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Compania de Apã Oltenia
a semnat ieri, contractul de
servicii, de peste 9,75 milioane lei,
pentru proiectarea celei de-a
doua aducþiuni de apã din sursa
Izvarna (judeþul Gorj) ºi pentru
extinderea sistemului de canaliza-
re menajerã în municipiul Craiova.
Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, a afirmat în cadrul unei
conferinþe de presã, susþinutã
alãturi de viceprimarul Dan
Daºoveanu, cã apa din sursa
Izvarna este de o calitate superi-
oarã, nu necesitã tratare, ci doar
dezinfecþie cu doze reduse de
clor pentru a fi distribuitã ca apã
potabilã, iar realizarea acestei
conducte se ridicã la 123,64
milioane euro, proiectul urmând
sã fie finanþat din fonduri europene
de cãtre Ministerul Mediului.
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Doi ani ºi 5 luni
de puºcãrie
pentru autorul
accidentului
mortal
de la Breasta

ªoferul de 23 de ani, care în
decembrie 2014 a accidentat
mortal o femeie, în comuna
Breasta, ºi-a abandonat maºina la
locul impactului ºi a fugit, fiind
depistat ulterior de poliþiºti, ºi-a
aflat sentinþa. Trimis în judecatã
pentru ucidere din culpã, pãrãsi-
rea locului accidentului fãrã în-
cuviinþarea organelor de poliþie ºi
conducere a unui autovehicul fãrã
permis, el ºi-a recunoscut fapte-
le de la prima înfãþiºare, fiind
condamnat la 2 ani ºi 5 luni în-
chisoare cu executare.

Artistul Ovidiu
Bãrbulescu
sãrbãtoreºte
împlinirea a 75
de ani printr-o
expoziþie
personalã de
picturã ºi graficã
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Despre fostul premier Adrian
Nãstase, pãrerile vor rãmâne me-
reu insuficient decantate. Parti-
zanii sãi îl vor considera ca fiind
cel mai bun prim-ministru post-
decembrist, un rafinat intelectual,
riguros în materie economicã,
avid colecþionar de artã ºi un om
de lume, cu merite incontestabi-
le în integrarea României în
NATO ºi UE. Adversarii politici,
în primul rând, vor rãmâne bari-
cadaþi în convingeri de altã natu-
rã, considerând cã una era gus-
tul privat ºi alta acþiunea de pe
scenã, dovadã cã un personaj
„normal”, ca Emil Hurezeanu, nu
a rezistat prea mult în anturajul
guvernamental.
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Comisia Europeanã
lanseazã
un infringement
împotriva României
în domeniul
eficienþei
energetice

Comisia Europeanã a lansat,
ieri, procedura de infringement
(aviz motivat) împotriva Româ-
niei, Austriei, Croaþiei, Irlandei ºi
Letoniei, întrucât aceste þãri nu
au asigurat transpunerea integra-
lã a Directivei privind eficienþa
energeticã. Comisia Europeanã a
solicitat Austriei, Croaþiei,
Irlandei, Letoniei ºi României sã
asigure transpunerea integralã a
Directivei privind eficienþa
energeticã. În temeiul directivei
respective, statele membre trebuie
sã realizeze economii de energie
în perioada 1 ianuarie 2014 – 31
decembrie 2020. Ele trebuie sã
facã acest lucru utilizând sisteme
de obligaþii în ceea ce priveºte
eficienþa energeticã ºi/sau alte
mãsuri de politicã specifice
pentru a promova îmbunãtãþirea
eficienþei energetice în gospodãrii,
în industrie ºi în sectorul trans-
porturilor. În cadrul sistemelor de
obligaþii în ceea ce priveºte
eficienþa energeticã, întreprinderi-
le trebuie sã ia mãsuri menite sã
asigure economii de energie la
nivelul consumatorului final, de
exemplu prin consiliere privind
instalarea unei izolãri termice
mai bune sau prin oferirea de
subvenþii pentru înlocuirea
ferestrelor vechi, cu pierderi mari
de energie. Directiva trebuia sã fie
transpusã în legislaþia naþionalã
pânã la 5 iunie 2014. Astãzi,
Comisia a trimis avize motivate
cãtre aceste cinci state membre
prin care solicitã transpunerea
integralã a directivei în legislaþia
naþionalã”, se aratã în comuni-
catul Executivului european.

Într-un comunicat de presã transmis ieri di-
mineaþã, Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) precizeazã cã procurorii DNA de la
Secþia de combatere a corupþiei fac cercetãri
într-o cauzã penalã ce vizeazã suspiciuni pri-
vind sãvârºirea unor infracþiuni de corupþie ºi
asimilate celor de corupþie comise în perioada
2007 – 2015. În acest dosar, au avut loc per-
cheziþii la nouã adrese din judeþele Harghita,
Mureº ºi Ilfov, din care una este sediul unei
instituþii publice, restul reprezentând sediile
unor societãþi comerciale ºi domiciliile unor
persoane fizice, mai spune DNA.

Primarul UDMR Raduly Robert Kalman este
suspectat cã ar fi primit mitã 10.000 de euro
lunar de la firma City Parking, care taxeazã lo-
curile de parcare în municipiul Miercurea Ciuc,
în schimb edilul acordând facilitãþi pentru con-
cesionarea locurilor de parcare ºi dând dreptul
acestei firme sã îi amendeze pe ºoferii care par-
cheazã neregulamentar în oraº. Anchetatorii
spun cã în relaþia cu aceastã firmã primarul are
un intermediar. Anchetatorii mai aratã, în do-
cumente, cã primarul din Miercurea Ciuc ar mai
fi primit mitã 200.000 lei în schimbul obþinerii
autorizaþiilor de construcþie ºi pentru realizarea
amenajãrilor rutiere necesare construirii ºi func-
þionãrii unui magazin de materiale de construc-
þii. Banii ar fi fost remiºi în perioada obþinerii

Solicitarea a fost formulatã
dupã ce presa a relatat cã mari
lanþuri de magazine ar fi majorat
preþurile la diferite alimente cu
pânã la 30%, în ultimele douã
sãptãmâni, înainte de reducerea
TVA la 9% la produsele alimenta-
re, programatã începând cu luna
iunie. “Sã începeþi deja sã verifi-
caþi dacã ceea ce a apãrut în pre-
sã e adevãrat, dacã hypermarke-
turi, dacã comercianþi profitã de
cea mai bunã mãsurã pe care
puteam s-o luãm vreodatã pen-
tru agriculturã ºi pentru consu-
matorii din România, reducerea
TVA, pentru a-ºi mãri preþurile
acum, ca sã rãmânã dupã aceea

Victor Ponta: Nu putem îngheþa preþurile din magazine,
dar existã soluþia unor taxe speciale foarte mari

Guvernul nu poate îngheþa preþurile la mãrfurile din
magazine, în contextul reducerii TVA la 9%, dar poate
introduce mãsuri constituþionale ºi europene, precum
taxe speciale foarte mari, în cazul în care comercianþii
nu scad preþurile la raft dupã diminuarea TVA, a afir-
mat premierul Victor Ponta. El a cerut, în ºedinþa de

guvern, ca Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Consumatorilor ºi Consiliul Concurenþei sã verifice

atent situaþia preþurilor din magazine.

la nivelul pe care ºi-l doresc”, a
cerut Ponta.

Premierul a arãtat cã Guver-
nul nu poate îngheþa preþurile, dar
poate introduce mãsuri legale,
precum taxe speciale foarte mari,
pentru a preveni speculaþiile co-
mercianþilor privind preþurile.-
”Am auzit tot felul de tâmpenii
liberal-comuniste, cã sã dãm
orodnanþã sã îngheþãm preþurile.
Suntem în Uniunea Europeanã,
suntem economie de piaþã ºi nu
putem îngheþa preþurile, cum de
altfel nu prea reuºeau nici comu-
niºtii sã le îngheþe. Avem mãsuri
legislative pe care le putem lua,
nu ordonanþe de îngheþare a pre-

þurilor. Putem sã introducem taxe
speciale pentru cei care folosesc
acest prilej ºi nu voi ezita - ºi vã
rog sã îmi propuneþi, dacã con-
statãm cã într-adevãr existã
aceast situaþie - vom pune niºte

taxe atât de mari încât tot ce câº-
tigã în mod speculativ sã piardã
pe partea cealaltã. Nu voi ezita
sã iau nicio mãsurã europeanã ºi
constituþionalã, nu trãsnãi comu-
niste”, a declarat prim-ministrul.

Percheziþii la sediul Primãriei Miercurea Ciuc,

Primarul ºi viceprimarul, în vizorul DNAPrimarul ºi viceprimarul, în vizorul DNAPrimarul ºi viceprimarul, în vizorul DNAPrimarul ºi viceprimarul, în vizorul DNAPrimarul ºi viceprimarul, în vizorul DNA
autorizaþiilor de con-
strucþie ºi realizãrii ame-
najãrilor rutiere prin
care se face accesul în
parcarea magazinului.
Totodatã, primarul ar fi
condiþionat atribuirea
contractului pentru ser-
vicii de telefonice mobi-
lã în favoarea unei anu-
mite companii de primi-
rea sumei de 5.000 de
euro. De asemenea, an-
chetatorii spun cã în pe-
rioada 2007-2014 Radu-
ly Robert-Kalman ºi vi-
ceprimarul Szoke Do-
mokos ”au creat foloa-
se necuvenite” SC Topo
Service deoarece ar fi aprobat plãþi nejustifica-
te, în mai multe tranºe, în favoarea acestei fir-
me, care a avut contract de executare a lucrã-
rilor de cadastru general . Plãþile nejustificate
au fost fãcute în baza unui contract încheiat de
primãrie cu aceastã firmã, în care s-a menþio-
nat iniþial preþul de 640.904 de lei, majorat apoi
la 961.304 de lei printr-un act adiþional. Astfel,
firma ar fi fost plãtitã deºi nu erau îndeplinite
condiþiile tehnice ºi de legalitate, fiind refuzatã

recepþia lucrãrilor de cãtre sin-
gura autoritate abilitatã pentru
aprobarea lucrãrilor de cadas-
tru general - Autoritatea Naþi-
onalã de Cadastru ºi Publici-
tate Imobiliarã ºi organul din
subordine la nivel de judeþ, res-
pectiv OCPI Harghita.

De asemenea, viceprima-
rul Szoke Domokos, preºe-
dinte al comisiei de evaluare
a ofertelor, ar fi favorizat S.C.
Garden Center Grup din Bu-
cureºti la atribuirea unui con-
tract de lucrãri pentru ame-
najarea de zone verzi, în va-

loare de peste 1,3 milioane de lei ºi cofinanþat
din bugetul Administraþiei Fondului de Mediu
în cadrul ”Programului naþional de îmbunãtã-
þire a calitãþii mediului prin realizarea de spaþii
verzi în localitãþi”. Anchetatorii spun cã finan-
þarea investiþiei a fost supradimensionatã de
100 de ori , astfel cã bugetul Ministerului Me-
diului a fost prejudiciat cu cel puþin 188.011
de lei.

La rândul sãu, viceprimarul Antal Attila este
suspectat cã, în calitate de preºedinte al co-
misiei de evaluare a ofertelor, a atribuit prefe-
renþial contractul de lucrãri pentru reabilitarea
ºi modernizarea liceelor Marton Aron ºi Segi-
to Maria din Miercurea Ciuc, contract în va-
loare de 18.034.663,63 lei, finanþat prin Pro-
gramul Operaþional Regional. Anchetatorii spun
cã, în schimb, viceprimarul a beneficiat din
partea societãþii câºtigãtoare de lucrãri de con-
strucþii în condiþii preferenþiale (forþã de mun-
cã, mijloace de transport ºi materiale de con-
strucþii) la locuinþa sa din Miercurea Ciuc, care
figureazã ca fiind domiciliul pãrinþilor. Firma
a realizat lucrãri de construcþii la acest imobil
la un preþ de 20.000 lei, în condiþiile în care
costurile minime erau de 100.000 de lei.
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Despre fostul premier Adrian
Nãstase, pãrerile vor rãmâne me-
reu insuficient decantate. Parti-
zanii sãi îl vor considera ca fiind
cel mai bun prim-ministru post-
decembrist, un rafinat intelectual,
riguros în materie economicã,
avid colecþionar de artã ºi un om
de lume, cu merite incontestabile
în integrarea României în NATO
ºi UE. Adversarii politici, în pri-
mul rând, vor rãmâne baricadaþi
în convingeri de altã naturã, con-
siderând cã una era gustul privat
ºi alta acþiunea de pe scenã, do-
vadã cã un personaj „normal”, ca
Emil Hurezeanu, nu a rezistat
prea mult în anturajul guverna-
mental. Per ansamblu, a avut o
guvernare de excepþie. Deºi,
pânã la urmã, „intelectualii”, pre-
dispuºi la verdicte, cum se întâm-
plã în istoria noastrã ingratã, au
ales dintre opþiunile avute la în-
demânã – AN surâzând tandru
spre vest sau AN privind compli-
ce spre bâlciul autohton – ce le-

MIRCEA CANÞÃR

Soarta unui erudit!Soarta unui erudit!Soarta unui erudit!Soarta unui erudit!Soarta unui erudit!
a convenit, aruncându-se, aidoma
unor îndrãgostiþi, în braþele lui Tra-
ian Bãsescu. Argumentele sufe-
reau în logica lor, dar asta este o
altã poveste. Volumul „Cele douã
Românii” (Ed. Niculescu, 2014),
avându-l ca autor pe fostul pre-
mier, are 850 de pagini, în format
A4, ºi presupune un volum exer-
sat de voinþã ºi deplinã curiozitate
– rãsplãtitã - spre a fi lecturat.
Lansãrile volumului, câte au fost
ºi poate vor mai fi, au fãcut au-
dienþã, fiindcã atunci când vorbim
despre personalitãþi care au mar-
cat politic ºi instituþional destinul
naþiunii noastre, aºa cum a fãcut-
o Adrian Nãstase, acestea trebu-
ie cunoscute „din interior”. Nara-
tor desãvârºit, cu vastã culturã,
umor fin, implicit rafinat diplomat,
Adrian Nãstase foloseºte sintag-
ma „cele douã Românii” nu
dintr-o dorinþã de licenþã, ci în te-
meiul clivajului existent în socie-
tatea româneascã dupã 1990: o
România ruralã, tradiþionalã,

sãrãcitã, izolatã ºi o Românie
tânãrã, urbanizatã, dinamicã,
dornicã de integrare europea-
nã, disãusã la ruperea legãtu-
rilor cu trecutul. Cele douã Ro-
mânii, relativ egale, s-au ºi con-
fruntat, în alegerile din 2004, cu
deznodãmântul cunoscut. Orice
pãrere, indusã de interogaþia „ce
ar fi fost dacã”, adicã alegerile ar
fi fost câºtigate de Adrian Nãsta-
se, rãmâne hazardatã. Cert este
însã cã, prin evoluþia ulterioarã a
lucrurilor, s-a pierdut un veritabil
lider politic, cu conexiuni pe sce-
na europeanã ºi chiar mondialã.
Un fin strateg al jocurilor de culi-
se, cu multe uºi deschise la can-
celariile europene, care poate ne-
ar fi ajutat sã ardem etapele tran-
ziþiei fãrã sfârºit. A comis ºi erori,
pe care ºi le recunoaºte, unele im-
pardonabile, precum aducerea
tehnocratului Cosmin Guºã, ca se-
cretar general executiv al PSD,
dintr-o bunã intenþie, care i-a cre-
at vulnerabilitãþi cu vechea gardã

ºi preºedintele Ion Iliescu, acesta
reproºându-i „neinspiraþia”. Imen-
sa diferenþã de nivel intelectual
între Adrian Nãstase ºi restul li-
derilor de la centru, dar ºi din teri-
toriu, i-a convenit, nebãnuind – ce
eroare! – urzelile ºi trãdãrile care
vor veni. Incapabili sã lupte la ni-
vel imagologic cu liderii Alianþei
DA, dar mai ales cu Traian Bã-
sescu, nu puþini vor defecta. Lec-
tura volumului „Cele douã Ro-
mânii” este agreabilã ºi, pe alo-
curi, chiar incitantã. Lucruri uita-
te sunt revelate cu argumente im-
batabile. Se menþioneatã numele
unor lideri precum Tony Blair,
Gerhard Schroder, George W.
Bush, Vladimir Putin, Romano
Prodi, cu care Adrian Nãstase a
avut contacte directe, benefice
þãrii. Când un membru supleant al
Comitetului Central al Partidului
Comunist Chinez, ministru al de-
partamentului internaþional al CC
al partidului, afirmã cã „în perioa-
da cea mai grea cu care s-a

confruntat China, perioada epide-
miei de SARS, domnul Adrian
Nãstase a fost singurul care a
efectuat o vizitã în China, în cali-
tatea sa de ºef al Guvernului ºi
lider al partidului de guvernãmânt,
o vizitã unicã”, devine clar despre
cine vorbim. Un as al politicii ex-
terne atât de timidã ºi de împot-
molitã în scheme rigide, decupla-
tã de la orice mobilitate obligato-
rie, în anii din urmã. Adrian Nãs-
tase a fost învins mai întâi în ale-
geri – ºi Traian Bãsescu a avut
dreptate afirmând „voinþa electo-
ratului a fost mãsluitã” – ºi, apoi,
încã o datã, cu concursul ... apro-
piaþilor. Citându-l, de complezen-
þã pe Petru P. Carp, „România
are atât de mult noroc încât nu
îi mai trebuie ºi oameni poli-
tici”, Adrian Nãstase se întrea-
bã: „Oare?”. Folosind o expre-
sie a istoricului Lucian Boia, „cine
mai joacã cinstit în România?”, la
încheierea lecturii pomenite, nu
putem decât reflecta.

O ºedinþã ca oricare alta, la Prefectura
Dolj, ieri, 29 aprilie, când s-au întrunit con-
ducãtorii Serviciilor deconcentrate, aflate în
subordinea Instituþiei Prefectului.Venitã, pes-
te „ordinea de zi” a ºedinþei,  Lia Olguþa

Primarul CraioveiPrimarul CraioveiPrimarul CraioveiPrimarul CraioveiPrimarul Craiovei
cere ajutor Prefecturiicere ajutor Prefecturiicere ajutor Prefecturiicere ajutor Prefecturiicere ajutor Prefecturii
Ieri, în sediul Prefecturii Dolj, a avut loc ºedinþa Consiliului Prefectural Dolj, la

întrunire fiind prezenþi atât directori ai instituþiilor deconcentrate, cât ºi reprezen-
tanþi ai acesrora. Pe lângã datele statistice, prezentate de reprezentanþi ai instituþii-
lor aflate în cauzã, ceva a ieºit în vedere. Este vorba despre intervenþia primarului
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, ºi de semnalul de alarmã tras de Monica Mateescu,
director al Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

Vasilescu, primarul în funcþie al Craiovei, a
atras atenþia asupra unei probleme pentru
care este nevoie de intervenþia legii.”Am ve-
nit aici, în faþa dumneavoastrã, fiindcã tre-
buie sã spun ceea ce se întâmplã. ªi strada

„”Brestei!, ºi cea a” Râului” sunt în plinã
reabilitare. Dar, nu putem face foarte multe,
deoarece, în zonele aflate în lucru, sunt pro-
prietari, care ne fac probleme. Vã solicit sã
ne ajutaþi ºi gãsiþi modalitatea legalã de a pune
în aplicare un Proiect de modernizare al Cra-
uovei.

Am avut probleme, pe ambele strãzi
amintite, deoarece este vorba de propretãþi
private, unde nu am putut intra   ”, a spus
Lia Olguþa Vasilesci.

Prefectul dã rãspunsuri
Rãspunsul prefectulu de Dolj,  Sorin

Rãducan, nu s-a lãsat aºteptat:
„Este o problemã pe care o avem în ve-

dere. Prin Instituþia prefectului, voi ordina
constituirea unei comisii, formatã din spe-

cialiºlti, care va urmãri ºi, atît cât îi petmi-
te legea, sã ia mãsurile corespunzãtoare ”.
La fel, a intrevenit ºi în cazul ridicat de cã-
tre  Monica Mateescu, ºefa Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, care a ridicat
problema Centralei de la Koslodui, „una care
ne face probleme ºi, indiferent de discuþiile
purtate între înstituþiile interstatale, atâta
timp cât nu este semnat un act, este un mare
pericol. Nu avem nimic care sã ne arate,
chiar dacã sunt promisiuni, care sã ne do-
vedeascã diminuarea poluãrii, sã nu spun
altfel, în cazul porinirii celui de-al III- lea
reactor ”. Prefectul a promis cã, atât îi per-
mit ompetenþele, va cere sfatul unor spe-
cialiºti, unii care cor face ºi diligenþele ne-
cesare pentru rezolvarea problemei.

CRISTI PÃTRU

Ieri, Casa de Culturã a Studenþilor Craiova, prin reprezen-
tanþii sãi,a lansat douã proiecte – „Studenþii noºtri pot mai mult”
ºi „Cupa Olteniei” la minifotbal.

Cel mai bine ºtie sã spunã despre proiecte  Ionuþ Du-
mitrache, directorul CCS Craiova: „Este vorba despre douã
proiecte ample, care nu puteau sã fie puse în aplicare fãrã
partenerii noºtri : Direcþia Judeþeanã pentru Tineret ºi Sport
Dolj ºi Universitatea din Craiova. Ne îndreptãm tot timpul
spre dezvoltarea aptitudinilor studenþilor noºtri, de aceea
am ºi cãutat ca parteneri DJTS Dolj ºi Universitatea din
Craiova. ” Prezent la semnarea protocolului, prorectorul
Universitãþii din Craiova,  Cezar Spînu a precizat: „Am

încercat de mai mult timp sã facem acest parteneriat. Ide-
ea era mai veche, atunci când i-am vãzut pe studenþi ju-
când baschet sau alte sporturi pe diverse terenuri. De ace-
ea venim în sprijinul tinerilor ºi, mai mult, vor organiza ºi
un workshop, la sfârºitul lunii urmãtoare, dupã ce, pe 15-
16 mai, vom avea „Ziua porþilor deschise”, în cadrul cãro-
ra adolescenþii pot vedea ce le oferim. ” Prezent la eveni-
ment, Origen Staicu, reprezentant al DJTS Dolj a afir-
mat: „Sunt soluþii binevenite ºi de aceea le punem în prac-
ticã. Noi vom face tot ceea ce ne stã în putinþã sã-i pre-
miem pe copii. Încurajãm astfel de iniþiative”

CRISTI PÃTRU

Studenþii sunt aºteptaþi la competiþii
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Un tânãr de 22 de
ani, din comuna

Desa, fãrã sã aibã
permis de conducere

ºi conducând o
motocicletã neînma-
triculatã, a ajuns la
spitalul din Calafat,

marþi searã, dupã ce
a intrat într-o maºinã

parcatã.
Conform reprezentan-

þilor IPJ Dolj, asearã, în
jurul orei 17.45, pe DJ
553, în comuna Poiana
Mare, ªtefan D., de 22 de ani, din comuna Desa, Dolj deºi nu pose-
da permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule a
condus o motocicletã neînmatriculatã în circulaþie ºi pe fondul neîn-
demânãrii ºi lipsei de experienþã în conducere, a pierdut controlul
asupra direcþiei de mers, a pãrãsit partea carosabilã spre dreapta ºi a
lovit un autoturism Duster parcat pe podul de acces în Secþia de
Drumuri Naþionale Poiana Mare. În urma accidentului a rezultat rã-
nirea uºoarã a motociclistului care a fost transportat la Spitalul Cala-
fat pentru acordarea de îngrijiri medicale. Poliþiºtii continuã cercetã-
rile pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor ºi împrejurãrilor în care
s-a produs acest accident rutier, în cauzã fiind întocmit dosar penal
pentru conducere fãrã permis ºi conducere vehicul neînmatriculat.

Rãnit dupã ce s-a rãsturnat cu motocicleta
pe care o conducea fãrã permis

Poliþiºtii de proximitate
din cadrul Secþiei 1 Poli-
þie Craiova au desfãºurat,
marþi, o activitate pre-
ventivã, în zona centralã
a municipiului Craiova,
pentru pregãtirea antivic-
timalã permanentã a ce-
tãþenilor în zonele aglo-
merate, centre comercia-
le ºi sociale, unitãþi ban-
care, instituþii publice ºi
asociaþii de proprietari. În cadrul acestei activitãþi, poliþiºtii au pre-
zentat reprezentanþilor societãþilor comerciale ºi asociaþiilor de pro-
prietari, precum ºi persoanelor vârstnice modurile de operare folo-
site de infractori în cazul comiterii de fapte antisociale: furturi din
autoturisme ºi din locuinþe, din buzunare, de ºi din genþi, precum ºi
de înºelãciune prin intermediul telefonului – metoda ”Accidentul”
sau prin prezentarea unor produse ori distragerea atenþiei. De ase-
menea, poliþiºtii le-au fãcut recomandãri cu privire la modul de
asigurare, pãstrare, manipulare ºi depozitare a valorilor monetare
rezultate din vânzarea produselor ºi din încasarea cheltuielilor la
întreþinere. Totodatã, oamenii legii au distribuit pliante cu caracter
preventiv urmãrindu-se creºterea nivelului de informare a popula-
þiei, dupã cum au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Craiovenii, instruiþi sã nu cadã victime
ale infractorilor

Un bãrbat de 54 de
ani, din Craiova, este

cercetat sub control
judiciar pentru contra-

bandã cu þigãri, dupã ce
poliþiºtii l-au prins cu

peste 400 de pachete la
standul pe care îl

deþine, în Piaþa Centra-
lã din municipiu.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, în cursul zilei de marþi,
poliþiºtii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitãþii Eco-
nomice Dolj, în cadrul unei acþiuni specifice organizate în  Piaþa
Centralã din Craiova, l-au depistat pe Marian Dumitru, de 54 de
ani, din Craiova având 402 pachete de þigãri netimbrate, diferite
mãrci (8040 þigarete), provenite din contrabandã, care urmau sã
fie comercializate prin intermediul unui punct de vânzare pe care
îl deþine (un stand în Piaþa Centralã). Craioveanul a fost reþinut
pe bazã de ordonanþã de reþinere pentru 24 de ore pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de contrabandã. În aceeaºi zi, a fost prezentat
magistraþilor Judecãtoriei Craiova cu propunere de arestare pre-
ventivã, iar aceºtia au dispus faþã de el mãsura controlului judi-
ciar pe o perioadã de 60 de zile, dupã cum au precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj, pe numele acestuia fiind întocmit dosar penal.

Cercetat sub control judiciar pentru
contrabandã cu þigãri

Reamintim cã, Rupi Curte, de
23 de ani, din Bucureºti, care lo-
cuia fãrã forme legale în Craiova,
a fost arestat preventiv pe 18 de-
cembrie 2014, în baza mandatului
emis de Judecãtoria Craiova, pen-
tru ucidere din culpã, conducere
fãrã permis ºi pãrãsirea locului
accidentului fãrã încuviinþarea or-
ganelor de poliþie. Asta dupã ce,
pe 16 decembrie 2014, seara, po-
liþiºtii de la Rutierã erau anunþaþi
prin 112 cã, pe DJ 606, în comu-
na Breasta, s-a produs un accident
de circulaþie în urma cãruia o per-
soanã a decedat. Din primele cer-
cetãri ale poliþiºtilor rutieri s-a sta-
bilit faptul cã Valeria Ionicã, de 61
de ani, din localitate, în timp ce se
afla pe partea dreaptã a DJ 606 în
direcþia de mers Breasta cãtre Pre-
deºti, unde tocmai ieºise dintr-un
magazin, a fost accidentatã mor-
tal de un autoturism. Dupã produ-
cerea accidentului, conducãtorul
auto a abandonat autoturismul la
locul impactului, pãrãsind locul
accidentului fãrã încuviinþarea or-
ganelor de cercetare. A fost dema-
ratã o anchetã, iar în urma activi-
tãþilor specifice de cercetare des-
fãºurate de poliþiºtii Biroului Ru-
tier Craiova, la mai bine de 24 de
ore de la comiterea faptei, oamenii
legii au reuºit sã dea de urma au-
torului accidentului. Aceºtia l-au
identificat pe Rupi Curte, de 23 de
ani, din Bucureºti, care locuia fãrã
forme legale în Craiova, stabilind
cã el este cel care a produs acci-
dentul rutier mortal. Se pare cã
avea ºi motive sã disparã, întrucât
în urma verificãrilor s-a stabilit cã
tânãrul nu poseda permis de con-
ducere pentru nici o
categorie de autove-
hicule. Tânãrul a
fost reþinut pentru 24
de ore, pentru sãvâr-
ºirea infracþiunilor
de ucidere din culpã,
pãrãsirea locului ac-
cidentului fãrã încu-
viinþarea organelor
de poliþie ºi conduce-
re a unui autovehicul
fãrã permis, fiind in-
trodus în arestul IPJ
Dolj. O zi mai târziu,
dupã ce a fost audiat
la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria
Craiova, Rupi Curte
a fost prezentat Ju-
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ªoferul de 23 de ani, care în decembrie
2014 a accidentat mortal o femeie, în co-
muna Breasta, ºi-a abandonat maºina la lo-
cul impactului ºi a fugit, fiind depistat ul-
terior de poliþiºti, ºi-a aflat sentinþa. Tri-
mis în judecatã pentru ucidere din culpã,
pãrãsirea locului accidentului fãrã încu-
viinþarea organelor de poliþie ºi conduce-

re a unui autovehicul fãrã permis, el ºi-a
recunoscut faptele de la prima înfãþiºare,
fiind condamnat la 2 ani ºi 5 luni închisoa-
re cu executare. Hotãrârea pronunþatã de
Judecãtoria Craiova marþi, 28 aprilie a.c.,
nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova, însã între timp
inculpatul rãmâne dupã gratii.

decãtoriei Craiova, instanþã care a
admis propunerea procurorilor ºi a
dispus arestarea preventivã pentru
30 de zile a ºoferului fugar, mãsura
fiind prelungitã ulterior.

ªi-a recunoscut
faptele

Poliþiºtii ºi procurorii au finali-
zat cercetãrile în cauzã, iar joi, 12
februarie a.c., au dispus trimite-
rea în judecatã, în stare de arest
preventiv, a lui Rupi Curte, pentru
ucidere din culpã, pãrãsirea locu-
lui accidentului fãrã încuviinþarea
organelor de poliþie ºi conducerea
unui autovehicul fãrã permis. În-
trucât a recunoscut comiterea fap-

telor încã de la primul termen,
magistraþii Judecãtoriei Craiova au
pronunþat sentinþa marþi, 28 apri-
lie a.c.. Inculpatul a fost gãsit vi-
novat de fiecare din cele trei in-
fracþiuni reþinute în sarcina sa, fi-
ind condamnat la o pedeapsã tota-
lã de 2 ani ºi 5 luni închisoare pe
care o va executa în regim de de-
tenþie, dupã cum se aratã în hotã-
rârea instanþei: „contopeºte pedep-
sele aplicate inculpatului CURTE
RUPI în pedeapsa cea mai grea
de 1 an ºi 6 luni închisoare la care
se adaugã sporul de o treime din
totalul pedepselor de 1 an ºi 5 luni,
8 luni ºi 8 luni , respectiv sporul
de 11 luni , în final rezultând pe-
deapsa de 2 ani ºi 5 luni închisoa-

re, pe care inculpa-
tul o va executa în
regim de detenþie. În
baza art. 399 alin.1
C.p.p. menþine sta-
rea de arest preven-
tiv a inculpatului
CURTE RUPI”-
. Despãgubirile vor
fi achitate de Fondul
de Protecþie a Victi-
melor Strãzii, incul-
patul fiind obligat la
plata sumei de 3.000
lei cheltuieli judicia-
re cãtre stat. Hotã-
rârea nu este defini-
tivã, putând fi ataca-
tã cu apel la Curtea
de Apel Craiova.
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„Azi(nr.ieri) s-a semnat con-
tractul de servicii vizând obiective-
le prezentate prin CAO SA, în cali-
tate de beneficiar ºi asocierea SC
Fishner Environment SRL - SC In-
terdevelopment SRL, în calitate de
prestator. Valoare acestui prim con-
tract de servicii este de 9.750,553
lei fãrã TVA ºi se va realiza proiec-
tarea firului II Izvarna-Craiova, pre-
cum ºi completarea Sistemului de
canalizare menajerã în Craiova. In-
vestiþia alimentare cu apã a oraºu-
lui Craiova din Sursa Izvarna  îº are
originile la nivelul anilor 1957-1958,
când s-au fãcut demersurile nece-
sare în scopul realizãrii acesteia,

În sfârºit !În sfârºit !În sfârºit !În sfârºit !În sfârºit !

Craiovenii vor bea apã platãCraiovenii vor bea apã platãCraiovenii vor bea apã platãCraiovenii vor bea apã platãCraiovenii vor bea apã platã
Compania de Apã Oltenia a semnat ieri, contractul

de servicii, de peste 9,75 milioane lei, pentru pro-
iectarea celei de-a doua aducþiuni de apã din sursa
Izvarna (judeþul Gorj) ºi pentru extinderea sistemu-
lui de canalizare menajerã în municipiul Craiova.
Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a afirmat
în cadrul unei conferinþe de presã, susþinutã alãturi
de viceprimarul Dan Daºoveanu, cã apa din sursa
Izvarna este de o calitate superioarã, nu necesitã
tratare, ci doar dezinfecþie cu doze reduse de clor
pentru a fi distribuitã ca apã potabilã, iar realiza-
rea acestei conducte se ridicã la 123,64 milioane
euro, proiectul urmând sã fie finanþat din fonduri
europene de cãtre Ministerul Mediului.

pentru nevoile oraºlui. În cadrul
acestei investiþii s-au realizat, între
1964-1967, lucrãri de anvergurã,
cuprinzând, în principal, captarea
celui mai mare izvor de formaþuni
costice din România, 1.000-1.100
de litri/sec ºi o adâncime magistra-
lã cu diametrul de 1 m ºi lungime
de 117 km, care era la vremea res-
pectivã cea mai mare din þrã.”, a
subliniar Lia Olguþa Vasilescu, pri-
marul Craiovei

Cea mai mare investiþie pentru
Craiova din ultimii 60 de ani

Edilul Craiovei a mai spus cã la

ora actualã, nimeni nu bea apã
de Izvarna în Craiova, deºi aºa
s-ar crede... „Nu bea nimeni apã
de Izvarna. Este o singurã fân-
tânã în Craiova, cea de la Mar-
lorex, pe care noi am inaugu-
rat-o acum trei ani, unde exis-
tã apã de Izvarna ºi, de aseme-
nea, la Fabrica de Bere, dar, în
rest, cetãþenii sunt alimentaþi
cu o combinaþie între Izvarna
ºi apã din Jiu”, a explicat Lia Ol-
guþa Vasilescu. În aceste condiþii,
al doilea fir de aducþiune din sursa
Izvarna va asigura apã de calitate
suficientã cantitativ pentru 385.933
de locuitori ai Craiovei ºi reprezin-

tã cea mai mare investiþie pentru
Craiova din ultimii 60 de ani. Va-
loarea investiþiei este de
123.640.000 de euro, fãrã TVA.
„Relizarea Firului II de aducþune
din sursa Izvarna, ce va asigura
apã de calitate suficientã cantita-
tiv, pentru 385.933 de locuitori,
reprezintã cea mai mare investiþie
pentru Craiova din ultimii 60 de ani.
Valoarea investiþiei este de
123.640.000 de euro, fãrã TVA. Un
astfel de contract, de o asemenea
valoare, vizând aducþiuni de apã,
nu s-a mai semnat în alte localitãþi
din România. Sursa Izvarna con-
stituie varianat de asigurare a defi-
citului pentru Craiova ºi alte loca-
litãþi din judeþele Dolj ºi Gorj, cea
mai bunã din punct de vedere can-
titativ, calitativ ºi economic”, a mai
spus primarul Craiovei.

Cartierele Craiovei vor benefi-
cia de apã în proporþie de 100%

Potrivit Olguþei Vasilescu, pânã

la finalul acestui an cartierele Cra-
iovei vor beneficia de apã în pro-
porþie de 100% ºi de canalizare
în proporþie de 90%, iar în etapa
de programare 2014-2020 primã-
ria a propus ca investiþii priorita-
re extinderea sistemul de canali-
zare la nivelul întregului oraº, va-
loarea acestei investiþii fiind esti-
matã la 25.231.277 euro fãrã TVA.
Termenul de finalizare  pentru pro-
iectarea celor douã obiective men-
þionate este trimestrul I al anului
2016, urmând ca lucrãrile de exe-
cuþie sã înceapã pânã în iunie
2016. „Aºadar, în 2017, la robi-
netele tuturor craiovenilor va cur-
ge apã de Izvarna. De anul viitor
va începe ºi execuþia acestei lu-
crãri, care este cea mai importantã
din România, pe finanþarea Minis-
terului Mediului. Aproximativ
12% din banii care s-au alocat
României ajung la Craiova, ceea
ce este foarte mult, e o sumã
mare....”

„Craiova ºi-a redobândit dupã 80
de ani vocaþia diplomaticã dupã
ceea ce s-a întâmplat în ziua de 24
aprilie. De exemplu, în 1934, un
craiovean, Nicolae Titulescu sem-
na înþelegerea balcanicã, iar în 24
aprilie 2015, la Craiova se nãºtea
acest „Grup de la Craiova” sau
„Troica Balcanicã de la Craiova”,
un moment care deschide din nou
porþile participãrii României la po-
litica regionalã de pe poziþia de li-
der. Trebuie sã fim mândri de acest
moment. De ce s-a ales Craiova ?!
Cred cã fiecare a avut niºte rãs-
punsuri personale. Dar alegerea
Craiovei s-a datorat unor eforturi
pe care doamna primar al munici-

Interes maxim din parteaInteres maxim din parteaInteres maxim din parteaInteres maxim din parteaInteres maxim din partea
presei strãine pentrupresei strãine pentrupresei strãine pentrupresei strãine pentrupresei strãine pentru

„T„T„T„T„Troica de la Craiova”roica de la Craiova”roica de la Craiova”roica de la Craiova”roica de la Craiova”
Viceprimarul Dan Daºoveanu a fãcut ieri o analizã a evenimen-

tului desfãºurat recent la Craiova, Trilaterala România-Bulgaria –
Serbia, analizând în oglindã modul în care media din cele trei state
a reflectat evenimentul. Concluzia a fost aceia cã presa din þãrile
vecine a fost mult mai interesatã de însemnãtatea manifestãrii,
care în fapt a însemnat o filã de istorie, decât presa din România.

piului Craiova le-a fãcut timp de
trei ani de zile, o muncã atât în
cadrul MAE, deschizând toate uºi-
le, dar în primul rând, deschizând
uºile ambasadelor þãrilor lumii de
la Bucureºti, dar ºi ambasadelor
României din Europa. Este o mare
responsabilitate sã organizezi un
astfel de eveniment. Concluzia fi-
ind cã eforturile Primãriei Craiova
sunt analizate la nivel central. Am
fãcut o analizã a presei bulgare ºi
sârbe din primele 36 de ore de la
acest eveniment ºi au fost 47 de
articole diferite despre acest eve-
niment, iar în aceste 47 de artico-
le, a apãrut de 41 de ori denumirea
„Grupul de la Craiova” sau „Troi-

ca de la Craiova”. Deci, numele
Craiova este deja pe buzele analiº-
tilor politici, deci este clar cã ora-
ºul nostru s-a integrat în ceea ce
înseamnã conceptul de diplomaþi
publicã, am ajuns acolo, unde ne

meritãm locul, adevãraþi români.
Presa bulgarã a fost cea mai dar-
nicã în articole, iar a doua zi, pe
25 aprilie, au apãrut adevãrate
analize, precum ºi ceea ce va
urma. Doamna primar a primit

mulþumirile premierului României,
Victor Ponta ceea ce înseamnã
cã acest eveniment s-a ridicat la
înãlþimea aºteptãrilor....”,  a pre-
cizat viceprimarul Craiovei, Dan
Daºoveanu.
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În 2013, locuitorii satului Rãca-
rii de Jos, comuna Brãdeºti, au
decis prin referendum, ca denumi-
rea aºezãrii sã fie corectatã, urmând
a se numi satul Rãcari. Rezultatul
referendumului, însoþit de o expu-
nere de motive, istorice ºi nu nu-
mai, a stat la baza unei iniþiative
promovate de deputatul PSD Ion
Cãlin, cu susþinerea altor colegi din
grupul parlamentar social-demo-
crat de la Camera Deputaþilor. Pro-
punerea legislativã privind schim-
barea denumirii satului Rãcarii de
Jos în Rãcari a fost adoptatã de
Camera Deputaþilor la 10 iunie
2014. La Senat, Biroul Permanent
a formulat în unanimitate un raport
de admitere, numai cã la votul din
plen, liberalii ... s-au opus, unul din
motive – neexprimate – fiind tre-
cerea primarului Ion Rãcãreanu la
PSD. Dacã iritarea liberalilor, pen-
tru motivul evocat, poate avea jus-

O polemicã stupidã careO polemicã stupidã careO polemicã stupidã careO polemicã stupidã careO polemicã stupidã care
sfideazã un referendumsfideazã un referendumsfideazã un referendumsfideazã un referendumsfideazã un referendum

tificare, nu acelaºi lucru se poate
spune despre desconsiderarea vo-
tului unei colectivitãþi, care dorea
ca satul sã se numeascã doar Rã-
cari. Nu de sus, nu de jos, nu de

„mijloc”. Dezbaterea politicã pe o
asemenea temã poate fi conside-
ratã ºi puerilã ºi inadecvatã.

CARMEN ZUICAN

Exact când nevoia
de precipitaþii devenise
acutã în câmpia Dolju-
lui, în pragul lunii mai,
acest lucru s-a întâm-
plat. Chiar dacã volu-
mul precipitaþiilor cãzu-
te diferãd e la un areal
la altul, se poate apre-
cia cã eleau acoperit
întrega întindere a ju-
deþului, având efecte
benefice pentru cultu-
rile agricole. Conform
datelor transmise de
staþiile pluviometrice
din teritoriu s-auînre-
gistrat urmãtoarele
cantitãþi de precipitaþii:
12,8 l/m.p. la Filiaºi; 9,2 l/m.p. la Rãcari; 11,3 l/m.p. la Podari; 10 l/m.p.
la Zãval; 9,6 l/m.p. la Scaeºti; 26,5 l/m.p. la Negoeºti, 12,3 l/m.p. la
Breasta; 11 l/m.p. la Goicea; 8,8 l/m.p. la Afumaþi, 8,7 l/m.p. la Bãileºti;
17,5 l/m.p. la Bãileºti; 18 l/m.p. la staþia meteo Craiova.

CARMEN ZUICAN

O ploaie de „aur” a
înviorat câmpia Doljului

Casele de ajutor reciproc vin in
sprijinul persoanelor vulnerabile, fi-
ind institutii financiare nebancare
IFN, fara scop patrimonial, orga-
nizate in vederea sprijinirii si intra-
jutorarii financiare a membrilor aso-
ciati. Uniunea Judeþeanã a Caselor
de Ajutor Reciproc ale Salariaþilor
Dolj va înfiinþa o Casã de Ajutor
Reciproc, în comuna Pieleºti, care
va veni în sprijinul membrilor sai,
persoane care nu au avut acces pana
acum la credite bancare. În cadrul
Casei de Ajutor Reciproc nou crea-
te vor fi angajate douã persoane,
iar 14 membri  beneficiazã în pe-
rioada 27-29 aprilie  de un curs de
antreprenoriat în economia socialã
autorizat de ãatre Autoritatea Naþi-
onalã pentru Calificãri. Ancuþa Va-

Proiectul ICAR rãspunde provocãrilor prinProiectul ICAR rãspunde provocãrilor prinProiectul ICAR rãspunde provocãrilor prinProiectul ICAR rãspunde provocãrilor prinProiectul ICAR rãspunde provocãrilor prin
asigurarea accesului la servicii financiare adecvateasigurarea accesului la servicii financiare adecvateasigurarea accesului la servicii financiare adecvateasigurarea accesului la servicii financiare adecvateasigurarea accesului la servicii financiare adecvate
 Uniunea Judeþeanã a Caselor de Ajutor Reciproc ale

Salariaþilor Dolj a lansat la începutul acestei sãptãmâni
 proiectul „ICAR Incluziune prin micro - Credit si Ajutor
Reciproc — strategie sustenabila a economiei sociale
pentru ocupare si creare de intreprinderi sociale”. În con-
textul unei rate reduse de ocupare (aproximativ 60%)
ºi a unei rate mari a sãrãciei (40.4% din populaþia Ro-
mâniei era în 2014 expusã riscului de sãrãcie), Proiec-
tul ICAR rãspunde acestor provocãri prin asigurarea
accesului la servicii financiare adecvate ºi la educaþie
financiarã ºi antreprenorialã, creând oportunitãþi eco-
nomice mai largi pentru aceste categorii.

meºu, coordonator economie so-
cialã al Fundaþiei pentru Dezvolta-
rea Societãþii Civile (FDSC) a pre-
cizat cu aceastã ocazie cã  aceste
comunitãþi mici se confruntã atât
cu o ratã mare a sãrãciei ºi implicã,
de cele mai multe ori, costuri ridi-
cate pentru instituþiile financiare
care furnizeazã servicii pentru con-
sumatori. Tocmai aceste costuri ri-
dicate ale instituþiilor bancare pot
favoriza dezvoltarea programelor de
microcreditare oferite de cãtre
CAR.  “Sistemul CAR a dat dova-
dã în ultimii ani de buna organiza-
re, acesta fiind motivul pentru care
sistemul a rezistat. În contextul eco-
nomic actual, CAR-urile au un rol
important la nivelul comunitãþilor,
fiind un sistem financiar indepen-

dent ºi responsabil social”, a preci-
zat Ancuþa Vameºu, coordonator
economie socialã al Fundaþiei pen-
tru Dezvoltarea Societãþii Civile
(FDSC).

11.4% din consumatorii chestio-
naþi au avut întârzieri în plata
utilitãþilor

Problematica îndatorãrii se aflã
pe agenda Uniunii Europene. Având
în vedere cã peste jumãtate din po-
pulaþia zonei euro era la nivelul anului
2013 datoare la instituþii financiare,
iar criza economicã a amplificat
acest fenomen, este important ca
UE sã dezvolte o Strategie împotri-
va supra-îndatorãrii.  În cadrul ul-
timei conferinþe organizate de cã-

tre Comitetul Economic ºi Social
European (CESE), având ca temã
efectele supra-îndatorãrii, Directo-
ratul General pentru Justiþie ºi Con-
sumatori a prezentat un studiu cu
privire la situaþia supra-indatorarii
la nivelul gospodariilor. Conform re-
zultatelor, 11.4% din consumatorii
chestionaþi au avut întârzieri în pla-
ta utilitãþilor, fiind în situaþia de a se
împrumuta.

Lipsa educaþiei financiare
Casele de ajutor reciproc vin în

sprijinul persoanelor vulnerabile,
fiind instituþii financiare nebanca-
re IFN, fãrã scop patrimonial, or-
ganizate în vederea sprijinirii ºi in-
trajutorãrii financiare a membrilor
asociaþi.  În cazul acestora, mem-

brii primesc ajutor financiar reci-
proc ºi microcredite pentru dez-
voltarea activitãþilor generatoare de
venit sau pentru uz personal, în-
curajarea economisirii pentru fa-
miliile cu venituri mici – ajutã la
prevenirea ºi abordarea tuturor
aspectelor excluziunii - sãrãcie, ve-
nituri mici, lipsa locurilor de mun-
cã ºi mai ales a cauzelor acestora
lipsa educaþiei financiare ºi a cre-
ditului accesibil, oferindu-le spri-
jin în gestionarea adecvatã a bu-
getelor, combaterea supra-îndato-
rãrii ºi efectelor unor practici de
creditare iresponsabile social, ºi
eventual finantare pentru ocuparea
pe cont propriu.

MARGA BULUGEAN
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Localitatea Cãlãraºi ºi Chartres de
Bretagne din Franþa s-au înfrãþit în urmã
cu 15 ani, mai exact în anul 2000 când
a fost semnat jurãmântul de prietenie.
Pentru ca lucrurile sã meargã ºi mai
bine, cele douã comunitãþi au format ºi
Asociaþia Chartres de Bretagne-Sãrata,
care coordoneazã proiecte în ambele co-
munitãþi. Prietenia a început imediat
dupã revoluþie când francezii au trimis
o scrisoare autoritãþilor române în care
îºi manifestau dorinþa ca satul Sãrata sã
fie scos din planul de demolare. Un pro-
fesor de limba francezã a intermediat
aceastã legãturã, care a continuat ºi în
anii urmãtori. ”Pe 5 iunie, vom avea bu-
curia de a-i primi la noi pe prietenii noºtri
din Franþa. Sunt 32 de persoane care
vor ajunge aici ºi noi ne vom strãdui sã
le oferim un sfârºit de sãptãmânã fru-
mos prin pãrþile noastre. Acum punem
pe hârtie un program fiindcã este timp
scurt, sunt doar câteva zile pe care le vor pe-
trece aici, ºi noi vrem sã le arãtãm cât mai
multe locuri”, a declarat Vergicã ªovãilã, pri-
marul comunei Cãlãraºi.

Prietenii francezi, aºteptaþi cu braþele
deschise

Ca ºi comuna Cãlãraºi, Chartres de Bretag-
ne are o populaþie de aproximativ 6.500 de lo-
cuitori. Francezii, spune primarul Vergicã
ªovãilã, sunt mai dezvoltaþi din
punct de vedere al infrastruc-
turii deoarece au un buget mult
mai mare. Numai compania de
automobile Citroen, care are o
uzinã pe teritoriul acestei loca-
litãþi,  contribuie cu o sumã de
2 milioane de euro pe an la bu-
getul localitãþii, sub formã de
impozite pe teren ºi clãdiri. „Ca
sã vã faceþi o idee, aceastã
sumã reprezintã cam întreg bu-
getul localitãþii Cãlãraºi pe doi
ani. Ei îºi permit mai multe in-
vestiþii decât noi ºi localitatea lor
aratã mult mai bine, dar s-au
fãcut câteva lucruri frumoase
ºi aici, lucruri pe care vrem sã
le arãtãm”, a mai spus Vergicã

Canalizarea
va fi terminatã
în acest an

Aproximativ 40% din reþeaua
de canalizare a comunei Cãlãraºi
a fost realizatã, iar lucrãrile
continuã astfel încât sã fie
terminatã pânã la sfârºitul acestui
an. „S-au fãcut ºi câteva branºa-
mente individuale, dar nu sunt
funcþionale deocamdatã, aºtep-
tãm sã fie pusã sub presiune
toatã reþeaua. Dar este un proiect
important care va fi dus la bun
sfârºit în acest an”, a afirmat
primarul Vergicã ªovãilã. Ieri,
lucrãrile de introducere a con-
ductelor se executau chiar la
intrarea în comunã dinspre
Bechet.

Drumul spre
Ciºmeaua Albã va
fi asfaltat

Primãria Cãlãraºi intenþioneazã
sã asfalteze un drum agricol
foarte folosit de cãtre localnici.
Este vorba de porþiunea care
leagã drumul naþional de zona pe
care locuitorii o numesc „Ciº-
meaua Albã”, un drum din
pãmânt pe care se deplaseazã
spre terenurile cultivate vara cu
lubeniþe. „Drumul are o lungime
de 9 kilometri ºi încercãm sã îl
asfaltãm cu fonduri de la Gu-
vern”, a precizat primarul
comunei.

O grindinã deasã a
lovit comuna

O ploaie cu grindinã a lovit
comuna Cãlãraºi, în dupã-amiaza
zilei de marþi, dar, din fericire, nu
a afectat culturile de pe câmpuri.
Localnicii spuneau, ieri, cã
bucãþile de gheaþã nu au avut
dimensiuni mari, dar cã au fost o
grindinã deasã ºi de lungã duratã,
în aproape o jumãtate de orã, în
multe curþi, pãmântul fiind
acoperit cu o pojghiþã albã de
gheaþã. „Grindina a cãzut peste
sat, ºi mai puþin în câmp. A
afectat mai mult ce aveau
oamenii pus prin grãdinile din
curþi ºi bolþile de vie, dar, din
fericire, nu a distrus culturile
care sunt în câmp”, a menþionat
primarul Vergicã ªovãilã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Comuna Cãlãraºi este printre puþine-
le localitãþi din Dolj care a reuºit sã cul-
tive o relaþie de înfrãþire cu o comunita-
te din afarã þãrii. Legãtura de prietenie
cu localitatea Chartres de Bretagne, afla-
tã în nord-estul Franþei, dureazã de 15 ani
ºi, pe an ce trece, devine din ce în ce mai
puternicã. Dupã ce anul trecut o delega-

þie a localitãþii Cãlãraºi a mers în vizitã
la prietenii francezi, acum a venit rândul
oaspeþilor din Hexagon sã ajungã pe ma-
lul Dunãrii. Deºi mai este aproape o lunã
pânã când vor fi aici, Primãria le pregã-
teºte de pe acum invitaþilor un program
special, dorind sã le arate cât mai multe
lucruri frumoase din zona noastrã.

ªovãilã. Autoritãþile din Cãlãraºi abia aºteaptã
sã le deschidã oaspeþilor francezi uºa noului
cãmin cultural. În cinstea lor, Ansamblul Folc-
loric „Bordeiaºul” va urca pe scenã ºi le va

oferi un spectacol de
dansuri populare ro-
mâneºti, repetiþiile fiind
în toi zilele acestea.

240 de elevi vor
participa la parada
portului popular

Nu doar pentru
vizita prietenilor
francezi repetã
dansatorii din an-
samblu. Ziua co-
munei, aflatã la cea
de-a XI-a ediþie,
va fi organizatã,
ca în fiecare an,
pe data de 21 mai,
de Sfinþii  Con-
stantin ºi Elena.
Sãrbãtoarea va în-

cepe la ora 10.00, cu o paradã a costu-
melor populare la care sunt antrenaþi 240
de copii din mai multe localitãþi doljene.
”În total vor fi ºapte ansambluri folclori-
ce care vor participa la acest alai. Va fi o
adevãratã splendoare ºi noi þinem mult la

aceastã paradã. Frumos este
faptul cã atunci toþi copiii îm-
bracã aceste straie populare
pãstrate de la o generaþie la
alta”, a mãrturisit, la rândul ei,
Olimpia ªovãilã, coordonatoa-
rea Ansamblului „Bordeiaºul”
din Cãlãraºi. Fiecare ansamblu
ºcolar va susþine un mic spec-
tacol pe scena care va fi ame-
najatã la stadionul din comunã.
Un invitat special este Ansam-
blul Folcloric „Maria Tãnase”,

împreunã cu soliºtii ºi dansatorii.

Primãria Cãlãraºi doreºte sã combatã
violenþa domesticã

Întors recent dintr-o vizitã la Londra, unde
a participat la proiectul „Start - o viaþã de cali-
tate în siguranþã”, primarul Vergicã ªovãilã
doreºte sã implementeze câteva idei pentru
sprijinul persoanelor care cad victime violen-
þei în familie. „Avem trei dormitoare lângã sa-

lonul de festivitãþi din satul Sãrata pe care do-
rim sã le transformãm într-un adpost de tran-

zit pentru persoanele care au probleme în
familie. Poate sã fie un bãtrân care are
nevoie sã fie dus la un azil sau un copil
care va fi preluat de asistenþa socialã,
iar pânã atunci pot sã stea la noi câteva
zile. Avem acolo ºi o bucãtãrie unde se
poate gãti pentru aceºtia ºi cred eu cã
pentru cei aflaþi la nevoie va fi un mic
ajutor”, a spus primarul Vergicã ªovãi-
lã. La vizita de studiu de la Londra au
participat reprezentanþi ai Ministerului
Muncii din România, dar ºi Ambasado-
rul României la Londra, Ion Jinga, care
s-au întâlnit cu reprezentanþi ai autori-
tãþilor britanice. Potrivit primarului co-
munei Cãlãraºi, discuþiile s-au purtat pe
mai multe teme: egalitatea de ºanse în-
tre bãrbaþi ºi femei, violenþa domesticã
ºi traficul de persoane.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Ovidiu Bãrbulescu s-a nãscut la
Bobiceºti, în judeþul Olt, la 29 mai
1940. A absolvit cursurile liceale la
Craiova, la Colegiului Naþional „Ca-
rol I” (1957), apoi pe cele ale Fa-
cultãþii de Arte Plastice a Universi-
tãþii de Vest Timiºoara ºi ale Acade-
miei de Artã „Nicolae Grigorescu”
din Bucureºti. Dupã absolvire, în
1964, pânã în 2009 a fost profesor
de Arte plastice la Colegiul Naþional

Artistul Ovidiu Bãrbulescu sãrbãtoreºte împlinireaArtistul Ovidiu Bãrbulescu sãrbãtoreºte împlinireaArtistul Ovidiu Bãrbulescu sãrbãtoreºte împlinireaArtistul Ovidiu Bãrbulescu sãrbãtoreºte împlinireaArtistul Ovidiu Bãrbulescu sãrbãtoreºte împlinirea
a 75 de ani printr-o expoziþie personalã de picturã ºi graficãa 75 de ani printr-o expoziþie personalã de picturã ºi graficãa 75 de ani printr-o expoziþie personalã de picturã ºi graficãa 75 de ani printr-o expoziþie personalã de picturã ºi graficãa 75 de ani printr-o expoziþie personalã de picturã ºi graficã

Moment de sãrbãtoare, deloc lipsit de emoþie,
dar ºi de introspecþie, împlinirea a 75 de ani de
viaþã va fi marcatã de artistul plastic craiovean
Ovidiu Bãrbulescu printr-o expoziþie personalã de
picturã ºi graficã. Una în care reuneºte 40 de lu-
crãri, din diverse perioade ale creaþiei, care însu-
meazã nu mai puþin de cinci decenii. Vernisajul
va avea loc luni, 4 mai, ora 19.00, la Galeria
„ARTA”, evenimentul fiind organizat de Filiala
Craiova a Uniunii Artiºtilor Plastici din România
ºi Muzeul de Artã Craiova.

Pedagogic „ªtefan Velovan” din
Craiova (între 1985 ºi 2002, chiar
director ºi director adjunct al aces-
tei instituþii de învãþãmânt), iar pânã
în 2009, ºi profesor asociat la Uni-
versitatea din Craiova.

Expune încã din anul 1966, lu-
crãrile regãsindu-i-se în peste 55
de expoziþii de grup, între care
„Grup 6”, Grup „6+1”, „Aquarel-
le Groupe” º.a., precum ºi în nu-

meroase ediþii ale Salonului
Anual al Artiºtilor Plastici Ol-
teni, organizat de Muzeul de
Artã Craiova etc. De aseme-
nea, a deschis pânã în prezent
28 de expoziþii personale, cea
mai recentã în noiembrie 2014,
în foaierul Teatrului Naþional
„ªtefan Iordache” din Caracal,
judeþul Olt. Este membru al
Uniunii Artiºtilor Plastici (UAP)
din România. Totodatã, autor

de ilustraþii de carte ºi publicitare
ºi de lucrãri aflate azi în colecþii
ale unor muzee ºi diverse institu-
þii, ca ºi în colecþii particulare din
þarã ºi din strãinãtate (Franþa, An-
glia, Canada, Israel, Iran, Olanda,
Danemarca, Belgia, Polonia, Repu-
blica Moldova, SUA, Austria, Spa-
nia, Portugalia, Germania, Italia).

În cea de-a 29-a „personalã”,
care va fi vernisatã luni, la Galeria

„ARTA” din Craiova,
Ovidiu Bãrbulescu
va aduce pe simeze
40 de lucrãri atât de
picturã, cât ºi de gra-
ficã. „Sunt din diver-
se perioade ale crea-
þiei mele, alese ºi în
încercarea de a evi-
denþia abordarea, de-
a lungul timpului, a
diferitelor tehnici – acuarelã, tuº,
sepia, ulei, acrilic”, a precizat auto-
rul. Cea mai veche dintre lucrãri da-
teazã din timpul studenþiei: un au-
toportret realizat în 1963. Între cele
mai recente se regãsesc cele din
ciclul „Smalþuri obogene”, intitulat
astfel ºi pentru cã artistul este nãs-
cut pe malul stâng al Olteþului, vi-
zavi de Oboga – o comunã cu re-
nume în Oltenia ºi nu numai, un loc
încãrcat de tradiþii.

Doi invitaþi speciali va avea artis-
tul Ovidiu Bãrbulescu la expoziþia ce
marcheazã împlinirea a 75 de ani de
viaþã: graficianul Gabriel Bratu ºi pic-
torul scenograf Viorel Peniºoarã-Ste-
garu. Alãturi îi vor fi, cu siguranþã,
foarte mulþi dintre colegii ºi prietenii
din filiala craioveanã a UAP, cãci eve-
nimentul este unul unic pentru sen-
sibilul artist, veºnic îndrãgostit de
picturã ºi naturã ºi apreciat drept „un
poet al culorii, dar ºi al liniei”.

Operã în patru acte, pe un li-
bret de Arrigo Boito, „Otello” are
la bazã piesa omonimã a lui Wil-
liam Shakespeare. Penultima din-

OtelloOtelloOtelloOtelloOtello ºi frumoasa  ºi frumoasa  ºi frumoasa  ºi frumoasa  ºi frumoasa DesdemonaDesdemonaDesdemonaDesdemonaDesdemona revin revin revin revin revin
pe scena Operei Române Craiovape scena Operei Române Craiovape scena Operei Române Craiovape scena Operei Române Craiovape scena Operei Române Craiova

Dupã succesul extraordinar reputat de pre-
miera din stagiunea trecutã, opera „Otello”
de Giuseppe Verdi revine pe scena Operei
Române Craiova. Spectacolul în regia artis-

ticã a lui Rareº Zaharia va fi prezentat sâm-
bãtã, 2 mai, începând cu ora 19.00. Condu-
cerea muzicalã va fi încredinþatã maestrului
Gheorghe Stanciu.

tre lucrãrile verdiene a avut pre-
miera pe 5 februarie 1887, la Tea-
trul Scalla din Milano. Iniþial, com-
pozitorul alesese pentru operã nu-

mele „Iago”, deoarece planul
malefic al acestui personaj deter-
minã întreaga acþiune, dar ºi pen-
tru cã exista deja în operã un
„Otello”, cel al lui Rossini. În fi-
nal însã Giuseppe Verdi s-a rãz-
gândit spunând: „Prefer sã se spu-
nã cã am luptat cu gigantul ºi am
fost înfrânt, decât sã mã ascund
în spatele altui titlu”.

Pregãtirile pentru debutul ope-
rei s-au desfãºurat în mare secret,

iar Verdi era atât de îngrijorat în-
cât ºi-a rezervat dreptul de a anula
punerea în scenã pânã în ultima
clipã. Grijile sale nu ºi-au avut însã

rostul întrucât premiera s-a bucu-
rat de un succes extraordinar, pu-
blicul entuziasmat rechemându-l pe
scenã de 20 de ori la sfârºitul spec-
tacolului.

Opera „Otello” îºi are acþiunea
la sfârºitul anilor 1400, într-un orã-
ºel de pe coasta insulei Cipru, ºi
evocã drama iubirii dintre maurul
Otello ºi frumoasa Desdemona.
Încercarea perfidã a lui Iago de a-
i despãrþi pe cei doi ºi de a-l înde-
pãrta de la conducere pe Otello,
guvernatorul Ciprului, pentru a-i
lua locul, se sfârºeºte într-o tra-
gedie ce a dus la crearea uneia din-

tre cele mai frumoase ºi renumite
opere, o adevãratã capodoperã a
compozitorului Giuseppe Verdi.

La Craiova, vor da viaþã perso-
najelor Daniel Magdal (Germania)
– Otello, ªtefan Ignat (Bucureºti)
– Iago, Florin Ormeniºan – Cas-
sio, Bogdan Olaru – Roderigo,
Carmen Gurban (Cluj) – Desdemo-
na, Ljubica Vranes (Belgrad, Ser-
bia) – Emilia, Sorin Drãniceanu –
Lodovico, Dragoº Drãniceanu –
Montano ºi Adrian Grãdinaru – Un
sol. De asemenea, îºi vor da con-
cursul Orchestra ºi Corul Operei
Române Craiova.

La Mãnãstirea Tismana
vor avea loc, în perioada
3-5 mai, lucrãrile Simpo-
zionului Naþional Studen-
þesc organizat de Faculta-
tea de Teologie a Univer-
sitãþii din Craiova ºi
Arhiepiscopia Craiovei.
Puse în dezbatere vor fi
temele „Tradiþie ºi înnoire
în activitatea pastoral-
misionarã a Bisericii
Ortodoxe Române” ºi
„Teologie ºi slujire pastora-
lã în viaþa ºi opera Sfântu-
lui Ioan Gurã de Aur”.

Potrivit Mitropoliei

Simpozion naþional studenþesc, la Tismana
Olteniei, „activitatea îºi
propune sã promoveze
dorinþa de cercetare ºi
studiu în rândul studenþilor
din întreaga þarã, deschide-
rea spre dialog ºi cunoaº-
tere în rândul tinerilor
participanþi ºi, nu în ultimul
rând, sã marcheze anul
2015, proclamat de Sfânta
noastrã Bisericã Ortodoxã
Românã ca An omagial al
misiunii parohiei ºi mãnãs-
tirii azi ºi An comemorativ
al Sfântului Ioan Gurã de
Aur ºi al marilor pãstori de
suflete din eparhii”.

La simpozionul de la
Tismana ºi-au anunþat
participarea studenþi de la
facultãþile de teologie din
întreaga þarã, referatele
lor fiind selectate ºi anali-
zate în prealabil de o
comisie de profesori de la
Facultatea craioveanã de
Teologie. Spre confirma-
rea calitãþii academice a
materialului prezentat,
fiecare student va avea
recomandarea unui profe-
sor coordonator, precum ºi
sprijinul acestuia în pre-
zentarea lucrãrii.
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Preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, considerã cã sta-
tele Uniunii Europene trebuie sã-ºi asu-
me fiecare cote obligatorii de refugiaþi
ºi sã sporeascã semnificativ ajutorul
pentru dezvoltare destinat statelor de
unde provin aceºti imigranþi, invocând
argumentul “solidaritãþii”. ªefii de stat
ºi de guvern din Uniunea Europeanã
au participat sãptãmâna trecutã la un
summit convocat de preºedintele Con-
siliului European, Donald Tusk, pen-
tru adoptarea unui plan concret de
mãsuri în faþa crizei generate de valul
de refugiaþi ce sosesc în porturile ita-
liene traversând Marea Mediteranã.
Dar singurul acord concret la care au
ajuns a fost triplarea fondurilor pentru operaþiu-
nile de patrulare maritimã. “Rãspunsul Consiliu-
lui European a fost imediat, dar nu ºi suficient. A
fost inferior nivelului de ambiþie pe care liderii
europeni ar fi trebuit sã-l arate”, a spus Juncker
în timpul unei dezbateri pe tema imigraþiei, orga-
nizatã ieri de Parlamentul European. În opinia
sa, la summitul de joia trecutã ar fi trebuit sã
existe o „voinþã colectivã pentru a încerca sã

Egipt: Preºedintele
al-Sissi promite alegeri
legislative pânã

la sfârºitul anului

Preºedintele egiptean

Abdel Fattah al-Sissi a

promis cã pânã la sfârºitu-

lui acestui an vor fi organi-

zate alegeri legislative,

menþionând totodatã cã a

reprezentat un scut împotri-

va unui rãzboi civil care ar

fi provocat „prejudicii

teribile” Europei. Referitor

la alegeri, „mi-am dat

cuvântul: ele vor avea loc

pânã la sfârºitul acestui

an”, a declarat preºedintele

egiptean într-un interviu

acordat cotidianului spa-

niol El Mundo. „Noi voiam

sã le demarãm în martie,

dar procesul a fost paralizat

de recursuri”, a adãugat el.

De când l-a destituit pe

fostul preºedinte islamist

Mohamed Morsi, în iulie

2013, Abdel Fattah al-Sissi,

fost ºef al armatei ales

preºedinte în mai 2014, este

acuzat de detractorii sãi cã

a instaurat un regim auto-

ritar, eliminând orice

opoziþie. „Mã confrunt cu o

problemã dificilã: rolul

meu este de a garanta viaþa

ºi securitatea a 90 milioane

de egipteni în faþa unui risc

de haos. Dacã las sã se facã

ceva, indiferent ce, Europa

va fi cea care va da salariile

egiptenilor? (...) Nu mã

judecaþi fãrã sã luaþi în

calcul realitãþile din teren”,

a declarat preºedintele

Egiptului. „Dacã acest stat

s-ar prãbuºi, atunci ar

cauza prejudicii teribile

Europei ºi regiunea ar fi

condamnatã la dezastru.

Egiptul nu este Irak, nici

Siria, nici Yemen, þãri are

au fiecare peste 20 milioa-

ne de locuitori. Noi suntem

90 de milioane. Fac ce pot

pentru a-i proteja pe egip-

teni. Încerc sã nu ajung în

situaþii pe care le-aº regre-

ta”, a afirmat preºedintele

egiptean, estimând cã

Egiptul este cel mai aproa-

pe de democraþie, deoarece

existã o voinþã politicã de a

respecta dorinþa oamenilor.

„Egiptenii o pot rupe cu Al-

Sissi, dacã vor. Dacã n-aº fi

intervenit, ar fi fost un

rãzboi civil”, a mai spus

preºedintele egiptean.

Jean-Claude Juncker invocã argumentulJean-Claude Juncker invocã argumentulJean-Claude Juncker invocã argumentulJean-Claude Juncker invocã argumentulJean-Claude Juncker invocã argumentul
„solidaritãþii” în problema refugiaþilor„solidaritãþii” în problema refugiaþilor„solidaritãþii” în problema refugiaþilor„solidaritãþii” în problema refugiaþilor„solidaritãþii” în problema refugiaþilor

Ministrul elen de Finanþe, Ya-
nis Varoufakis, a fost atacat de
un grup de presupuºi anarhiºti

Premierul ungar, Viktor Orban,
s-a exprimat, la Pecs în favoarea
unei dezbateri pe tema reintrodu-
cerii pedepsei capitale în Ungaria,
generând critici din partea celor-
lalþi lideri politici. O reacþie a avut
ºi Uniunea Europeanã, care a rea-
mintit cã pedeapsa cu moartea este
interzisã pe teritoriul sãu. Subiec-
tul reinstaurãrii pedepsei cu moar-
tea trebuie „sã rãmânã pe agendã”,
a declarat premierul ungar, Viktor
Orban în cadrul unei conferinþe de
presã la Pecs. Premierul a decla-
rat cã legile ungare ºi pedepsele
existente nu s-au dovedit eficiente
pentru a descuraja criminalii. „Tre-
buie sã le fie clar infractorilor cã
Ungaria va folosi toate mijloacele
pentru a-ºi proteja cetãþenii”, a
declarat Orban. Dezbaterea cu pri-
vire la stricteþea Codului Penal din

gãsim o repartizare geograficã solidarã” a refu-
giaþilor. „Trebuie sã dãm dovadã de solidarita-
te”, a insistat el. Pe de altã parte, liderul executi-
vului comunitar a cerut statelor UE sã sporeascã
ajutorul pentru dezvoltare, întrucât în viziunea
sa o astfel de strategie ar permite pe termen lung
diminuarea numãrului celor care, împinºi de sã-
rãcie, vor dori sã caute un refugiu în Europa. De
asemenea, Juncker a solicitat stabilirea unor for-

mule de legalizare a imigraþiei ºi acor-
darea de vize europene nu doar solici-
tanþilor de azil, ci ºi refugiaþilor care
doresc un loc de muncã în Europa.
„Dacã nu le deschidem uºa, (imigran-
þii clandestini — n.r.) vor intra pe fe-
reastrã”, a spus el în continuare, afir-
maþie ce a stârnit imediat critici chiar
din partea liderului propriului sãu grup
popular, Manfred Weber, care i-a amintit
cã în prezent „unul din cinci tineri eu-
ropeni nu are loc de muncã”. Europa
se confruntã cu un val masiv de refu-
giaþi din þãrile Africii ºi Orientului Mij-
lociu, aceºtia profitând de lipsa unei
autoritãþi statale în Libia pentru a în-
cerca sã ajungã din aceastã þarã pe

continentul european traversând Marea Medite-
ranã, adesea la bordul unor ambarcaþiuni impro-
vizate. Anul trecut, 3.000 de refugiaþi au murit
în timpul unor asemenea cãlãtorii, iar pentru anul
în curs aceastã cifrã a trecut de 1.600, numai
într-un naufragiu din noaptea de 18 spre 19 aprilie
înregistrându-se peste 800 de victime, catastro-
fã ce a determinat ºi convocarea summitului
european de sãptãmâna trecutã.

Ungaria ar putea reintroduce pedeapsa cu moartea.
UE ameninþã cu sancþiuni

Ungaria a luat amploare dupã re-
centa ucidere a unui tânãr în sud-
vestul þãrii. Dacã Ungaria reintro-
duce pedeapsa capitala, va fi de-
clanºatã o procedurã care ar pu-
tea conduce la sancþiuni, cum ar
fi suspendarea drepturilor de vot
ale þãrii în Consiliul European, in-
stanþã de decizie a celor 28 de sta-
te membre ale UE, a precizat o
sursã comunitarã. „Abolirea pe-
depsei cu moartea este o condiþie
necesarã pentru aderarea la UE”,
a declarat un purtãtor de cuvânt al
Comisiei. „Pentru Uniunea Euro-
peanã, pedeapsa cu moartea nu
este un rãspuns”, a reamintit co-
misarul european Dimitris Avra-
mopoulos, în faþa Parlamentului
European la Strasbourg. El nu l-a
menþionat în mod direct pe premie-
rul ungar, însã eurodeputaþi le-au

cerut mai devreme responsabililor
UE sã reacþioneze la declaraþiile lui
Viktor Orban. „În aceastã diminea-
þã am cerut sã vorbesc cu premie-
rul Orban. Am contactat cancelaria
lui ºi voi face un raport al rezultate-
lor discuþiilor mele”, a declarat pre-
ºedintele al Parlamentului European,
Martin Schulz. „O astfel de mãsu-
rã ar reprezenta o încãlcare a legis-

laþiei europene, este o barbarie”, a
spus la rândul sãu eurodeputatul
austriac socialist Jörg Leichtfried,
în aplauzele celor prezenþi, printre
care ºi preºedintele Comisiei Euro-
pene, Jean-Claude Juncker. Leic-
htfried a cerut totodatã principali-
lor reponsabili ai UE „sã tragã con-
secinþele” propunerii lui Orban, „in-
acceptabilã în Europa”.

Ministrul de Finanþe al Greciei, atacat de anarhiºti la Atena
care au aruncat cu obiecte din
sticlã în direcþia sa, în timp ce
lua masa cu soþia sa ºi un prieten

la un restaurant din centrul Ate-
nei. Ministrul a spus cã soþia sa
s-a interpus între el ºi anarhiºti
pentru a-l apãra de atacatori ºi
de obiectele lor contondente. „Ei
s-au retras din curte, continuând
sã profereze ameninþãri ºi injurii
ºi ne-au aºteptat în afara restau-
rantului”, se afirmã într-un co-
municat al Ministerului de Finan-
þe elen. Peste 15 minute, când
soþii Varoufakis au ieºit din re-
staurant pentru a urca pe moto-
cicletã, grupul de anarhiºti a con-
tinuat cu insultele. Dupã 15 mi-
nute de dialog tensionat dar non-
violent, conflictul a fost aplanat.
Ministrul elen de Finanþe ºi soþia
sa au putut sã plece în siguranþã.
„Nu cred cã este vorba de un atac
organizat. Scopul lor, mi se pare,
nu era sã ne rãneascã. Ei ar fi
putut s-o facã în cazul în care ar

fi vrut sã-mi facã rãu, având în
vedere superioritatea lor nume-
ricã. Cred cã scopul lor a fost sã
mã facã sã fug”, a spus Varou-
fakis, potrivit Sputnik. Miniºtri ºi
înalþi funcþionari ai guvernului
grec au fost deseori þinta unor
atacuri, de la începutul crizei eco-
nomice. La începutul sãptãmânii,
premierul Alexis Tsipras ºi minis-
trul de Finanþe au relansat nego-
cierile cu creditorii Greciei. Ate-
na ºi susþinãtorii sãi financiari din
Zona Euro încearcã de 3 luni sã
ajungã la un acord pentru a ex-
tinde programul de salvare. Par-
tenerii sunt nemulþumiþi de lipsa
de progrese din partea guvernu-
lui elen. Ei vor ca Atena sã aplice
reformele necesare pentru deblo-
carea unui ajutor suplimentar de
7,2 miliarde de euro din fonduri-
le de salvare.
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23:50 Fantomele lui Goya
2006, Spania, Dramã
01:40 Andografia zilei
01:45 Zon@

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Ferma
13:00 Drumul lui Leºe
14:00 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Noapte indigo
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Naturã ºi sãnãtate
00:30 Motomagia
01:00 Vara Magica
02:00 Mituri muzicale româneºti
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Cap compas
03:30 Ferma
04:20 Telejurnal TVR 2
05:10 Ieri-Azi-Mâine
06:00 Ora de ºtiri

TVR 2

07:30 Pãpuºile Muppet în turneu
09:20 Man of Steel: Eroul
11:45 Clopoþica ºi Zâna Pirat
13:05 Fãrã complicaþii!
14:45 Drumul spre regãsire
16:40 Dl. Peabody ºi Sherman
18:15 Iisus mã iubeºte
20:00 Procesul Pamelei Smart
21:40 Gigolo de ocazie
23:10 Stalingrad
01:20 Cei tãcuþi
03:00 Cursã explozivã
04:30 Gigolo de ocazie
06:00 Fata cu nouã peruci

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
21:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Tanti Florica
2012, România, Comedie
01:00 Ferma vedetelor (R)
02:00 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 I Like IT (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Los Miserables (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Los Miserables
21:00 Los Miserables
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei
02:00 Acasã la români
03:00 Iubire ca în filme (R)
04:00 Doctorul casei

07:15 La Mãruþã
08:45 La bloc (R)
09:45 La bloc
11:15 Omul de legãturã (R)
13:15 Prietenii Spãrgatorului de

Nuci (R)
14:15 Poveste de dragoste (R)
15:45 Krull
18:30 Zile fericite
20:30 Sfârºitul lumii
22:30 Jocul rãzbunãrii
00:30 Sfârºitul lumii (R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00  Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Boxând cu umbra
2006, SUA, Dramã, Film noir,

Thriller
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul (R)
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show
12:30 ªtirile  Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea

2010, Turcia, Dramã
22:00  WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)

2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Revendicarea (R)
08:20 Amintiri din viitor (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:10 Codul magicienilor (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Jurnalul STV Junior (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Curat, Murdar
21:30 Apel de urgenþã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Apel de urgenþã (R)
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Jurnalul STV Junior (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat Giurgiu:"Te

trec apele!"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

Extreme Rules
01:00 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

VINERI - 1 mai

07:00 Adevãruri despre trecut
07:30 Cãsãtoriþi din întâmplare
1932, Dramã
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
12:20 Andografia zilei
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Opinii fiscale
15:35 Parlamentul României
16:10 Þinutul comanºilor
1950, Aventuri, Western
17:30 Maºini, teste ºi verdicte
18:00 În culisele energiei
18:30 Clubul celor care

muncesc în România
18:40 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:10 O datã’n viaþã
23:30 Anchetele comisarului

Antonescu
00:00 Nocturne
01:00 Escroci de treabã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massy
09:00 Documentar 360°-GE0
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Cântecele mãrii
1970, România, Rusia, Come-

die, Muzical
13:40 Cartea cea de toate zilele
13:50 5 minute de istorie
14:00 România în anii celui De-

Al Doilea Rãzboi Mondial
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massy
17:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Cartea cea de toate zilele
19:10 Gimnastica Ritmica.Cam-

pionatele Europene
21:20 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
21:50 Cartea cea de toate zilele
21:55 FILLER
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Geopolitice
23:40 Un talent metafizic
2010, SUA, Comedie, Dramã
01:30 11.11.2011
2011, SUA, Horror, Thriller

TVR 2

08:00 Cãlãtoria mea
09:55 Echipa de bob
11:35 Molly Maxwell
13:10 Dragoste fierbinte
14:45 Profesoara de englezã
16:20 Filme ºi vedete
16:50 Cãlãtoria mea
18:45 Byron Electric Marching

Band
20:00 Moarte subitã
21:00 Umbre
21:50 Cercul de foc
00:00 Jackass prezintã: Un

bunic nebun
01:30 Oculus

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:30 Mai iute ca moartea
1995, SUA, Acþiune, Western
01:45 Apropo Tv (R)
02:30 Promotor (R)
03:00 Mai iute ca moartea (R)
1995, SUA, Acþiune, Western
05:00 Lecþii de viaþã (R)
06:00 Pinguinii din Madagascar

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Los Miserables (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Los Miserables
21:00 Los Miserables
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei
02:00 Acasã la români
03:00 Iubire ca în filme (R)
04:00 Doctorul casei

07:30 La Mãruþã (R)
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Prietenii Spãrgatorului de

Nuci (R)
13:00 Poveste de dragoste (R)
14:30 Zile fericite (R)
16:30 Sfârºitul lumii (R)
18:30 Dovada vie
20:30 Bãrbatul ideal
22:30 Lucy ºi Joe
00:30 Bãrbatul ideal (R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Contele de Monte Cristo
2002, SUA, Aventuri, Dramã,

Dragoste
23:30 Soldatul universal: Ziua

rãzbunãrii
2012, SUA, Acþiune, SF
01:45 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:00 D-Paparazzi
23:00 Norã pentru Leana
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 D-Paparazzi (R)
03:15 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
05:00 Teo Show (R)
06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Dosarele DNA (R)
08:20 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:45 Secrete de stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:10 Revendicarea (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Playtech (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Magnatul
2004, România, Dramã
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:00 Un acoperiº deasupra

capului
2006, România, Aventuri,

Comedie, Dramã
03:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:30 Constantin 60 (R)
05:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
06:00
Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Fight Night: "Drumul spre

America"
23:00 Wrestling RAW
01:00 Wrestling SMACK
02:00 Caged
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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SÂMBÃTÃ - 2 mai

07:00 În grãdina Danei
07:30 Istorii de buzunar
07:45 Arthur ºi Minimoys
2006, Franþa, Animaþie, Familie,

Fantastic
09:30 Maºini, teste ºi verdicte
10:00 Zon@
10:30 Europa mea
11:10 O datã’n viaþã
12:20 O datã’n viaþã
13:30 Impact global
14:00 Telejurnal
14:30 Vreau sã fiu sãnãtos
15:00 Ora regelui
16:10 Caravanã spre Vest
1952, SUA, Western
17:45 Înainte ºi dupã…
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Gala Umorului
22:00 Eurovision-Drumul spre

Viena
22:30 Mystery Men
1999, SUA, Comedie
00:35 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
02:15 Anchetele comisarului

Antonescu
02:40 Teleenciclopedia
03:30 Telejurnal
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Geopolitice (R)
08:30 Europa 360°
09:00 Mic dejun cu un campion
10:00 România în anii celui

De-Al Doilea Rãzboi Mondial
10:30 Arca lui Noe
11:00 Rugby
12:50 FILLER
13:00 Popasuri folclorice
13:55 Gimnasticã Ritmicã
16:10 Memorialul Durerii
17:00 (Anti)Mituri muzicale

româneºti
18:00 Momentart
18:10 Gimnasticã Ritmicã
20:40 Încã o datã
1991, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
22:40 Sherrybaby
2006, SUA, Dramã
00:15 FILLER
00:20 Arte , carte ºi capricii
01:15 Puterea promisiunii (R)
1997, SUA, Dramã
02:50 FILLER
02:55 5 minute de istorie
03:00 (Anti)Mituri muzicale

româneºti
04:00 Memorialul Durerii
05:00 Popasuri folclorice
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:20 Cãpitanul America:
Rãzboinicul iernii

09:35 Wall-E
11:15 Crãciun fericit
12:35 Moarte subitã
13:40 Marea frumuseþe
16:00 Academia vampirilor
17:45 Cãpitanul America:

Rãzboinicul iernii
20:00 Veronica Mars
21:50 Marea frumuseþe
00:10 Activitate paranormalã:

Cei însemnaþi
01:35 Dom Hemingway
03:10 Furia
04:50 Fiice fãrã mame
06:00 Invincibil

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Cine pe cine iubeºte
1996, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
14:15 Ramona ºi Beezus
2010, SUA, Comedie, Familie
16:15 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 X-Men: Ultima înfruntare
2006, SUA, Aventuri, SF
22:30 Ferma vedetelor
00:30 X-Men: Ultima înfruntare

(R)
2006, SUA, Aventuri, SF
02:15 Ferma vedetelor (R)
04:00 Box “Meciul secolelor”:

Mayweather vs Pacquiao

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
07:45 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Los Miserables (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor
17:00 Las Bravo
18:00 Regina inimilor
20:00 Los Miserables
21:00 Los Miserables
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Teen Mom
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei
02:00 Acasã la români
03:00 Iubire ca în filme (R)
04:00 Doctorul casei
05:00 Reþeta de Acasã
05:45 Dragoste de viaþã
06:45 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor (R)

07:30 La Mãruþã
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Zile fericite (R)
14:00 Krull (R)
16:30 Dovada vie (R)
18:30 Nu capitulãm!
20:30 Balul absolventilor
22:30 Etajul 13
00:45 Balul absolvenþilor (R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
10:00 Contele de Monte Cristo

(R)
2002, SUA, Aventuri, Drama,

Dragoste
13:00 Observator
14:00 Mireasa pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasa pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucatarilor
02:30 Nemuritorul 5: Pe urmele

legendei
2007, SUA, Actiune, Aventuri,

Fantastic, SF
04:15 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
05:15 Ciocanitoarea Woody
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Pastila de râs (R)
08:30 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Drama,

Istoric
11:00 Cei 7 ani de acasã (R)
12:00 Arena bucãtarilor
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Mama mea e cea mai

bunã
16:00 Te vreau lânga mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Nora pentru Leana
23:30 Toþi copiii lui Dumnezeu

pot sã danseze
2008, SUA, Drama
01:30 ªtirile Kanal D
02:30 Asta-i România! (R)
03:45 Nora pentru Leana
05:15 Te vreau lânga mine (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Râzi si câstigi (R)

08:00 Trasniti din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Jurnalul STV Junior

10:30 Click! Pofta buna! (R)

11:00 Mondenii

2006, România, Comedie

12:00 Cireasa de pe tort (R)

13:00 Curat, Murdar? (R)

14:00 Magnatul (R)

2004, România, Drama

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:00 Râzi si câstigi (R)

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Pact cu Diavolul

1997, SUA, Dramã, Mister,

Thriller

23:30 Adopþia

1999, SUA

01:30 Pact cu Diavolul (R)

1997, SUA, Drama, Mister,

Thriller

04:00 Adopþia (R)

1999, SUA

05:30 Click! Pofta buna! (R)

06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Constanþa:

"Bãtaie cu de toate!"
23:00 Pranked
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Fight Night "Drumul spre

America"
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

DUMINICÃ - 3 mai

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:35 Adevãruri despre trecut
15:20 Politicã ºi delicateþuri
16:15 Tezaur folcloric
17:00 Gala Umorului
18:00 Lozul cel mare
18:30 Starea naþiei
18:45 Dosar România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Zbor deasupra unui cuib

de cuci
1975, SUA, Dramã
23:25 Starea naþiei
00:20 Andografia zilei
00:25 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
02:00 Gala Umorului
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Universul credinþei
04:40 Simbolica
04:45 Universul credinþei
05:35 Politicã ºi delicateþuri
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:30 Motomagia. :
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
12:55 Filler
13:00 Naturã ºi aventurã
13:25 Gimnasticã Ritmicã
16:30 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massy
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 O varã cu Mara
1988, România, Romantic,

Dragoste
21:30 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
22:10 Toþi copiii Domnului
2012, România, Moldova,

Dramã
00:00 Mituri muzicale româneºti
01:05 Salonul 6
02:40 Mic dejun cu un campion

(R)
03:40 D'ale lu' Miticã
04:30 A doua emigrare
05:00 Drumul lui Leºe
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:45 Naufragiaþi în Laguna
Albastrã

09:15 Uriaºul de fier
10:40 Blue Jasmine
12:20 Veronica Mars
14:05 CBGB
15:50 Hobbitul: Dezolarea lui

Smaug
18:30 Uriaºul de fier
20:00 Hercules
21:40 Urzeala tronurilor
22:45 Corbul
00:35 Retur
00:55 Magnolia

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ramona ºi Beezus (R)
2010, SUA, Comedie, Familie
12:00 Box “Meciul secolelor”:

Mayweather vs Pacquiao (best of)
(R)

13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Cartea junglei II
1997, SUA, Aventuri, Familie
15:45 Schimbul
2010, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Titanic
1997, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
00:15 Stone
2010, SUA, Dramã, Thriller
02:15 Apropo Tv (R)
03:00 România, te iubesc! (R)
04:00 Schimbul (R)
2010, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Las Bravo (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Los Miserables (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor
17:00 Las Bravo
18:00 Regina inimilor
20:00 Los Miserables
21:00 Los Miserables
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Teen Mom
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei
02:00 Acasã la români
03:00 Iubire ca în filme (R)

08:00 Doamne de poveste
08:45 La bloc (R)
10:15 La bloc
11:45 Krull (R)
14:15 Nu capitulãm! (R)
16:15 Dovada vie (R)
18:15 Strada Hanovra
20:30 Dr. Parnassus
23:00 Evadare din Absolom
01:30 Lumea Pro Cinema
02:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Lassie

1997, Canada, Dramã, Familie

09:30 Te cunosc de undeva (R)

13:00 Observator

13:15 Next Star (R)

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

20:00 Star News

20:30 Insula iubirii

23:30 Care-i numãrul tãu?

2011, SUA, Comedie

01:30 Nemuritorul 5: Pe urmele

legendei (R)

2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, SF

03:15 Lassie (R)

1997, Canada, Dramã, Familie

03:45 Hercule

1995, SUA, Aventuri, Fantastic

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)
08:30 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
10:30 Toþi copiii lui Dumnezeu

pot sã danseze (R)
2008, SUA, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:00 Norã pentru Leana (R)
16:00 D-Paparazzi
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Mama mea e cea mai

bunã
22:00 Ochii din umbrã
23:30 Eu, cel de dincolo
2004, SUA, Horror, Mister, SF,

Thriller
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Ochii din umbrã (R)
03:45 Eu, cel de dincolo (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu Stil
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Playtech
12:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:30 Amintiri din viitor
13:30 Râzi ºi câºtigi (R)
14:00 Grãbeºte-te încet
1981, România, Comedie
16:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Constantin 60
23:30 Grãbeºte-te încet (R)
1981, România, Comedie
01:00 Apel de urgenþã (R)
02:00 Schimb de mame (R)
04:30 Cireaºa de pe tort (R)
05:30 Amintiri din viitor (R)
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cursa Îngerilor. Pe aripi,

fiþi gata, start!
15:00 Marea Þãcãnealã
16:00 Cursa Îngerilor. Pe aripi,

fiþi gata, start!
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Cursa Îngerilor. Pe aripi,

fiþi gata, start!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat: "Moroºa-

nu, fã-l Pireu!"
23:00 Pranked
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:30 ªtiri Sport.ro
03:00 Închiderea programului

SPORT.RO
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 A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regionalã  a

Finanþelor  Publice  Craiova - Administraþia  Ju-
deteana a Finanþelor Publice Dolj organizeazã
licitaþii publice în condiþiile precizate de
O.G.nr.92/2003 rep. privind Codul de procedurã
fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian,
nr. 2, cam. 206  pentru debitorii: 1. SC DEYAK-
LAUSS  AUTO SRL, Craiova, str Riului, nr. 271,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 30131440 în data
de 13.05.2015, ora 10,00 pentru vânzarea bunu-
rilor: aparat de verificat ºi reglat sistemul de di-
recþie LAUNCH, prêt pornire licitaþie 22.900 lei;
elevator 4 coloane electrohidraulic LAUNCH-
TLT440W, pret pornire licitaþie 13.700 lei. Ampla-
sare: sediul societãþii. 2. SC  D.M.FINANCIAL
SERVICES SRL, Craiova, str. Cernele, nr.79, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 16919370 în data
de 13.05.2015, ora 13,00  pentru vânzarea bu-
nului: autoturism VOLVO, tip S40, an fabricaþie
2004, nr înmatriculare DJ-51-JFJ, pret pornire li-
citaþie 13.750 lei. Amplasare: sediul societãþii. 3.
SC D.C. VALVIO SRL, Craiova, str. George Vilsan-
cart. Eroilor, nr. 4, bl.J3, sc.2, ap.1, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 18935313 în data de
13.05.2015, ora 15,00 pentru vânzarea bunuri-
lor: ferestrãu circular, pret pornire licitaþie 8.829
lei; maºinã de aplicat cant neadezivat, pret por-
nire licitatie 8.440 lei; maºinã fier forjat, pret por-
nire licitaþie 3.265 lei; set staþionar, pret pornire
licitaþie 982 lei. Amplasare: Craiova, str. Drumul
Apelor, nr. 4. 4. SC MACEDONIN  TRANS SRL, loc.
Ghindeni, jud Dolj, cod identificare fiscalã
28055715 în data de 14.05.2015, ora 11,00 pen-
tru vânzarea bunului:autoturism Mercedes-
Benz, tip S350 CDI, nr înmatriculare DJ-72-GKW,
an fabricaþie 2009, prêt pornire licitaþie 102.300
lei, proprietatea dnei Balaci Maria gajat în favoa-
rea AJFP DOLJ. 5. SC GALINATUR  BIO  SRL,
Craiova, str. Rovine, nr. 34, jud Dolj, cod identifi-
care fiscalã 14305323 în data de 15.05.2015, ora
11,00 pentru vânzarea bunurilor: Ferma Teasc,
jud Dolj compusã din teren 11.783 mp, halã nr.1=
767 mp ºi halã nr. 2 = 653 mp, pret pornire licita-
þie 211.821 lei; moarã cu ciocãnele,pret pornire
licitaþie 3.049 lei; generator curent trifazic 400v-
6kw, pret pornire licitaþie 1.226 lei; transforma-
tor trifazat, pret pornire licitaþie 4.103 lei; centra-
lã Weissmann, pret pornire licitaþie 2.052 lei; li-
nie adaptare 39,5 ’2, pret pornire licitaþie 1.656
lei; linie adaptare + furajare, pret pornire licitaþie
6.973 lei; linie furaje 40,5M’3, pret pornire licita-
þie 5.273 lei; linie furajerã+adaptare completã -
halã2, pret pornire licitaþie 13.126 lei; siloz meta-
lic, pret pornire licitaþie 1.954 lei; transportor, pret
pornire licitaþie 1.253 lei; ventilator FC 063-6eq
230 V COMPLET, pret pornire licitaþie 1.524 lei;
ventilator MULTIFAN, pret pornire licitaþie 704 lei;
ventilator MULTIFAN E6E92, pret pornire licita-
þie 807 lei; dozator reglare injectare, pret pornire
licitatie 858 lei; curãþitor cu presiune, pret porni-
re licitaþie 5.241 lei; masinã marcat oua, pret por-
nire licitaþie 11.314 lei; stampilã ouã, pret porni-
re licitaþie 1.847 lei; aparat aer condiþionat, pret
pornire licitaþie 661 lei; instalaþie de aer condiþi-
onat, pret pornire licitaþie 1.739 lei; centralã tele-
fonicãp, pret pornire licitaþie 27.407 lei; autotu-
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rism Renault Master, an fabricaþie 2012, nr înma-
triculare DJ-21-ADM, pret pornire licitaþie 27.611
lei; autoturism Mercedes Vito,an fabricaþie 2010,
nr înmatriculare DJ-30-ECO, pret pornire licita-
þie 21.072 lei; casã de locuit cu regim de înãlþime
P; Sc 106,99 mp ºi teren aferent 340 mp, situatã
în Craiova, str. Rovine, nr. 34(fost nr. 30), jud Dolj,
pret pornire licitaþie 177.690 lei. 6. SC CON-
STRUCT  BAVARIA  SRL Craiova, str. Tufanele,
nr. 6, jud Dolj, cod identificare fiscalã 13380459
în data de 18.05.2015, ora 11,00 pentru vânza-
rea bunurilor: rezervor vertical inox 1940 litri, pret
pornire licitaþie 250 lei; rezervor orizontal fibrã
sticlã 30.000 litri – 3 buc, prêt pornire licitaþie 3.700
lei/buc, amplasate în Craiova, str. Cl. Severinu-
lui; rezervor vertical inox 30.000 litri – 2 buc (se-
riile 22262 si 22250), pret pornire licitaþie 4.000
lei/buc.amplasate în loc Bucovãþ, jud Dolj. 7. SC
STE BONDIA TRICOT JOSEP SRL, Craiova, str.
Cl. Severinului, nr. 42A,   jud Dolj, cod identifica-
re fiscalã 32747056 în data de 18.05.2015, ora
14,00 pentru vânzarea bunurilor: maºinã de
cusut Jack JK Shirley IIE – 3 buc, seriile
140506227Q-09; 140511407Q-15; 140511411Q-
15, pret pornire licitaþie 1.175 lei/buc; generator
abur COMEL FB/F, seria 3110692, pret pornire
licitaþie 720 lei. Amplasare: sediul societãþii. 8. I.I.
POPA R. DANIELA, loc. Izvoare, nr. 451, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 28085511 în data de
20.05.2015, ora 10,00 pentru vânzarea bunuri-
lor:  automat cafea Necta Brio3 – seria 25010202,
prêt pornire licitatie 1.550 lei; automat cafea
Necta Brio3 – seria 25010204, prst pornire licita-
þie 3.050 lei; automat cafea Necta Brio3 – seria
25010197, prst pornire licitaþie 2.500 lei. Priorita-
te va avea oferta depusã pentru achiziþionarea
expresoarelor de cafea la preþul total de 7.100
lei. 9. SC GALOVI  IMPEX SRL, Craiova, str. Bilteni,
nr. 74, jud Dolj, cod identificare fiscalã 9286020
în data de 20.05.2015, ora 13,00 pentru vânza-
rea bunurilor: autoutilitarã marca Ford, tip Trans-
it, an fabricaþie 2009, nr înmatriculare DJ-39-GAL,
pret pornire licitaþie 36.600 lei; autoutilitarã mar-
ca Ford, tip Transit, an fabricaþie 2008, nr înma-
triculare DJ-37-GAL, pret pornire licitaþie 19.950
lei. Amplasare: sediul societãþii. 10. SC EKHOL
TROUST  SA, Craiova, str. Fagaras, nr. 28B, et.2,
ap.7, jud Dolj, cod identificare fiscalã 18344929
în data de 20.05.2015, ora 15,00 pentru vânza-
rea bunurilor: autoturism, marca SKODA, tip
OCTAVIA SCOUT, an fabricaþie 2008, nr înmatri-
culare DJ-01-EKH, pret pornire licitaþie 23.925 lei;
teren intravilan 1000 mp, nr cad 20716/3,
CF214517 Craiova, str Industriilor, nr. 43, Dolj
centura de nord, pret pornire licitaþie 16.500 lei;
apartament nr.7- duplex,  identificat cu nr cadas-
tral 15812/7, CF 64731 Craiova, str. Fagaraþ, nr.
28B, etajul 2 ºi 3, nr.7, pret pornire licitaþie 263.220
lei. 11.SC ALGED  CONSTRUCT SRL Craiova, str
Bujorului, nr. 21, jud Dolj, cod identificare fisca-
lã 27433537 în data de 22.05.2015, ora 11,00 pen-
tru vânzarea bunurilor: schelã rulantã, nr inv 42,
pret pornire licitaþie 6.848 lei; ansamblu schelã
metalicã TPROF, nr inv 56, pret pornire licitaþie
3.645 lei; ansamblu schelã metalicã SVE TPROF,
nr inv 54, pret pornire licitatie 3.750 lei; ansam-
blu schela metalica SVE TPROF 030, nr inv 55,

pret pornire licitaþie 6.735 lei; ansamblu schelã
metalicã tubulara SVE 03, nr inv 53, pret pornire
licitaþie 7.020 lei; buldozer pe senile S1501, se-
rie identificare 16101633, pret pornire licitaþie
45.565 lei; excavator S1203, serie identificare
54801, pret pornire licitatie 43.059 lei; automa-
cara 12AM HIDROM 16T, serie identificare 89022,
pret pornire licitatie 53.741 lei; autoutilitara IVE-
CO DAILY 35C10, basculabila cu cabina dubla,
nr inmatriculare DJ-24-ALG, an fabricatie 2007,
pret pornire licitatie 69.435 lei; autoutilitara IVE-
CO DAILY 35C10, basculabila cu cabina dubla,
nr inmatriculare DJ-26-ALG, an fabricatie 2008,
pret pornire licitatie 62.874 lei. Preþurile  nu in-
clud TVA. Invitam pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sa instiinteze despre
aceasta A.J.F.P. DOLJ inainte de datele stabilite
pentru vanzare, mentionate mai sus. Cei intere-
sati in cumpararea  bunurilor sunt invitati sa  pre-
zinte, pina  la termenele de vanzare sau, in ca-
zul vanzarii prin licitatie, pana in ziua preceden-
ta termenelor de vanzare:oferte de cumparare;
in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei
de participare sau a constituirii garantiei sub for-
ma scrisorii de garantie bancara reprezentand
10% din pretul de pornire a licitatiei care se pla-
teste in lei, in contul IBAN RO16 TREZ
291.50.67XXX005062 , cod fiscal 4830007  des-
chis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ; imputernicirea
persoanei care-l reprezinta pe ofertant; pentru
persoanele juridice de nationalitate romana,
copie de pe certificatul unic de inregistrare eli-
berat de ORC; pentru persoanele juridice strai-
ne, actul de inmatriculare tradus in limba roma-
na; pentru persoanele fizice romane,copie de
pe actul de identitate; dovada emisa de credito-
rii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante  (Con-
siliul Local si Administratia Financiara in raza
carora se afla domiciliul sau sediul ofertantului),
urmand sa se prezinte la datele stabilite pentru
vanzare si la locurile fixate in acest scop. Impo-
triva prezentului inscris,cel interesat poate in-
troduce contestatie la instanta judecatoreas-
ca competenta, in termen de 15 zile de la comu-
nicare sau luare la cunostiinta , in conformitate
cu prevederile art.172 si art 173 din OG nr. 92/
2003 privind Codul de procedura fiscala, repu-
blicata, cu modificarile si completarile ulterioa-
re. Licitatia incepe de la cel mai mare pret din
ofertele de cumparare scrise , daca acesta este
superior pretului de pornire la licitatie, iar in caz
contrar va incepe de la acest din urma pret. Ad-
judecarea se face in favoarea participantului
care a oferit cel mai mare pret, dar nu mai putin
decit pretul de pornire. Taxa de participare nu
se restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la
licitatie, celui care a refuzat incheierea procesu-
lui-verbal de adjudecare, precum si adjudeca-
tarului care nu a platit pretul. Potrivit dispozitii-
lor art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, cand ur-
meaza sa se ia masuri de executare silita, nu
este obligatorie audierea contribuabilului.  Pen-
tru informatii suplimentare va puteþi adresa
A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206 sau la tel: 0251/ 402.207.
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CONVOCATOR Al Adunarii Generale

Extraordinare a Actionarilor Societatii -
CLADIREA  PROIECT S.A   cu sediul in Cra-
iova, str. Ion  Maiorescu, nr. 4, demisol,
cam. D1, jud. Dolj CUI 2291704, inmatricu-
lata sub nr. J16/130/1991. Administratorul
Unic al societatii CLADIREA PROIECT S.A.,
(“Societatea”), convoaca Adunarea Gene-
rala Extraordinara a Actionarilor, la data de
31.05.2015, ora 14.00, la sediul Societatii
din Craiova, str. Ion  Maiorescu, nr. 4, de-
misol, cam. D1, jud. Dolj la care sunt in-
dreptatiti sa participe toti actionarii Socie-
tatii inregistrati in Registrul Actionarilor al
societatii CLADIREA PROIECT S.A.  la sfar-
situl zilei de 01.05.2015 (data de referinta),
avand urmatoarea : ORDINE DE ZI 1. Apro-
barea majorarii de capital social al Socie-
tatii CLADIREA PROIECT S.A., cu suma de
500.000 lei, respectiv, de la suma actuala
de 1.062.592 lei RON la suma de 1.562.592
lei RON, prin emisiunea unui numar de
31.250 actiuni nominative noi , cu o valoa-
re nominala de 16 lei RON fiecare actiune,
la pretul de subscriere de 16 lei RON / ac-
tiune. Actiunile noi emise vor fi liberate prin
aporturi in numerar ale actionarilor exis-
tenti. 2. In vederea mentinerii participatii-
lor in cadrul Societatii, la data de referinta,
actionarilor li se va acorda dreptul de pre-
ferinta spre subscriere, proportional cu nu-
marul actiunilor pe care le detin , potrivit
art. 216 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 , re-
publicata si modificata . 3. Aprobarea ter-
menului de o luna calendaristica de la data
publicarii hotararii Adunarii Generale Ex-
traordinare a Actionarilor privind majora-
rea de capital, in Monitorul Oficial al Ro-
maniei Partea a IV a, pentru exercitarea
dreptului de preferinta al actionarilor exis-
tenti ai societatii, de a subscrie actiuni. 4.
Reglementarea regimului aplicabil actiuni-
lor noi emise si nesubscrise, in termenul
de o luna calendaristica mentionat la punc-
tual 4 de mai sus,  in sensul ca, in situatia
in care, in intervalul de exercitare a drep-
tului de preferinta, actiunile emise in ca-
drul majorarii de capital social, nu vor fi
subscrise in totalitate de titularii dreptului
de preferinta, actiunile ramase nesubscri-
se vor fi oferite, spre subscriere actionari-
lor existenti, in mod nelimitat. 5. Aproba-
rea termenului de 7 zile calendaristice (a
doua perioada de subscriere), in cadrul
carora, actionarii existenti vor putea sub-
scrie actiunile noi emise, ramase nesub-

scrise in termenul de o luna calendaristi-
ca, de catre actionarii titular ai dreptului
de preferinta. 6. Reglementarea conditiilor
de plata ale actiunilor subcrise si, respec-
tiv, a consecintelor generate de neefectua-
rea platii, in sensul ca actiunile noi emise
in vederea majorarii capitalului social, vor
trebui platite integral la data subscrierii,
sau in avans, dupa caz. Plata actiunilor la
data subscrierii sau in avans este o con-
ditie de validitate a subscrierii respective,
neindeplinirea acestei conditii conducand
la invalidarea subscrierii in cauza. 7. Re-
glementarea regimului aplicabil actiunilor
nesubscrise in a doua perioada de sub-
scriere, in sensul ca actiunile care nu vor
fi subscrise de catre actionarii existenti,
vor fi anulate. 8.  Aprobarea Procedurii de
Subscriere si a continutului Formularului
de subscriere. 9. In termen de 10 zile lu-
cratoare dupa finalizarea operatiunilor de
subscriere de mai sus, Administratorul
Unic va convoca Adunarea Generala Ex-
traordinara a Actionarilor Societatii CLA-
DIREA PROIECT S.A., in cadrul careia sa
se stabileasca valoarea capitalului social
al societatii, rezultata in urma conversiei
creantelor Actionarilor Creditori si a sub-
scrierilor efectuate de actionari. 11.  Impu-
ternicirea domnului Ciuciu Ion-Constantin,
Administrator Unic al Societatii, pentru
efectuarea tuturor procedurilor si intocmi-
rea tuturor documentatiilor necesare in
vederea realizarii procedurilor de majora-
re a capitalului social, inclusiv  intocmirea
buletinelor de subscriere si emisiunea de
actiuni. Totodata, Administratorul Unic este
imputernicit sa constate si sa valideze ,
respectiv sa invalideze, dupa caz, sub-
scrierile efectuate. In caz de neintrunire a
cvorumului la data convocarii, se recon-
voaca Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor in aceleasi conditii cu aceeasi
ordine de zi pentru data de 01.06.2015, ora
14.00, la sediul Societatii. Actionarii pot par-
ticipa la sedinta Adunarea Generala Extra-
ordinara a Actionarilor personal sau prin
reprezentanti, in baza unei procuri specia-
le, conform dispozitiilor legale, modelul
procurii putand fi disponibil  la sediul so-
cietatii mai sus indicat. Un exemplar origi-
nal al procurii de reprezentare se depune
la sediul societatii, cel tarziu cu 48 de ore
inainte de adunare. Administratorul Unic
al Soc. CLADIREA PROIECT SA CIUCIU ION
CONSTANTIN.

CONVOCATOR Al Adunarii Gene-
rale Ordinare a Actionarilor Societatii
comerciale CLADIREA PROIECT S.A.
cu sediul in Craiova, str. Ion  Maiores-
cu, nr. 4, demisol, cam. D1, jud. Dolj
CUI 2291704, inmatriculata sub nr. J16/
130/1991. Administratorul Unic al So-
cietatii CLADIREA PROIECT S.A.,
(“Societatea”), convoaca Adunarea Ge-
nerala Ordinara a Actionarilor, la data
de 31.05.2015, ora 12.00, la sediul So-
cietatii din Craiova, str. Ion  Maiorescu,
nr. 4, demisol, cam. D1, Jud. Dolj,  la
care sunt indreptatiti sa participe toti
actionarii Societatii inregistrati in Re-
gistrul Actionarilor al societatii CLADI-
REA PROIECT S.A. la sfarsitul zilei de
01.05.2015 (data de referinta), avand ur-
matoarea : ORDINE DE ZI 1. Prezenta-
rea raportului Administratorului Unic
cu privire la gestionarea societatii pe
anul 2014. 2. Prezentarea raportului Co-
misiei de Cenzori pentru exercitiul fi-
nanciar incheiat la 31.12.2014. 3. Apro-
barea situatiilor financiare aferente
exercitiului financiar 2014 si a modului
de repartizare a profitului. 4. Descarca-
rea de gestiune a Administratorului
Unic pentru exercitiul financiar 2014. 5.
Aprobarea bugetului de venituri si chel-
tuieli pe anul 2015. 6. Aprobarea revo-
carii d-nei SIMIONESCU ANDREEA-
ELIZA, din functia de cenzor supleant.
7. Numirea altei persoane in functia de
cenzor supleant. In caz de neintrunire
a cvorumului la data convocarii, se re-
convoaca AGA Ordinara in aceleasi
conditii cu aceeasi ordine de zi pentru
data de 01.06.2015 ora 12.00, la sediul
Societatii. Incepand cu data de
30.04.2015, documentele si materialele
propuse a fi aprobate se pot consulta
la sediul societatii mai sus mentionat ,
in fiecare zi de luni pana vineri , intre
orele 9.00 – 15.00. Actionarii pot parti-
cipa la sedinta Adunarii Generale Or-
dinare personal sau prin reprezentanti
, in baza unei procuri speciale, conform
dispozitiilor legale, modelul procurii
putand fi disponibil  la sediul societatii
mai sus indicat. Un exemplar original
al procurii de reprezentare se depune
la sediul societatii, cel tarziu cu 48 de
ore inainte de adunare. Administrato-
rul Unic al Soc. CLADIREA PROIECT
SA CIUCIU ION-CONSTANTIN.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
1.Informaþii generale privind conceden-

tul: Comuna Valea Stanciului, prin Consiliul
Local al Comunei Valea Stanciului, cu sediul
în localitatea Valea Stanciului, str.Arh.Cezar
Lãzãrescu, nr.120, judeþul Dolj, tel.0251/
352.025, e-mail: valea_stanciului@cjdolj.ro.
2.Informatii generale privind obiectul conce-
siunii: Clãdire în suprafaþã construitã de 30
mp, ºi suprafaþã utilã de 24 mp este ampla-
satã în comuna Valea Stanciului- lângã ªcoala
generalã. Concesionarea se solicitã în sco-
pul desfãºurãrii unor activitãþi în cadrul unei
construcþii cu destinaþie Spaþiu prestãri ser-
vicii ºi alimentaþie publicã. 3.Informatii privind
documentatia de atribuire: Documentaþia de
atribuire se poate procura de la sediul Pri-
mãriei Comunei Valea Stanciului din localita-
tea Valea Stanciului, str.Arh.Cezar Lãzãres-
cu, nr.120, judeþul Dolj ºi conþine: Caietul de
Sarcini, Regulamentul de  desfãºurare a lici-
taþiei ºi Model al Contractului de Concesiu-
ne. Garanþia de participare la licitaþie=300 lei;
Taxa de participare la licitaþie=300 lei. În ca-
zul adjudecãrii licitaþiei, taxa de participare
la licitaþie nu se mai restituie ofertantului.
4.Modalitatea prin care persoanele interesa-
te pot intra în posesia unui exemplar al do-
cumentaþiei de atribuire: Se poate intra în po-
sesia documentaþiei de participare la licita-
þie prin solicitarea acesteia de la secretaria-
tul Primãriei Comunei Valea Stanciului. 5.Data
limita pentru solicitarea clarificãrilor:
12.05.2015, ora.10.00. 6. Data limitã pentru
depunerea ofertelor: 13.05.2015, ora 10.00.
7. Adresa la care se depun ofertele: Regis-
tratura Primãriei Comunei Valea Stanciului,
cu sediul în localitatea Valea Stanciului, str.
Arh. Cezar Lãzãrescu, nr. 120, judeþul Dolj. 8.
Numar de exemplare în care trebuie depusã
fiecare oferta: 2 exemplare (original ºi co-
pie). 9.Data ºi locul la care se va desfãºura
sedinþã publicã de deschidere a ofertelor:
19.05.2015, ora 10.00, la sediul Primãriei Va-
lea Stanciului. 10.Denumirea instituþiei com-
petente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi
termenele pentru sesizarea instanþei: Jude-
cãtoria Craiova, strada Alexandru Ioan Cuza,
nr. 20, jud. Dolj.

SC GAZELA SRL anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de obþi-
nere a autorizaþiei de mediu privind activi-
tatea: “Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase ºi a plantelor prou-
cãtoare de seminþe ºi oleaginoase” ce se
desfãºoarã în comuna Podari. Informaþiile
privind potentialul impact aupra mediului
pot fi consultate la APM Dolj, Craiova, str.Pe-
tru Rareº, zilnic orele 9-14. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 15.05.2015.

CONVOCATOR Al Adunarii Gene-
rale Ordinare a Actionarilor Societatii
comerciale IDP  PROIECT S.A.  cu se-
diul in Craiova, str. Ion  Maiorescu, nr.
4, , demisol, cam. D7, jud. Dolj CUI RO
30454254, inmatriculata sub nr. J16/
1137/2012. Administratorul Unic al  SC.
IDP PROIECT S.A., (“Societatea”), con-
voaca Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor, la data de 31.05.2015, ora
11.00, la sediul Societatii din Craiova,
str. Ion  Maiorescu, nr. 4, demisol, cam.
D7, jud. Dolj, la care sunt indreptatiti
sa participe toti actionarii Societatii in-
registrati in Registrul Actionarilor al
S.C. IDP PROIECT S.A. la sfarsitul zilei
de 01.05.2015 (data de referinta), avand
urmatoarea: ORDINE DE ZI 1. Prezen-
tarea raportului Administratorului Unic
cu privire la gestionarea societatii pe
anul 2014. 2. Prezentarea raportului Co-
misiei de Cenzori pentru exercitiul fi-
nanciar incheiat la 31.12.2014. 3. Apro-
barea situatiilor financiare aferente
exercitiului financiar 2014 si a modului
de repartizare a profitului. 4. Descarca-
rea de gestiune a Administratorului
Unic pentru exercitiul financiar 2014. 5.
Aprobarea bugetului de venituri si chel-
tuieli pe anul 2014. 6. Aprobarea revo-
carii d-nei NITOI LAURA-SIMONA si a
d-nei BRINZAN RODICA-VIORICA, din
functia de cenzor. 7. Aprobarea numi-
rii altor persoane in functia de cenzor.
In caz de neintrunire a cvorumului la
data convocarii, se reconvoaca AGA
Ordinara in aceleasi conditii cu aceeasi
ordine de zi pentru data de 01.06.2015,
ora 11.00, la sediul Societatii. Incepand
cu data de 30.04.2015 documentele si
materialele propuse a fi aprobate se pot
consulta la sediul societatii mai sus
mentionat, in fiecare zi de luni pana vi-
neri, intre orele 9.00 – 15.00. Actionarii
pot participa la sedinta Adunarii Gene-
rale Ordinare personal sau prin repre-
zentanti, in baza unei procuri speciale,
conform dispozitiilor legale, modelul
procurii putand fi disponibil  la sediul
societatii mai sus indicat. Un exemplar
original al procurii de reprezentare se
depune la sediul societatii, cel tarziu cu
48 de ore inainte de adunare. Adminis-
tratorul Unic al Soc. IDP PROIECT S.A.
BANCU DUMITRU.

S.C. EUROPECA IMPEX SRL titular al
proiectului: EXTINDERE HOTEL CU P+M;
M+1; M, ªI SUPRAETAJARE DE LA P+M LA
P+M+1, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj pentru proiectul propus a fi am-
plasat în str. Pietãþii, Nr. 9A, Craiova. 1. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj din str. Petru Rareº nr.1 în
zilele de luni- vineri, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de internet:
wwwapmdjh.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii / observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare pânã la data
de 09.05.2015.

S.C. B&M AUTOGAZ SRL titular al pro-
iectului: RECONFIGURARE STAÞIE PECO-
SKID GPL, CONSTRUIRE CABINÃ STAÞIE ªI
MAGAZIN GENERAL, AMPLASARE REZER-
VOR CARBURANÞI (BENZINÃ MOTORINÃ),
TOTEM STEAGURI; DESFIINÞARE CABINÃ
OPERATOR, anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj pentru proiectul propus a
fi amplasat în comuna Sadova, T102,, P90,
judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj din str. Petru
Rareº nr.1 în zilele de luni- vineri, între ore-
le 9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: wwwapmdjh.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii / obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã
la data de 09.05.2015.

Titular Fundaþia A.E.R.  prin Codreºi
Teclu, anunþã publicul interesat asupra de-
clansãrii etapei de încadrare conform HG
1076/2004 privind procedura evaluãrii de
mediu pentru planuri ºi programe, în ve-
derea obþinerii avizului de mediu pentru
PUZ (denumire plan),, Introducere în intra-
vilan ºi schimbare de desþinaþie din teren
pentru agriculturã în teren pentru servicii-
CENTRU DE INSTRUIRE PENTRU TURISM
TRANSFRONTALIER ºi IMPREJMUIRE TE-
REN,,, localitatea BUCOVÃT SAT LEAMNA,
nr T30, P56,  jud. Dolj, judeþul Dolj, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1 din data 30.04.2015 luni –
joi, între orele 8-16 ºi vineri între orele 8-
14. Publicul interesat poate transmite, în
scris, comentarii ºi sugestii, pânã în data
de 17.05.2015 (în termen de 18 zile calen-
daristice de la data publicãrii primului
anunþ si 15 zile calendaristice de la data
publicãrii celui de al doilea anunþ), la A.P.M.
Dolj, judeþul Dolj, str. Petru Rareº, nr.1,
email apmdj.anpm.ro în zilele de luni – joi
între orele 8-1630 ºi vineri între orele 8-14.
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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.

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.
CONTABILITATE firme
noi. Telefon: 0757/014.341.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Societate de contabilita-
te oferim servicii de cali-
tate ºi complete la pre-
þuri avantajoase. Telefon:
0742/179.600.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.

Vând apartament 2 ca-
mere Calea Unirii. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 0754/022.501.
3 - 4 CAMERE
VÂND apartament, car-
tier Craioviþa Nouã, con-
fort 3, 33,38 mp, parter,
preþ negociabil. Telefon:
0761/929.255.

Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/ 068.568.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultracen-
tral. Telefon: 0721/
290.286.
Particular, vând aparta-
ment 4 camere, parter,
zona Caracal. Telefon:
0724/512.304; 0746/
914.824.
Vând 4 camere deco-
mandate, toate îmbunã-
tãþirile Brazdã. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând casã 6 camere,
Podari – Livezi, cu 4000
mp teren ºi 8 ha teren
arabil urgent, convenabil.
Telefon: 0722/266.718.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
VÂND VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂNGÃ
FACULTATEA DE
AGRONOMIE, 6 CA-
MERE, 2 BÃI, BUCÃTÃ-
RIE, PARTER+ ETAJ,
POD, SUBSOL, GA-
RAJ, TEREN 462 MP.
Telefon: 0726/275.943.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M + 5000
mp teren comuna Cer-
nãteºti, sat Raznic. Te-
lefon: 0769/844.209.
Vând casã 500 mp te-
ren zonã centralã, idea-
lã afaceri. Telefon: 0730/
750.538.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti în centrul co-
munei 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. Tele-
fon: 0762/992.575.
VÂND teren intravilan,
800 mp, Malu Mare. Te-
lefon: 0768/104.581.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 15 lei/
m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.
Vând teren intravilan Po-
dari, 673 mp, 40 mp
deschidere, curent, fosã
septicã, puþ forat,  fun-
daþie 70 mp + cabanã,
asfalt, preþ atractiv. Tele-
fon: 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
pentru 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 - ªim-
nicul de Sus la 600 m
de lacul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon: 0351/
170.504.
Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu geo-
tehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Ocazie! Vând, închiriez
teren, Calea Bucureºti,
km 9, ideal halã, show-
room, 1000 m, benzinã-
rie, parc auto, sau
schimb cu apartament.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.

Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei 1993.
Autoturismul este în sta-
re de funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic. Te-
lefon: 0769/611.412.
SOLENZA – 2004, ben-
zinã, culoare alb, econo-
micã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon:
0764/222.434.
AUDI A6, fabricaþie
2006, full opþional, xe-
non, bleu marin, metali-
zat, piele, navigaþie, în-
cãlzitor scaune pilot au-
tomat, motor perfect,
8000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negocia-
bil. Telefon: 0766/
899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Ocazie! Vând aparat au-
ditiv. Telefon: 0770/
363.703
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 im-
primat steaguri UE ºi
Nato toate dimensiunile.
Ofer ºi secretul cum se
imprimã cu ele. Telefon:
0723/684.511.
Vând loc de veci cimiti-
rul 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,
piese Dacia noi, calcula-
tor instruire copii, bocanci
– ghete, pantofi piele
militari negri, flex mare,
piei bovinã velurate 6,80
mp, 2 roþi complete 155/
13, telescoape Tico noi.
Telefon: 0735/445.339.
Vând þuicã, combinã fri-
gorificã Arctic nouã ma-
ºinã de cusut Singer ºi
Paff. Telefon: 0747/
674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, pie-
le bovinã 6 mp, telescoa-
pe Tico noi, 2 roþi 155/
73, combinã muzicalã
stereo, calculator indstrui-
re copii. Telefon: 0735/
445.339.
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 ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Capre. Telefon: 0726/
964.710.
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Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând ieftin mobilã apar-
tament. Telefon: 0251/
531.246.
Vând ghete iarnã, autode-
rapante, 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,
cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând cutie port armã de
vânãtoare metalicã. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând giurgiuvele vopsi-
te 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 autotu-
rism 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, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, 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,
lustre cu 2-5 braþe - 20
lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cãru-
cior copil 50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Vând 4 jante + anvelo-
pe 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, ca-
nistrã aluminiu nouã 20
l, reductor oxigen sudu-
rã, alternator 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 fran-
þuzeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând frigider cu conge-
lator ARTIC - nou cu ga-
ranþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
Vând drujbã electricã
Einºel 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,
televizor color Grunding
diagonala 70 cm. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 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. Tele-
fon: 0721/995.405.
ÎNCHIRIERI OFERTE

ÎNCHIRIEZ apartament.
Telefon: 0763/120.220.

Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez apartament 2
camere, parter Craiovi-
þa Nouã. Telefon: 0746/
056.226.
Închiriez magazin stra-
dal, cu toate utilitãþile,
Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/032.920.
NEDECOMANDAT
BRAZDÃ. Telefon: 0741/
252.102.

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe flo-
rifere chiparoase (tubero-
ze) + 5000 gladiole Olan-
da + facturã + consulta-
þie la plantare. Telefon:
0786/391.745.

Unei familii nevoiaºe,
las moºtenire o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea) cu
condiþia sã o întreþinã
permanent. Telefon:
0351/809.908.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

 PIERDERI
AGROLAND SRL cu se-
diul în comuna Valea
Stanciului  -Dolj declarã
pierdute Certificat de În-
registrare ºi Anexe ºi Cer-
tificate Constatatoare
emise de ORC Dolj. Se
declarã nule.

PIERDUT Certificat Con-
statator emis de Regis-
trul Comerþului Dolj pen-
tru punctul de lucru al
CEZ Vânzare SA, situat
în Târgu Jiu, Str.Repu-
blicii, Nr.17, Jud.Gorj. Se
declarã nul.
Pierdut Certificate Con-
statatoare Nr. 9273/
22.02.2010 ºi Nr. 11049/
12.03.2008; J16/ 521/
2008. Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
Daniela ºi Cristinel
Lupu, Vasilica ºi Mari-
an Bujor regretã nespus
decesul fulgerãtor al
vãrului lor COLCEA
DAN ºi transmit since-
re condoleanþe familiei
îndoliate. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 30 aprilie 2015

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

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.

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 regi-

muri 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 me-

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, play-off – sferturi de finalã, meci 1: HCM Roman – SCM Craiova xx-xx (xx-xx).

Se joacã dupã sistemul cel mai bun din 3, iar urmãtoarele jocuri, dacã va mai fi cazul de douã, se vor disputa la Craiova (6/8 mai).La închiderea

ediþiei

Grupãrile doljene din Seria
4, ACSO Filiaºi ºi Viitorul
Muncipal Craiova, vor dispu-
ta mâine partide extrem de di-
ficile, la Braloºtiþa venind ocu-
panta poziþiei a treia, Nuova
Mama Mia Becicherecul Mic,
iar la Iºalniþa, Vulturii Lugoj,
formaþie aflatã în imediata
apropiere a podiumului.

Filiaºul se prezintã la aceas-
tã întâlnire dupã patru eºecuri
consecutive, chiar fãrã gol
marcat, totul culminând run-
da trecutã cu un umilitor 0-4
la Ineu. De partea cealaltã, ti-
miºenii de la Becicherecul
Mic, n-au renunþat la gândul
promovãrii,  mãrturie stând
seria de 10 puncte din 12 po-
sibile, cel mai recent rezultat

LIGA A III-A – ETAPA A 22-A

Adversari redutabili pentru Filiaºi ºi MunicipalAdversari redutabili pentru Filiaºi ºi MunicipalAdversari redutabili pentru Filiaºi ºi MunicipalAdversari redutabili pentru Filiaºi ºi MunicipalAdversari redutabili pentru Filiaºi ºi Municipal
SERIA 4

Vineri, ora 18:00: VIITORUL MUNICIPAL CRAIOVA – Vulturii Lu-
goj, ACSO FILIAªI – Nuova Mama Mia Becicherecul Mic, Millenium
Giarmata – CS Ineu.

Sâmbãtã, ora 18:00: Naþional Sebiº – FC Hunedoara, UTA Bãtrâna
Doamnã – Minerul Motru. ªtiinþa Turceni va câºtiga la “masa verde”,
scor 3-0, partida cu Minerul Mehedinþi – formaþie care s-a retras din
campionat, iar Pandurii II va sta.

1. UTA* 43 8. Ineu* 23
2. Sebiº 41 9. Hunedoara* 22
3. Nuova M.* 39 10. Motru* 21
4. Vulturii* 35 11. Turceni* 21
5. Giarmata 31 12. V.M. CRAIOVA* 14
6. Pandurii II 26 13. Mehedinþi 8
7. FILIAªI 25
* - un joc mai puþin.

SERIA 3
Vineri, ora 18:00: Argeºul Piteºti – Atletic Bradu, Astra II – Urban

Titu, CS ªtefãneºti – Chindia Târgoviºte, Inter Clinceni – Dinicu Goles-
cu Câmpulung.

Sâmbãtã, ora 18:00: Sporting Roºiori – CS PODARI, Viºina Nouã –
FCM Târgoviºte, Concordia Chiajna II – CS Afumaþi.

1. Chindia 47 8. Dinicu G. 26
2. Afumaþi 43 9. Bradu 25
3. Chiajna II 37 10. Clinceni 23
4. ªtefãneºti 37 11. Viºina N. 23
5. Argeºul 35 12. PODARI 22
6. Titu 30 13. FCM Târg. 21
7. Roºiori 26 14. Astra II 13

reprezentând-ul chiar remiza,
0-0, “acasã”, cu echipa ce-o
precede în clasament, Naþio-
nal Sebiº.

În meciul tur, bãieþii lui Gigi
Ciurea (foto) sufereau ultima
înfrângere dinaintea acestei se-
rii de coºmar, scor 1-3.

“ N e  a º t e a p t ã  u n  m e c i
g re u ,  c u  o  e c h i p ã  f o a r t e
bunã, au demonstrat-o ºi în
tur. Au mai mulþi jucãtori cu
experienþã la nivelul Ligii a
2-a. Sper însã sã ne revenim
ºi sã obþinem o victorie. Din
pãcate,  nu putem conta la
aceastã partidã pe Buciu-
man ºi ªtoiu – suspendaþi.
Mai avem ºi câþiva jucãtori
incerþi pe care sperãm sã-i
recuperãm pânã la ora dis-

putei”, a spus Gigi Ciurea.
Analizând ºi disputa de la

Iºalniþa, Viitorul Muncipal în-
tâlneºte cea mai în formã echi-
pã a seriei, Vulturii Lugoj în-
registrând bilanþ maxim în ul-
timele 5 etape. De “furia” bã-
nãþenilor s-a lovit weekend-ul
trecut pânã ºi liderul UTA, 2-
1 la Lugoj. ªi Municipal, care
runda trecutã a stat, trece însã
printr-o perioadã bunã, mãcar
pe teren propriu, unde de 3
meciuri încoace a strâns 7
puncte. Ultimele dintre ele au
reprezentat ºi cea mai clarã vic-
torie stagionalã, un 3-0 cu FC
Hunedoara. În partida din tur,
VMC a cedat la limitã, 0-1.

“Întânim echipa care a pro-
dus surpriza etapa trecutã, o
echipã într-o formã deosebi-
tã. Evident cã ne dorim toate
punctele, dar ar fi  bine ºi
dacã am rãmâne neînvinºi
acasã, în acest tur. Sper ca sã
ne facem un obicei din asta.
Sava este indisponibil pentru
partida de vineri, dupã o în-
dindere mai veche, iar Daniel
Mihai este incert – dupã o
entorsã la glezã suferitã în
meciul cu Hunedoara”, a spus
tehnicianul Municipalului,
Victor Naicu.

Podariul atacã Roºiorii
În Seria 3, dar sâmbãtã, CS

Podari se deplaseazã la Roºiorii
de Vede, pentru disputa cu Spor-
ting. Un meci cu mizã mai mare
pentru podãreni, în tentativa de
a pãrãsi zona minatã a clasamen-
tului. Elevii lui Dragoº Bon se
aflã actualmente pe locul ce duce
în barajul de menþinere în Liga
III, cu doar un punct deasupra
poziþiilor retrogradabile. Podari
ºi Sporting, care vin dupã un 4-
0 cu Astra II, respectiv un 0-2
cu liderul Chindia, au încheiat
nedecis în tur, 1-1.

PLAY-OFF
Sâmbãtã, ora 11:00: Dunãrea Calafat – CS U II Craiova, Dunãrea

Bistreþ – Progresul Segarcea, Viitorul Cârcea – Danubius Bechet.
1. CSU II 13 9 3 1 45-12 30p
2. Cârcea 13 8 2 3 31-27 26p
3. Calafat 13 6 1 6 24-19 19p
4. Segarcea 13 3 3 7 20-26 12p
5. Bistreþ 13 4 0 9 16-27 12p
6. Bechet 13 3 3 7 16-41 12p

PLAY-OUT
Sâmbãtã, ora 11:00: ªtiinþa Malu Mare – Unirea Leamna, ªtiinþa Ce-

laru – Vânãtorul Desa. Recolta Ostroveni stã.
1. Ostroveni 11 7 1 3 31-19 22p
2. Leamna 10 6 1 3 22-20 19p
3. Celaru 11 5 0 6 28-26 15p
4. Malu Mare 10 4 1 5 23-25 13p
5. Desa 10 2 1 7 20-34 7p

LIGA A IV-A
DIGI SPORT 1
17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz Me-

tan – Oþelul, CSMS Iaºi – Ceahlãul, Petrolul – Astra.
DIGI SPORT 2
18:00, 19:45 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã,

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
play-off, semifinale: Steaua – BC Mureº, CSU Ase-
soft Ploieºti – Energia Tg. Jiu / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Empoli – Napoli.

DIGI SPORT 3
21:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Rayo Valleca-

no – Valencia.
DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Empoli – Na-

poli.
SPORT.RO
22:00 – SPORTURI DE CONTACT – Wrestling.
EUROSPORT
13:30 – CICLISM – Turul Turciei: etapa a 5-a /

15:00, 21:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul Unit: semifinale.

EUROSPORT 2
17:00, 21:00 – TENIS (M) – Turneul de la Esto-

ril, în Portugalia.
LOOK TV
17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz Me-

tan – Oþelul, CSMS Iaºi – Ceahlãul, Petrolul – Astra.
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 28 19 3 6 49-17 60
ASA 28 17 8 3 41-18 59
Petrolul 28 13 9 6 37-20 48
Craiova 29 12 11 6 34-28 47
Botoºani 29 11 9 9 33-32 42
Viitorul 28 11 8 9 38-37 41
Astra 28 10 11 7 39-23 41
Dinamo 29 11 8 10 40-38 41
Pandurii 29 9 8 12 36-38 35
CSMS Iaºi 28 9 8 11 26-31 35
Chiajna 29 6 13 10 31-38 31
FC Braºov 29 8 7 14 27-39 31
Gaz Metan 28 6 11 11 24-32 29
„U” Cluj 28 7 8 13 24-39 29
Rapid 29 7 8 14 18-35 29
Ceahlãul 28 5 9 14 21-45 24
CFR Cluj 29 13 8 8 35-23 23
Oþelul 28 4 9 15 14-37 21

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 29-a
CFR Cluj – Concordia 2-1
Au marcat: Pãun 86, Lopes 90 / Serediuc 35.
Rapid – FC Botoºani 2-2
Au marcat: Edu Oriol 52, Sãpunaru 77 – din pen. / Ivanovici 25,

Vaºvari 74.
Pandurii – Dinamo 3-2
Au marcat: Nicoarã 9, ªandru 55, Nistor 80 / M. Nicolae 13,

Alexe 19.
„U” Craiova – FC Braºov 0-1
A marcat: Bencun 79
Viitorul – „U” Cluj, astãzi, ora 19.15
Steaua – ASA, astãzi, ora 21.30
Gaz Metan – Oþelul, mâine, ora 17
CSMS Iaºi – Ceahlãul, mâine, ora 19.15
Petrolul – Astra, mâine, ora 21.30

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
FC Braºov 0-1FC Braºov 0-1FC Braºov 0-1FC Braºov 0-1FC Braºov 0-1

A marcat: Bencun 80.
Stadion: „Extensiv”, spectatori: 1.000.
Universitatea Craiova: Straton 7 – Dumitraº 4, Acka 4 (35 Frã-

sinescu) 3, Kay 4, Vãtãjelu 7– Nuno Rocha 4, Madson 4, Mateiu 4
(55 Bãluþã) 4, Târnãcop 4 – Ivan 4 (76 Curelea) 4, Bawab 4. Antre-
nori: Sorin Cârþu, Emil Sãndoi.

FC Braºov: Iacob 7 – Strãuþ 7, Leko 7, L. Goian 7, Novak 7 – G.
Matei 5, Juric 7, Cr. Ganea 8 (86 Novakovic), Aganovic 7 – M. Con-
stantinescu 8 (90 Buga), Þârã 6 (57 Bencun) 8. Antrenor: Adrian
Szabo.

Eliminat: G. Matei 35.
Arbitru: C. Popa (Piteºti)

Liga I – etapa a 30-a
Concordia – Pandurii, mâine, ora 21 (Digi1, LookTV, Dolce1)
FC Braºov – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 16 (Digi1, LookTV)
ASA – Viitorul, sâmbãtã, ora 18.30 (Digi1, LookTV)
FC Botoºani – „U” Craiova, sâmbãtã, ora 21 (Digi1, LookTV)
Ceahlãul – Astra, duminicã, ora 16 (Digi1, LookTV)
„U” Cluj – Gaz Metan, duminicã, ora 18.30 (Digi1, LookTV, Dolce1)
Dinamo – Steaua, duminicã, ora 21 (Digi1, LookTV)
Oþelul – Petrolul, luni, ora 18.30 (Digi1, LookTV, Dolce1)
CSMS Iaºi – Rapid, luni, ora 21 (Digi1, LookTV)

Înaintea meciului dintre Universitatea Craiova ºi
FC Braºov, pe arena „Extensiv” a avut loc pre-
mierea echipei masculine de volei SCMU Craio-
va. Antrenatã de Dan Pascu ºi Claudiu Mitru,
aceasta a încheiat campionatul naþional pe locul al
treilea, dupã Tomis Constanþa ºi VCM Zalãu. Cra-
iovenii i-au învins în finala micã pe Dinamo Bucu-
reºti, dupã 3-1 ºi 3-1 în Sala Polivalentã ºi 3-0 în
capitalã.

Totodatã, fanii i-au aplaudat pe spadasinii din

VVVVVoleibaliºtii ºi spadasinii de bronz,oleibaliºtii ºi spadasinii de bronz,oleibaliºtii ºi spadasinii de bronz,oleibaliºtii ºi spadasinii de bronz,oleibaliºtii ºi spadasinii de bronz,
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naþionala de juniori a României, premiaþi cu bronz
la Europeanul din Italia. În echipa tricolorã, 3 din
4 spadasini sunt de la cele 3 cluburi craiovene: CS
Universitatea Craiova, CSM Craiova ºi LPS Pe-
trache Triºcu.

De asemenea, lovitura de începere a jocului a
fost datã de maratonistul Marius Ionescu. „Piciul”
a obþinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio,
de la anul, dupã ce s-a impus în week-end-ul tre-
cut în maratonul de la Dusseldorf.

Alb-albaºtrii au pierdut meciul cu
FC Braºov, dupã un meci în care
au alunecat permanent ºi n-au
avut nicio ocazie, deºi au jucat în
superioritate din minutul 35

Într-o atmosferã de
vacanþã, o echipã fãrã
obiectiv „legal”, dar cu
tentaþia podiumului, primea
una care încearcã sã þinã
Steagul sus, la nivelul
primei ligi. Craiova experi-
menta o formulã fãrã porta-
rul titular, Bãlgrãdean ºi
fãrã cãpitanul Brandan, iar
în prima reprizã nu a pus în
pericol poarta ardeleanã,
chiar dacã a avut ca aliat
vântul ºi a prins ºi 10 minute
în superioritate numericã.
Criza de idei a echipei sale
i-a provocat o crizã de nervi
lui Sorin Cârþu,
care ºi-a ieºit din
fire dupã repetatele
alunecãri ale alb-
albaºtrilor. „Nu
ºtiþi sã staþi în
ghete” a urlat
antrenorul, dând
senzaþia cã poate provoca
un nou „episod Basel”. Într-
o primã parte fadã, doar
Cristi Ganea a avut ocazia
de a marca. Al doilea gol-
gheter de anul trecut al
Craiovei a fost negat de
Straton la lovitura prin care-
ºi putea penaliza fosta
echipã. Alb-albaºtrii pentru
a patra oarã la rând pe
teren propriu în superiorita-
te numericã, fiindcã dupã

Sorin Cîrþu: „Este, de
departe, cel mai prost meci
pe care l-am fãcut în acest
campionat, este o ruºine ce
s-a întâmplat pe teren.”

Astra, „U” Cluj ºi Dinamo,
o eliminare a suferit ºi FC
Braºov, la intrarea nesãbui-
tã a lui Gabi Matei asupra
lui Acka, ivorianul nemai-
continuând partida.

Nevoitã de retragerea
adversarului, Craiova a
trebuit sã treacã mai des
centrul, dar inutil, fiindcã
ocazii au avut tot oaspeþii.
Straton a fost providenþial la
ºutul sub barã al lui Agano-

vic ºi la cele ale lui
Ganea, ex-craiovenul
fiind cel mai periculos
jucãtor al Braºovului.

Craiova n-a avut
vreo ocazie nici în
superioritate numericã,
trezind suspiciunile

tribunei, iar acestea au fost
alimentate de inevitabila
reuºitã a braºovenilor.
Frãsinescu nu a rezistat unui
duel cu Constantinescu, iar
acesta l-a lãsat singur cu
Straton pe Bencun, inspirat
la finalizare. Braºovul ia o
mare gurã de oxigen din
Bãnie în lupta pentru rãmâ-
nerea în Liga I, care este
arbitratã pe acest final de
sezon ºi de Craiova.
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