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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- În ‘44. Popescule, fugeam
de bombele americanilor ºi-
acum, la tot pasul, întâlneºti
“o bombã”.
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Prim-ministrul României, Victor Ponta, prim-
ministrul Bulgariei, Boyko Borisov, ºi prim-minis-
trul Serbiei, Aleksandar Vucic, s-au întâlnit, ieri, la
Craiova, unde a avut loc reuniunea tripartitã la ni-
vel de premieri ai celor trei þãri vecine. Pe lângã
faptul cã este municipiul românesc cel mai apro-
piat de cele douã state, Craiova aminteºte ºi de Tra-
tatul dintre România ºi Bulgaria, care a fost sem-
nat, în 1940, tot aici. La propunerea premierului
Victor Ponta, întrevederea – care a fost una de o
mare anvergurã regionalã ºi deosebit de fructuoa-
sã pentru toate cele trei state participante – a pri-

mit titlul simbolic de „Grupul de la Craiova”, dupã
modelul „Grupului de la Viºegrad”, în care sunt
reunite Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria. Româ-
nia ºi Bulgaria ºi-au anunþat susþinerea pentru ade-
rarea Serbiei la Uniunea Europeanã, toate cele trei
þãri urmând sã se sprijine reciproc ºi sã aibã cât mai
multe proiecte în comun, pe plan european. Craio-
va a dovedit, din nou, cã este o gazdã bunã, eveni-
mentul desfãºurându-se în trei locaþii, la Primãrie,
Muzeul de Artã ºi Casa „Bibescu” din Parcul „Nico-
lae Romanescu”, unde a fost prezentã o bunã parte
din miniºtri guvernelor român ºi bulgar.
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Interesantã sau mult mai interesan-
tã decât alte dezbateri, cu miez emi-
namente politic, emisiunea „Mara-
tonul de lecturã” la „Jocuri de pu-
tere” realizatã de Bogdan Rareº în Sala
Profesorilor – Biblioteca Centralã
Universitarã din Capitalã – de Ziua
Internaþionalã a Cãrþii. Însãºi schim-
barea de macaz tematic, prilejuitã de
evenimentul menþionat, a adus cu o
discretã tentativã de dezintoxicare,
dacã mai poate avea eficienþã aºa ceva.
Postura de amfitrion, nu de modera-
tor, într-o asemenea împrejurare, este,
fireºte, dificilã, mai ales când îl ai in-
vitat pe ziaristul ºi scriitorul Ion Cris-
toiu, considerat un „vicios al cãrþi-
lor”, capabil sã vorbeascã despre pa-
siunea sa pentru cãrþi ºi lecturã de
seara pânã dimineaþa.

TTTTTrei suterei suterei suterei suterei sute
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anului viitoranului viitoranului viitoranului viitoranului viitor

Toate spitale înfiinþate
pânã la data de 7 iunie
2011 vor fi evaluate în
vederea acreditãrii pânã la
mijlocul anului viitor.
Comisia Naþionalã de
Acreditare a Spitalelor ºi-a
propus ca pânã în vara lui
2016 sã evalueze nu mai
puþin de 300 de unitãþi
sanitare, în condiþiile în
care pe parcursul a trei ani
au fost acreditate doar 77.

Ministrul Justiþiei a primit toate
asigurãrile:
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Actorul Mihai Mãlaimare,
declarat definitiv
în incompatibilitate

Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a decis definitiv cã actorul
Mihai Mãlaimare s-a aflat în stare
de incompatibilitate în perioada
2008-2013, deoarece a deþinut
simultan funcþiile de membru al
Consiliului Naþional al Audiovi-
zualului (CNA) ºi director al
Teatrului ‘’Masca’’ din Bucureºti.
Instanþa supremã a respins ca
nefondat recursul actorului
împotriva sentinþei din 19 iunie
2013 a Curþii de Apel Bucureºti.
Decizia ÎCCJ este definitivã. Mihai
Mãlaimare a afirmat cã decizia
ÎCCJ a fost datã “împotriva
oricãror evidenþe, împotriva
oricãror lucruri extrem de clare ºi
bine demonstrate de avocaþi,
împotriva faptului cã eu am fost de
bunã credinþã, încercând sã iau
acceptul Parlamentului, în
condiþiile în care în aceºti zece ani
Parlamentul a fost terfelit cu bunã
ºtiinþã ºi cãlcat în picioare”.
Managerul Teatrului Masca a spus
cã nu s-a gândit la ce va face mai
departe, precizând cã “probabil cã
trebuie sã treacã mulþi ani pânã
când vom învãþa cã nu trebuie sã
moarã caii când vor câinii”.

INS: Aproape 22,3 milioane
persoane cu cetãþenie românã
ºi domiciliul în þarã,
la 1 ianuarie 2015

Numãrul persoanelor cu
cetãþenie românã ºi domiciliul pe
teritoriul României, respectiv
populaþia dupã domiciliu, a fost
de 22,279 milioane persoane la 1
ianuarie 2015, cu 0,3% mai puþin
decât la 1 ianuarie 2014, aratã
datele Institutului Naþional de
Statisticã (INS), publicate vineri.
Populaþia urbanã ºi cea de sex
feminin sunt majoritare (56,4%,
respectiv 51,2%). Populaþia dupã
domiciliu din mediul urban a fost
de 12,572 milioane persoane, la 1
ianuarie 2015, în scãdere cu 0,4%
faþã 1 ianuarie 2014. Populaþia
femininã la 1 ianuarie 2015 a fost
de 11,404 milioane persoane, în
scãdere cu 0,3% faþã de aceeaºi
datã a anului precedent.

CFR Cãlãtori marcheazã des-
chiderea sezonului estival 2015
prin lansarea Trenurilor Litoral ce
vor asigura legãtura între Capi-
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O singurã spargere la unul din-
tre magazinele de lux datã de gru-
parea „Academia Infractorilor Ro-
mâni” a produs un prejudiciu de
1,5 milioane de lei, a declarat, ieri,
într-o conferinþã de presã, comi-
sarul-ºef Mihai Pitulescu, de la
Direcþia Investigaþii Criminale a
IGPR.

“Pentru toate faptele, prejudiciul
cred cã depãºeºte 10 milioane de
euro. Sunt cazuri în care la o sin-
gurã faptã prejudiciul s-a ridicat la
1,5 milioane de euro”, a precizat
Pitulescu. El a adãugat cã, în urma
percheziþiilor fãcute la membrii
grupãrii, s-au descoperit bunuri cu
caracteristici asemãnãtoare celor
sustrase din strãinãtate, dar urmeazã sã se fie
stabilit concret dacã acestea provin de la fap-
tele cercetate în anchetã.

“Au fost valorificate în special în þarã, au
fost identificate ºi persoanele prin care aceº-
tia au valorificat bunurile, se desfãºoarã în pre-
zent cercetãri pentru stabilirea tuturor persoa-
nelor prin care s-au valorificat aceste bunuri”,
a arãtat Mihai Pitulescu. El a mai precizat cã
magazinele nu erau alese la întâmplare, mem-
brii grupãrii se interesau pe internet despre va-
loarea acelor bunuri, iar banii obþinuþi de pe
urma valorificãrii ceasurilor ºi bijuteriilor erau
gestionaþi de interlopul Marian Adrian Botez,
care, prin câþiva intermediari de încredere,
fãcea plãþile cãtre membrii grupãrii.

“Din banii sustraºi erau plãtiþi ºi membrii
grupãrii care erau arestaþi în alte state sau în
România. Printre cei anchetaþi se numãrã per-
soane cu antecedente ºi în România, unul din-
tre ei era urmãrit pentru o condamnare de
trei ani pentru alte fapte, mulþi dintre ei au
mai fost cercetaþi. La fapte au fost folosiþi ºi
minori. Majoritatea proveneau din familii
dezorganizate sau de la case de copii”, a ex-
plicat Pitulescu.

Procurorii au dispus reþinerea a 14 membri
ai grupãrii specializate în furturi din magazine
de lux din mai multe state, au declarat ieri-
dimineaþã, pentru Agerpres, reprezentanþi ai
DIICOT. Cei 14 vor fi prezentaþi vineri Tribu-
nalului Bucureºti cu propunerea de arestare

preventivã pentru 30 de zile. În
cazul altor trei persoane, ancheta-
torii au dispus cercetarea sub con-
trol judiciar iar faþã de liderul reþe-
lei – Adrian Botez – s-a pus în miº-
care acþiunea penalã, el fiind deja
condamnat ºi aflat în penitenciar
pentru cã a încercat sã-l asasine-
ze pe Dumitru Mironescu.

Procurorii DIICOT au efectuat
joi 52 de percheziþii pentru destruc-
turarea acestei grupãri, care acþi-
ona în Belgia, Marea Britanie, Fran-
þa, Germania, Austria, Olanda,
Croaþia ºi alte state. “Începând cu
anul 2013, DIICOT a monitorizat
activitatea infracþionalã a unei gru-
pãri conduse de liderul Marian

Adrian Botez, având ca scop sãvârºirea unor
infracþiuni de tâlhãrie calificatã ºi furt califi-
cat, pe tot teritoriul Uniunii Europene”, a anun-
þat joi procurorul-ºef adjunct al DIICOT Gior-
giana Hosu. Gruparea era compusã din peste
100 de executanþi, toþi recrutaþi din judeþul
Neamþ, care erau instruiþi, antrenaþi, contro-
laþi ºi coordonaþi pentru a pãtrunde în forþã în
magazine de lux, de bijuterii ºi ceasuri.

În urma percheziþiilor s-au gãsit foarte mul-
te bijuterii ºi ceasuri scumpe, iar procurorii au
dispus sechestre asiguratorii asupra mai mul-
tor bunuri imobile ºi autoturisme. Potrivit pro-
curorului-ºef adjunct al DIICOT, ancheta a
costat circa 300.000 de euro, fiind printre cele
mai scumpe.

CFR Cãlãtori lanseazã Trenurile Litoral

Fostul ministru al Finanþelor
Darius Vâlcov va rãmâne în arest
preventiv încã 30 de zile dupã ce
mandatul i-a fost prelungit defini-
tiv de Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie. Instanþa supremã a admis,
ieri, contestaþia DNA faþã de de-
cizia din 20 aprilie de respingere a
prelungirii arestului preventiv ºi
plasarea lui Vâlcov în arest la do-
miciliu în perioada 25 aprilie – 24

talã ºi litoralul românesc în douã
ore, fãrã opriri intermediare, se
aratã într-un comunicat al com-
paniei remis Agerpres. Astfel,

Trenul Litoral IR 1581 Bucureºti
Nord va pleca la 7,30 spre Con-
stanþa cu sosire la 9,30, iar IR
1582 Constanþa pleacã la 13,00
spre Bucureºti Nord (sosire
15,01). IR 1587 Bucureºti Nord
va pleca la 16,00 cu sosire la
18,00 în Constanþa, iar IR 1588
Constanþa pleacã la 19,00 la Bu-
cureºti Nord (sosire 21,01).

Pentru mini-vacanþa de 1 Mai,
CFR Cãlãtori suplimenteazã, în
perioada 29 aprilie – 4 mai 2015,
capacitatea de transport cu 20
trenuri InterRegio ºi Regio pen-
tru a asigura legãtura directã din-
tre toate regiunile þãrii ºi staþiu-
nile de la Marea Neagrã. De ase-
menea, în intervalele orare cele
mai solicitate, turiºtii au la dis-
poziþie legãturi frecvente între
Constanþa ºi staþiuni.

“Preþurile biletelor de tren pe
ruta Bucureºti-Constanþa varia-
zã în funcþie de rangul trenului.
Astfel, un bilet întreg la un tren

Regio ºi RE, la clasa a II-a, costã
30,5 lei, iar dus-întors este 54,9
lei. La un tren InterRegio, la cla-
sa a II-a cu loc, biletul costã 62
lei ºi 112,4 lei dacã este cumpã-
rat dus-întors. Elevii ºi studenþii
beneficiazã de reduceri”, infor-
meazã CFR.

Potrivit comunicatului, în pe-
rioada 30 aprilie – 3 mai, Trenul
Tineretului RE 12803 va pleca
din Gara de Nord – Bucureºti la
ora 2,40 ºi va sosi în Mangalia
la ora 7,47, iar pentru întoarce-
re – RE 12804 va pleca din Man-
galia la ora 17,49, din Constanþa
la 20,20 ºi va sosi în Bucureºti
Nord la ora 23,46.

“În unele zile libere din perioa-
da 1 – 4 mai 2015, când traficul
de cãlãtori este extrem de redus,
unele trenuri InterRegio ºi Re-
gio nu vor circula. În data de 1
mai 2015 agenþiile de voiaj CFR
vor fi închise”, se mai aratã în
comunicatul CFR Cãlãtori.

Decizie definitivã ÎCCJ: Darius Vâlcov, în arest preventiv încã 30 de zile
mai. ÎCCJ a judecat vineri conte-
staþia DNA, dupã ce iniþial a acor-
dat termen de judecatã în 29 apri-
lie, însã l-a preschimbat pentru 24
aprilie, întrucât între timp lui Vâl-
cov i-ar fi expirat actualul man-
dat de arestare preventivã.

Darius Vâlcov se aflã în arest
din 2 aprilie, el fiind acuzat de
DNA de trafic de influenþã pen-
tru cã ar fi primit aproximativ

douã milioane de euro de la Theo-
dor Berna, administratorul com-
paniei Tehnologica Radion. În
schimbul banilor, Vâlcov, fost
primar al municipiului Slatina, ar
fi intervenit pe lângã factori de
decizie în vederea câºtigãrii unor
licitaþii de cãtre Tehnologica Ra-
dion pentru obiective situate în
municipiul Slatina, oraºele Scor-
niceºti, Piatra Olt ºi Drãgãneºti.

Ulterior, procurorii l-au pus sub
acuzare ºi pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de efectuare de opera-
þiuni financiare, ca acte de co-
merþ, incompatibile cu funcþia,
atribuþia sau însãrcinarea pe care
o îndeplineºte o persoanã ori în-
cheierea de tranzacþii financiare,
utilizând informaþiile obþinute în
virtutea funcþiei, atribuþiei sau
însãrcinãrii sale.
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Cu aceastã ocazie vor fi reeva-
luate ºi spitalele care au fost deja
evaluate, întrucât au fost consta-
tate „abateri de la standardele de
calitate”. În cazul în care o unitate
sanitarã nu îndeplineºte standardele
de calitate, nu este acreditatã, iar
dacã nu este acreditatã, Casa de
Asigurãri, tot prin lege, a hotãrât
cã nu încheie contract cu acele
unitãþi medicale.

În Dolj, în semestrul doi al aces-
tui an sunt programate pentru eva-
luare Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã din Craiova ºi Spitalul Cli-
nic Cãi Ferate. În partea a doua a
anului, în trimestrul trei mai exact,
ar trebui sã primeascã acreditare
Spitalul de Psihiatrie din Poiana
Mare, pentru ca în ultima parte a

Toate spitale înfiinþate pânã la data de 7
iunie 2011 vor fi evaluate în vederea acre-
ditãrii pânã la mijlocul anului viitor. Co-
misia Naþionalã de Acreditare a Spitale-

lor ºi-a propus ca pânã în vara lui 2016 sã
evalueze nu mai puþin de 300 de unitãþi sa-
nitare, în condiþiile în care pe parcursul
a trei ani au fost acreditate doar 77.

lui 2015 Spitalul Orãºenesc „Aºe-
zãmintele Brâncoveneºti” sã pri-
meascã vizita evaluatorilor Co-
NAS. Anul viitor, primul pe listã
pentru acreditare este Spitalul de
Boli Infecþioase ºi Pneumoftizio-
logie „Victor Babeº”, urmat de
Spitalul Clinic Municipal „Filantro-
pia” din Craiova.

Un raport al Comisiei Europene
pe anul 2013 aratã cã peste
110.000 de decese au fost genera-
te în Europa de efecte adverse aso-
ciate actului medical, în special
infecþii nosocomiale. S-au cheltuit
peste 5,6 miliarde de euro pentru
tratamentul acestor pacienþi. Între
8 ºi 9% dintre pacienþii internaþi în
spital sunt expuºi unui risc asociat
actului medical.

Acreditarea
spitalelor este
valabilã cinci ani

În urma evaluãrii, fiecare unita-
te va fi încadratã într-un nivel de
acreditare, în funcþie de calitatea
serviciilor oferite pacientului pre-
cum: categoria „Nivel acreditat” –
pentru îndeplinirea a cel puþin 85%
din indicatorii de evaluare aplica-
bili unitãþii sanitare cu paturi eva-
luate, categoria „Nivel acreditat cu
încredere ridicatã” – pentru înde-
plinirea indicatorilor de evaluare
aplicabili unitãþii sanitare cu paturi
evaluate între 75 ºi 84,9%, cate-
goria „Nivel acreditat cu încrede-
re medie” – pentru îndeplinirea in-
dicatorilor de evaluare aplicabili
unitãþii sanitare cu paturi evaluate
între 45 ºi 74,9% ºi categoria „Ni-
vel neacreditat” – pentru îndepli-
nirea indicatorilor de evaluare apli-
cabili unitãþii sanitare cu paturi eva-
luate sub 45%.

Fiecare unitate sanitarã a sta-
bilit o datã la care echipele de eva-
luatori trebuie sã ajungã. Acredi-
tarea spitalelor este valabilã cinci
ani ºi dupã 2016, acest proces ar
trebui sã se extindã ºi sã cuprin-
dã ºi modul în care este acordatã
asistenþa medicalã pacienþilor. Ex-
perþii vor putea verifica dacã spi-

talele au tot ceea ce este necesar
tratãrii bolnavilor ºi sã propunã
mãsuri de remediere acolo unde
sunt probleme.

Acreditarea
poate fi retrasã

Acreditarea ar trebui sã repre-
zinte pentru bolnavi o garanþie a
faptului cã în respectiva unitate
sanitarã sunt asigurate condiþii de
calitate în ceea ce priveºte actul
medical, cazarea ºi serviciile ofe-
rite. Pentru aceasta, spitalele tre-
buie sã se raporteze la un standard
unic de calitate. De altfel, existã o
procedurã pentru a verifica anual
spitalele care sunt acreditate ºi care
mai au probleme de rezolvat ºi dacã
acestea nu ºi le rezolvã îºi vor pier-
de acreditarea. Autoritãþile sanita-
re pot retrage acreditarea spitale-

lor care nu ºi-au rezolvat proble-
mele. Iniþial s-a stabilit ca pânã la
finele acestui an spitalele sã fie
acreditate, însã termenul a fost
devansat, cuprinzând ºi o parte din
anul 2016. Din punctul de vedere
al reprezentanþilor Comisiei Naþio-
nale de Acreditare a Spitalelor, exis-
tã suficient timp ca pânã la sfârºi-
tul anului 2016 sã fie finalizat pro-
cesul de acreditare pentru cele 500
de spitale pe baza celor nouã stan-
darde ºi a aproximativ 2.100 de in-
dicatori. Acreditarea unitãþilor sa-
nitare rãmâne una dintre principa-
lele teme care îi preocupã pe ma-
nagerii de spitale. Deocamdatã
însã, potrivit autoritãþilor, douã sis-
teme sunt compatibile cu standar-
dele Uniunii Europene: este vorba
despre SMURD ºi de transfuzii.

RADU ILICEANU

Directorul Direcþiei Reintegra-
re Socialã din cadrul Administra-
þiei Naþionale a Penitenciarelor
(ANP), Roxana Preda, a declarat,
în cadrul unei dezbateri privind si-
tuaþia copiilor cu pãrinþi deþinuþi,
cã acest proiect, de facilitare a co-
municãrii online, a fost testat în
aprilie într-un penitenciar de fe-
mei, iar de luna viitoare urmeazã
sã fie extins.

Ea a explicat cã, deocamdatã,
aceastã facilitate va putea fi asi-
guratã doar pentru cei ale cãror
familii locuiesc departe de locali-
tatea în care se aflã penitenciarul,
asta din cauza faptului cã la nive-

Persoanele încarcerate vor
putea sã comunice online cu
familiile, de acest lucru urmând
sã beneficieze mai întâi doar
cei care sunt la distanþã mare
de familie, iar prioritate vor
avea deþinuþii cu copii minori, a
declarat, ieri, directorul Direc-
þiei Reintegrare Socialã din
ANP, Roxana Preda.

lul ANP nu existã, deocamdatã,
dotãrile tehnice necesare pentru ca
toþi deþinuþii sã poatã comunica
online.

Roxana Preda a precizat însã
cã intenþia ANP este de a genera-
liza aceastã modalitate de comu-
nicare. Ea a explicat cã nu poate
avansa o datã pânã la care acest
proiect ar putea fi extins la nivelul
tuturor unitãþilor de detenþie, de-
oarece acest lucru depinde de re-
sursele financiare de care va dis-
pune ANP sau de sprijinul extern
pe care l-ar putea primi în acest
sens. Reprezentanta ANP a preci-
zat cã pentru asigurarea acestui

tip de comunicare nu sunt nece-
sare modificãri legislative, întru-
cât acest lucru este prevãzut în
Legea 254/2013.

Directorul din cadrul Adminis-
traþiei Penitenciarelor a mai spus
cã asistenþii sociali din penitencia-
re vor identifica deþinuþii care ar
putea beneficia de comunicare on-
line cu familia, aceºtia vor fi între-
baþi dacã doresc acest lucru ºi se
va face o evaluare iniþialã. “Vor fi
camere special amenajate ºi per-
soane care sã îi asiste ºi sã îi ajute
tehnic”, a mai spus Roxana Preda.

Dezbaterea publicã cu privire
la situaþia copiilor cu pãrinþi deþi-
nuþi “Este nedrept sã punem sen-
tinþe pe visurile copiilor cu pãrinþi
deþinuþi” a fost organizatã de Aso-
ciaþia Alternative Sociale.

Duminicã, 26 aprilie (a treia dupã
Sfintele Paºti, închinatã Femeilor
Mironosiþe), este sãrbãtoritã „Adu-
cerea Sfintelor Moaºte ale Sfântului
Ierarh Calinic de la Cernica în Mi-
tropolia Olteniei”. Evenimentul du-
hovnicesc ºi istoric a avut loc în
perioada 28 aprilie – 5 mai 2012, când
Moaºtele Sfântului Calinic de la Cer-
nica au poposit în mai multe locuri
de seamã din Mitropolia Olteniei ce
au avut legãturã cu activitatea pas-
toral misionarã a Sfântului Calinic în
Oltenia, precum Catedrala mitropo-
litanã din Craiova, Catedrala arhie-
piscopalã din Râmnicu Vâlcea, Ca-
tedrala episcopalã din Drobeta-Tur-
nu Severin, Mãnãstirea Frãsinei din

judeþul Vâlcea, Mãnãstirea Lainici din
judeþul Gorj ºi  Mãnãstirea Cloco-
ciov din Slatina, judeþul Olt.

Sfântul Calinic de la Cernica este
cinstit în mod deosebit în aceste
zile în Arhiepiscopia Râmnicului,
când se împlinesc ºi 165 de ani de
la instalarea sa în scaunul de Epis-
cop al Râmnicului. Manifestãrile
dedicate evenimentului au debutat
ieri, cu un concert de muzicã psal-
ticã bizantinã susþinut de cunoscu-
tul interpret grec Theodoros Vassi-
likos. Astãzi, de la ora 10.00, se va
desfãºura simpozionul cu tema
„Lucrarea duhovniceascã ºi cultu-
ralã a Sfântului Ierarh Calinic de
la Cernica, Episcopul Râmnicului”,

iar de la ora 16.30 se va ple-
ca într-o procesiune în cin-
stea Sfântului Calinic pe
strãzile centrale ale urbei, cu
popasuri de rugãciune la Bi-
serica „Toþi Sfinþii” ºi la Bi-
serica „Sfântul Dumitru”.

În ziua de prãznuire, un
impresionant sobor de ie-
rarhi, preoþi ºi diaconi, în
frunte cu ÎPS Irineu, Arhie-
piscopul Craiovei ºi Mitro-
politul Olteniei, va sãvârºi
Sfânta Liturghie pe un po-
dium special amenajat în faþa
Catedralei arhiepiscopale din
Râmnicu Vâlcea.

Sfântul Calinic de la Cernica,
sãrbãtorit în Mitropolia Olteniei
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Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, le-a urat invitaþilor bun-
venit în Bãnie, prima parte a eve-
nimentului având loc la sediul Pri-
mãriei Craiova. «Bine aþi venit în
oraºul aristocraþilor secolului XIX
ºi începutului de secol XX ºi în
oraºul care va deveni Capitala Cul-
turalã Europeanã în 2021. Aþi fost
astãzi oaspeþii Palatului „Jean Mi-
hail”, care a adãpostit unele dintre
cele mai importante momente din
ultimul secol în relaþiile româno-
bulgaro-sârbe, dacã ne gândim
doar la semnarea Tratatului de la
Craiova, între România ºi Bulga-
ria, în 1940, sau la semnarea Tra-
tatului sârbo-bulgar, între Iosip
Tito ºi Gheorghe Dimitrov, în
1944. Astãzi se consemneazã o
nouã filã de istorie: semnarea Tra-
tatului trilateral între România, Bul-
garia ºi Serbia, tot la Craiova, ºi
sperãm din tot sufletul cã autostra-
da Craiova-Calafat-Vidin-Zaicer-
Paracin sã se concretizeze, pentru
cã e aºteptatã de toþi românii din
sudul României, care ar avea ac-
ces direct cãtre Sofia ºi Belgrad»,
a spus Olguþa Vasilescu.

Oraºele Vidin
ºi Zaicer
sprijinã Craiova

Primarul Craiovei le-a lansat pre-
mierilor bulgar ºi sârb invitaþia de
a susþine candidatura Craiovei pen-
tru titlul de Capitalã Culturalã Eu-
ropeanã, înmânându-le ºi o scri-
soare de susþinere în acest sens.
„Vreau sã vã asigur, domnilor
prim-miniºtri din Bulgaria ºi Ser-
bia, de toatã gratitudinea oraºului
Craiova ºi sã vã cer sprijinul pen-
tru stabilirea parteneriatului cu ora-
ºele Vidin ºi Zaicer, în vederea unui
schimb cultural ºi turistic. Craio-
va candideazã alãturi de întreaga
regiune Oltenia la titlul de Capitalã

România, Bulgaria ºi SerbiaRomânia, Bulgaria ºi SerbiaRomânia, Bulgaria ºi SerbiaRomânia, Bulgaria ºi SerbiaRomânia, Bulgaria ºi Serbia
 Prim-ministrul României, Victor Ponta, prim-

ministrul Bulgariei, Boyko Borisov, ºi prim-mi-
nistrul Serbiei, Aleksandar Vucic, s-au întâlnit,
ieri, la Craiova, unde a avut loc reuniunea tri-
partitã la nivel de premieri ai celor trei þãri ve-
cine. Pe lângã faptul cã este municipiul româ-
nesc cel mai apropiat de cele douã state, Craio-
va aminteºte ºi de Tratatul dintre România ºi
Bulgaria, care a fost semnat, în 1940, tot aici.
La propunerea premierului Victor Ponta, între-
vederea – care a fost una de o mare anvergurã
regionalã ºi deosebit de fructuoasã pentru toate
cele trei state participante – a primit titlul sim-

Culturalã Europeanã, dar ne dorim
ca fraþii noºtri din Vidin ºi Zaicer
sã ne fie alãturi, iar turiºtii euro-
peni sã poatã vizita ºi oraºele din
þãrile dumneavoastrã, cu care ne
dorim o legãturã cât mai strânsã.
Sper cã vizita pe care aþi fãcut-o
azi, la Craiova, sã nu fie ultima”, a
declarat primarul Lia Olguþa Vasi-
lescu. Edilul Craiovei le-a înmânat
celor trei premieri câte un tablou
realizat de artistul craiovean Lucian

Irimescu, în tehnica de colorare a
metalului.

Premierul
Victor Ponta:
„Promovãm
interesele
comune
ale celor trei þãri”

Primul ministru al României, Vic-
tor Ponta, a acreditat ideea ca în-
tâlnirea de ieri sã poarte numele de
„Grupul de Craiova”, acþiunile ce-
lor trei state trebuind sã fie mai unite
ºi mai coordonate ca pânã în pre-

zent în demersurile pe care le vor
face pe plan european, iar exem-
plul de urmat sã fie „Grupul de la
Viºegrad”. «Avem un exemplu de
succes al unor altor þãri vecine din
Europa, Polonia, Cehia, Slovacia,
Ungaria, care, reunite în grupul de
la Viºegrad de mult timp deja, au
fost foarte eficiente ºi sunt în con-
tinuare foarte eficiente în promo-
varea intereselor lor ºi în proiecte-
le lor regionale. În egalã mãsurã,

mi-aº dori ca, azi, la Craiova, sã
punem bazele unei colaborãri ac-
centuate între Bulgaria, Serbia ºi
România, dacã vreþi, în timp sã fie
„Grupul de la Craiova”, la fel ca ºi
„Grupul de la Viºegrad”, un grup
de trei þãri care se sfãtuiesc, care
au poziþii comune, care au proiec-
te comune ºi care se sprijinã. Un
grup care nu e împotriva nimãnui,
nu ne aliem împotriva a ceva, ci
vrem doar sã ne promovãm inte-
resele comune ale celor trei þãri,
un grup deschis cãtre toþi vecinii
noºtri din zonã, bineînþeles cãtre
zona Balcanilor de Vest, România
se gândeºte întotdeauna la Moldo-

va, cãtre Ungaria, cãtre celelalte þãri
din regiune, pentru cã uniþi putem
sã avem mai mult succes», a de-
clarat Victor Ponta.

Premierul
Boyko Borisov:
„Vreau sã vãd o
autostradã din
Bucureºti spre
Sofia ºi Belgrad”

Prim-ministrul bulgar, Boyko
Borisov, a afirmat cã cele trei þãri
au o mare ºansã sã dezvolte îm-
preunã mai multe proiecte cu fi-
nanþare europeanã, declarând cã
îºi doreºte o autostradã din Bu-
cureºti cãtre Sofia ºi Belgrad. „Îi
datorãm lui Victor Ponta denumi-
rea de Grupul de la Craiova. În
ceea ce priveºte infrastructura,
dorinþa mea este sã vãd o auto-
stradã din Bucureºti spre Sofia ºi
spre Belgrad. Acum lucrãm foarte
activ pe autostrada Hemus, de
asemenea ºi noua autostradã
Ruse spre Bucureºti, dincolo
avem autostrada Struma care
merge spre Sofia ºi pleacã spre
Vidin-Calafat spre podul Dunãrii,
iar acea legãturã ne dã posibilita-
tea sã ajungem la portul din So-
lum, de acolo ºi pânã la Bosfor,
iar la Belgrad permitem sã aibã o
ieºire la Marea Neagrã. Îi mulþu-
mesc premierul sârb pentru cã lu-
creazã foarte activ în acea direc-
þie, pentru faptul cã putem avea
o vitezã de 160 de kilometri ºi cu
toate proiectele de infrastructu-
rã, putem sã ajungem ºi pânã la
Beijing”, a precizat premierul
Boyko Borisov.

Premierul
Aleksandar
Vucic:
„Niciodatã
în istorie nu au
fost relaþii mai
apropiate
între Serbia
ºi România”

Premierul sârb, Aleksandar Vu-
cic, a declarat, la Craiova, cã atât
minoritãþile din România, cât ºi cele
din Serbia reprezintã un pod pentru
o relaþie ºi mai apropiatã între cele
douã þãri, punctând cã guvernul pe
care îl conduce este deschis oricã-
ror observaþii pe aceastã temã. „În
legãturã cu poziþia minoritãþilor, noi
respectãm toate normele europene
ºi standardele europene ºi dorim sã
facem numai lucruri bune. Noi cre-
dem cã relaþia e bunã cu România,
suntem siguri cã putem sã facem
mult mai multe lucruri ºi mai bine
ºi cred cã în acest sens avem ºi
sprijinul prietenilor noºtri români ºi
bulgari, aºa cum noi nu avem ob-
servaþii privind poziþia minoritãþii
sârbe din Timiºoara sau din altã
parte a þãrii. Minoritãþile sunt un pod
pentru o relaþie ºi mai apropiatã în-
tre þãrile noastre. Noi suntem des-
chiºi pentru orice fel de observaþii,
de reacþii însã ºi pentru orice fel de
evidenþiere comunã a unor diferen-
þe în aceastã problemã. Niciodatã
în istorie nu au fost relaþii mai apro-
piate între Serbia ºi România ºi cred
cã am avut o relaþie mai bunã decât
am avut-o cu Bulgaria”, a spus
Aleksandar Vucic.
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bolic de „Grupul de la Craiova”, dupã modelul
„Grupului de la Viºegrad”, în care sunt reunite
Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria. România ºi
Bulgaria ºi-au anunþat susþinerea pentru adera-
rea Serbiei la Uniunea Europeanã, toate cele trei
þãri urmând sã se sprijine reciproc ºi sã aibã
cât mai multe proiecte în comun, pe plan euro-
pean. Craiova a dovedit, din nou, cã este o gaz-
dã bunã, evenimentul desfãºurându-se în trei lo-
caþii, la Primãrie, Muzeul de Artã ºi Casa „Bi-
bescu” din Parcul „Nicolae Romanescu”, unde
a fost prezentã o bunã parte din miniºtri guver-
nelor român ºi bulgar.

„Sprijin total
ºi necondiþionat
pentru
integrarea
în UE a Serbiei”

De altfel, premierii României ºi
Bulgariei au asigurat Serbia cã be-
neficiazã de sprijin din ambele pãrþi
în procesul de integrare europeanã.
„Eu, în numele Guvernului Româ-
niei, vreau sã afirm sprijinul total ºi
necondiþionat pentru efortul ºi de-
mersul Serbiei de a deveni membrã
a Uniunii Europene. Este în intere-
sul Bulgariei ºi al României ca Ser-
bia cât mai curând sã demareze ne-
gocierile, sã le finalizeze ºi sã fie
alãturi de noi în familia europeanã”,
a afirmat Ponta, în conferinþã co-
munã cu premierii sârb ºi bulgar, la
finalul reuniunii trilaterale la nivel de
prim-miniºtri care a avut loc la Cra-

iova. Premierul sârb a precizat cã
þara a îndeplinit toate condiþiile acor-
dului de la Bruxelles cu excepþia co-
munitãþii comunelor din Kosovo, fã-
când referire la afirmaþii recente ale

ministrului sârb de externe, Ivica
Dacic. „Tot ceea ce e legat de con-
diþiile economice e legat de Koso-
vo, nu e legat de exerciþiile militare,
noi am îndeplinit toate condiþiile
acordului de la Bruxelles cu excep-
þia comunitãþii comunelor din Ko-
sovo ºi despre aceasta a vorbit
domnul Dacic”, a afirmat premie-
rul Aleksandar Vucic.

„Doar împreunã
România
ºi Bulgaria
vor intra
în Schengen”

În partea a doua a evenimentu-
lui, Guvernele României ºi Bulga-
riei s-au reunit într-o nouã ºedinþã
comunã, în „Sala Oglinzilor” de la
Muzeul de Artã, pentru discuþii pri-
vind proiecte de colaborare în ener-
gie, transporturi, dezvoltare regio-
nalã, turism ºi strategia UE pentru
regiunea Dunãrii. La final, s-au sem-
nat parteneriate interministeriale.
„Vreau ca, prin ceea ce am stabilit
astãzi la nivel de prim-ministru ºi
miniºtri, sã progresãm cu aceste
proiecte. Avem în lucru ºi împreu-
nã proiecte foarte importante în di-
verse domenii. Rolul nostru strate-
gic în cadrul NATO în aceastã re-
giune, rolul nostru comun de gra-
niþã a Uniunii Europene, proiecte
extrem de importante finanþate din
programe europene, proiecte de
dezvoltare regionalã, infrastructurã
de transport, infrastructurã energe-
ticã ºi proiecte în sãnãtate, educa-
þie, turism ºi agriculturã”, a afirmat
premierul român, care a adãugat
faptul cã i-a îndemnat pe miniºtrii
sãi sã aibã relaþii directe cu omolo-
gii lor bulgari cu scopul realizãrii
tuturor proiectelor convenite de
cele douã guverne. Premierul Vic-
tor Ponta a mai spus cã România ºi
Bulgaria trebuie sã se integreze îm-
preunã, ºi nu separat în spaþiul
Schengen. „Sunt teme concrete,
cum este aderarea la spaþiul Schen-
gen, unde, mai demult, s-a spus
Bulgariei sã intre singurã, fãrã Ro-
mânia. Acum se spune României sã
intre singurã, fãrã Bulgaria. Eu nu
cred în chestiile astea! Eu cred cã
doar împreunã o sã intrãm ºi în
Schengen, doar împreunã o sã ridi-
cãm Mecanismul de Cooperare ºi
Verificare, nu aºa, întâi România ºi
dupã aceea Bulgaria, sau întâi Bul-
garia ºi dupã aceea România”.

Ponta: „Guvernul va controla dacãPonta: „Guvernul va controla dacãPonta: „Guvernul va controla dacãPonta: „Guvernul va controla dacãPonta: „Guvernul va controla dacã
reducerea TVreducerea TVreducerea TVreducerea TVreducerea TVA la alimente se reflectãA la alimente se reflectãA la alimente se reflectãA la alimente se reflectãA la alimente se reflectã
în preþ”în preþ”în preþ”în preþ”în preþ”

Împreunã cu Consiliul Concurenþei, Guvernul va verifica, înce-
pând din luna iunie, dacã reducerea TVA-ului la produsele alimen-
tare se reflectã ºi în preþul la raft ºi va folosi toate pârghiile legale
pentru a combate eventuale nereguli, a declarat, ieri, la Craiova,
premierul Victor Ponta. „O scãdere atât de mare a TVA este impo-
sibil sã nu se vadã în preþ. Vom fi foarte atenþi dupã 1 iunie”, a
spus Ponta. Premierul României a fost întrebat dupã ce presa a
relatat cã marile lanþuri de magazine ar fi majorat preþurile la dife-
rite alimente, cu pânã la 30%, în ultimele douã sãptãmâni, înainte
de reducerea TVA la 9% la produsele alimentare, care este progra-
matã sã fie aplicatã din luna iunie.

„Ca prim-ministru, nu am avut„Ca prim-ministru, nu am avut„Ca prim-ministru, nu am avut„Ca prim-ministru, nu am avut„Ca prim-ministru, nu am avut
informaþii despre închisorile CIA”informaþii despre închisorile CIA”informaþii despre închisorile CIA”informaþii despre închisorile CIA”informaþii despre închisorile CIA”

Întrebat dacã a avut informaþii legate de existenþa unor închi-
sori CIA în România, premierul Victor Ponta a rãspuns, la Craio-
va, cã nu a avut cunoºtinþã despre acest aspect. „În trei ani, nu
am avut niciodatã informaþii legate de existenþa unor închisori
sau facilitãþi. Dacã au fost sau nu au fost înainte, nu ºtiu”, a spus
Victor Ponta. Fostul preºedinte al României, Ion Iliescu, a afir-
mat, într-un interviu acordat publicaþiei germane „Spiegel Onli-
ne” cã el a aprobat „în principiu” o solicitare a SUA, din perioada
2002-2003, privind crearea unui centru al CIA în România, fãrã
a ºti cã urma sã fie vorba de vreo unitate pentru detenþie, detaliile
proiectului stabilindu-le Ioan Talpeº, la acea vreme ºef al Admi-
nistraþiei prezidenþiale.

„Îmi doresc la un moment dat sã„Îmi doresc la un moment dat sã„Îmi doresc la un moment dat sã„Îmi doresc la un moment dat sã„Îmi doresc la un moment dat sã
avem veºti bune despre românul rãpitavem veºti bune despre românul rãpitavem veºti bune despre românul rãpitavem veºti bune despre românul rãpitavem veºti bune despre românul rãpit
în Burkina Faso”în Burkina Faso”în Burkina Faso”în Burkina Faso”în Burkina Faso”

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, la Craiova, cã autoritãþile
române fac eforturi pentru a-l gãsi pe românul rãpit în urmã cu
câteva sãptãmâni în Burkina Faso. „Facem eforturi ºi, pânã nu
avem lucruri clare, prefer sã nu comunicãm decât pe calea proce-
duralã – celula de crizã, MAE ºi partenerii noºtri. Îmi doresc ºi
sperãm, la un moment dat, sã avem veºti bune, dar sã nu fim
exagerat de optimiºti, nici pesimiºti”, a declarat premierul Româ-
niei, Victor Ponta. Pe 4 aprilie, un agent de securitate român, an-
gajat al unei societãþi miniere a omului de afaceri Frank Timiº, a
fost rãpit în Burkina Faso de indivizi înarmaþi. Incidentul s-a pro-
dus în nordul acestei þãri, în apropierea frontierei cu statul Mali, la
o minã de mangan deþinutã de compania Pan African Minerals,
subsidiarã a Frank Timiº Corporation.
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Dupã ce, pe 18 iunie 2014, Ro-
bert Marius Cazanciuc, ministrul
Justiþiei, a pus piatra de temelie,
dând startul lucrãrilor pentru noul
sediu al Tribunalului Dolj, ieri mi-
nistrul a putut sã-i prezinte pre-
mierului Victor Ponta stadiul lu-
crãrilor. Constructorul s-a þinut de
cuvânt, lucrarea fiind în avans, la
acest moment structura de rezis-
tenþã fiind finalizatã. Dupã ce a
declarat cã Banca Mondialã asi-
gurã finanþarea necesarã, Robert
Marius Cazanciuc l-a lãsat pe ar-
hitect sã facã o scurtã prezentare
a proiectului. Emoþionat, arhitec-

La termenul de joi, 23 aprilie
a.c., al procesului în care sunt ju-
decaþi 14 actuali ºi foºti funcþio-
nari ai Direcþiei de Taxe ºi Impozi-
te a Primãriei Craiova, judecãtorii
au constatat o serie de nereguli în
rechizitoriul prin care au fost tri-
miºi în judecatã inculpaþii. O parte
din nereguli au fost sesizate chiar
de inculpaþi. În aceste condiþii in-
stanþa a stabilit un termen de cinci
zile pentru ca Parchetul de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova sã reme-
dieze problemele sau pentru a cere
înapoi rechizitoriul: „Constatã ne-
regularitatea rechizitoriului nr.
5235/P/2011 al Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova. Con-
form art. 345 alin. 3 C.p.p., în
termen de 5 zile de la comunica-
rea prezentei încheieri, Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova
va remedia neregularitãþile con-
statate ºi va comunica judecãto-
rului de camerã preliminarã dacã
menþine dispoziþia de trimitere în
judecatã sau solicitã restituirea
dosarului”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a Judecãtoriei Craiova.
În plus, în aceeaºi ºedinþã, judecã-

Reprezentanþii Serviciului Te-
ritorial al Poliþiei de Frontierã Dolj
au anunþat cã, joi dupã-amiazã,
în jurul orei 17.00, la Punctul de
Trecere a Frontierei Calafat, ju-
deþul Dolj, s-a prezentat pe sen-
sul de intrare în þarã, la volanul
unui autocamion marca Renault,
un cetãþean turc, care transpor-
ta, conform documentelor de în-
soþire a mãrfii, role de hârtie din
Turcia pentru Ungaria. Cu oca-
zia controlului de frontierã, echi-
pa comunã de control formatã
din poliþiºti de frontierã români
ºi bulgari a descoperit ascuns,
pe osia remorcii camionului, un
bãrbat de origine afro-asiaticã
care nu aveau asupra sa nici un

Sirian ascuns sub remorca unui
camion descoperit la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã de la Punctul de Trecere a
Frontierei Calafat au descoperit, joi dupã-amiazã,
ascuns pe osia remorcii unui camion, un cetãþean

sirian de 25 de ani care încerca astfel sã intre ilegal
în þarã. El a fost returnat pe teritoriul Bulgariei.

document de identitate ºi nu vor-
bea nici o limbã de circulaþie in-
ternaþionalã.

La cercetãri s-a stabilit cã per-
soana în cauzã este cetãþeanul si-
rian Husein H., în vârstã de 25
de ani. ªoferul camionului a de-
clarat cã nu ºtie cum a ajuns per-
soana respectivã pe osia mijlocu-
lui de transport. Conform proto-
colului româno-bulgar, camionul,
conducãtorul auto ºi persoana în
cauzã au fost preluate de Poliþia
de Frontierã Bulgarã în vederea
continuãrii cercetãrilor ºi dispu-
nerii mãsurilor legale ce se im-
pun, dupã cum a precizat comi-
sar-ºef Romicã Ivãnoiu, purtãto-
rul de cuvânt al STPF Dolj.

Ministrul Justiþiei a primit toate asigurãrile:

TTTTTribunalul Dolj se mutãribunalul Dolj se mutãribunalul Dolj se mutãribunalul Dolj se mutãribunalul Dolj se mutã
„în casã nouã” de Crãciun„în casã nouã” de Crãciun„în casã nouã” de Crãciun„în casã nouã” de Crãciun„în casã nouã” de Crãciun

Ministrul Justiþiei, Robert Marius Ca-
zanciuc, prezent, ieri, la Craiova, a
vizitat, împreunã cu premierul Româ-
niei, Victor Ponta ºi alþi oficiali din
guvern, viitorul sediu al Tribunalului
Dolj. Participant ºi la demararea lu-
crãrilor, în iunie anul trecut, ministrul

Justiþiei a putut verifica acum stadiul
lucrãrilor ºi s-a declarat mulþumit. Mai
exact, a fost finalizatã structura de
rezistenþã, iar arhitectul a dat asigu-
rãri cã Tribunalul Dolj se va muta în
„casã nouã” de Crãciun, cu jumãtate
de an înainte de termen.

tul Viorel Botezatu a fãcut o micã
gafã în momentul când s-a apu-
cat ã enumere premierii care s-au
perindat pe la conducerea guver-
nelor din 1999, când s-a realizat
proiectul, ºi pânã acum, apoi a ex-
plicat faptul cã s-a lucrat foarte
bine ºi structura de rezistenþã este
gata: „Am avut noroc de construc-
tor bun, s-a lucrat continuu ºi în
acest moment avem turnatã pla-
ca peste etajul patru, ultimul etaj.
Vã putem asigura cã de Crãciun
clãdirea va fi predatã la cheie”.

Palatul de Justiþie a fost pro-
iectat încã din 1999, fiind con-

ceput sã asigure funcþionarea atât
a Curþii de Apel Craiova, cât ºi a
Tribunalului Dolj. Însã dublarea
volumului de dosare, a structurii
organizatorice ºi a schemelor de
personal a fãcut ca, la acest mo-
ment clãdirea sã fie destinatã nu-
mai Tribunalului Dolj, care este
acum al doilea din þarã dupã Tri-
bunalul Bucureºti. Termenul pre-
vãzut în contract pentru finali-
zarea lucrãrilor sediului instanþei
a fost de 24 de luni, însã încã de
la început constructorul s-a an-
gajat sã facã tot posibilul pentru
a încheia mai repede. Construc-

þia este monobloc, are circa
11.000 mp, cu regim de înãlþime
demisol, parter ºi patru etaje, în

care sunt dispuse spaþiile nece-
sare actului de justiþie aferente
Tribunalului Dolj.

Arest la domiciliu pentru cei patru funcþionari
de la „Taxe ºi Impozite”
Instanþa a constatat neregularitãþi în rechizitoriu

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au dispus, joi,
înlocuirea arestãrii preventive cu arestul la domiciliu ºi
pentru ultimul din lotul funcþionarilor de la Direcþia de
Taxe ºi Impozite a Primãriei Craiova care se mai afla dupã
gratii, trimiºi în judecatã pentru abuz în serviciu, fraude
informatice, fals intelectual ºi înºelãciune. Instanþa a
constatat o serie de neconcordanþe în rechizitoriul
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova prin care au
fost trimiºi în judecatã cei 14 actuali ºi foºti funcþionari ºi
a dat un termen de cinci zile procurorilor sã remedieze
problemele ºi sã anunþe dacã menþin trimiterea în judeca-
tã sau solicitã restituirea dosarului. Între timp, s-au
menþinut mãsurile preventive faþã de restul inculpaþilor.

torii au decis sã-i înlocuiascã ºi lui
Simon Octavian Cojocaru aresta-
rea preventivã cu arestul la domi-
ciliu, celelalte trei funcþionare care
fuseserã arestate, respectiv Vasili-
ca Iuliana Bumbac, Georgeta Mi-
troi ºi Elena Munteanu fiind deja
în arest la domiciliu de la începu-
tul acestei luni.

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova au dispus trimiterea în ju-
decatã a 14 funcþionari ai Direcþiei
de Taxe ºi Impozite din cadrul Pri-
mãriei municipiului Craiova (zece
dintre ei încã în activitate), acuzaþi
de comiterea infracþiunilor de abuz
în serviciu, fraude informatice,
fals intelectual ºi înºelãciune. Este
vorba despre Vasilica Iuliana Bum-
bac (39 de ani), Georgeta Mitroi
(47 de ani), Elena Munteanu (47
de ani), Simon Octavian Cojocaru
(37 de ani), toþi patru aflaþi în arest
preventiv, Andreea Loredana Bel-
deanu-Gegiu (38 de ani), arestatã
la domiciliu, Corina Coadã Petria
(33 de ani), Claudia Mariana Bo-
goi (40 de ani), Daniel Petriºor Ste-
pan (44 de ani), Luminiþa Predoai-

ca (45 de ani), Ioana Moraru (41
de ani), Lucica Pãsãricã (56 de
ani), Valentina Anca Cãtãnescu (41
de ani), Graþiela Titina Guºiþã (51
de ani), ºi Lilioarã Piciu (55 de ani),
toþi sub control judiciar. Aceºtia au
fost cu toþii „sãltaþi” pe 22 ianuarie
a.c., când s-au fãcut percheziþii la
24 de locuinþe din municipiu apar-
þinând suspecþilor. Oamenii legii au
ridicat ºi documente gãsite la lo-
cuinþele suspecþilor, dar ºi alte mij-
loace de probã. Toþi cei 14 au fost
reþinuþi pentru 24 de ore, însã nu-
mai ºase au fost arestaþi preventiv,
ulterior, la apel, rãmânând dupã
gratii doar patru funcþionari. An-
chetatorii au declarat cã suspecþii,
în schimbul unor sume de bani sau
a altor foloase, în perioada 2006 –
2014 ar fi ºters din evidenþa infor-
matizatã amenzile unor persoane,
ar fi scutit de la plata sumelor da-
torate bugetului de stat persoane
care nu beneficiau de facilitãþi sau
chiar au anulat chitanþe care ates-
tau plata unor taxe judiciare de tim-
bru, primãria Craiova constituin-
du-se parte civilã cu suma de
500.786 lei.
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Interesantã sau mult mai inte-
resantã decât alte dezbateri, cu
miez eminamente politic, emisiu-
nea „Maratonul de lecturã” la
„Jocuri de putere” realizatã de
Bogdan Rareº în Sala Profesorilor
– Biblioteca Centralã Universitarã
din Capitalã – de Ziua Internaþio-
nalã a Cãrþii. Însãºi schimbarea de
macaz tematic, prilejuitã de eveni-
mentul menþionat, a adus cu o dis-
cretã tentativã de dezintoxicare,
dacã mai poate avea eficienþã aºa
ceva. Postura de amfitrion, nu de
moderator, într-o asemenea îm-
prejurare, este, fireºte, dificilã, mai
ales când îl ai invitat pe ziaristul ºi
scriitorul Ion Cristoiu, considerat
un „vicios al cãrþilor”, capabil sã
vorbeascã despre pasiunea sa pen-
tru cãrþi ºi lecturã de seara pânã
dimineaþa. Din aceastã perspecti-
vã, calitatea invitatului, dincolo de

MIRCEA CANÞÃR

TTTTTu ce carte ai pe noptierã?u ce carte ai pe noptierã?u ce carte ai pe noptierã?u ce carte ai pe noptierã?u ce carte ai pe noptierã?

 Totul a început la primele ore
ale dimineþii, într-o locaþie din Cra-
iova, acolo unde Centrul de Studii
Politice Post-Comuniste (Center of
Post Communist Political  Studies
- CEPOS) al Facultãþii de Drept ºi
ªtiinþe Sociale din Craiova organi-
zeazã, timp de douã zile, cea de-a
V-a Conferinþã Internaþionalã „Af-

orice idiosincrazii, chiar a pãrut
nimeritã, salutar fiind ºi faptul cã
nu a refuzat… invitaþia, în urma
recentelor evoluþii ale relaþiilor sale
cu Realitatea TV. Criticul Alex ªte-
fãnescu, de pildã, ar fi refuzat, deºi
un dialog cu Ion Cristoiu despre
cãrþi, lecturã, piaþa cãrþii, starea
bibliotecilor ºi librãriilor din þarã ar
fi fãcut audienþã. E o pãrere. Sunt
rare totuºi emisiunile de aceastã
facturã elevatã, realmente umanã,
la televiziunile noastre, ºi pentru
faptul cã ele nu fac rating, unicul
criteriu de evaluare. ªi asta într-
un moment în care kitsch-ul mon-
struos ne invadeazã peste tot,
acompaniind neamprostia, prostul
gust, rãul-simþ ºi invectiva. ªi to-
tuºi, dincolo de ºarmul narativ, deºi
sunt destui care îl contestã ºi nu
le palce, Ion Cristoiu – recent in-
vitate la Întâlnirile „SpectActor” ale

Teatrului Naþional din Craiova –
aºteptam sã ofere un plus de sis-
tematizare a descrierii voluptãþii
sale pentru lecturã, tocmai pentru
cã este considerat un „vicios al
cãrþilor”. Evident, nu existã o re-
þetã universalã a lecturii optime:
câþi cititori, atâtea moduri de a citi.
Dar existã un traseu al lecturilor
de etapã? Existã, cum se spune, o
listã a celor 100 de cãrþi funda-
mentale? Se pot face sugestii de
lecturã când fiecare vârstã îºi are
þesãtura ei, fiecare individ pose-
dând propria chimie interioarã care
nu se poate sistematiza? Interoga-
þiile, derivate implicit din simbo-
listica Zilei Internaþionale a Cãrþii,
exclud, fireºte, solemnitãþile peda-
gogice. Pânã la urmã, lecturile for-
mative nu încap toate în perioada
tinereþii studioase. Poþi avea reve-
laþii decisive toatã viaþa. Sã punc-

tãm: remontantã emisiune a lui
Bogdan Rareº. Agreabile confesi-
unile invitatului sãu, inclusiv de-
spre marii scriitori români pome-
niþi. Deºi nu ºi-a propus o aºezare
a fiecãruia pe soclul potrivit, de
unde ºi omisiuni, sã le spunem
neintenþionate.  A avut însã refe-
riri la un valoros scriitor român,
cum l-a numit, Marin Preda, de
care s-a ocupat în mod special.
Dar tocmai romanul cu cel mai
exploziv succes din istoria litera-
turii române, „Delirul”, apãrut în
ianuarie 1975, recenzat agresiv în
„Literaturnaia Gazeta” (nr. 14/mai
1975), din motive politice, dar ºi
în sãptãmânalul vest-german „Des
Spiegel” (30 iunie 1975) merita
accente aparte, mai ales cã Ion
Cristoiu, cum a ºi spus, a relansat
cazul „Delirului” în 1991, prin pre-
tenþia sa, ca prefaþator, de a oferi

o ediþie necenzuratã. Rectificarea
din ediþia 1991 a fost o eroare,
chiar restituind un capitol, cel de-
spre Stalin, inspirat lui Marin Pre-
da de memoriile Aliluevei, sacrifi-
cat cu bunã ºtiinþã de autor. Deºi i
s-a cerut, Marin Preda n-a mai vrut
sã continue „Delirul”, lãsându-i pe
oficiali, dar ºi pe cititorii simpli sã
creadã cã o va face. Din cauza
ingerinþelor politice n-a mai vrut
sã-l scrie. Proiectul sã, anunþat în
presã, mergea pânã la execuþia lui
Ion Antonescu. De câte ori are
referiri la „Delirul”, Ion Cristoiu
lasã impresia cã nu poate spune
tot ce ºtie sau nu ºtie tot ceea ce
ar trebui. Emisiunea lui Rareº Bog-
dan a fost însã una reuºitã, mai
ales cã a avut ºi recomandarea,
pentru cei care o urmãreau, de a
scrie pe Facebook ce cãrþi au pe
noptierã.

Încercãm sã înþelegem post-comunismulÎncercãm sã înþelegem post-comunismulÎncercãm sã înþelegem post-comunismulÎncercãm sã înþelegem post-comunismulÎncercãm sã înþelegem post-comunismul
Universitatea din Craiova îºi continuã programele in-

ternaþionale de promovare, ieri gãzduind douã astfel de
proiecte, fiecare dintre ele bucurându-se de succes.

Prin acest eveniment, la care vor
participa atât profesori din învãþã-
mântul preuniversitar cât ºi profe-
sori  universitari,  ARPF filiala Dolj
sãrbãtoreºte 25 de ani de la înfiin-
þare. «Cu acest prilej, invitaþii de
onoare, profesori remarcabili ai în-
vãþãmântului doljean, deschizãtori
de drumuri în predarea limbii fran-
ceze doamnele profesoare Dumi-
trescu Ortansa, Guþu Gabriela,
Mitu Adalcisa, Nicolaescu Maria
vor vorbi despre primii paºi ai Aso-
ciaþiei Profesorilor de Limba Fran-
cezã ºi despre bogata activitate des-
fãºuratã în acest sfert de veac de
membrii ARPF  care s-au dãruit
pentru a transmite generaþiilor vii-
toare flacãrã francofoniei», a de-
clarat prof. Dorina Popi.

terCommunismEastand West
UnderSecurity”.Participã peste
180 de participanþi din mediul aca-
demic ºi socio-profesional, pre-
cum ºi experþi din 19 þãri, de la
Albania la Spania, trecând ºi prin
þãri cât de cât exotice – precum
Kuweit, Uzbekistan, Macedonia
etc. Cum a fost prima zi de con-
ferinþe, au luat cuvântul mai mulþi
vorbitori.

„Merg pe stat parlamentar...”
S-au discutat diverse speþe, însã

una a ieºit în evidenþã, dupã ce
prof.univ. dr.  Cezar Avram  a
adus-o în discuþie. Este vorba de
constituþionalitate ºi spre ce ar fi
mai bine sã se îndrepte România –
stat parlamentar, prezidenþial sau
semi-prezidenþial. Rãspunsul a fost

oferit de prof.  George Gârleº-
teanu,din partea Facultãþii de
Drept ºi ªtiinþe Sociale a Universi-
tãþii din Craiova: „Cred cã, pânã la
urmã, sunt normale astfel de dis-
cuþii între instituþiile statului, inclu-
siv pe temã constituþionalã, deoa-
rece se dovedeºte cã suntem un
stat democratic. Personal, merg pe
ideea de stat parlamentar, fiindcã
parlamentul este cel care trebuie
sã decidã. Am avut un astfel de
sistem ºi în perioada interbelicã,
dar, cu diferenþe, cunoscute deja,
deoarece, în acele timpuri eram
monarhie”.

O „Agora” pentru cei interesaþi
În partea a doua a zilei, a avut

loc lansarea revistei „Agora
Alumni”, destinatã studenþilor,

masteranzilor, doctoranzilor ºi ab-
solvenþilor Facultãþii de Drept din
Craiova. „Este o publicaþie care
cuprinde un spectru larg de dome-
nii – ºtiinþifice, juridice etc. – ºi
suntem convinºi cã se va bucura
de succes. Ne dorim ca toþi tine-
rii, ºi nu numai, sã cunoascã is-

toria, aºa cum a fost ea, fãrã nici-
un fel de altfel de implicaþii”, a de-
clarat conf.univ.dr. ParmenaO-
limid, coordonator, împreunã cu
conf.univ.dr. Ionuþ Virgil ªer-
ban ºi asistent univ.dr. Alexan-
dra Porumbescu.

CRISTI PÃTRU

Masã rotundã cu tema „Innover en français”
Astãzi, ora 9.00, la Lectoratul francez, Asociaþia Românã a Pro-

fesorilor de Francezã, filiala Dolj, Facultatea de Litere a Universi-
tãþii din Craiova ºi Lectoratul francez organizeazã o masã rotundã
cu tema „Innover en français”.

Dezbaterile vor avea ca punct
de plecare predarea limbii france-
ze în grãdiniþe ºi în învãþãmântul

primar ºi strategii de motivare a ele-
vilor ºi de atragere a interesului
pentru studiul limbii franceze. În
acest cadru festiv va avea loc ºi

ceremonia de decernare a diplo-
melor pentru profesorii ºi studen-
þii la Facultatea de Litere a  Uni-
versitãþii din Craiova voluntari
care au contribuit la buna desfã-
ºurare a  proiectului „Caravana
limbii franceze în grãdiniþe”,
proiect ce a demarat in octom-
brie 2014 ºi care a constat în
desfãºurarea unor ateliere de
cântece ºi jocuri în limba fran-
cezã în 9 instituþii de învãþãmânt
din Craiova. Toate aceste proiecte
au fost posibile datoritã unei
strânse colaborãri între ARPF,
reprezentat de prof. dr. Popi Do-
rina, preºedinta a filialei Dolj ºi
Facultatea de Litere a Universi-

tãþii din Craiova, reprezentata de
conf. univ. dr. Dincã Daniela.

MARGA BULUGEAN

Astãzi, lângã „Hipodromul” din
Parcul „Nicolae Romanescu” va
avea loc faza naþionalã a Olimpiadei
Sportului Sportiv ªcolar – la cros.
„Primul start va fi dat la ora 10:00.
Vor participa toþi câºtigãtorii fazelor
judeþene, pe categoriile destinate –
fete ºi bãieþi de gimnaziu ºi de liceu.
Fetele vor alerga pe 1.500 m (gim-
naziu), respectiv 2.000 m (liceu). Bã-
ieþii vor concura pe 2.000 m (g) ºi
pe 2.500m (l). Jude-
þul nostru va fi re-
prezentat de patru
adolescenþi de la Li-
ceul cu Program
Sportiv „Petrache
Triºcu” din Craiova.
Pânã la momentul
actual (ieri – n.r.)
avem confirmarea
de participare de la
34 de judeþe”, a pre-
cizat prof. Alin-

Se aleargã pentru premii,
la „Hipodrom” Vancea, inspector pentru sport al In-

spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
În altã ordine de idei, la Colegiul
„Henri Coandã” din Craiova va avea
loc faza zonalã a concursului de „S-
Rugby” (o competiþie în cadrul cã-
reia participanþii nu au voie sã aibã
contact fizic, fiecare având la brâu
un steguleþ, care, dacã adversarul i-
l ia în timpul jocului, este descalifi-
cat ), aceeaºi fazã desfã’urându-se
ºi la Bãileºti, însã pentru oinã.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

L aL aL aL aL a
„Colibri”„Colibri”„Colibri”„Colibri”„Colibri”
se spunse spunse spunse spunse spun
basme!basme!basme!basme!basme!

Dacã vã plac
basmele ori vreþi ca
cele mai frumoase
dintre ele sã fie spu-
se ºi copiilor ori

nepoþilor dvs., sunteþi aºteptaþi la acest sfârºit de sãptãmânã la
Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”. Astãzi, 25 aprilie, la
ora 18:00, vã puteþi bucura de „Frumoasa din pãdurea ador-
mitã”, celebrul basm al Fraþilor Grimm, pe un scenariu ºi în
regia lui Cristian Pepino. Scenografia este realizatã de Vlad Tã-
nase, iar muzica îi aparþine lui Dan Bãlan. Spectacolul plin de
culoare ºi ritm îi are în distribuþie pe actorii Alla Cebotari, Rodi-
ca Prisãcaru, Ionica Dobrescu, Alis Ianoº, Adriana Ioncu, Oana
Stancu, Mugur Prisãcaru, Cosmin Dolea, Daniel Mirea ºi Ema-
nuel Popescu. Mâine, 26 aprilie, ora 11.00, puteþi vedea specta-
colul „De-a capra cu trei iezi”, adaptare dupã Ion Creangã, cu
actorii Oana Stancu, Rodica Prisãcaru, Alis Ianoº, Iulia Câr-
stea, Daniel Mirea ºi Emanuel Popescu. Scenariul ºi regia îi
aparþin Iuliei Cârstea, iar muzica este semnatã Alexandru Io-
sub. Reprezentaþia pune în valoare ºi elemente de decor ºi re-
cuzitã din spectacole aflate cândva în repertoriul Teatrului „Co-

Regizorul BobiRegizorul BobiRegizorul BobiRegizorul BobiRegizorul Bobi
PricopPricopPricopPricopPricop
conferenþiazãconferenþiazãconferenþiazãconferenþiazãconferenþiazã
la TRADEMla TRADEMla TRADEMla TRADEMla TRADEM

Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” vã invitã luni,
27 aprilie, ora 19.00, în Sa-
lonul Medieval, la o nouã
ediþie a întâlnirilor din ca-
drul proiectului „Taifasuri

Rânduite Artistic Despre Emoþii Manifestate” (TRADEM).
Invitatul acestei ediþii este regizorul Bobi Pricop, care va sus-
þine conferinþa intitulatã „Dincolo de ºcoalã. Despre tineri ºi
sistemul teatral”. Regizorul va intra in dialog, pentru public,
cu actriþa Haricleea Nicolau, secretar literar la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu”. Bobi Pricop este licenþiat în regie de teatru la
UNATC (2011, clasa prof. Tudor Mãrãscu), tot aici urmând
un master în regie (2013, clasa prof. Alexandru Darie). Toto-
datã, este absolvent al Facultãþii de Teatru din cadrul Universi-
tãþii „Spiru Haret”, Secþia Actorie (2005-2008, clasa prof. Sanda
Manu). A fost câºtigãtorul ediþiei a IV-a a concursului de pro-
iecte pentru tineri regizori organizat de Teatrul Naþional „Marin
Sorescu”, astfel cã, în noiembrie 2013, a pus în scenã la Cra-
iova spectacolul „Profu’ de religie”, de Mihaela Michailov.

Romanul uneiRomanul uneiRomanul uneiRomanul uneiRomanul unei
adolescente,adolescente,adolescente,adolescente,adolescente,
lansat lalansat lalansat lalansat lalansat la
BibliotecaBibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca
JudeþeanãJudeþeanãJudeþeanãJudeþeanãJudeþeanã

Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” va organiza
luni, 27 aprilie, ora 15.00, în Sala
„Acad. Dinu C. Giurescu”, eve-
nimentul de lansare a volumului
„Chemãri de adio” (Editura
„MJM”) al autoarei Ana Maria

Gabriela Grigore (17 ani). Invitaþi sunt prof. univ. dr. Geor-
ge Sorescu, prof. dr. Tudor Nedelcea, scriitorul ºi editorul
Jean Bãileºteanu. «Romanul „Chemãri de adio” – o poveste
de dragoste în cadrul cãruia personajele de bazã, dincolo de
medii ºi specific, se confruntã în timp cu situaþii neprevãzute.
Ipostaze pândite de zbucium ºi tragic! Ana Maria stãpâneºte
încã pe de-acum arta prezentãrii prin subtile analize a stãrilor
sufleteºti, prin dialogul vioi ºi prin reuºite descrieri. Portretul
exceleazã! Romanul Anei Maria, „Chemãri de adio”, rãspun-
de unor exigenþe estetice, este util ºi se impune ficþional prin
ineditul trãirilor abordate», noteazã profesorul George Sores-
cu despre cel mai recent roman al tinerei autoare. În urmã cu
doi ani, Ana Maria Gabriela Grigore a mai publicat un volum:
„Trandafirul eternitãþii”.

Vatra þãrãneascã se va
face vãzutã, marþi, în re-
portaje ºi fotografii reali-
zate în localitãþile Dãbuleni
ºi Bârca din Dolj, va fi
pusã-n cântec popular ºi-
n bucate pregãtite ca odi-
nioarã de gospodine din
localitãþile mai sus amin-
tite. „Va fi bucuria întâlni-
rii satului cu oraºul într-o
secvenþã de viaþã tradiþio-

nalã adusã aproape de tinerii care studiazã sau sunt intere-
saþi de folclor, care poartã cu plãcere jeans ºi ie ºi savu-
reazã cu poftã bucate de gãsit în satele Olteniei. De altfel,
studente care fac parte din Cercul de folclor de la Litere ºi
susþin ateliere de creaþie la sediul nostru vor prezenta în
expoziþia culinarã preparate din pãrþile Gorjului ºi judeþului
Vâlcea”, spun reprezentanþii Centrului Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj.

„Dolju-n bucate” este o cãlãtorie prin viaþa satului tradi-
þional doljean, ilustratã prin diversitate culinarã ºi poveºtile
protagoniºtilor care refac tabloul reunirii familiei þãranului
autentic în jurul mesei, la care fiecare îºi spune bucuriile
sau necazurile. ªi de aceastã datã a implicat îndeosebi co-

„Dolju-n bucate”„Dolju-n bucate”„Dolju-n bucate”„Dolju-n bucate”„Dolju-n bucate”: expoziþie de fotografie ºi de: expoziþie de fotografie ºi de: expoziþie de fotografie ºi de: expoziþie de fotografie ºi de: expoziþie de fotografie ºi de
preparate culinare tradiþionale, la Universitatepreparate culinare tradiþionale, la Universitatepreparate culinare tradiþionale, la Universitatepreparate culinare tradiþionale, la Universitatepreparate culinare tradiþionale, la Universitate

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþio-
nale Dolj ºi Facultatea de Litere vor organiza marþi, 28 aprilie, ora 11.00, o
nouã ediþie a proiectului „Dolju-n bucate”. De aceastã datã, evenimentul se
va desfãºura în holul central al Universitãþii din Craiova ºi va cuprinde filme
ºi o expoziþie foto sub genericul „La vatra cu bucate ca-n poveºti”, precum
ºi cântece populare ºi degustãri de preparate culinare tradiþionale.

munitatea localã, cetãþenii cu drag de autentic ºi dor de
satul tradiþional fiind primii susþinãtori ai proiectului.

Evenimentul este realizat cu sprijinul Primãriei ºi Consi-
liului Local Dãbuleni, Primãriei ºi Consiliului Local Bârca,
Primãriei ºi Cãminului Cultural Giurgiþa, Cãminului Cultural
Pieleºti, Primãriei Calafat ºi Bibliotecii Municipale – Filiala
Calafat, Muzeului Olteniei, Alto Media, soliºtilor Andreea
Truicã ºi Liviu Olteanu (laureat al Festivalului Naþional „Maria
Tãnase”), ambii studenþi ai Facultãþii de Litere.

Din distribuþia
spectacolului „Istea-
þa” fac parte actorii
Monica Ardeleanu,
ªtefan Cepoi, Con-
stantin Cicort, Corina
Druc, Geni Macsim,
Tudorel Petrescu, Ni-
colae Poghirc, Tama-
ra Popescu, Cosmin
Rãdescu, Eugen Titu
ºi Petra Zurba. Sceno-
grafia îi aparþine lui
Mihai Pastramagiu.

Traian Savinescu
este regizor artistic al Teatrului „Puck” din Cluj-Napoca,
unde a ºi iniþiat Festivalul Internaþional de Artã a Anima-
þiei „Puck-Animafest”. A montat numeroase piese de te-
atru pentru copii, dar ºi spectacole de operã. Este autor al
unor cãrþi pentru copii, scenarii de teatru radiofonic, rea-
lizator de emisiuni culturale.

Spectacolul pentru copii „Isteaþa”
va avea premiera la TNC pe 19 mai

În aceastã perioadã, la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” au loc re-
petiþii pentru o nouã producþie: spectacolul pentru copii ºi tineret „Istea-
þa” – un basm-teatral de Traian Sãvinescu, care semneazã ºi regia, dupã
Fraþii Grimm. Premiera va avea loc pe 19 mai, la Sala „Amza Pellea”.

A primit Premiul pentru regie la Festivalul Mondial al Tea-
trelor de Pãpuºi „Interlalka” (Ujgorod, Ucraina, octombrie
2008);  Premiul pentru „Expresivitatea relaþiei actor-pãpuºã-
obiect ºi material sonor” pentru spectacolul „Frumoasa Ra-
punzel” (Teatrul „Arlechino”, Braºov / Festivalul Internaþio-
nal „Puck”, Cluj-Napoca, octombrie 2012) – scenariu, co-
loanã sonorã, regie artisticã; Trofeul Festivalului „Guguþã”
(Chiºinãu, Republica Moldova, octombrie 2010) – acordat
Teatrului de pãpuºi Baia Mare pentru spectacolul „Spãrgãto-
rul de nuci” (regie artisticã); Marele Premiu Puck pentru
spectacolul „Povestea porcului” (Teatrul Þãndãricã, 2013).

Este promotor al spectacolelor de operã pentru pãpuºi
„Spãrgãtorul de nuci” (Baia Mare, 2008), „Prinþesa Tu-
randot” (Tg. Mureº, 2014), „Bãrbierul din Sevilla” (Plo-
ieºti, 2014), „Motanul încãlþat” (Oradea, 2015). Dintre
cele mai recente spectacole ale sale amintim „Povestea
Seherezadei” (Teatrul Puck, Cluj-Napoca, 2015) ºi „Ca
nuca-n perete” (Teatrul Tineretului din Piatra Neamþ,
2015). A participat la festivaluri naþionale ºi internaþionale
de teatru de animaþie în Germania, Ucraina, Ungaria, Ro-
mânia, Moldova, Serbia.

Orchestra de camerã a Filarmoni-
cii „Oltenia” va prezenta astãzi, 25
aprilie, de la ora 19:00, un program
de valsuri ºi polci în portul turistic
din Drobeta-Turnu Severin. Dirijorul
Alexandru Iosub a optat pentru un
repertoriu armonios integrat în pei-
saj, din care nu puteau lipsi lucrãri de
mare popularitate precum „Dunãrea
albastrã”, „Voci de primãvarã” de
Johann Strauss-fiul, „Valurile Dunã-
rii” de Iosif Ivanovici º.a.

Potrivit reprezentanþilor Filarmoni-
cii craiovene, evenimentul face parte

Valsuri ºi polci
în portul turistic din Severin

din proiectul „Concerte în Oltenia”,
„care are ca scop sã ducã muzica
clasicã în toate oraºele din regiunea
Olteniei, astfel încât accesul la cultu-
rã sã fie real pentru toþi iubitorii de
muzicã autenticã din zonã”. Al doilea
concert de muzicã de camerã din
cadrul proiectului va avea loc pe 9
mai a.c., la Muzeul de Artã din Cala-
fat, cu un cvintet al Filarmonicii „Ol-
tenia” care va evolua în fermecãtorul
Palat „Marincu”, în prezent unul din-
tre principalele obiective turistice din
localitate.
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Liderii europeni au convenit, la
Consiliul extraordinar de la Bruxel-
les, sã întãreascã sistemul de supra-
veghere Triton ºi sã distrugã ambar-
caþiunile folosite de reþelele de trafi-
canþi pentru a transporta imigranþi pe
continent. Mãsurile au fost luate în
urma tragediei de duminicã din Ma-
rea Mediteranã. 120 de milioane de
euro faþã de 36 de milioane de euro
în prezent - de trei ori mai mulþi bani
decât pânã acum pentru patrularea
în Mediterana ºi oprirea ambarcaþiu-
nilor morþii. Cu aceasta sumã liderii
europeni sperã sã stopeze valurile
migratorii dinspre Africa, în acelaºi
timp cu acþiuni þintite de distrugere a
vaselor reþelelor de traficanþi, care
pleacã de pe coastele Libiei supraîncãrcate cu
africani aflaþi în cãutarea unei vieþi mai bune în
Europa. Decizia adoptatã joi marcheazã „un pas
mare înainte pentru Europa”, a declarat pre-
mierul italian Matteo Renzi. Pentru prima datã,
a apreciat el, UE îºi formeazã o viziune strate-
gicã cu privire la migrarea clandestinã. Bugetul
misiunii UE de patrulare Triton urmezã sã atin-
gã 120 de milioane de euro - aliniindu-se celui
al programului italian Mare Nostrum, parþial
înlocuit anul trecut -a anunþat preºedintele Co-
misiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker. Mi-
siunea Triton, o operaþiune de control la fron-
tiere, a fost criticatã din cauza bugetului ºi ob-
iectivelor mai reduse decât ale Mare Nostrum,
care are un mandat de cãutare ºi salvare. Cele
mai multe þãri UE au oferit echipament în ca-
drul misiunilor de patrulare maritimã, a preci-

Generalul

David Petraeus,

condamnat

în cazul scurgerii

de informaþii
Generalul de patru stele

David Petraeus, fost co-
mandant al forþelor ameri-
cane în Irak ºi Afganistan,
ºi fost director CIA, a fost
condamnat la plata unei
amenzi de 100.000 de
dolari ºi la doi ani închi-
soare cu suspendare pentru
scurgeri de informaþii.
Generalul în retragere, în
vârstã de 62 de ani, care a
fost considerat un potenþial
candidat la preºedinþie, a
prezentat scuze într-un
tribunal din Charlotte, în
statul North Carolina,
dupã ce a pledat vinovat,
în urma unei înþelegeri cu
procurorii. Aceºtia au cerut
sã i se aplice o amendã în
valoare de 40.000 de
dolari, dar judecãtorul a
apreciat cã este necesar ca
aceasta sã aibã o valoare
mai mare. Petraeus a
“comis o eroare de judeca-
tã gravã, dar necarismati-
cã”, a apreciat judecãtorul
federal David Keesler.
Fostul comandant a recu-
noscut cã i-a dat informa-
þii amantei sale, Paula
Broadwell, ofiþer în cadrul
Armatei americane de
Rezervã, care scria o
biografie a ofiþerului de
rang înalt. În apãrarea sa,
avocatul lui Petraeus a
spus cã nicio informaþie
clasificatã nu a fost fãcutã
publicã. Potrivit unui
document judiciar, Petra-
eus i-a acordat acces lui
Broadwell la dosare clasifi-
cate în 2011, înainte sã
devinã director al Agenþiei
Centrale americane de
Informaþii (CIA). Cunoscu-
te sub numele de “black
books”, aceste dosare
conþineau informaþii
clasificate, inclusiv identi-
tãþile unor ofiþeri sub
acoperire, coduri de încrip-
tare a unor texte, strategii
de rãzboi, capabilitãþi în
domeniul informaþiilor,
negocieri diplomatice ºi
informaþii de la reuniuni
ale Consiliului pentru
Securitate Naþionalã (NSC)
de la Casa Albã. Petraeus,
care a fost comandantul
forþelor Statelor Unite în
rãzboaiele din Irak ºi
Afganistan, a demisionat
de la conducerea CIA în
2012, dupã dezvãluirea
relaþiei sale extraconjugale.
La plecarea de la tribunal,
el le-a mulþumit celor care
l-au susþinut. “Aºtept cu
nerãbdare sã trec la urmã-
toarea etapã din viaþa
mea”, a spus el

Liderii europeni au decisLiderii europeni au decisLiderii europeni au decisLiderii europeni au decisLiderii europeni au decis
sã consolideze prezenþa la Mediteranãsã consolideze prezenþa la Mediteranãsã consolideze prezenþa la Mediteranãsã consolideze prezenþa la Mediteranãsã consolideze prezenþa la Mediteranã

Autoritãþile italiene au efectuat
ieri dimineaþã raiduri în ºapte pro-
vincii, vizând o “reþea teroristã is-
lamistã” afiliatã Al-Qaida, inclusiv
la cartierul general al acesteia, pe
Insula Sardinia. Interceptãrile re-
alizate în cadrul investigaþiei pri-
vind celula teroristã afiliatã reþelei

În prezenþa preºedinþilor Ru-
siei, Vladimir Putin, ºi Franþei,
Francois Hollande, a comemorat
ieri o sutã de ani de la masacrarea
unui milion ºi jumãtate de armeni
în perioada Imperiului Otoman
(1915). Ceremonia a avut loc la
complexul memorial Tsitsernaka-

zat Juncker. Germania urmeazã sã trimitã o fre-
gatã ºi o navã de aprovizionare care sã se alãtu-
re misiunii de patrulare pe mare. Cancelarul
german Angela Merkel a declarat cã preºedin-
tele francez Francois Hollande a promis avioa-
ne de patrulare, o navã de patrulare ºi un re-
morcher oceanic. Marea Britanie a promis nava
HMS Bulwark, trei elicoptere ºi douã nave de
patrulare la frontierã. Însã premierul David Ca-
meron a declarat cã Londra va oferi ajutorul
doar dacã imigranþii ilegali salvaþi “nu recurg
imediat sã cearã azil în Regatul Unit”. În afarã
de consolidarea prezenþei maritime, liderii eu-
ropeni au promis sã lupte împotriva reþelelor de
traficanþi de imigranþi ilegali, promiþând sã de-
punã “eforturi în vederea identificãrii, capturã-
rii ºi distrugerii ambarcaþiunilor înainte sã fie
folosite de cãtre traficanþi”. Ei au însãrcinat-o

pe Înaltul Reprezentat UE pentru
Politicã Externã Federica Mogherini
cu pregãtirile în vederea unei even-
tuale misiuni militare de acest tip.
Franþa ºí Marea Britanie au anunþat
cã vor încerca sã obþinã o rezoluþie
a Consiliului de Securitate al ONU
în vederea unei operaþiuni militare,
iar Hollande a promis cã va discuta
vineri acest subiect cu omologul sãu
Vladimir Putin. Existã îngrijorãri cã
Rusia, un membru permanent al
Consiliului, ar putea sã blocheze ini-
þiativa, dupã ce a criticat campania
de bombardamente pe care NATO a
efectuat-o în 2011 în Libia, în baza
unui mandat ONU. Liderii UE au fost
incapabili sã se punã de acord asu-
pra amplorii unui proiect pilot de gãz-

duire a unor persoane din afara blocului euro-
pean care cautã protecþie. Declaraþia finalã a
summitului nu menþioneazã nici propunerile aso-
ciaþiilor de drepturile omului în vederea creãrii
unor centre de azil în Africa de Nord. Unele din-
tre aceste idei ar putea sã fie introduse pe o agendã
UE a migraþiei, pregãtitã de cãtre CE ºi care ur-
meazã sã fie prezentatã luna viitoare. Liderii eu-
ropeni s-au angajat sã reia problemele privind
migraþia la viitorul summit, în iunie, ºi au propus
organizarea unui summit Uniunea Europeanã-Uni-
unea Africanã în lunile urmãtoare. “Acesta a fost
un prim pas, dar vor urma mulþi alþii”, a declarat
Merkel. Reuniunea de joi a început cu un mo-
ment de reculegere penru cele 24 de victime
confirmate ale dramei din weekend. Anterior au
avut loc funeralii în Malta.

Putin ºi Hollande prezenþi la comemorarea
a o sutã de ani de la masacrul împotriva armenilor

berd, situat pe o colinã la perife-
ria Erevanului, unde mai întâi ofi-
cialitãþi, iar apoi zeci de mii de
armeni din întreaga lume au adus
un omagiu victimelor. Monumen-
tul include o flacãrã veºnicã în
memoria armenilor care au pierit
în timpul masacrului ºi al depor-

tãrilor, în ceea ce Papa Francisc
a definit recent evenimentele ca
fiind “primul genocid al secolului
al XX-lea”, declaraþie care a pro-
vocat furia Turciei. Situl include
ºi un muzeu cu fotografii fãcute
cu o sutã de ani în urmã de ger-
manul Armin Vegner, martor ex-
cepþional al tragediei pe timpul
când servea ca soldat ºi medic în
Siria ºi Mesopotamia în timpul Pri-
mului Rãzboi Mondial. Potrivit tra-
diþiei, orice preºedinte care vizi-
teazã memorialul genocidului ar-
mean ar trebui sã planteze un co-
pac în memoria victimelor. La ce-
remonie participã reprezentanþi ai
guvernelor din þãri, precum Sta-
tele Unite, Rusia, Germania ºi Ar-
gentina. Victimele au fost cano-
nizate, joi, în cadrul unei ceremo-
nii solemne în care au fost pro-
clamate drept martiri ai Bisericii
Armene Apostolice, cea mai ve-
che bisericã din lume.Preºedinte-
le Armeniei, Serge Sarkissian, a

lansat sãptãmâna aceasta un apel
cãtre omologul sãu turc, Recep
Erdogan, sã profite de aceastã
datã simbolicã pentru a normaliza
relaþiile dintre cele douã þãri, adi-
cã recunoaºterea genocidului ºi
deschiderea frontierei comune.
Preºedintele Rusiei, Vladimir Pu-
tin, a declarat tragedia armeanã
drept “una dintre cele mai teribile
ºi dramatice în istoria omenirii” ºi
a subliniat cã exterminare etnicã
nu are justificare. Pentru armeni,
data de 24 aprilie 1915 marchea-
zã începerea arestãrilor ºi a de-
portãrilor masive care au costat
viaþa a circa un milion ºi jumãtate
dintre ei, în cadrul unei campanii
de eliminare sistematicã. Turcia
respinge însã categoric termenul
de genocid, recunoscut de nume-
roase þãri, ºi-i denunþã pe toþi cei
care-l folosesc. Ankara evocã în
schimb “masacre reciproce” în
ultimii ani ai unui imperiu pe cale
de prãbuºire.

Suspecþi de terorism arestaþi în Italia pentru plãnuirea unui atac asupra Vaticanului
Al-Qaida în Sardinia au arãtat cã
un atacator sinucigaº se afla în
Italia ºi cã ar fi existat planuri de
a comite un atentat la Vatican, au
precizat anchetatorii, într-o con-
ferinþã de presã la Cagliari.  Prin-
tre persoanele arestate s-ar afla ºi
autori ai atacului terorist comis în

Piaþa Meena din Peshawar, în
2009, soldat cu 100 de morþi. În-
tre acestea se aflã ºi persoane
suspectate cã au oferit susþinere
logisticã lui Osama ben Laden, li-
derul reþelei teroriste Al-Qaida, ucis
într-o operaþiune a trupelor spe-
ciale americane în Pakistan, în

2011. Alte persoane sunt suspec-
tate de implicare în traficul cu
imigranþi ilegali. Majoritatea celor
arestaþi sunt pakistanezi. Membrii
celulei îndemnau la jihad împotri-
va statelor occidentale ºi plãnu-
iau o insurecþie împotriva Guver-
nului pakistanez.
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DISPOZIÞIA NR.3934
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

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

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în
ºedinþã ordinarã în data de 30.04.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Pri-
mãriei Municipiului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului local al mu-
nicipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2015.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a creditelor
externe, la data de 31.03.2015.

3. Proiect de hotãrâre aprobarea execuþiei bugetare a fondurilor externe
nerambursabile, la data de 31.03.2015.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a instituþiilor
publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii, pe
trimestrul I al anului 2015.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri
ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri
ºi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Vic-
tor Babeº” Craiova, pe anul 2015.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri
ºi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Poliþiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase” Craiova, pentru anul 2015.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Operei Române Craiova, pentru anul 2015.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2015.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Casei de Culturã „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2015.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2015.

15. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe
toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap
accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii per-
sonali profesioniºti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 2015.

16. Proiect de hotãrâre privind acordarea unor pachete cu hranã pentru
veteranii de rãzboi din municipiul Craiova, cu ocazia evenimentelor Zilei
Veteranilor de Rãzboi, respectiv Zilei Victoriei, sãrbãtorite în data de 29
aprilie, respectiv în data de 9 mai.

17. Proiect de hotãrâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliu-
lui Local al Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuþ, de a vota ordinea de
zi în Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor S.C. Compania de Apã
„Oltenia” S.A., din data de 30.04.2015.

18. Proiect de hotãrâre privind luare act de demisia dnei. Câmpeanu Adri-
ana din funcþia de membru supleant în Adunarea Generalã a Acþionarilor a
S.C. Compania de Apã Oltenia S.A.

19. Proiect de hotãrâre privind desemnarea drei. ªuiu Elena Andreea în
consiliul de administraþie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniu-
lui Public ºi Fondului Locativ Craiova.

20. Proiect de hotãrâre privind respingerea cererii de scutire de la plata
impozitului pe clãdiri datorat de Fundaþia Creºtinã „Ethos” – Craiova, pentru
clãdirea „Centru locuinþe sociale pentru persoane vârstnice”.

21. Proiect de hotãrâre privind respingerea cererii de scutire de la plata
impozitului pe clãdiri datorat de Fundaþia Creºtinã „Ethos” – Craiova, pentru
clãdirea „Cabinete medicale”.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de
dezinsecþie prin pulverizare aerianã.

23. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru
Sala Atleticã Grea din municipiul Craiova.

24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea închirie-
rii, a unei locuinþe din cele destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare
din imobile naþionalizate, situatã în municipiul Craiova, Calea Severinului,
nr.30 A, bl.B05, sc.1, ap.19.

25. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea închirie-
rii, a unei locuinþe proprietatea privatã a statului român ºi aflatã în adminis-
trarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, construitã prin interme-
diul Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe, situatã în municipiul Craiova, str.
Potelu, nr.180, bl. R 16, sc.1, ap.12.

26. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închi-
riere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite
prin programe de investiþii la nivel naþional, precum ºi locuinþe din dome-
niul privat al municipiului Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul privat al municipiu-
lui Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova a unor imobile având
destinaþia de locuinþe.

28. Proiect de hotãrâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu
oneros, în favoarea UNIQA Asigurãri S.A.Bucureºti – Sucursala Craiova asupra
terenului situat în municipiul Craiova, str.Înfrãþirii, nr.2, bl.10D-10E, parter.

29. Proiect de hotãrâre privind concesionarea, prin negociere directã, cã-
tre S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparþinând domeniu-
lui public al municipiului Craiova.

30. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închi-
riere, având ca obiect terenuri ocupate de construcþii provizorii, cu destina-
þia de spaþii comerciale, producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din
municipiul Craiova.

31. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul
privat al municipiului Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcþi-
une, casãrii ºi valorificãrii.

32. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþi-
nând domeniului public al municipiului Craiova.

33.  Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.240/2006 referitoare la aprobarea Regulamentu-
lui de desfãºurare a activitãþii de montare ºi întreþinere a mobilierului stra-
dal din municipiul Craiova.

34. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.77/1997 referitoare la asocierea Consiliului Local
al Municipiului Craiova cu S.C. GETICA OOH S.R.L.

35. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.56/2006 referitoare la gestiunea directã pentru ac-
tivitãþile de administrare a domeniului public ºi privat date în competenþa
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ.

36. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.719/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei teh-
nico-economicã a proiectului „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de
locuinþe în municipiul Craiova, bloc S46, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 11”.

37. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.725/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei teh-
nico-economicã a proiectului „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de
locuinþe în municipiul Craiova, bloc S53, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 6”.

38. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.726/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei teh-
nico-economicã a proiectului „Creºterea eficienþei energetice a blocurilor de
locuinþe în municipiul Craiova, bloc S55, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 1”.

39. Întrebãri ºi interpelãri.

Emisã azi  24.04.2015

                PRIMAR,       PT. SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primaria Comunei Podari Comuna Po-

dari, Str. Dunãrii, Nr 67, Judetul Dolj Tel. / Fax:
0251339155. Dosar executare: 2367/24.06.2014.
ANUNÞ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BU-
NURI IMOBILE Nr 1231/23.04.2015. In temeiul
art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se face
cunoscut ca în ziua de 11, luna mai, anul 2015,
ora 15:00, în localitatea Podari, Str. Dunarii, nr.
67, judeþul Dolj, la sediul Primãriei Podari, se
vor vinde prin licitaþie urmãtoarele bunuri imo-
bile, proprietatea Asociaþia Creºtin Ecumeni-
ca, din Scorniceºti, Bd Muncii, nr 1, judeþul Olt,
cod de identificare fiscalã 16496335. 1) - Teren
intravilan în suprafatã de 537 mp situat în co-
muna Eselniþa, Judeþul Mehedinþi, punct
“Coasta pe langã deal” - preþ de pornire a lici-
taþiei - 47.550 lei (reprezentând 50 % din pretul
de  evaluare de 95.100 lei, conf art 162, alin 8
din OG 92/2003 ), la care se adauga TVA; 2) -
Teren intravilan în suprafaþã de 5588 mp si-
tuat in comuna Eselnita, Judetul Mehedinti,
punct “Coasta pe langa deal”-pret de pornire
a licitaþiei - 494.500 lei (reprezentând 50 % din
preþul de  evaluare de 989.000 lei, conf art 162,
alin 8 din OG 92/2003 ) la care se adaugã TVA*;
*Cota de taxa pe valoare adaugatã aplicatã
pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilã în
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare este de 24%, conform art.
141, alin .2, lit. f sau lit. g din Legea 571/2003,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; Drep-
turi reale ºi privilegii care greveazã bunurile:
terenul intravilan în suprafatã de 537 mp situat
în comuna Eselniþa, Judeþul Mehedinþi, punct
“Coasta pe lângã deal”, identificat prin numar
cadastral 538, carte funciarã 50127 este greavt
de un drept de folosinþã intabulat prin actul
notarial nr. 625 din 10.05.2012 (conform extras
de carte fucniarã nr 1354/02.03.2015) iar tere-
nul de 5588 mp situat în comuna Eselnita, Ju-
detul Mehedinti, punct “Coasta pe langa deal”
nu este grevat de sarcini (conform extras de
informare nr 1355/02.03.2015). Invitam pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bu-
nuri sã înºtiinþeze de aceasta, organul de exe-
cutare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt in-
vitaþi sã prezinte, pânã cu cel puþin o zi înainte
de data licitaþiei la sediul Primariei Comunei
Podari, oferte scrise de cumpãrare in plicuri
sigilate si inscriptioante; dovada plãþii taxei de
participare, reprezentând 10% din preþul de por-
nire a licitaþiei, prin chitanta sau ordin de plata
în contul RO36TREZ2915006XXX012117, be-
neficiar Primaria Comunei Podari, CUI 4553399;
împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naþio-
nalitate românã, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de oficiul registrului co-
merþului; pentru persoanele juridice strãine, ac-
tul de înmatriculare tradus în limba românã;

pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; pentru persoanele fizice strãi-
ne, copie de pe paºaport; dovada emisã de
creditorii fiscali cã nu au obligaþii fiscale restan-
te, urmând sã se prezinte la data stabilitã pen-
tru vânzare ºi la locul fixat în acest scop. Împo-
triva prezentului înscris, cel interesat poate in-
troduce contestaþie la instanþa judecãtoreascã
competentã, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cunoºtinþã, în conformitate
cu prevederile art. 172-173 din Ordonanþa Gu-
vernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. Potrivit dispoziþii-
lor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanþa Guvernu-
lui nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia
mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informaþii su-
plimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru
situat în localitatea Podari, Str. Dunarii, nr. 67,
telefon 0251- 339155, de luni pânã joi orele 9:00
– 16:00, vineri orele 9:00 – 12:00.

S.C. JIUL SA Craiova, str. Calea Bucu-
reºti nr.1 , judeþul Dolj, J16/ 19/ 1991, CUI: RO
2308342 CONVOCATOR. ln baza Actului con-
stitutiv al SC JIUL SA ºi a prevederilor Legii nr.
31/1990 republicatã, Administratorul Unic al SC
JIUL SA Craiova,cu sediul în Craiova, Str. Ca-
lea Bucureºti nr.1, jud. Dolj, având numãr de
ordine în Registrul Comerþului Dolj J16/19/1991
ºi având Cod Unic de înregistrare RO2308342,
convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a Acþi-
onarilor SC JIUL SA, la sediu societãþii, în data
de 25.05.2015, ora 11.Ordinea de zi pentru AGA
este urmãtoarea: 1. Prezentarea ºi aproparea
raportului Admnistratorului Unic pentru anul
2014. 2. Prezentarea ºi aprobarea raportului Co-
misiei de Cenzori pentru anul 2014. 3. Prezen-
tarea ºi aprobarea Bilanþului Contabil, a Con-
tului de Profit ºi Pierdere pentru anul 2014. 4.
Descãrcarea de gestiune a Administratorului
Unic pentru anul 2014. 5. Prezentarea ºi apro-
barea Proiectului BVC pentru anul 201 5. 6.
Discuþii cu Acþionarii. La Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor SC JIUL SA vor putea
participa ºi vor putea vota toþi acþionarii înre-
gistraþi în Registrul Acþionarilor la sfârºitul zilei
de 22.05.2015 - data de referinþã. Participarea
la Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor
se face în nume propriu sau prin reprezentanþi
mandataþi prin procurã specialã, în condiþiile
Legii nr. 31/1990 republicatã. Modelul se poate
procura de la sediul societatii începând cu data
de 15.05.2015. Procurile speciale vor fi depuse
la sediul societãþii în original pânã la data de
21.05.2015 iar la intrarea în salã pentru partici-
parea la sedintã, acþionarii ºi reprezentanþii lor
se vor legitima cu carte de identitate, buletin
de identitate sau cu paºaport. ln cazul neîntru-
nirii condiþiilor de validare, Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor SC JIUL SA se convoa-
cã pentru data de 26.05.2015, la aceleaºi ore,
în acelaºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi, data
de referinþã rãmânând aceeaºi.

NOVAC VALENTIN reprezentant al S.C.
STEEL CONSTRUCT S.R.L. anuntã propu-
nerea preliminarã privind ELABORARE
P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL
S+P+5 CU SPAÞIU TEHNIC LA SUBSOL,
COMERÞ LA PARTER ªI LOCUINTE COLEC-
TIVE LA ETAJE - Str. Putnei, nr. 33C, Craio-
va, Dolj. Publicul este invitat sã transmitã
observaþii asupra documentelor expuse dis-
ponibile pe www.primariacraiova.ro secþiu-
nea Informaþii utile - Urbanism pânã la data
de 22.05.2015 la sediul Primãriei Municipiu-
lui Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7.

Administratorul Unic al S.C. MECONF
S.A. convoacã în ziua de 29.05.2015 ora 10.00,
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor so-
cietãþii la sediul acesteia din B-dul 1 Mai Nr. 86
localitatea Craiova. Ordinea de zi va fi urmã-
toarea: 1. Aprobarea raportului de gestiune al
administratorului unic pentru anul 2014; 2. Apro-
barea raportului comisiei de cenzori privind
certificarea bilanþului contabil ºi a contului de
profit ºi pierdere pentru anul 2014; 3. Aproba-
rea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi
pierdere pentru anul 2014; 4. Aprobarea buge-
tului de venituri ºi cheltuieli pentru anul 2015;
5. Aprobarea preþurilor de vânzare pentru apar-
tamentele ce s-au vândut în anul 2014 din acti-
vul Cãmin nefamiliºti; 6. Aprobarea listei mij-
loacelor fixe ºi a materialelor ce se caseazã ºi a
celor care se vând în anul 2015. 7. Diverse.

Primãria comunei Amãrãºtii de Jos, ju-
deþul Dolj, anunþã scoaterea la concurs a
unei funcþii publice de execuþie vacante de
Referent, grad profesional Superior, compar-
timent Urbanism. Concursul va avea loc în
data de 25.05.2015- proba scrisã ºi în data
de 27.05.2015- proba de interviu. Dosarele
de înscriere la concurs se vor depune pânã
la data de 16.05.2015la sediul Primãriei co-
munei Amãrãºtii de Jos, judeþul Dolj. Alte in-
formaþii se pot obþine la telefon : 0251/
374.020 sau la sediul Primãriei comunei Amã-
rãºtii de Jos, judeþul Dolj.

MC RIVERSIDE HOTEL cu sediul în sa-
tul Basarabi, str. Calea Craiovei, nr. 172 anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj pentru proiectul ” Atragerea
turiºtilor în zona Ciupercenii Vechi- munici-
piul Calafat, judeþul Dolj: (Extinderea construc-
þiei tip vilã ºi construcþia a 2 bungalow-uri) în
municipiul Calafat sat Ciupercenii Vechi, T 179,
corp 2, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj cu sediul din
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
luni- joi între orele 8-00- 16.30 ºi vineri între
orele 8.00- 14.00 precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: http: apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/ observaþii
la proiectul deciziei de încadrare pânã la data
de 30.04.2015.
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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.

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.

CERERI SERVICIU
Instalator cu experienþã
solicit angajare.  Telefon:
0762/837.734.
Doamnã cu experienþã -
îngrijesc copil. Telefon:
0728/064.730.
Vânzãtoare presã, co-
vrigi, produse patiserie ºi
magazin second-hand.
Telefon: 0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Salon M. Style - intersec-
þie Materna angajeazã
coafezã cu experienþã.
Telefon: 0764/764.114.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanitare la
preþ avantajos. Telefon:
0766/668.777.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.
Societate de contabilitate
oferim servicii de calitate ºi
complete la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0742/
179.600.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã semide-
comandatã etaj 4, Craio-
va str. Caracal. Telefon:
0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., internet,
renovat complet. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere Calea Unirii. Telefon:
0742/940.623; 0351/
459.401.
PARTICULAR, vând an-
samblu rezidenþial 2+3
camere, hol comun în-
chis, Dezrobirii, lângã Pia-
þa Centralã, sau separat,
douã apartamente de 2,
respectiv 3 camere. Tele-
fon: 0754/022.501.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/ 068.568.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
Particular, vând apartament
4 camere, parter, zona Ca-
racal. Telefon: 0724/
512.304; 0746/914.824.
Vând 4 camere deco-
mandate, toate îmbunãtã-
þirile Brazdã. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând casã 6 camere,
Podari – Livezi, cu 4000
mp teren ºi 8 ha teren ara-
bil urgent, convenabil. Te-
lefon: 0722/266.718.
Vând casã 3 camere, pã-
tul ºi magazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogoºu - Dolj.
Telefon: 0764/271.285.

VÂND VILÃ, ZONÃ CEN-
TRALÃ, LÂNGÃ FACUL-
TATEA DE AGRONOMIE,
6 CAMERE, 2 BÃI, BUCÃ-
TÃRIE, PARTER+ ETAJ,
POD, SUBSOL, GARAJ,
TEREN 462 MP. Telefon:
0726/275.943.
Vând casã comuna Ca-
lopãr nr. 241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.
Proprietar vând casã Bor-
dei, str. Carpenului P+ M,
teren 700 mp, pomi fructi-
feri, vie. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M + 5000
mp teren comuna Cernã-
teºti, sat Raznic. Telefon:
0769/844.209.
Vând casã 500 mp teren
zonã centralã, idealã afa-
ceri. Telefon: 0730/
750.538.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti în centrul comu-
nei 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 te-
ren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren spate Casa
Noastrã ºi Q Fort Gara
Pieleºti, Drum acces la
Drum European. Telefon:
0762/992.575.
VÂND teren intravilan,
800 mp, Malu Mare. Te-
lefon: 0768/104.581.
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 Po-
dari, 673 mp, 40 mp des-
chidere, curent, fosã sep-
ticã, puþ forat,  fundaþie 70
mp + cabanã, asfalt, preþ
atractiv. Telefon: 0732/
381.876.

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
OCAZIE! Vând teren pen-
tru casã, 800 mp Predeºti,
16 km, zonã pitoreascã,
ideal pt. Casã vacanþã,
apã – curent pe teren,
4000 Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând drepturi teren intra-
vilan  380 mp Craiova.
Telefon: 0766/930.864.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor -
între vile. Telefon: 0351/
170.504.
Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, studiu geoteh-
nic, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Ocazie! Vând, închiriez
teren, Calea Bucureºti,
km 9, ideal halã, showro-
om, 1000 m, benzinãrie,
parc auto, sau schimb cu
apartament. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la stra-
da principalã, ultra-cen-
tral, cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.

Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
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. Te-
lefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA
anul fabricaþiei 1993. Au-
toturismul este în stare de
funcþionare. Telefon:
0765/789.181.
Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic. Te-
lefon: 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.
Telefon: 0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu min. 5 rame
cu puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.

Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând matriþe pentru impri-
mat steaguri UE ºi Nato
toate dimensiunile. Ofer ºi
secretul cum se imprimã
cu ele. Telefon: 0723/
684.511.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând uºi lemn (casã).
Telefon: 0757/072.050.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Glucometru Glab Ger-
man, telefon Eboda nou,
maºinã scris electricã,
combinã muzicalã Ste-
reo, frigider Electostar, pie-
se Dacia noi, calculator
instruire copii, bocanci –
ghete, pantofi piele militari
negri, flex mare, piei bovi-
nã velurate 6,80 mp, 2 roþi
complete 155/13, tele-
scoape Tico noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând þuicã, combinã frigo-
rificã Arctic nouã maºinã
de cusut Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex mare,
frigider, bocanci, ghete pie-
le militare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico noi, 2
roþi 155/73, combinã mu-
zicalã stereo, calculator in-
dstruire copii. Telefon:
0735/445.339.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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”!

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.

Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la Ci-
mitirul Roboaica ºi douã
locuri nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, 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 su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimiti-
rul Lascãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând ieftin mobilã aparta-
ment. Telefon: 0251/
531.246.
Vând ghete iarnã, auto-
derapante, piele naturalã,
import, nefolosite nr. 45,
cãrucior copil, puþin folosit.
Telefon. 0723/009.627.
Vând maºinã de tricotat
SINGER. Telefon: 0351/
175.564.
Vând groapã cimitir Ro-
boaica. Telefon: 0746/
901.203.
Vând þiglã JIMBOLIA, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând cutie port armã de
vânãtoare metalicã. Tele-
fon: 0721/995.405.

Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând portbagaj din fier
P.C. adaptabil pe orice
autoturism vopsit recent
(roºu). Telefon: 0766/
304.708.
Vând cadru metalic nou
pentru handicap, baston
pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane,
preþ negociabil Telefon:
0351/446.918.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sãpun
rufe, covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de cusut,
fotolii. Telefon: 0770/
298.240.
Vând mobilã dormitor ti-
neret tip MOBEXPERT.
Telefon: 0251/412.966.
Vând mobilã pentru far-
macie. Telefon: 0755/
074.742.
Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând saltea Dormeo 2/1
m cu husã nefolositã -
100 lei, 2 ferestre cu toc ºi
geam - 25 lei / bucatã, lus-
tre cu 2-5 braþe - 20 lei /
bucatã. Telefon: 0770/
303.445.

Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Vând 4 jante + anvelope
CIELO 185/60 R 14- 200
RON. Telefon: 0731/
877.880.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, canis-
trã aluminiu nouã 20 l, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou, delcou
aprindere Dacia 1310
nou, arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon: 0251/
427.583.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând frigider cu congelator
ARTIC - nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/751.558.
Vând drujbã electricã Ein-
ºel lanþ rezervã - 250 lei,
pãlãrie fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã 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, te-
levizor color Grunding dia-
gonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Tele-
fon: 0757/282.926; 0785/
914.046.

Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cis-
mãrie veche, maºinã de
scris defectã. Telefon:
0251/417.493.
Vând 2 biciclete, semicur-
siere, FIRTS-BIKE, 24Dh
12, ambele RFG, pentru
copii 9-15 ani. Telefon:
0773/849.388.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr bicicletã acþiona-
tã electric cu acumulatori.
Telefon: 0721/995.405.
Cumpãr fosã septicã ne-
folositã. Telefon: 021/
619.0632; 0731/515.626.
Cumpãr uruitoare cerea-
le, grâu, porumb. Telefon:
0721/995.405.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez magazin  stradal,
cu toate utilitãþile, Dezrobi-
rii. Telefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

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.
Afacere - 5000 cepe flori-
fere chiparoase (tubero-
ze) + 5000 gladiole Olan-
da + facturã + consultaþie
la plantare. Telefon: 0786/
391.745.

Unei familii nevoiaºe, las
moºtenire o gospodãrie
la þarã (Vâlcea) cu con-
diþia sã o întreþinã perma-
nent. Telefon: 0351/
809.908.

 PIERDERI
Pierdut ºi anulat C.I.F.
Seria A / Nr. 126681/
20.12.2007. Se de-
clarã nul.
COMEMORÃRI

Se împlinesc 6 ani de
la decesul celei care
a fost MIOARA VÃR-
GATU. Nu te vom uita.
Familia Iordache.
Se împlinesc 40 ani de
la decesul celui care a
fost IONEL PETREA-
NU. Nu te vom uita. Fa-
miliile. Perciu, Iorda-
che ºi Bãlã.
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Triumfãtoare la pas, contra lui Dinamo, în primele
douã dispute ale finalei mici a Diviziei A1, SCM U
Craiova mai are nevoie de un succes pentru a intra în
posesia medaliilor de bronz, proxima ocazie fiind as-
tãzi, cu începere de la ora 17:00, într-un meci pro-
gramat în Sala Polivalentã Dinamo. Dacã aceastã opor-
tunitate va fi irositã, cele douã se vor întâlni ºi mâine,
de la aceeaºi orã, tot în Capitalã, iar în eventualitatea
ajungerii într-un joc decisiv, acesta va avea loc în
Bãnie, pe 30 aprilie.

Precedenta vizitã a alb-albaºtrilor în fief-ul “câini-
lor roºii” s-a soldat cu un eºec, 2-3 în returul sezonu-
lui regulat. Amintind ºi cele petrecute în weekend-ul
trecut la Craiova, trupa pregãtitã de Dan Pascu, care
pierdea “bronzul” campionatul trecut în faþa aceluiaºi
adversar, s-a impus cu 3-1 (25-17, 16-25, 25-20,
25-20) ºi 3-0 (25-21, 25-16, 25-23).

Obiºnuitã în anii precedenþi cu lupta pen-
tru evitarea retrogradãrii, SCM Craiova este
fãrã tãgadã revelaþia acestei stagiuni. Fetele
prgãtite de Aurelian Roºca ºi Gheorghe Sbora
au încheiat sezonul regulat pe pozia a patra
ºi au acces ºi în Final-Four-ul Cupei Româ-
niei. Competiþie unde, astãzi, oltencele vor
da piept cu CSM Bucureºti (locul 2 Liga
Naþionalã) pentru un loc în ultimul act. În
campionat, formaþia din Capitalã s-a impus
în ambele partide (28-16 acasã ºi 22-15 la
Craiova), dar pe prima au pierdut-o la “masa

Simona Halep, cap de serie numãrul 2 ºi
locul 3 WTA, a învins-o, ieri, cu scorul de
6-4, 6-4, pe italianca Sara Errani, locul 15
WTA, ºi s-a calificat în semifinalele turneu-
lui de categorie Premier de la Stuttgart. Ha-
lep s-a impus dupã un meci care a durat o
orã ºi 22 de minute, timp în care a reuºit sã
câºtige de nu mai puþin de 9 ori, din 10 în-

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:30, 14:00 – HANDBAL (F) – Cupa Ro-

mâniei, Final-Four, la Baia Mare: SCM Craiova
– CSM Bucureºti, HCM Baia Mare – U Neptun
Constanþa / 16:00, 18:30, 21:00 – FOTBAL –
Liga I: FC Botoºani – CSMS Iaºi, ASA Tg.
Mureº – Pandurii, U Cluj – Steaua.

DIGI SPORT 2
13:00, 17:00, 18:30 – TENIS (M) – Turneul

BRD Nãstase-Þiriac Trophy, la Bucureºti: ziua
a 6-a / 19:30 – TENIS (F) – Turneul de la Stut-
tgart, în Germania: ziua a 5-a / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Inter – Roma.

DIGI SPORT 3
14:30 – TENIS (F) – Turneul de la Stuttgart,

în Germania: ziua a 5-a / 17:00, 19:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Espanyol – Barcelona,
Atl. Madrid – Elche / 21:30 – FOTBAL Belgia
– Pro League: Anderlecht – Kortrijk.

DOLCE SPORT
16:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –

CSMS Iaºi / 19:30 – FOTBAL Grecia – Super
League: Panathinaikos – Skoda Xanthi.

DOLCE SPORT 2
14:45 – FOTBAL Anglia – Premiership:

Southampton – Tottenham / 18:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Paris SG – Lille / 21:45 –

FOTBAL Italia – Serie A: Inter – Roma.
EUROSPORT
12:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial,

la Sheffield, în Regatul Unit: ziua a 8-a / 15:30 –
CURSE DE MAªINI – Seria Mondialã Renault,
la Aragon, în Spania / 17:00, 19:30 – FOTBAL
Anglia – Premiership: West Brom – Liverpool,
Man. City – Aston Villa / 21:30 – SNOOKER –
CM, la Sheffield.

EUROSPORT 2
12:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial,

la Sheffield, în Regatul Unit: ziua a 8-a / 15:00 –
CICLISM – Turul Croaþiei: etapa a 4-a / 16:30,
19:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Dort-
mund – Frankfurt, Bayern Munchen – Hertha
Berlin / 21:30 – SNOOKER – CM, la Sheffield.

TVR 2
11:00 – RUGBY – SuperLiga Naþionalã: CS

Dinamo Bucureºti – CSM Olimpia Bucureºti.
LOOK TV
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg.

Mureº – Pandurii, U Cluj – Steaua.
LOOK PLUS
16:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –

CSMS Iaºi.

Duminicã
DIGI SPORT 1
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier League:

Dundee Utd – Celtic / 16:30 – HANDBAL (F)
– Cupa României, la Baia Mare: finala / 18:30,
21:00 – FOTBAL – Liga I: Oþelul – Viitorul, Astra
– Gaz Metan.

DIGI SPORT 2
11:30, 13:30 – TENIS (M) – Turneul BRD

Nãstase-Þiriac Trophy, la Bucureºti: finalele la
dublu ºi simplu / 15:30 – TENIS (F) – Turneul
de la Stuttgart, în Germania: finala / 19:00 – FOT-
BAL Portugalia – Liga Sagres: Benfica – FC
Porto / 22:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Celta
Vigo – Real Madrid.

DIGI SPORT 3
9:45 – ATLETISM – Maratonul de la Ham-

burg, în Germania / 13:30, 16:00, 19:00, 21:45
– FOTBAL – Serie A: Atalanta – Empoli, Torino
– Juventus, Fiorentina – Cagliari, Napoli – Sam-
pdoria.

DOLCE SPORT
13:30, 16:00 – FOTBAL – Serie A: Atalanta

– Empoli, Torino – Juventus / 21:00 – FOTBAL
– Liga I: Astra – Gaz Metan.

DOLCE SPORT 2
15:30 – FOTBAL Anglia – Premiership: Eve-

ron – Man. United / 19:30 – FOTBAL Ucraina –
Premier League: ªahtior – Dinamo Kiev / 22:30
– BASCHET NBA: San Antonio – LA Clippers.

EUROSPORT
11:00 – ATLETISM – Maratonul de la

Londra, în Regatul Unit / 14:15 – CURSE DE
MAªINI – Seria Mondialã Renault, la Ara-
gon, în Spania / 15:15 – CICLISM – Clasica
Liege-Bastogne-Liege, în Belgia / 18:00 –
FOTBAL Anglia – Premiership: Arsenal –
Chelsea / 21:00 – SNOOKER – Campionatul
Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit: ziua
a 9-a.

EUROSPORT 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: Western

Bulldogs – Adelaide Crows / 12:15 – CI-
CLISM – Turul Turciei: etapa 1 / 15:00 – CI-
CLISM – Turul Croaþiei: etapa a 5-a / 16:30,
18:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Paderborn – Werder Bremen, Monchenglad-
bach – Wolfsburg / 21:00 – SNOOKER –
Campionatul Mondial, la Sheffield, în Rega-
tul Unit: ziua a 9-a / 0:00, 2:00, 4:30 – FOT-
BAL SUA – MLS: New York RB – LA Galaxy,
Orlando City – Toronto, Seattle Sounders –
Portland Timbers.

TVR 2
13:25 – GIMNASTICÃ RITMICÃ – Cam-

pionatele Europene, la Minsk, în Belarus.
LOOK TV
18:30 – FOTBAL – Liga I: Oþelul – Viitorul.
LOOK PLUS
21:00 – FOTBAL – Liga I: Astra – Gaz

Metan.

VVVVVoleibaliºtii, dupã “bronz” în Capitalãoleibaliºtii, dupã “bronz” în Capitalãoleibaliºtii, dupã “bronz” în Capitalãoleibaliºtii, dupã “bronz” în Capitalãoleibaliºtii, dupã “bronz” în Capitalã
“Ar fi frumos sã fim medaliaþi în faþa propirului

public, dar eu cred cã cel mai important este sã obþi-
nem o victorie la Bucureºti. Vom încerca sã facem un
meci bun chiar din prima zi, iar dacã vom pierde
atunci cred cã lucrurile se vor complica un pic pentru
noi, deoarece, pânã la urmã, dupã cum se ºtie, psihi-
cul în sport conteazã foarte mult ºi al doilea meci cu
siguranþã va fi mult mai greu. Indiferent de locul unde
vom primi medaliile chiar nu conteazã”, aspus cãpi-
tanul echipei noastre, Laurenþiu Licã.

În legãturã cu meciurile tocmai câºtigate, Licã a
adãugat: “Cred cã ne-am pregãtit foarte bine lecþiile
de acasã. Primul meci, din punctul meu de vedere a
fost unul mai echilibrat, însã în cel de-al doilea noi
am început foarte bine ºi deºi ei au încercat sã dea o
replicã nu a fost suficient. Jocul nostru a fost consis-
tent ºi precis”.

HANDBAL (F)

Sã punem mâna pe biletele de Europa!
SCM disputã Final-Four-ul Cupei României

verde” – dupã cazul “Ecusoane-
le”. ªi dacã vor pierde, cum este
oarecum de aºteptat, SCM îºi
poate asigura un loc în viitoarea
ediþie a Cupei Cupelor, condiþia
fiind sã se impunã în finalã micã
de duminicã, pe care o vor sus-
þine, cel mai probabil, în faþa ce-
lor de la Universitatea Neptun
Constanþa (locul 12 în sezonul
regulat), care va juca în cealaltã
semifinalã cu gazda HCM Baia
Mare (locul 1 L.N.)

“Sperãm din toatã inima sã
avem un parcurs bun în Final-
Four-ul Cupei României, si sã

putem asigura echipei participarea în sezo-
nul viitor al cupelor europene. Ar fi un vis
frumos. Cu CSM Bucureºti vom încerca sã
vedem dacã ne ridicãm la nivelul lor. Dacã
nu, cel mai accesibil pentru noi e jocul cu
Constanþa. Ar fi nemaipomenit sã luãm
bronzul în Cupã ºi sã ne calificãm în Cupa
Cupelor”, spunea în urmã cu câteva zile
Aurelian Roºca.

Partida SCM Craiova – CSM Bucureºti
va avea loc astãzi de la ora 11:30 ºi va putea
fi urmãritã în direct pe Digi Sport 1.

Halep, în Top 4 la Stuttgart
Rivala pentru un loc în finalã, daneza Caroline Wozniacki

cercãri, pe serviciul adversarei. Ceea ce re-
zultã, la un calcul simplu, cã serviciul celor
douã a “þinut” doar în 4 ocazii!

În faza urmãtoare, Halep va juca astãzi,
în direct la Digi Sport, împotriva danezei
Caroline Wozniacki (locul 5 WTA ºi cap de
serie numãrul 4), care a trecut cu 6-0, 6-3
de Carla Suarez Navarro (Spania, locul 10

WTA ºi cap de serie numãrul 8),
Românca, care prin eliminarea Ma-

riei ªarapova va reveni de luni pe locul
doi mondial,  are palmares pozitiv cu
Wozniacki, 2-1. Daneza a punctat pri-
ma, în turul doi la Dubai 2012, scor 6-
2, 6-3, în timp ce Halep a câºtigat în
ambele ocazii în semifinale, New Ha-
ven 2013, scor 6-2, 7-5, ºi la acelaºi
turneu din Dubai, în februarie acest an,
2-6, 6-1, 6-1.

Cealaltã semifinalã s-a stabilit asearã
târziu, dupã disputarea partidelor Angeli-
que Kerber (Germania, locul 14 WTA) –
Ekaterina Makarova (Rusia, locul 8 WTA
ºi cap de serie numãrul 6) ºi Caroline
Garcia (Franþa, locul 29 WTA) – Madi-
son Brengle (SUA, locul 43 WTA).

Calificarea în semifinale este recom-
pensatã la Stuttgart cu un cec în va-
loare de 28.601 de euro ºi cu 185 de
puncte WTA.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Zdorbitã runda trecutã în
deplasarea de pe terenul
Concordiei II (0-5), CS
Podari întâlneºte astãzi o
altã echipã secundã a unei
prim divizionare, este vorba
despre lanterna roºie a
ierarhiei Seriei 3, Astra II.
Un meci în care elevii lui
Dragoº Bon au dreptul cu
atât mai puþin sã greºeascã,
dacã vor ca la finalul sezo-
nului sã evite cele douã
locuri retrogradabile. Podã-
renii au amintiri extrem de
neplãcute din meciul tur,
când au cedat cu un neve-
rosmil 0-4.

Trecând în Seria 4, tot
astãzi, ACSO Filiaºi va
încerca sã stopeze o serie
de trei eºecuri consecutive,
tot atâtea câte suferise pânã
la aceastã nefastã perioadã.
Arãdenii de la Ineu sunt cei
luaþi în vizor de jucãtorii
pregãtiþi de Gheorghe

Podari cautã revanºa contra “lanternei”,Podari cautã revanºa contra “lanternei”,Podari cautã revanºa contra “lanternei”,Podari cautã revanºa contra “lanternei”,Podari cautã revanºa contra “lanternei”,
Filiaºi – ieºirea din pasa negativãFiliaºi – ieºirea din pasa negativãFiliaºi – ieºirea din pasa negativãFiliaºi – ieºirea din pasa negativãFiliaºi – ieºirea din pasa negativã

SERIA 3
Astãzi (sâmbãtã), ora 17:00: CS PODARI – Astra II, Dinicu Golescu Câm-

pulung – CS ªtefãneºti, FCM Târgoviºte – Inter Clinceni.
Asearã dupã închiderea ediþiei: Atletic Bradu – Viºina Nouã, CS Afumaþi

– Argeºul Piteºti, Urban Titu – Concordia Chiajna II, Chindia Târgoviºte –
Sporting Roºiori.

1. Chindia 44 8. Dinicu G. 26
2. Afumaþi 40 9. Clinceni 23
3. Argeºul 35 10. Viºina N. 23
4. Chiajna II 34 11. Bradu 22
5. ªtefãneºti 34 12. PODARI 19
6. Titu 30 13. FCM Târg. 18
7. Roºiori 26 14. Astra II 13

SERIA 4
Astãzi (sâmbãtã), ora 17:00: CS Ineu – ACSO FILIAªI, FC Hunedoara –

Pandurii II.
Asearã dupã închiderea ediþiei: Nuova Mama Mia Becicherecul Mic –

Naþional Sebiº, ªtiinþa Turceni – Millenium Giarmata, Vulturii Lugoj – UTA.
Minerul Motru va câºtiga la “masa verde”, scor 3-0, partida cu Minerul Me-
hedinþi – formaþie care s-a retras din campionat, iar Viitorul Muncipal Craiova
va sta.

1. UTA* 43 8. Ineu* 20
2. Sebiº 40 9. Hunedoara* 19
3. Nuova M.* 38 10. Motru** 18
4. Vulturii* 32 11. Turceni** 15
5. Pandurii II 26 12. V.M. CRAIOVA 14
6. FILIAªI* 25 13. Mehedinþi* 8
7. Giarmata** 25

* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

Ciurea, care s-au impus clar
în tur, la Braloºtiþa, scor
3-1. Cealaltã grupare doljea-

nã din Liga 3, colega filieºeni-
lor, Viitorul Muncipal Craiova,
va avea rundã liberã.

Astãzi, în etapa cu numãrul 3 a play-off-ului,
cel mai interesant meci va avea loc la Cârcea,
unde pricipala urmãritoare a liderului CSU II
primeºte replica celeilalte formaþii de pe podium,
Dunãrea Calafat. Prin prisma clasamentului,
încleºtarea e mult mai importantã din punctul de
vedere al gazdelor, care nu au dreptul la paºi
greºiþi în tentativa de a pãstra ºanse reale la
ocuparea unicului loc ce duce într-un baraj de
accedere în Liga 3. În sezonul regulat, atât Cârcea
cât ºi Calafatul ºi-au valorificat avantajul terenului
propriu, 3-1 ºi 4-1.

Partida din localitatea aflatã în imediata apropiere
a urbei va fi arbitratã de o brigadã condusã de
Omar Cristian Dumitricã, ajutat la cele douã tuºe de
Cristian Viorel Nicola ºi Rãzvan Claudiu Tudor.
Observatori vor fi Marian Ezaru ºi Cornel Roman.

PLAY-OFF
Astãzi (sâmbãtã), ora 11:00: CS U II Craiova – Dunãrea

Bistreþ, Viitorul Cârcea – Dunãrea Calafat, Danubius Be-
chet – Progresul Segarcea.
1. CSU II 12 8 3 1 40-12 27p
2. Cârcea 12 7 2 3 29-26 23p
3. Calafat 12 6 1 5 23-17 19p
4. Bistreþ 12 4 0 8 16-22 12p
5. Segarcea 12 3 2 7 18-24 11p
6. Bechet 12 3 2 7 14-39 11p

PLAY-OUT
Astãzi (sâmbãtã), ora 11:00: Unirea Leamna – ªtiinþa

Celaru, Recolta Ostroveni – ªtiinþa Malu Mare. Vânãtorul
Desa va sta.
1. Ostroveni 10 6 1 3 25-18 19p
2. Leamna 9 6 1 2 19-12 19p
3. Malu Mare 9 4 1 4 22-19 13p
4. Celaru 10 4 0 6 20-23 12p
5. Desa 10 2 1 7 20-34 7p

LIGA A IV-A – PLAY-OFF/PLAY-OUT – ETAPA A 3-A

Cârcea gãzduieºte
derby-ul rundei

Ieri la Nyon (Elveþia) a avut loc trage-
rea la sorþi a semifinalelor Ligii Campioni-
lor, fazã care va programa partidele FC
Barcelona – Bayern Munchen ºi Juven-
tus Torin – Real Madrid.

Aºadar, Pep Guardiola va reveni pe
Camp Nou, dar în calitate de adversar al
Barcei, formaþie cu care a cucerit nu mai
puþin de 14 trofee în 4 ani (2008-2012). La
unul dintre aceste trofee, Liga Campioni-
lor din 2009, tehnicianul a eliminat în dru-
mul spre triumful final chiar actuala sa for-
maþie, Barcelona trecând de Bayern, în sfer-
turile de finalã, dupã un 4-0 în Spania ºi un
1-1 în Germania. Bavarezii aveau sã-ºi ia o
revanºã de neuitat patru ani mai târziu, în
semifinale, distrugând gruparea catalanã
cu un 7-0 la general (4-0 acasã ºi 3-0 de-
plasare), iar mai apoi cucerind trofeul în
faþa compatrioþilor de la Dortmund. Jupp
Heynckes pregãtea atunci pe Bayern, în
timp ce pe banca Barcei se afla regretatul
Tito Vilanova. În afarã de aceste “duble”,
Bayern a a mai eliminat o datã formaþia ibe-
ricã, în sferturile sezonului ’95-’96 al Cu-

Seria 1 – etapa a 21-a: Viitorul Dobri-
dor – Progresul Ciupercenii Vechi, Voinþa
Caraula – Flacãra Moþãþei, SIC PAN Uni-
rea – Avântul Verbiþa, Tractorul Cetate –
Dunãrea Negoi, SC Poiana Mare – Avân-
tul Giubega, Recolta Galicea Mare – Viito-
rul Ciupercenii Noi, Victoria Pleniþa – Ful-
gerul Maglavit. Viitorul Vârtop stã.

Clasament: 1. SIC Pan Unirea 48p (- 1
joc), 2. Victoria Pleniþa 45p (- 1 joc), 3. Fla-
cãra Moþãþei 44p, 4. Fulgerul Maglavit 31p,
5. Ciupercenii Noi 30p.

Seria 2 – etapa a 20-a: Avântul Rast
– Progresul Bãileºti, Gloria Catane – Pro-
gresul Cerãt, Recolta Mãceºu de Jos –
Voinþa Radovan, Viitorul Siliºtea Crucii –
Triumf Bârca, Recolta Cioroiaºi – Recolta
Seaca de Câmp, Recolta Urzicuþa – Viito-
rul Mãceºul de Sus, AFC Giurgiþa – Uni-
rea Goicea.

Clasament: 1. Mãceºul de Sus 50p, 2.
Gloria Catane 43p, 3. AFC Giurgiþa 39p,
4. Progresul Cerãt 38p, 5. Progresul Bãi-
leºti 32p.

Seria 3 – etapa a 20-a: Viitorul Gângio-
va – Dunãrea Gighera, Avântul Dobreºti –
Unirea Tricolor Dãbuleni, Viitorul Sadova
– Unirea Amãrãºtii de Jos, Victoria Cãlãraºi
– Unirea Tâmbureºti, Torentul Secui – Ajax
Dobroteºti, Progresul Amãrãºtii de Sus –
Fulgerul Mârºani. Avântul Daneþi stã.

Clasament: 1. Unirea Tâmbureºti 38p,
2. Amãrãºtii de Sus 37p, 3. Viitorul Sadova
37p (- 1 joc), 4. Unirea Tricolor Dãbuleni
35p (- 1 joc), 5. Fulgerul Mârºani 30p.

Seria 4 – etapa a 19-a: Luceafãrul Po-
pânzãleºti – Viitorul 2 Cârcea, Viitorul Ape-
le Vii – Voinþa Puþuri, Unirea Câmpeni –
Avântul Pieleºti, ªtiinþa Teasc – Sporting
Leu, Atletico Zãnoaga – Flacãra Drãgoteºti,
Progresul Castranova – Viitorul Coºoveni.

Clasament: 1. Viitorul Coºoveni 43p, 2.

Viitorul 2 Cârcea 40p (- 1 joc), 3. Progresul
Castranova 36p (- 1 joc), 4. Sporting Leu
36p, 5. Voinþa Puþuri 31p (- 1 joc).

Seria 5 – etapa a 19-a: Aktiv Padea –
AS Rojiºte, Inter Secui – ªtiinþa Calopãr,
Casa Bogdan Craiova – Fortuna Craiova,
Viitorul Ghindeni – Avântul Gherceºti, Avân-
tul Þuglui – Viitorul ªtiinþa Craiova, Voinþa
Belcin – Arena Bulls Preajba.

Clasament: 1. Inter Secui 41p (- 1 joc),
2. AS Rojiºte 40p, 3. Viitorul ªtiinþa Craiova
35p (- 1 joc), 4. Avântul Þuglui 29p, 5. Are-
na Bulls Preajba 28p.

Seria 6 – etapa a 19-a: Viitorul Valea
Fântânilor – Standard ªimnicu de Sus, Pro-
gresul Mischii – Rapid Potmelþu, Vulturul
Cernãteºti – Viitorul Municipal 2 Craiova,
Unirea Braloºtiþa – AS Scaieºti, Jiul Breas-
ta – AS Greceºti. Luceafãrul Craiova stã.

Clasament: 1. Viitorul Municipal 2 Craio-
va 39p, 2. Rapid Potmelþu 33p (- 1 joc), 3. AS
Scaieºti 28p (- 1 joc), 4. Viitorul Valea Fântâ-
nilor 27p (- 1 joc), 5. Luceafãrul Craiova 27p.

Barca – Bayern ºi Juve – Real, semifinalele UCL
pei UEFA, 2-2 (a) ºi 2-1 (d). Incluzând ºi
meciurile din grupele UCL ediþia ’98-’99,
1-0 ºi 2-1 pentru Bayern, nemþii au un pal-
mares de 5 victorii, 2 remize ºi o înfrângere
cu Barca ºi golaveraj 15-9.

Tot o revenire ºi în cazul celeilalte parti-
de, Carlo Ancelotti întorcându-se la Torino
dupã 14 ani de când a pãrãsit banca tehni-
cã a “Bãtrânei Doamne”. Juve – Real este
un veritabil clasic al competiþiilor continen-
tale, cele douã teamuri întâlnindu-se de
16 ori pânã acum, 8-1-7 palmares favora-
bil Realului. Totuºi, în trei “duble” în ac-
tualul format al Ligii, Juve a eliminat de
fiecare datã pe Real (sferturi ’96 ºi 2003,
respectiv optimi 2005). Formaþia din ca-
pitala Spaniei se poatã lãuda însã cu tro-
feul cucerit în 1998 în dauna lui Juve, 1-
0 la Amsterdam, dupã un gol al sârbului
Mijatovici. Juve ºi Real s-au întâlnit cel
mai recent în grupele ediþiei 2013, 2-1 la
Madrid ºi 2-2 la Torino.

Partidele din semifinale vor avea loc
în 5/6 mai turul ºi 12/13 mai returul. Fi-
nala se va disputa în 6 iunie, la Berlin.

În Liga Europa avem Napoli – Dnepr ºi
Sevilla – Fiorentina

De asemenea ieri, am aflat ºi semifinale-
le Ligii Europa, acestea fiind Napoli –
Dnepr ºi Sevilla – Fiorentina. Joi, cele pa-
tru au obþinut calificarea dupã cum urmea-
zã: Napoli – Wolfsburg 2-2 (în tur 4-1),
Dnepr – Bruges 1-0 (în tur 0-0), Zenit –
Sevilla 2-2 (în tur 1-2) ºi Fiorantina – Dina-
mo Kiev 2-0 (în tur 1-1).

LIGA A III-A – ETAPA A 21-A

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00
LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 27 18 3 6 46-17 57
ASA 27 16 8 3 39-17 56
Petrolul 27 13 8 6 36-19 47
Craiova 28 12 11 5 34-27 47
Viitorul 27 11 8 8 38-34 41
Astra 27 10 11 6 38-21 41
Dinamo 27 11 7 9 37-34 40
Botoºani 27 11 7 9 31-30 40
CSMS Iaºi 27 9 7 11 26-31 34
Pandurii 27 8 8 11 32-34 32
Chiajna 28 6 13 9 30-36 31
„U” Cluj 27 7 8 12 24-36 29
FC Braºov 27 7 7 13 25-37 28
Gaz Metan 27 5 11 11 22-31 26
Rapid 27 6 7 14 14-32 25
Ceahlãul 27 5 8 14 20-44 23
CFR Cluj 27 12 7 8 32-21 19
Oþelul 27 3 9 15 11-37 18
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55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 28-a
Concordia – „U” Craiova 2-2
Partidele FC Braºov – Rapid, ºi Dinamo – CFR Cluj s-au disputat

asearã.
FC Botoºani – CSMS Iaºi, astãzi, ora 16
ASA – Pandurii, astãzi, ora 18.30
„U” Cluj – Steaua, astãzi, ora 21
Oþelul – Viitorul, duminicã, ora 18.30
Astra – Gaz Metan, duminicã, ora 20.30
Ceahlãul – Petrolul, luni, ora 21

Concordia Chiajna -Concordia Chiajna -Concordia Chiajna -Concordia Chiajna -Concordia Chiajna -
Universitatea Craiova 2-2Universitatea Craiova 2-2Universitatea Craiova 2-2Universitatea Craiova 2-2Universitatea Craiova 2-2

Au marcat: Maftei 37, Dina 82 / Târnãcop 42, Bawab 56.
Stadion: „Concordia”, spectatori: 2.000.
Concordia: Râmniceanu 5 – Vagner 5, Maftei 6, Alves Martins 5,

Bucuricã 5 – Madeira 6, Boldrin 6 – Serediuc 5 (76 Florea), Purece 5
(59 Dina) 7, Stan 5 (46 Ad. Cristea) 5 – Pena 6. Antrenori: Marius Baciu,
Erik Lincar.

Craiova: Bãlgrãdean 6 – Achim 6, Acka 6, Frãsinescu 5, Vãtãjelu 7 –
Târnãcop 7, Madson 7, Brandan 6 (46 Mateiu) 6, Nuno Rocha 6 (66
Dumitraº) 6 – Bawab 7, Ivan 7 (72 Herghelegiu) 6. Antrenori: Sorin
Cârþu, Emil Sãndoi.

Arbitru: Adrian Cojocaru (Galaþi) 6.

Universitatea a revenit dupã o
lunã la Chiajna pentru o disputã în
premierã cu echipa localã, fiindcã
întâlnise doar invitata Viitorul, cu
care remizase. Cuplul învins doar
o datã în campionat, Cârþu-Sãn-
doi, a mizat pe 3 atacanþi, cu Ro-
cha retras pentru a-i face loc în
avanposturi lui Ivan, care impre-
sionase pe finalul meciului cu Di-
namo. ªi totuºi, alb-albaºtrii au stat
la cutie, aºteptând gazdele, care
aveau mai multã nevoie de punc-
te, sã punã presiune ºi sã lase spa-
þii. Ivan putea profita de o ºansã
în careu, dar ºutul sãu s-a îndrep-
tat acoperiºul peluzei. Puºtiul n-a
dezamãgit însã, fiind unul dintre cei
mai incisivi craioveni. Chiajna nu
a acceptat invitaþia la ofensivã ºi a
doar adulmecat momentul în care
poate da lovitura. ªi a meritat aº-
teptarea, pentru cã Maftei avea sã
speculeze o fazã fixã, adicã punc-
tul slab al Craiovei în acest sezon.
Fostul rapidist a înãlþat mingea din
lovitura liberã de la 20 metri peste
zid ºi Bãlgrãdean n-a putut inter-
veni. Ca ºi în meciul cu Viitorul,
Craiova s-a vãzut condusã pe are-
na ilfoveanã, dar tot ca în respec-
tiva disputã avea sã egaleze pânã

Universitatea Craiova a ratat ocazia de a urca pe
podium, fiind egalatã pe final la Chiajna, dupã ce a irosit

mai multe situaþii de a se desprinde, iar pe final chiar
putea pierde

Competiþie de lupte la Sala PolivalentãCompetiþie de lupte la Sala PolivalentãCompetiþie de lupte la Sala PolivalentãCompetiþie de lupte la Sala PolivalentãCompetiþie de lupte la Sala Polivalentã
În acest week-end, Clubul Sportiv Universitatea

Craiova organizeazã campionatul naþional individual,
juniori, la lupte libere, lupte greco-romane ºi lupte
feminine. Competiþia se va desfãºura în Sala Poli-
valentã ºi vor participa peste 450 de sportivi din
toatã þara. În dimineaþa acesta vor fi calificãri, în-
tre 16.00 ºi 19.00 – finale, iar duminicã competiþia
se va desfãºura între orele 9.00 ºi 13.00. Bãnia va

fi reprezentatã de sportivi de la cele trei cluburi,
CSM, CS Universitatea ºi Liceul cu Program Spor-
tiv „Petrache Triºcu“, care, ca de obicei, sunt în-
scriºi pe lista celor cu ºanse la medalii. La compe-
tiþie vor asista inclusiv Gheorghe Berceanu (cam-
pion olimpic), ªtefan Rusu (campion olimpic), Rãz-
van Pârcãlabu (preºedintele FRL). Intrarea specta-
torilor va fi liberã.

la pauzã. Doi sãrbãtoriþi ai sãptã-
mânii au compus o fazã din care
greu se poate rata. Vãtãjelu a de-
marat pe stânga în stilul unei ex-
treme cu ºtaif ºi a adus mingea
pentru o ocazie din care puteau
marca vreo trei craioveni, dar Târ-
nãcop a avut postura cea mai fa-
vorabilã ºi nu a irosit invitaþia.

Brandan a fãcut entorsã
în prima reprizã

La pauzã, Craiova a rãmas
fãrã fantezia lui Brandan, în timp
ce gazdele au apelat la cel mai
tehnic jucãtor al lor. „prinþul”
Adrian Cristea. Cãpitanul ªtiinþei
a suferit o entorsã la gleznã ºi va
fi indisponibil pentru cel puþin
douã meciuri. Universitatea însã
a fost mereu pregãtitã de contre,
iar Ivan a prefaþat un nou gol cu
un ºut carea zguduit tranversala
ºi i-a incitat pe fanii aflaþi chiar
ãn spatele porþii ilfovene. Ce s-a
întâmplat la golul de 1-2 a fost
ceva special. Bawab a combinat
cu Nuno Rocha ºi când a repri-
mit în careu l-a ridiculizat pe
Maftei, strecurându-i mingea
printre picioare, iar finalizarea a

fost cu ristul peste puterile lui
Râmniceanu. Gazdele au resim-
þit ºocul ºi tot Bawab putea ma-
jora diferenþa cu o loviturã de cap
care a trecut pe lângã colþul
scurt. Craiova a continuat sã ra-
teze, prin Târnãcop, care s-a lã-
sat pe spate la un ºut care merita
o finalizare mult mai bunã pen-
tru faza creatã de Ivan ºi Bawab.
ªi dacã ªtiinþa a ratat, Chiajna a
egalat prin craioveanul Dina, la o
fazã în care Frãsinescu fusese
faultat. Tot Dina putea tranºa dis-
puta pentru gazde, dar ºutul sãu
din voleu a nimerit transversala.

200 de olteni
au dominat atmosfera în Ilfov

Universitatea a fost încurajatã
la meciul de la Chiajna de mai mult
de 200 de fani veniþi atât din Cra-
iova, Târgu Jiu, dar ºi din Bucu-
reºti ºi din vecinãtatea capitalei.
ªtiinþa nu a avut fani doar în pe-
luzã, ci ºi în restul arenei, ca ºi la
meciul cu Viitorul. Fanii au afiºat
bannere cu poza Craiovei Maxi-
ma ºi cu trofeele ªtiinþei, lângã
mesajul „Craiova noastrã, istoria
noastrã”.
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