARPM Dolj, Str.
Petru Rareº, Nr. 1, Craiova,
Dolj si sediul titularului: Se-
diul Primariei Orodel. Co-
mentariile si sugestiile se vor
transmite în scris la sediul
ARPM Dolj în termen de  18
zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.

Vând casã + anexe gospo-
dãreºti în centrul comunei
Periºor cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon: 0751/
035.819; 0730/366.954.
Vând casã la Negoieºti cu
vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren agricol.
Telefon: 0723/692.884.

TERENURI
VÂND teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Segarcea, str. Uni-
rii, nr. 29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stradã,
cadastru. Preþ 15 lei/m.p.
Telefon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan Podari,
673 mp, fundaþie, cu utilitãþi,
16.500 euro. Telefon:
0732381.876.
Vând teren intravilan 2800
mp în Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
OCAZIE! Vând teren pentru
casã, 800 mp Predeºti, 16
km, zonã pitoreascã, ideal
pt. Casã vacanþã, apã – cu-
rent pe teren, 4000 Euro.
Telefon: 0762/109.595.

Vând teren arabil extravilan
oraº Calafat pe lângã pod.
Telefon: 0771/500.258;
0351/805.425.
Vând drepturi teren intravi-
lan  380 mp Craiova. Tele-
fon: 0766/930.864.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de lacul
Tanchiºtilor - între vile. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrej-
muit, studiu geotehnic, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Ocazie! Vând, închiriez te-
ren, Calea Bucureºti, km 9,
ideal halã, showroom,
1000 m, benzinãrie, parc
auto, sau schimb cu apar-
tament. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.

Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA
anul fabricaþiei 1993. Auto-
turismul este în stare de
funcþionare. Telefon: 0765/
789.181.
Vând DACIA, stare de func-
þionare. Preþ mic. Telefon:
0769/611.412.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008, 62.000
km. Telefon: 0764/222.434
AUDI A6, fabricaþie 2006,
full opþional, xenon, bleu
marin, metalizat, piele, na-
vigaþie, încãlzitor scaune
pilot automat, motor per-
fect, 8000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând Renault Clio 2003 full,
1800 euro negociabil. Tele-
fon: 0766/899.363.
Vând Solenza motor “Clio”,
benzinã, 2004, consum
4%, 90.000 Km, culoare
alb, 1000 Euro. Telefon:
0749/059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã, ca-
litate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030; 0764/
779.702.

DISC purtat pentru 445. Te-
lefon: 0742/353.028.
Piese noi Dacia, flex mare,
frigider, bocanci, ghete pie-
le militare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico noi, 2
roþi 155/73, combinã muzi-
calã stereo, calculator in-
dstruire copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând douã locuri de veci cu
capac, în ciment la Cimitirul
Roboaica ºi douã locuri ne-
fãcute. Telefon: 0766/
423.562 ºi 0760/084.961.
Vând sobã deosebitã din
teracotã ºi maºinã de cusut
Uberdeck. Telefon: 0757/
072.050.
Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vopsi-
te, chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Capre. Telefon: 0726/
964.710.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând ieftin mobilã aparta-
ment. Telefon: 0251/
531.246.
Vând ghete iarnã, autodera-
pante, piele naturalã, im-
port, nefolosite nr. 45, cãru-
cior copil, puþin folosit. Tele-
fon. 0723/009.627.
Vând maºinã de tricotat
SINGER. Telefon: 0351/
175.564.
Ofer la copii 3 clasoare cu
timbre la preþuri foarte foar-
te mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând groapã cimitir Roboai-
ca. Telefon: 0746/901.203.
Vând þiglã JIMBOLIA, cã-
priori ºi cãrãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/943.220.
Vând cutie port armã de
vânãtoare metalicã. Telefon:
0721/995.405.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat mase
plastice, bicicletã nouã fran-
þuzeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în comuna Sunteºti
- Drãgãºani, 1 ha vie no-
bilã pe ºpalieri cu struguri
de masã ºi vin, 8400 mp-
pãdure. Telefon: 0770/
274.131.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.

Vând portbagaj din fier P.C.
adaptabil pe orice autotu-
rism vopsit recent (roºu).
Telefon: 0766/304.708.
Vând cadru metalic nou
pentru handicap, baston
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, preþ
negociabil Telefon: 0351/
446.918.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând mobilã dormitor tine-
ret tip MOBEXPERT. Telefon:
0251/412.966.
Vând mobilã pentru farma-
cie. Telefon: 0755/074.742.
Vând abric original fãrã mo-
tor. Telefon: 0744/545.771.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Vând saltea Dormeo 2/1 m
cu husã nefolositã - 100 lei,
2 ferestre cu toc ºi geam -
25 lei / bucatã, lustre cu 2-5
braþe - 20 lei / bucatã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Vând 4 jante + anvelope CIE-
LO 185/60 R 14- 200 RON.
Telefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând frigider cu congelator
ARTIC - nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avantajos,
televizor color, putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteascã.
Telefon: 0251/416.455.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de
70 lungi de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de spãlat, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon: 0251/
428.437.
Vând 2 televizoare. Telefon:
0757/282.926; 0785/
914.046.
Maºinã de cusut Ileana, ma-
ºinã de cusut de cismãrie
veche, maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/417.493.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând 2 biciclete, semicur-
siere, FIRTS-BIKE, 24Dh 12,
ambele RFG, pentru copii 9-
15 ani. Telefon: 0773/
849.388.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 8 aprilie 2015
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr fosã septicã nefolo-
sitã. Telefon: 021/619.0632;
0731/515.626.
Cumpãr uruitoare cereale,
grâu, porumb. Telefon:
0721/995.405.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Familie serioasã cautã casã
fãrã chirie (contra ajutor).
Telefon: 0761/794.304.
Închiriez garsonierã Brazda
lui Novac, zona Simplon.
Telefon: 0746/112.040.
Închiriez magazin  stradal,
cu toate utilitãþile, Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906;
0755/032.920.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.

MATRIMONIALE
Pensionar 66/160/69, nefu-
mãtor doresc pensionarã
60 ani, de la þarã pentru a
petrece tot restul vieþii împre-
unã. 0767/702.734. Lucicã
- comuna Dãnciuleºti – Gorj.
Vâduv, doresc sã cunosc
doamnã cu vârsta cuprinsã
între 55-60 ani cu locuinþã,
fãrã vicii din Oltenia. Telefon:
0757/821.204.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

Caut persoane bune de
muncã pentru amenajarea
unei grãdini, tãiat pomi fruc-
tiferi, vie. Rog seriozitate.
Telefon: 0727/884.205.
Unei familii nevoiaºe, las
moºtenire o gospodãrie la
þarã (Vâlcea) cu condiþia sã
o întreþinã permanent. Tele-
fon: 0351/809.908.

DECESE
Familia îndureratã
anunþã decesul celui ce
a fost CHIRIÞOIU ION
(86 ani), suflet nobil ºi
generos. Slujba de în-
mormântare are loc as-
tãzi, 08.04.2015, ora
12.30, la Biserica Harºu
(În spatele Pieþei Centra-
le), iar înhumarea la  ci-
mitirul Ungureni. Dum-
nezeu sã-l odihneascã
în liniºte ºi pace!

CONDOLEANÞE
Direcþia Economicã din ca-
drul Consiliului Judeþean
Dolj este alãturi de doam-
na Mioara Chiriþoiu la dece-
sul tatãlui sãu ºi transmite
familiei îndoliate sincere
condoleanþe!
Serviciul Financiar Contabi-
litate din cadrul Consiliului
Judeþean Dolj este alãturi de
doamna Mioara Chiriþoiu la
decesul tatãlui sãu ºi trans-
mite familiei îndoliate since-
re condoleanþe!
Cu inimile zdrobite de du-
rere familiile George Soco-
teanu ºi Silviu  Lefelman re-
gretã decesul lui DOCHIÞA
POPOVICI ºi transmit în-
treaga lor compasiune fami-
liei îndurarate. Dumnezeu s-
o odihneascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sala Sporturilor din staþiunea
braºoveanã Cheile Grãdiºtei va
gãzdui în aceste zile turneul Fi-
nal-Four al Cupei României.
Pentru un loc în marea finalã
se întrec astãzi SCM U Craiova
cu Tomis Constanþa, respectiv
Municipal Zalãu cu Dinamo Bu-
cureºti, adicã aceleaºi echipe
care au ocupat primele patru
locuri în ierarhia Diviziei A1.
Duelul cu trofeul pe masã va
avea loc mâine, de la ora 17:00.

Deºi în faþã le-a ieºit tocmai
formaþia campioanã, care n-a
suferit nici mãcar o înfrângere
în aceastã stagiune, voleibaliº-
tii craioveni îºi doresc sã reali-
zeze o figurã frumoasã ºi sperã
la o calificare surprizã. Acci-
dentat pentru meciurile din se-
mifinalele campionatului, unde
SCM s-a înclinat cu 1-3 în faþa

VOLEI (M)

Alb-albaºtrii înfruntã campioana,Alb-albaºtrii înfruntã campioana,Alb-albaºtrii înfruntã campioana,Alb-albaºtrii înfruntã campioana,Alb-albaºtrii înfruntã campioana,
pentru un loc în ultimul act al Cupei Românieipentru un loc în ultimul act al Cupei Românieipentru un loc în ultimul act al Cupei Românieipentru un loc în ultimul act al Cupei Românieipentru un loc în ultimul act al Cupei României

SCM U Craiova – Tomis Constanþa, astãzi, ora 19:45, Digi Sport 3

Zalãului, Florin Voinea s-a re-
fãcut ºi va juca contra dobro-
genilor.

Antrenorul Dan Pascu s-a arã-
tat mulþumit de elevii sãi dupã
ultimele antrenamente desfãºu-
rate la Craiova, fiind încrezãtor
cã aceºtia vor reuºi un joc bun.

“Dupã trei ani suntem din
nou într-un Final-Four al Cu-
pei României, am avut ghinio-
nul sã întâlnim Constanþa, o
echipã care nu mai are nevoie
de nicio prezentare, dar inten-
þiile noastre sunt de a face un
joc bun, de a ne prezenta fru-
mos la aceastã competiþie ºi de
a spera. Mergem sã ne facem
treaba cât mai bine. Florin Voi-
nea este refãcut. Bãieþii sunt
într-o stare bunã ºi eu personal
sper cã vom juca bine”, a spus
Dan Pascu.

Echipa de la Malul Mãrii,
mari probleme financiare:
“Toþi sunt triºti, dezamãgiþi,

se simt trãdaþi”
Tomis, care tocmai ce a în-

vins-o cu 3-0 pe Dinamo în se-
mifinalele campionatului, se con-
fruntã în aceastã perioadã cu
grave probleme de ordin finan-
ciar. Jucãtorii nu ºi-au mai pri-
mit banii de patru luni iar antre-
norul Martin Stoev declara zile-
le trecute cã nu poate spune care
este obiectivul formaþiei sale la
aceastã competiþie.

“În ceea ce priveºte partici-
parea jucãtorilor, este sigur cã
vom fi al turneul final al Cupei
României. În ceea ce priveºte
partea economicã, dacã va avea
clubul bani sã ne trimitã acolo,

sã plãteascã hotelul ºi masa,
încã nu ºtiu. În privinþa perfor-
manþei pe care o vom obþine, iar,
nu ºtiu ce va fi. Sigur este cã
nu mai avem doi jucãtori, pe Si-
meonov ºi Petkov. Toþi sunt

triºti, dezamãgiþi, se simt trãdaþi,
astfel cã este foarte dificil sã te
ridici ºi sã lupþi din nou ca ºi
cum nu s-ar fi întâmplat nimic”,
a precizat Martin Stoev, citat de
telegrafonline.ro.

Simona Halep, locul 3 WTA, câºtigãtoare a tur-
neului de la Indian Wells, a fost nominalizatã de
site-ul oficial al WTA pentru titlul de jucãtoarea

DIGI SPORT 1
17:00,  19:15,

21:30 – FOTBAL –
Liga I: FC Botoºani
– Concordia, Viito-
rul – Gaz Metan,
Rapid – ASA Tg.
Mureº.

DIGI SPORT 2
17:00  –

TENIS (F) –
Turneul de la
Charleston, în
SUA: ziua 3 /
21:00,  23:00 –
FOTBAL Spania –
La Liga: Barcelona – Alme-
ria, Rayo Vallecano – Real
Madrid / 2:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Charleston: ziua 3.

DIGI SPORT 3
17:00, 19:45 – VOLEI (M) –

Cupa României: Dinamo – Muni-
cipal Zalãu, Tomis Constanþa –
SCM U Craiova / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Cupa: Napoli – La-
zio.

DOLCE SPORT
17:00 – FOTBAL – Liga I:

FC Botoºani  – Concordia /
19:30 – FOTBAL Italia – Serie
A: Parma – Udinese / 21:30 –
FOTBAL Germania – Cupa: Le-
verkusen – Bayern Munchen /
3:30 – BASCHET NBA: San
Antonio – Houston.

DOLCE SPORT 2
22:00 – FOTBAL Franþa –

Cupa: Paris SG – St. Etienne.
SPORT.RO
21:45 – FOTBAL Anglia –

Cupa: Blackburn – Liverpool.

Halep, nominalizatã de WTA
la titlul de jucãtoarea lunii martie

Irina-Camelia Begu, locul
36 WTA ºi favoritã 13, s-a ca-
lificat, luni searã, în turul doi
al turneul de la Charleston
(SUA), dotat cu premii totale
de 731.000 de dolari.

Begu a trecut în runda ina-
uguralã, de Laura Siegemund
(Germania, locul 144 WTA),
scor 6-2, 7-6 (5), dupã douã
ore de joc.

În manºa secundã, Begu va
juca,  astãzi ,  în compania
sportivei Iaroslava ªvedova,
din Kazahstan, locul 78 mon-
dial, care a trecut de elveþian-
ca Stefanie Voegele (nr. 91

lunii martie, alãturi de americanca Serena Wil-
liams, locul 1 WTA, ºi de spanioloaica Carla Sua-
rez Navarro, locul 10 WTA.

Pe lângã titlul obþinut la Indian
Wells, de categorie Premier Man-
datory, cel mai important din ca-
rierã, Halep a ajuns în semifinalele
turneului Miami Open, în care a
fost învinsã de ocupanta locului 1
mondial, scor 2-6, 6-4, 5-7.

La rândul ei, Serena Williams
a ajuns în semifinale la Indian
Wells, dar nu a disputat meciul
din aceastã fazã cu Simona Ha-
lep, din cauza unei accidentãri.
Ulterior, sprtiva americanã s-a
impus în finala turneului Miami
Open, scor 6-2, 6-0 în faþa celei
de-a treia nominalizate, Suarez
Navarro. Tenismena din Spania
pierduse mai înainte ºi în faþa lui
Halep, 7-5, 1-6, 1-6, în sferturi-
le de finalã de la Indian Wells.

Begu a acces în turul secund la Charleston
WTA), scor 7-5, 6-2.

Pentru aceastã performan-
þã, Begu va primi 30 de punc-
te WTA ºi 4.440 de dolari.

Tot luni, Alexandra Dul-
gheru (nr. 68) a pãrãsit com-
petiþia, fiind învinsã de croa-
ta Ajla Tomljanovic (nr. 60),
scor 6-7 (5), 6-4, 4-6.

Al te  douã  românce  au
jucat asearã, Edina Gallo-
vits-Hall (locul 298) întâl-
nind-o pe Madison Brengle
(SUA, nr. 43), iar Andreea
Mitu (locul 107) pe Varva-
ra Lepchenko (SUA, nr. 30
mondial).

EUROSPORT
13:00 – TENIS (F) – Turneul

de la Katowice, în Polonia: ziua
3 / 16:30 – CICLISM – Turul
Þãrii Bascilor, în Spania / 18:30
– TENIS (F) – Turneul de la Ka-
towice: ziua 3.

EUROSPORT 2
16:30 – TENIS (F) – Turneul

de la Katowice, în Polonia: ziua
3 / 19:30, 22:00 – BASCHET
(M) – Eurocupa, semifinale:
Khimki Moscova – Banvit Ban-
dirma, Gran Canaria Las Palmas
– Unics Kazan.

LOOK TV

19:15, 21:30 – FOTBAL –
Liga I: Viitorul – Gaz Metan, Ra-
pid – ASA Tg. Mureº.

LOOK PLUS

17:00 – FOTBAL – Liga I: FC
Botoºani – Concordia.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 24 18 2 4 45-14 56
ASA 24 14 7 3 33-13 49
Craiova 25 12 9 4 31-23 45
Petrolul 24 12 7 5 34-17 43
Astra 24 10 9 5 37-18 39
Dinamo 24 10 6 8 35-33 36
Viitorul 24 8 8 8 33-33 32
Botoºani 24 8 7 9 25-30 31
Pandurii 24 7 7 10 29-32 28
CSMS Iaºi 24 7 7 10 23-29 28
FC Braºov 24 7 7 10 25-33 28
Chiajna 24 5 12 7 26-29 27
Gaz Metan 24 5 9 10 22-30 24
„U” Cluj 25 5 8 12 22-36 23
Rapid 24 5 7 12 12-28 22
Ceahlãul 24 4 7 13 18-42 19
CFR Cluj 24 11 6 7 29-18 15
Oþelul 24 2 9 13 9-33 15

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 25-a
„U” Craiova – „U” Cluj 3-0

Au marcat: Bawab ‘23, Nuno Rocha ‘41 ºi ‘71
Meciurile CFR Cluj – Oþelul ºi CSMS Iaºi – Dinamo s-au jucat

asearã.
FC Botoºani – Concordia

– astãzi, ora 17 (Digi, Dolce, Look)
Viitorul – Gaz Metan

– astãzi, ora 19.15 (Digi, Look)
Rapid – ASA

– astãzi, ora 21.30 (Digi, Look)
FC Braºov – Ceahlãul

– joi, ora 17 (Digi, Look)
Pandurii – Astra

– joi, ora 19.15 (Digi, Dolce, Look)
Steaua – Petrolul

– joi, ora 21.30 (Digi, Look)

Liga I – etapa a 24-a
ASA Tg. Mureº – CSMS Iaºi 1-0
A marcat: Bumba 23.
Dinamo – FC Botoºani 0-0
Oþelul – „U” Craiova 0-1
A marcat: Bawab 57.
Astra Giurgiu – CFR Cluj 0-1
A marcat: Larie 55.
„U” Cluj – Rapid 1-0
A marcat: Castillon 56.
Concordia – FC Braºov 1-1
Au marcat: Bucuricã 25 / Leko 90.
Ceahlãul – Viitorul 1-2
Au marcat: Achim 45 – din pen. / Mitrea 44, 90+5 – ambele din pen.
Gaz Metan – Steaua 1-2
Au marcat: D. Roman 20 / Prepeliþã 11, Ad. Popa 52.
Petrolul – Pandurii 0-1
A marcat: Momcilovic 32.

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
Universitatea Cluj 3-0Universitatea Cluj 3-0Universitatea Cluj 3-0Universitatea Cluj 3-0Universitatea Cluj 3-0

Au marcat: Bawab 23, Nuno Rocha 41, 71

Stadion: „Extensiv”, spectatori: 3.000.

Craiova: Bãlgrãdean 6 – Achim 6 (75 Dumitraº) 6, Frãsines-
cu 6, Acka 6, Vãtãjelu 7 – Bãluþã 7, Madson 6, Brandan 7, Târ-
nãcop 6 – Nuno Rocha 8 (78 Herghelegiu) 6, Bawab 8 (85 Ivan).
Antrenori: Sorin Cârþu, Emil Sãndoi.

Cluj: Veselovsky 6 – Ciupe 4, Neag 4, Skvorc 4, Bambara 5
– Cepellini 3, Cristocea 5,   Lungu 4 (57 Cr. Munteanu) 4, Nuno
Viveiros 5, Gravenberch 5 (75 VandenBroek) 4 – Castillion 5
(62 Lemnaru) 4. Antrenor: Adrian Falub.

Arbitru: Robert Dumitru (Sf. Gheorghe) 7.

Eliminat: Cepellini 10

Finalista Cupei a poposit pe „Ex-
tensiv” cu intenþia de a ciupi un
punct de sporit moralul înaintea
unui nou derby, local ºi de subsol,
cu CFR-ul. Craiova n-avea nici ea
de gând sã-ºi stopeze seria de 18
meciuri fãrã eºec, dar acum avea
ºi prilejul cel mai bun pentru o pri-
mã victorie acasã în 2015. Una
care era promisã din start memo-
riei inegalabilului Amza Pellea, care
ar fi împlinit 84 de ani. „Cel mai
frumos cadou, victoria Universi-
tãþii” spunea „Nea Mãrin” la ulti-
ma sa aniversare, înaintea returu-
lui pe care Craiova Maxima îl dis-
puta cu Benfica, în semifinalele
Cupei UEFA.

Ardelenii au început avântat, în
jumãtatea ªtiinþei, dar prea avân-
tat, întrucât Cepellini a sãrit cu pi-
ciorul pe tibia lui Brandan, cãzut la

ªtiinþa a câºtigat derby-ul studenþesc cu „U” Cluj
ºi a urcat pe locul 3

pãmânt. La indicaþiile arbitrului de
rezervã, uruguayanul a fost trimis
prematur la vestiare de Robert
Dumitru. Craiova nu obiºnuieºte sã
se arunce peste adversar, dar for-
þatã de împrejurãri a asediat poar-
ta „ºepcilor roºii” ºi avea sã fie
eficientã. Mai întâi, Bawab ºi Târ-
nãcop l-au nimerit pe Veselovsky
în aceeaºi fazã, apoi iordanianul ºi-
a delectat fanii cu un ºir de dri-
blinguri încheiat cu un ºut la col-
þul lung. Dacã oaspeþii n-au avut
replicã, tot alb-albaºtrii au asigu-
rat spectacolul. ªi golul doi a fost
anunþat de o ocazie mare. Torpila
lui Madson doar a ameninþat vin-
clul, iar la câteva minute Nuno
Rocha a pus capul în gheata ad-
versarului pentru a finaliza centra-
rea ex-clujeanului Târnãcop.

Partea secundã a început cu

ghiuleaua lui Brandan, deviatã de
Veselovsky pânã la Bãluþã, care s-
a împotmolit de portarul oaspeþi-
lor. Craiova s-a jucat cu ocaziile.
Rocha s-a intimidat de ºansa uria-
ºã de a face dubla ºi a ridicat min-
gea peste poartã, singur cu cel mai
ocupat clujean, goal-keeper-ul Ve-
selovsky. Imediat, Vãtãjelu a pri-
mit peste linia defensivei adverse
ºi a nimerit transversala. Ratãrile
au încetat la golul al doilea al lui
Nuno Rocha, care a încheiat feri-
cit intercepþia lui Bãluþã ºi assist-
ul lui Brandan. Bãluþã a fost aproa-
pe de reuºita meciului, cu o folha
seca din colþul careului mare, care
a ocolit vinclul. În Sãptãmâna
Mare, Craiova câºtigã primul meci
acasã anul acesta ºi urcã pe po-
dium, contabilizând ºi al 19-lea
meci la rând în care nu pierde.
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