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- Zici, Popescule, cã nenea ãla
e cãpitan de vas, dar eu am
vãzut cã e amiral de halbã.
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La singurul spaþiu autorizat din Dolj
pentru comercializarea ºi sacrificarea
mieilor, cel din piaþa Brestei, au sosit,
ieri, ºi primii vânzãtori. Nici nu se ajun-
sese spre ora 1.00 cã locatarii din apro-
piere au ºi alertat medicii sanitari-vete-
rinari cu reclamaþii. Invocau zgomotul
ridicat, ce ar fi fost creat la sacrificarea
mieilor. Conducerea DSVSA Dolj, pre-
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zentã imediat la faþa locului, a
precizat cã distanþa dintre blo-
curile din apropiere ºi piaþã este
suficient de mare pentru a nu
produce disconfort. Mai mult,
amenajarea specialã necesarã
sacrificãrii aduce un spor de confort tu-
turor comercianþilor, folosindu-se aso-
marea înainte de sacrificarea mieilor.
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Multe întâmplãri, fie ele mari sau
mãrunte, mor în uitare, mai ales
atunci când nu le-ai trãit ºi doar ai
aflat de ele. Duminicã, în Rastul Nou,
s-au marcat 10 ani de la dezastrul
din aprilie 2006 ºi Iulicã Siliºteanu,
primarul încercat al comunei, îmi
spune cã le-a adus localnicilor o
formaþie bunã de muzicã popularã
cu neîntrecuþi soliºti vocali din Co-
rabia, cãrora li s-au adãugat ºi vir-
tuoºi locali, încât ziua comunei Ras-
tul Nou a avut consistenþa artisticã,
menitã sã mai descreþeascã frunþile
rãstenilor. Iulicã Siliºteanu vorbeº-
te de inundaþiile de acum 10 ani cu
o voluptate, dar ºi o velocitate, care
nu ºi-a pierdut din cadenþã, încât ai
crede cã nenorocirea este de datã
mult mai recentã.
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Ciobanul de 46 de ani, din co-
muna Celaru, care l-a bãtut ºi l-a
abandonat la marginea satului pe un
alt localnic, de 52 de ani, supãrat
cã victima s-ar fi întâlnit cu con-
cubina sa, face Paºtele dupã gratii.
Judecãtorii Tribunalului Dolj au pre-
lungit arestarea preventivã a bãrba-
tului, suspectat de omor ºi lipsire de
libertate, hotãrârea rãmânând defi-
nitivã la Curtea de Apel Craiova.

Consilierul Bianca Predescu:
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Blaga: Dacã PNL nu obþine credit
pentru campania electoralã,
40 de liberali vor împrumuta partidul

Copreºedintele PNL Vasile Blaga a de-
clarat, ieri, cã PNL a început încã de sãp-
tãmâna trecutã demersurile pentru a ob-
þine un credit care sã acopere cheltuieli-
le de campanie, afirmând cã dacã nu vor
obþine creditul, 40 de liberali din condu-
cere vor împrumuta partidul cu 2.200.000
de lei. “Un partid, pentru campania la
nivel central, poate cheltui 2.200.000 de
lei, aproximativ 400.000 de euro, ºi avem
acele douã variante: o variantã pentru
care noi am început demersurile încã de
sãptãmâna trecutã pentru un împrumut
la una din bãnci, nu cele de stat pentru
cã amândouã nu au dreptul sã împru-
mute partide, conform unei Hotãrâri de
Guvern de la începutul anului, dacã nu,
sã nu vã surprindã, 40 de colegi din con-
ducerea partidului o sã împrumute, în
condiþiile legii, partidul, urmând sã-ºi ia
banii înapoi în octombrie-noiembrie aºa
cum spune legea dupã ce se încheie
toatã aceastã procedurã de cãtre AEP
împrumuturi pe persoanã fizicã ºi din
cont”, a declarat copreºedintele PNL
Vasile Blaga. Vasile Blaga a afirmat cã în
cazul unui împrumut bancar PNL va
putea garanta cu sediile pe care le au.-
„Existã doar douã variante: una de la
bancã ºi avem cu ce garanta cã avem
sedii, dar sã vedem ºi cât dureazã cã
poate dureazã pânã se terminã campa-
nia ºi atunci nu prea este util”, a mai
spus Blaga.

Obama pune România pe lista
„aliaþilor din linia întâi”

Preºedintele SUA, Barack Obama, a
declarat cã SUA vor continua, prin
NATO, sã „întãreascã apãrarea aliaþilor
din linia întâi”, adicã România, Polonia ºi
þãrile baltice. „Misiunea centralã a NATO
este ºi va fi mereu datoria noastrã solem-
nã – angajamentul din Articolul 5 privind
apãrarea noastrã comunã. De aceea vom
continua sã întãrim apãrarea aliaþilor
noºtri din linia întâi, din Polonia, Româ-
nia ºi statele baltice”, a declarat Obama,
într-un discurs þinut la Hanovra, în în-
cheierea vizitei sale în Germania, care a
vizat în principal negocierea acordului
comercial dintre SUA ºi UE, scrie „Gân-
dul”. Obama a mai spus cã toate mem-
brele NATO trebuie sã contribuie la bu-
getul Alianþei 2% din PIB, pentru securi-
tatea comunã. „Trebuie sã fiu sincer,
uneori Europa s-a complãcut în legãturã
cu apãrarea sa”.

Ministrul Fondurilor Europene, Aura Rãdu-
cu, a demisionat, au precizat, ieri, surse politice
pentru MEDIAFAX. Informaþia a fost confir-
matã de ministru, prin intermediul unui comuni-
cat de presã, Aura Rãducu precizând cã premie-
rul Dacian Cioloº a fost cel care i-a cerut sã
pãrãseascã echipa guvernamentalã. “La solici-
tarea domnului prim-ministru, îmi depun demi-
sia din funcþia de ministru al fondurilor europe-
ne. Am acceptat sã fac parte din aceastã echipã
guvernamentalã cu gândul cã voi reuºi sã intro-
duc o nouã abordare ºi un nou tip de mana-
gement în acest important domeniu al fon-
durilor europene”, se aratã în comunicat.

Aura Rãducu a spus cã mare parte din
prioritãþile pe care ºi le-a propus la minister
sunt în curs de realizare, însã premierul este
nemulþumit. Ministrul demisionar precizea-
zã cã a avut în vedere finalizarea programe-
lor 2007-2013, închiderea proiectelor, rea-
lizarea unei rate cât mai mari de absorbþie în
special prin includerea unor proiecte retro-
spective, finanþate numai de la bugetul de
stat în perioada 2007-2015, realizarea de
analize complexe privind impactul celor 9
ani de politicã de coeziune, cu scopul elimi-
nãrii problemelor ºi blocajelor înregistrate,
precum ºi reducerea neregulilor, îndeplini-
rea conditionalitãþilor ex-ante (politici publi-
ce pentru principalele sectoare – educaþie,
sãnãtate, transport, gestionarea deºeurilor,
etc.) prevãzute în cadrul Acordului de Par-
teneriat cu Comisia Europeanã, multe cu
termene depãºite, creºterea transparenþei în im-
plementarea programelor ºi proiectelor europe-
ne, informarea cât mai corectã a cetãþenilor pri-
vind utilizarea fondurilor europene/publice, pre-
cum ºi realizarea împreunã cu STS a sistemului
informatic integrat de gestionare a programelor
ºi proiectelor europene (MySMIS 2014) – 2 mo-
dule principale au fost finalizate, esenþiale pen-
tru depunerea proiectelor.

Aura Rãducu a mai precizat cã a urmãrit sim-
plificarea ºi standardizarea procedurilor, a acor-
durilor de delegare, a ghidurilor, a contractelor
de finanþare, a documentelor solicitate benefi-

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a
spus, ieri, cã este „puþin probabil” ca dupã
alegerile locale din 5 iunie sã mai fie lide-
rul partidului, afirmând cã modernizarea
partidului ºi câºtigarea alegerilor sunt ob-
iectivele care “încã” îl mai þin activ în
aceastã funcþie.

Liviu Dragnea a fost întrebat, în tim-
pul unei conferinþe de presã, dacã va con-
tinua sã fie liderul partidului ºi dupã ale-
gerile locale. “Puþin probabil! Puþin pro-
babil, dar sunt câteva obiective pe care
mi le-am asumat ºi care mã intereseazã
sã se întâmple, anume modernizarea par-
tidului care este în plinã desfãºurare – eu

Preºedintele Klaus Iohannis l-a
primit, ieri, la Palatul Cotroceni pe
secretarul general adjunct al NATO,
Alexander Vershbow, cu care a dis-
cutat despre stadiul pregãtirii pen-
tru summitul NATO de la Varºo-
via. “În cadrul întrevederii, a fost
discutat stadiul pregãtirii Summi-
tului NATO de la Varºovia, din luna
iulie a.c. În acest context, preºe-
dintele Klaus Iohannis a evidenþiat
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ciarilor, o comunicare mai bunã cu beneficiarii
ºi sprijin direct, la nivel regional ºi local, prin
organizarea unui sistem unitar ºi profesionist de
informare, finalizarea acþiunii de desemnare/acre-
ditare a sistemelor de management ºi control pe
fiecare program operaþional, atât la nivelul de
autoritate de management cât ºi la nivel de orga-
nisme intermediare; evaluarea performanþelor
înregistrate de cãtre fiecare structurã, lansarea,
împreunã cu ministerele sectoriale, a proiectelor
pentru perioada 2014-2020 (aproximativ 80%

din alocarea UE), precum ºi demararea pregãti-
rii proiectelor publice prin îmbunãtãþirea norme-
lor ºi standardelor de pregãtire a documentaþiei,
realizarea unui contract de antreprizã clar ºi co-
rect pentru lucrãri publice; sprijin pentru dema-
rarea unor proiecte de mare impact pentru dez-
voltarea economicã ºi socialã a þãrii, ca de exem-
plu: linia de metrou Gara de Nord - Aeroportul
Otopeni, ELI-NP, DANUBIUS).

“Prioritãþile menþionate sunt în prezent într-
un stadiu avansat de implementare ºi s-au con-
cretizat prin lansarea, de cãtre Ministerul Fon-
durilor Europene, a cererilor de proiecte care

totalizeazã peste 40% din alocãrile programelor
gestionate în perioada 2014-2020 – cinci pro-
grame în valoare totalã de aproximativ 20 mili-
arde euro din fonduri UE ºi cofinanþare naþiona-
lã (Programul Operaþional Capital Uman, Pro-
gramul Operaþional Infrastructurã Mare, Progra-
mul Operaþional Competitivitate, Programul Ope-
raþional Asistenþã Tehnicã, Programul Operaþio-
nal Ajutorarea Persoanelor Defavorizate)”, aratã
ministrul.

Aura Rãducu explicã faptul cã ºi-a dorit ca
pe baza experienþei acumulate în peste 20 de
ani de gestionare a programelor ºi proiectelor
europene ºi având în vedere schimbãrile dorite
de societate sã ajute la întãrirea capacitãþii ad-
ministrative a ministerului ºi la dezvoltarea unei
instituþii europene, capabile sã asigure coordo-
narea ºi implementarea programelor, corelarea
lor cu politicile europene, cu nevoile ºi progra-
mele naþionale, contribuind totodatã la pregãti-
rea României pentru Preºedinþia Consiliului UE
în 2019. Cu toate acestea, la solicitarea pre-
mierului, a decis sã demisioneze.

“Totuºi, având în vedere nemulþumirile dom-
nului prim-ministru legate de obiectivele pe ter-
men scurt privind activitatea mea, la cererea
domniei sale, îmi depun demisia din funcþia de
ministru al fondurilor europene. Regret cã nu
am avut ºansa de a duce la bun sfârºit acþiunile
propuse, dar rãmân un susþinãtor al politicii de
coeziune, al principiilor europene ºi al utilizãrii
cât mai eficiente ºi profesioniste a fondurilor eu-
ropene pentru dezvoltarea economicã ºi socialã

a þãrii”, mai spune ministrul demisionar. Rãducu
este al doilea ministru care pãrãseºte guvernul teh-
nocrat, dupã ministrul Muncii, Ana Costea.

“Am acceptat demisia doamnei ministru Aura
Carmen Rãducu. În perioada imediat urmãtoare
voi înainta domnului Preºedinte Klaus Iohannis
o propunere pentru funcþia de ministru al Fon-
durilor Europene”, se aratã într-un comunicat
de presã al Guvernului. Cristian Ghinea, consi-
lier de stat pe afaceri europene, la cancelaria pre-
mierului, este propunerea pentru portofoliul Mi-
nisterului Fondurilor Europene, au precizat pen-
tru MEDIAFAX surse politice.

Iohannis ºi Vershbow au discutat despre stadiul
pregãtirii pentru summitul NATO de la Varºovia

aspectele de securitate ºi apãrare
care prezintã un interes particular
pentru România, precum ºi poziþia
naþionalã în raport cu principalele
tematici care vor fi supuse dezba-
terii în cadrul reuniunii la nivel înalt
a Aliaþilor”, potrivit unui comuni-
cat de presã emis de Administraþia
Prezidenþialã.

Vershbow a apreciat “rolul ac-
tiv al României” în cadrul Alian-

þei, în special pe palierul militar,
adicã participarea României la
eforturile de prevenire ºi comba-
tere a provocãrilor de securitate
cu care se confruntã NATO.

“Preºedintele României ºi se-
cretarul general adjunct al NATO
au avut ºi un schimb de opinii pri-
vind evoluþiile relevante din veci-
nãtatea esticã ºi cea sudicã a
Alianþei Nord-Atlantice. Din dis-

cuþii a reieºit preocuparea comu-
nã a României ºi NATO faþã de
ameninþarea teroristã, precum ºi
susþinerea soluþionãrii politico-di-
plomatice a dosarelor de actuali-
tate ºi de interes global. De ase-
menea, a fost subliniatã susþine-
rea fermã pentru solidaritatea aliatã
ºi identificarea de soluþii durabile
la problematicile de interes aliat”,
potrivit sursei citate.

Dragnea: Puþin probabil ca dupã locale sã mai fiu în fruntea partidului
neavând stilul altor politicieni, care sã facã
din orice operaþiune spectacol mediatic,
dar ºi pregãtirea unei noi generaþii de li-
deri în partid, care sã preia din 2017. De
asemenea, câºtigarea alegerilor locale ºi
parlamentare. Aceste douã obiective sunt
cele care încã mã mai þin active în poziþia
asta”, a declarat Liviu Dragnea.

El a fost întrebat dacã va demisiona din
funcþie. “Am spus cã e puþin probabil sã
doresc sã mai continui dupã alegerile lo-
cale. Puteþi sã traduceþi din românã în
românã cum doriþi. Eu am spus puþin pro-
babil ºi sunt foarte sincer”, a conchis li-
derul social-democraþilor.
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Multe întâmplãri, fie ele mari
sau mãrunte, mor în uitare, mai
ales atunci când nu le-ai trãit, ºi
doar ai aflat de ele. Duminicã,
în Rastul Nou, s-au marcat 10
ani de la dezastrul din aprilie
2006 ºi Iulicã Siliºteanu, prima-
rul încercat al comunei, îmi spu-
ne cã le-a adus localnicilor o
formaþie bunã de muzicã popu-
larã cu neîntrecuþi soliºti vocali
din Corabia, cãrora li s-au adã-
ugat ºi virtuoºi locali, încât ziua
comunei Rastul Nou a avut con-
sistenþa artisticã, menitã sã mai
descreþeascã frunþile rãstenilor.
Iulicã Siliºteanu vorbeºte de
inundaþiile de acum 10 ani cu o
voluptate, dar ºi o velocitate,
care nu ºi-a pierdut din caden-
þã, încât ai crede cã nenoroci-

rea este de datã mult mai recen-
tã. Amintirile curg ca vinul dintr-
un butoi vechi ºi te fac sã te ui-
meºti în faþa unei existenþe atât
de interesantã, care se deschi-
de ca o cutie cu minuni. Iulicã
Siliºteanu a trãit întâmplarea de
acum 10 ani cu toatã fiinþa lui
din prima zi ºi pânã astãzi, ºi con-
secinþele nu sunt de neluat în
seamã, fiindcã l-au trimis “la
doctori”, pluralul e obligatoriu.
Cum, recent, doi redactori ai co-
tidianului nostru, Laura Moþîrli-
che ºi Valentin Ceauºescu, au
scris un reportaj despre Rastul
Nou, comunã întemeiatã în
câmp deschis, pe o diferenþã de
nivel de 10,4 m faþã de Rastul
Vechi, completarea ar fi doar de
natura urmãtoare: un elogiu

primarului Iulicã Siliºteanu, apoi
preºedintelui Consiliului jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, dar ºi
tuturor acelora care au împãr-
þit amarul administrativ al ace-
lor zile încãrcate, fãrã asemui-
re, devenind întâmplãri ce par-
ticularizeazã istoria locului.
Rastul Nou este o realitate.
Pânã la urmã, o izbândã. Ca-
sele îngrijite, construite în arhi-
tectura tipic olteneascã, încon-
jurate de grãdini ºi pomi în pli-
nã vegetaþie, uliþele pietruite sau
asfaltate, dau sentimentul unui
teritoriu al liniºtii. Nu poþi cre-
de cã Rastul Nou este o aºeza-
re ridicatã “de la þãruº”, cum
se spune, care numãrã 850 de
case, ºi la care s-a lucrat cu 77
de echipe de constructori, fie-

care având norma de 5-6 case.
A doua întemeiere a Rastului – în
picioare încã stã ºi Rastul Vechi
– are o istorie mai densã decât a
Dioºtiului, refãcut dupã incendiul
care a mistuit, dupã cum spun sta-
tisticile cam 80% din sat în anii
1939-1940, cu meseriaºi sârbi
aduºi de peste Dunãre. Povestea
Rastului Nou obligã la multã as-
cultare. Stând de vorbã, pe înde-
lete, cu Iulicã Siliºteanu dobândeºti
o convingere: sunt mulþi oameni
gospodari, de ispravã pe întinde-
rea Doljului, care lasã în urma lor
însemne durabile. Iulicã Siliºtea-
nu lasã o aºezare! Cu case noi,
cum spuneam, reþea electricã, ali-
mentare cu apã potabilã, canali-
zare, spaþii comerciale, sedii pen-
tru instituþiile publice. Supus me-

reu ochiului atent ºi pretenþios al
obºtii, Iulicã Siliºteanu crede, nu
rareori, cã tot efortul s-a meritat,
chiar dacã are ºi contestatari. Nu
puþini. El exprimã o mentalitate
a localnicilor, potrivit cãreia omul
se înþelege pe sine ºi îi înþelege
ºi pe cei din jur, numai în mãsura
în care gãseºte de cuviinþã. La
Rast aerul miroase în aceste zile
a ceva nedefinit, fiind totuºi foar-
te curat, la o palmã de loc e Du-
nãrea, care îºi vede de drumul
ei leneº, dupã ce, acum 10 ani,
i-a scos din minþi pe localnici.
Alãturi de aceºtia, poate meri-
tã sã ne amintim, a fost întreg
Doljul. Cu oamenii lui de ispra-
vã, mulþi dintre ei, ceea ce ui-
tãm, nu rareori ºi o solidaritate
notabilã. Sã-i zicem aºa.

Ieri, în debutul sãptãmânii ce se
va încheia cu sãrbãtorile pascale,
în piaþa Brestei au început sã-ºi
oferteze marfa câþiva crescãtori de
ovine. În jurul orei 10.00, doi co-
mercianþi din Dolj ºi unul din Vâl-
cea parcaserã autovehiculele ºi îºi
prezentau „marfa”. „Preþul în viu
pentru un miel a început cu 12 lei/
kg ºi a scãzut, acum, la 10 lei/kg.
Începând chiar cu prima zi, un preþ

de sub 13 lei/kg, în viu, mieii nu
au mai fost comercializaþi de foar-
te mulþi ani”, ne-a precizat Adrian

Prima zi de tãiere a mieilorPrima zi de tãiere a mieilorPrima zi de tãiere a mieilorPrima zi de tãiere a mieilorPrima zi de tãiere a mieilor,,,,,
primele reclamaþii!primele reclamaþii!primele reclamaþii!primele reclamaþii!primele reclamaþii!

La singurul spaþiu autorizat din Dolj pentru comercializarea ºi sacrificarea miei-
lor, cel din piaþa Brestei, au sosit, ieri, ºi primii vânzãtori. Nici nu se ajunsese spre
ora 1.,00 cã locatarii din apropiere au ºi alertat medicii sanitari-veterinari cu re-
clamaþii. Invocau zgomotul ridicat, ce ar fi fost creat la sacrificarea mieilor. Condu-
cerea DSVSA Dolj, prezentã imediat la faþa locului, a precizat cã distanþa dintre blo-
curile din apropiere ºi piaþã este suficient de mare pentru a nu produce disconfort.
Mai mult, amenajarea specialã necesarã sacrificãrii aduce un spor de confort tutu-
ror comercianþilor, folosindu-se asomarea înainte de sacrificarea mieilor.

Dinu, purtãtor de cuvânt al SC
Pieþe ºi Târguri Craiova SRL.

Totul ca la carte
Singurul spaþiu autorizat de

DSVSA Dolj, în care se poate face
atât comercializarea, cât ºi sacri-
ficarea mieilor de Paºte este cel
amenajat de SC Pieþe ºi Târguri
Craiova SRL în piaþa Brestei din
Craiova. Potrivit normativelor eu-

ropene, sacrificarea animalelor tre-
buie sã se realizeze numai în aba-
toare specializate, autorizate sani-

tar-veterinar pentru schimburi in-
tracomunitare. „«SC Târguri ºi
Pieþe Craiova SRL» a dorit sã vinã
ºi în acest an în sprijinul celor care
nu doreau sã cumpere carnea de
miel direct din mãcelãrii, ci sã-ºi
aleagã singuri mieii sau iezii, pe
care sã-i poatã sacrifica, în condi-
þii adecvate din punct de vedere
sanitar-veterinar. În acest sens,
acest punct de sacrificare din pia-
þa Brestei este aprobat de DSVSA
Dolj. Toþi mieii ofertaþi aici sunt
crotaliaþi. Procedura de sacrifica-
re presupune parcurgerea unui tra-
seu clar reglementat de normele
sanitar-veterinare, ce înseamnã
asomarea, sacrificarea ºi apoi ve-
rificarea carcaselor de miei de cã-
tre medici veterinari. Aceºtia vor
aplica marca de sãnãtate înainte de
a le fi predate cumpãrãtorilor”, ne-
a mai declarat Adrian Dinu. Sã mai
punctãm cã, sacrificarea este rea-
lizatã de mãcelari autorizaþi, cuþi-
tele sunt sterilizate, iar zona dis-
pune de spaþii dotate cu apã pota-
bilã rece ºi caldã.

Reclamaþii din prima zi
Comercianþii care doresc sã vân-

dã mieii aici trebuie sã achite o taxã
de 5 lei/cap de animal/zi pentru a
staþiona cu autovehiculele în incin-
ta pieþei Brestei. Mai mult, cei care
doresc sã sacrifice animalele, tot
aici, trebuie sã achite o taxã de sa-

crificare de 24 de lei. Acesta este
tariful pe care îl percepe firma au-
torizatã în sacrificarea mieilor. Aºa-
dar, banii nu intrã în bugetul local.

Cu toate aceste mãsuri luate
pentru a respecta standardele eu-
ropene în materie, unii locatari ai
blocurilor de vizvi au formulat, te-
lefonic, mai multe reclamaþii. Fapt
pentru care, la ora 11.00, condu-
cerea Direcþiei Sanitare Veterinare
ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Dolj s-a prezentat la faþa locului.
„Am venit sã vedem despre ce ne-
mulþumiri vorbesc oamenii. Aces-
ta este singurul spaþiu pus la dis-
poziþie de municipalitate pentru co-
mercializarea ºi sacrificarea miei-
lor. Are toate dotãrile cerute de
normele sanitar-veterinare ºi este
la o distanþã suficientã de locuin-
þele din vecinãtate. Mai mult decât
atât, prin folosirea procedurii aso-
mãrii, deranjul este minimal”, ne-a
declarat dr. Costicã Retea, direc-
tor adjunct al DSVSA Dolj.

Concurenþã neloialã
din partea unora

Spre amiazã zilei de ieri, comer-
cianþii erau tot mai curtaþi de po-
tenþiali clienþi. Câþiva crescãtori de
oi îºi întrebau colegii de branºã dacã
se meritã sã intre în spaþiul special
amenajat. Evident, îºi fãceau un
calcul rapid, înmulþind la 5 numã-

rul mieilor aduºi la vânzare. Dacã
nu le dãdea bine rezultatul, evident,
o sumã în lei ce trebuia sã o achite,
declarau cã preferã sã staþioneze
autovehiculele pe aleile din apropie-
re. ªi, ca sã fie concurenþã neloialã
pânã la capãt, astfel de vânzãtori
continuau sã-ºi facã veacul în in-
cinta pieþei, dar ºi îmbiau cumpã-
rãtori sã-i urmeze, cã doar aºa  pot
obþine un preþ mai scãzut.

Piaþã pe post de garaje auto
Din vorbã-n vorbã, s-a desluºit

ºi misterul reclamaþiilor fãcute de
locatarii din apropiere. Potrivit uno-
ra dintre ei, aici, sub acoperiºul
oferit gratuit de piaþã, unii au gãsit
de cuviinþã sã-ºi parcheze autotu-
rismele. Ferite de razele soarelui,
de ploi, le este cea mai bunã opþiu-
ne pentru propriile maºini, fãrã sã
scoatã un ban din buzunar.

De aceea, pentru zilele care au mai
rãmas pânã sâmbãtã, 30 aprilie a.c.,
craiovenii din împrejurimi trebuie sã
facã o pauzã la parcatul maºinilor
sub acoperiºul pieþei ºi sã foloseas-
cã alte locaþii, mai puþin benefice.
Piaþa Brestei îºi desfãºoarã activita-
tea începând de ieri ºi pânã sâmbã-
tã, inclusiv. Programul este de luni
pânã vineri, în intervalul orar 7.00 –
17.00 ºi, în ultima zi, cea din 30 apri-
lie a.c., între 7.00 – 12.00.

VALENTIN CEAUªESCU
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au cerut instan-
þei prelungirea arestãrii preventive
pentru Marin Nicu, de 46 de ani,
din comuna Celaru, arestat în mar-
tie pentru comiterea infracþiunilor
de omor ºi lipsire de libertate. Ju-
decãtorii Tribunalului Dolj au ad-
mis cererea procurorilor ºi au pre-
lungit cu încã 30 de zile arestarea
preventivã a inculpatului: „Admite
propunerea formulatã de Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj.
În baza art. 234 raportat la art.
236 Cpp prelungeºte durata mã-

Cadrele Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au
fost anunþate prin 112, ieri, în ju-
rul orei 11.00, cã o persoanã a cã-

Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, sâmbãtã seara,
în jurul orei 22.00, poliþiºtii de fron-
tierã din cadrul Punctului de Tre-
cere a Frontierei Calafat au fost
sesizaþi de cãtre un controlor de
trafic de la Agenþia de Control ºi
Încasare Calafat, cu privire la fap-
tul cã un cetãþean bulgar a încer-
cat sã plãteascã taxa de pod cu o
bancnotã de 100 de euro falsã. În
urma verificãrilor efectuate de
poliþiºtii de frontierã s-a constatat
faptul cã persoana în cauzã este
cetãþeanul bulgar Kolev P., în vâr-

Arest prelungit pentru ciobanul din Celaru careArest prelungit pentru ciobanul din Celaru careArest prelungit pentru ciobanul din Celaru careArest prelungit pentru ciobanul din Celaru careArest prelungit pentru ciobanul din Celaru care
a omorât un consãtean din cauza concubineia omorât un consãtean din cauza concubineia omorât un consãtean din cauza concubineia omorât un consãtean din cauza concubineia omorât un consãtean din cauza concubinei

Ciobanul de 46 de ani, din comuna Ce-
laru, care l-a bãtut ºi l-a abandonat la
marginea satului pe un alt localnic, de 52
de ani, supãrat cã victima s-ar fi întâlnit
cu concubina sa, face Paºtele dupã gra-

tii. Judecãtorii Tribunalului Dolj au pre-
lungit arestarea preventivã a bãrbatului,
suspectat de omor ºi lipsire de libertate,
hotãrârea rãmânând definitivã la Curtea
de Apel Craiova.

surii arestãrii preventive luatã faþã
de inculpatul Nicu Marin pe o du-
ratã de 30 de zile, începând cu data
de 15.04.2016 pânã la data de
14.05.2016, inclusiv. Cu drept de
contestaþie în 48 de ore de la co-
municare. Pronunþatã în Camera
de Consiliu”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. Doljea-
nul a contestat hotãrârea instanþei
de fond, însã Curtea de Apel Cra-
iova i-a respins contestaþia ca ne-
fondatã.

Reamintim cã ancheta în urma
cãreia Marin Nicu a ajuns dupã

gratii a fost demaratã dupã ce, pe
6 februarie, dimineaþa, Petricã Ba-
dea, de 52 de ani, din satul Maroti-
nu de Jos, comuna Celaru, a fost
gãsit aproape mort (decesul inter-
venind la spital) într-un canal de la
marginea satului. Deºi iniþial s-a
crezut cã bãrbatul a murit de frig,
rudele au insistat cã a fost ucis,
astfel cã au fost demarate cerce-
tãrile.  Poliþiºtii ºi procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au stabilit cã victima, Petricã Ba-
dea, de 52 de ani, care suferea de
mai mult timp de hemiparezã dreap-
ta, ºi autorul împãrþeau aceeaºi
concubinã ºi de aici ar fi pornit
totul. Astfel, pe 5 februarie, un lo-
calnic s-a dus la Petricã Badea sã-
i spargã lemne. Potrivit anchetato-
rilor, Mihaela Potârniche, cunos-
cutã în sat drept „Cuculeasa”, a
trecut ºi ea pe la Petricã Badea, însã
acesta era plecat la mama lui, aºa
cã femeia l-a chemat pe Marin Nicu
acolo. L-au trimis pe bãrbatul care
spãrgea lemne în sat, la cârciumã,
iar ei doi au bãut ºi au întreþinut
relaþii sexuale. De acolo au plecat
împreunã, cu cãruþa lui Marin
Nicu, la alþi localnici, unde au con-
tinuat sã bea, au întreþinut din nou
raporturi sexuale, iar la un moment

dat „Cuculeasa” a adormit. Marin
Nicu a plecat cu cãruþa prin sat,
iar seara s-a întors la locuinþa unde
o lãsase pe femeie. Proprietarii i-
au spus cã a plecat, deºi femeia
dormea încã la ei în casã, aºa cã
Marin Nicu a crezut cã „Cuculea-
sa” l-a trãdat ºi s-a dus acasã la
Petricã Badea. Victima revenise la
locuinþa sa ºi privea la televizor
împreunã cu bãrbatul care îi spãr-
sese lemnele, când s-au trezit cu
Marin Nicu peste ei, în casã. Cel
din urmã, beat, a început sã-i înju-
re ºi sã întrebe unde-i femeia. Dacã
n-a gãsit-o, ºi-a vãrsat furia pe
Petricã Badea, aºa cã l-a prins de
haine, profitând de handicapul
acestuia, l-a târât pe jos ºi l-a arun-
cat în cãruþã „ca pe un sac cu car-
tofi”. A doua zi, pe 6 februarie, di-
mineaþa, doi localnici care îºi in-

spectau terenurile de la marginea
localitãþii, în punctul numit „Pâr-
joleºti”, l-au observat pe Marin
Nicu venind cu cãruþa dinspre pã-
durea Zvorsca. Când a ajuns în
dreptul celor doi, inculpatul le-a
spus cã în canalul de desecare este
Badea Petricã decedat ºi a pornit mai
departe. Cei doi bãrbaþi s-au îndrep-
tat spre locul respectiv, au vãzut pe
fundul canalului de desecare un bãr-
bat, care mai prezenta semne vita-
le, în sensul cã respira slab însã era
inconºtient ºi care prezenta leziuni
de violenþã pe faþã. Au anunþat Poli-
þia, dar ºi o ambulanþã, care a trans-
portat victima la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, unde a
decedat. Inculpatul nu a recunos-
cut nimic, însã în baza probelor
strânse de anchetatori a fost arestat
preventiv pe 16 martie a.c.

Doljean decedat dupã ce a plonjatDoljean decedat dupã ce a plonjatDoljean decedat dupã ce a plonjatDoljean decedat dupã ce a plonjatDoljean decedat dupã ce a plonjat
cu maºina în Dunãrecu maºina în Dunãrecu maºina în Dunãrecu maºina în Dunãrecu maºina în Dunãre

A vrut sã achite taxa de pod
cu o bancnotã falsã de 100 de euro

Poliþiºtii de frontierã din cadrul PTF Calafat au descoperit un
cetãþean bulgar care intenþiona sã achite taxa de pod cu o bancnotã

falsã de 100 de euro. Bulgarul este acum cercetat penal.

stã de 51 de ani, iar în urma exa-
minãrii bancnotei a reieºit cã
aceasta nu prezintã elementele de
siguranþã ale uneia autentice.

Bãrbatul a declarat cã nu avea
cunoºtinþã despre faptul cã banc-
nota era falsã ºi cã a primit-o ca
rest în Bulgaria. „Bancnota a fost
reþinutã pe bazã de dovadã, iar în
cauzã au fost întocmite actele pre-
mergãtoare de cercetare penalã
pentru sãvârºirea infracþiunii de
tentativã de punere în circulaþie de
valori falsificate”, a precizat co-
misar-ºef Romicã Ivãnoiu, purtã-
torul de cuvânt al STPF Dolj.

Un bãrbat de 63 de ani, din comuna doljeanã Poiana
Mare, s-a înecat, ieri, din apele Dunãrii, unde a plonjat
cu tot cu maºinã. Bãrbatul plecase de acasã duminicã
seara, fãrã sã spunã unde. Poliþiºtii de la Transporturi
fac acum cercetãri pentru a stabili circumstanþele în
care a survenit decesul.

zut cu maºina în Dunãre, pe raza
localitãþii Rast. La faþa locului au
fost trimise echipaje din cadrul
Secþiei de Pompieri Bãileºti, sca-

fandri de la Detaºamentul 1 Pom-
pieri Craiova, dar ºi un echipaj
medical de prim-ajutor. Scafandrii
au intrat în apã în zona indicatã,
au gãsit maºina, un autoturism
marca Dacia, cu parbrizul spart ºi
cu o persoanã în interior. Autotu-
rismul a fost scos la mal, iar bãr-
batul care se afla la volan a fost
identificat, stabilindu-se cã este
vorba despre ªtefan Nacea, de 63
de ani, din comuna Poiana Mare.

Din cercetãrile
poliþiºtilor de la
Transporturi, care
au preluat cazul, se
pare cã bãrbatul a
plecat de acasã du-
minicã seara, în ju-
rul orei 22.00, fãrã
sã spunã unde, iar
de atunci nimeni nu
a mai ºtiut nimic de
el. În urma anchetei
demarate, oamenii
legii încearcã sã sta-
bileascã dacã este
vorba despre un ac-
cident sau bãrbatul
a vrut sã-ºi punã
capãt zilelor, dupã
cum au precizat re-
prezentanþii Biroului
de presã al IPJ Dolj.
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Sub sloganul “Prevenire. Pro-
tecþie. Imunizare.”, pânã la data
de 30 aprilie a.c., se vor derula
activitãþi de informare ºi implica-
re, dar ºi de abordare a provocãri-
lor legate de vaccinare. De aseme-
nea, vor fi organizate puncte ºi se-
siuni de vaccinare accesibile co-
munitãþilor identificate cu risc.

Direcþia de Sãnãtate Publicã
Dolj, în colaborare cu autoritãþile
publice locale care au în subordi-
ne cabinetele ºcolare, asistenþii
comunitari, mediatorii sanitari, ca-
binetele de medicinã de familie, In-
spectoratul ªcolar Dolj, Asociaþia
pentru Sãnãtate, Educaþie ºi Familie
– filiala Craiova, Societatea Studen-
þilor Mediciniºti din Craiova, Cru-

Vaccinarea reprezintã una dintre cele
mai de succes practici medicale folosite
de-a lungul timpului ºi rãmâne ºi în zile-
le noastre o intervenþie care salveazã
anual de la moarte între 2 ºi 3 milioane
de vieþi. Sãptãmâna Europeanã a Vacci-
nãrii, o iniþiativã regionalã condusã ºi
coordonatã de Biroul Regional pentru

Europa al OMS, este marcatã ºi la Cra-
iova. Campania din anul 2016 subliniazã
necesitatea imunizãrii pe tot parcursul
vieþii ºi cautã sã atragã atenþia lumii faþã
de importanþa criticã a abordãrii persoa-
nelor vulnerabile, mai ales a celor care
trãiesc în situaþii de conflict sau se aflã
în situaþii de urgenþã.

cea Roºie Dolj, participã la Sãptã-
mâna Europeanã a Vaccinãrii.

Tema campaniei este „Remedi-
erea lacunelor de vaccinare”, sco-
pul fiind creºterea acoperirii vac-
cinale prin atragerea atenþiei ºi prin
creºterea gradului de conºtientizare
asupra importanþei imunizãrii, cu
un accent special pe grupurile vul-
nerabile.

Vaccinarea
salveazã milioane

de vieþi
în fiecare an

Prin intermediul programelor
de imunizare puternice, cele 53
de State Membre din Regiunea

Europeanã a OMS sunt mai
aproape ca oricând de a elimina
la nivel regional rujeola ºi rubeo-
la. S-au fãcut progrese enorme
în vederea atingerii acestui ob-
iectiv, dar sunt necesare o con-
ºtientizare mai intensã ºi un an-
gajament solid pentru a remedia
lacunele rãmase în imunizare ºi
pentru a preveni viitoarele foca-
re de boalã.

În concordanþã cu tema glo-
balã – „Remedierea lacunelor de
vaccinare” –, Sãptãmâna Euro-
peanã a Vaccinãrii din acesta an
va impulsiona îmbunãtãþirea ni-
velului de cunoºtinþe privind sta-
tutul rujeolei ºi rubeolei în regiu-
nea europeanã ºi va stimula acþi-
uni necesare în toate þãrile pen-
tru a se asigura o protecþie echi-
tabilã a întregii populaþii faþã de
aceste boli. Reapariþia rujeolei ºi
rubeolei va rãmâne o ameninþare
constantã, oriunde persistã lacu-
nele de imunizare.

12 campanii lunare
de vaccinare,

în Dolj
În anul 2015 în judeþul Dolj în

cadrul Programului Naþional de
Imunizare s-au realizat 12 campa-
nii lunare de vaccinare, la nivelul
cabinetelor medicilor de familie ºi
în cele 7 maternitãþi din judeþ.

S-au administrat 6.771 de doze

de vaccin Hep B pediatric, 7.569
de doze BCG, 12.001 – DTPa-
VPI-Hib-HB,  2.068 – DTPa-VPI-
Hib, 16.304 – RRO, 1.950 –VPI,
1.230 –dT.

În lunile februarie ºi august s-a
raportat acoperirea vaccinalã (AV)
la  BCG1, HB PED 3, DTP 4, VPO/
VPI 4 si ROR 1, la cohorta de co-
pii – nãscuþi iulie 2013 (vârsta de
24 luni) ºi iulie 2014 (vârsta de 18
luni), constatându-se o AV peste
95%, respectiv peste 90,20%.

Înfiinþatã în anul 2005, SEV este
celebratã anual cu scopul de a
sublinia importanþa vaccinãrii, cea
mai eficientã metodã de preveni-
re a bolilor infecþioase. Europa a
fost declaratã „polio-free” în anul
2002 iar în ultimul deceniu, ca-
zurile de rujeolã din regiune s-au

redus cu mai mult de 90%. Dato-
ritã programelor riguroase de vac-
cinare, cele 53 de state membre
din regiunea OMS Europa sunt
aproape de eliminarea rujeolei ºi
rubeolei. Cu toate acestea, aproa-
pe 650.000 din cei 10,7 milioane
de sugari nãscuþi anual, nu pri-
mesc seria completã cu trei doze
de vaccin împotriva difteriei, te-
tanosului ºi tusei convulsive, pânã
la împlinirea vârstei de 1 an.

În toate þãrile existã populaþii
vulnerabile, iar focarele de boli in-
fecþioase continuã sã se rãspân-
deascã în regiune. În plus, în rân-
dul pãrinþilor ºi chiar al unor ca-
dre medicale, a apãrut ºi s-a pro-
pagat un curent de opinie defavo-
rabil imunizãrii active.

RADU ILICEANU

Badea este urmat pe listã de Flavius Sirop
care este ºi întreprinzãtor ºi informatician ºi
câteodatã director la Salubritate. O prezenþã
nouã pe listele de consilieri locali ar putea fi
Adriana Ungureanu, patroana Cofetã-
riei Vivien, pe care am întâlnit-o în
urmã cu patru ani la cabinetul fostului
prefect de Dolj, Nuþa Costea. Adriana
Ungureanu a pãrãsit prefectura odatã
cu prefectul, când la un ordin pe linie
de USL, Nuþa Costea ºi-a strâns baga-
jele ºi a plecat, în locul sãu fiind numit
un alt liberal, transformat peste noapte
în tehnocrat, Marius Cristinel Deca.
„Astãzi (n.r. – ieri ) este o zi importan-
tã, am ales-o special. Este prima zi din
Sãptãmâna Patimilor. Mi-am depus
aºadar candidatura pentru funcþia de
primar al municipiului Craiova cu spe-
ranþa pentru Craiova, pentru judeþul

Ieri, într-o formulã completã, PNL Dolj a depus listele cu candidaþii pentru
Consiliul Local Craiova ºi Consiliul Judeþean Dolj. Pentru funcþia de primar al
Craiovei, liberalii merg pe mâna consilierului local, Pavel Badea mai cunoscut

craiovenilor ca fotbalist, în perioada de glorie a Universitãþii Craiova, decât ca ales
local. La judeþ, cap de listã este universitarul Nicolae Giugea, fost prefect, urmat
de Daniel Drîgnei, actualmente consilier judeþean. Pe listã la Consiliul Local, se

mai regãsesc ºi alþi foºti consilieri locali, care îºi vor încheia mandatul peste puþin
timp, cum ar fi Marian Vasile sau Marinel Florescu. Revine fostul director al Regiei

de Termoficare, Tatian Tudorache ºi nu pierde competiþia nici Ana Gheorghe,
consilier local pe timpul primarul Antonie Solomon.

Dolj. Sperãm sã reuºim sã facem mai mult
pentru Craiova ºi pentru Dolj decât s-a fã-
cut în ultimii ani”, a spus Pavel Badea, pe
scãrile Primãriei Craiova.

Se merge pe actualii consilieri judeþeni...
La Consiliul Judeþean Dolj cap de listã este

un universitar, cu experienþã în administra-
þie, un membru de partid cu state vechi în

politicã, prof. univ. dr. Nicolae Giu-
gea, fost prefect de Dolj ºi fost di-
rector la ADS, într-o perioadã destul
de dificilã. Profesorul Giugea este
oferta liberalã pentru funcþia de pre-
ºedinte de Consiliu Judeþean. La PSD
încã nu s-a stabilit candidatul, dar în
mod cert preºedintele PSD Dolj, de-
putatul Claudiu Manda nu va intra în
aceastã competiþie. Lista PNL-ului
continuã cu mai mulþi actuali consi-
lieri judeþeni, Daniel Drâgnei, Dorei
Luicã, Alexandru Brezniceanu, Mari-
an Irinei, Cosmin Cãlin ºi alþii. Pe o
poziþie eligibilã o întâlnim pe Veta Pãs-
culescu, care a candidat la funcþia de

primar al oraºului Dãbuleni. Bãtãioasã de fel,
aceasta a dat din coate ºi a ajuns în capul
listei, spre nemulþumirea unor liberali vocali
în Consiliul Judeþean Dolj. Strategia PNL în
aceastã bãtãlie electoralã se bazeazã mai mult
pe experienþa candidaþilor ºi mai puþin pe
promisiunile tinerilor. Cu toate acestea pu-
tem gãsi câþiva tineri, undeva mai în josul
listei, într-adevãr, care promit schimbarea...
„Pornim de la convingerea cã oricât s-ar face
într-o localitatea, într-un judeþ, e loc ºi de
mai mult. De aceea venim cu programe con-
crete de dezvoltarea judeþului, de dezvoltare
a oraºului. Trebuie sã pregãtim Craiova pen-
tru a deveni capitalã regionalã, iar oltenii tre-
buie sã-ºi recapete zâmbetul, ceea ce în-
seamnã cã au liniºtea, bunãstarea ºi ceea ce
îºi doresc. Noi, PNL-ul suntem pregãtiþi sã
aducem dezvoltarea ºi bunãstarea judeþului
ºi regiunii”, a subliniat Nicolae Giugea.

MARGA BULUGEAN
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- În ºedinþa ordinarã a CLM  Cra-
iova, de joi, se aflã un proiect de hotã-
râre foarte important care priveºte
vânzarea, fãrã licitaþie, a terenuri-
lor cu destinaþie de curte, aferente
construcþiilor cu destinaþia de lo-
cuinþe, cumpãrate în condiþiile Le-
gii nr. 112/1995. Sunteþi iniþiatorul
acestui proiect, ce ne puteþi spune
despre acest demers?

- În anul 2012, când am propus un
act de modificare de lege spre a fi în-
suºit de Parlament, cerându-se o si-
tuaþie existentã în þarã, s-a observat
cã erau unitãþi administrativ-teritoriale
în care aceste terenuri fuseserã deja
vândute ºi alte unitãþi unde nu se in-
tervenise în nici un fel, cum era Craio-
va. Asta m-a determinat ca sã pun în
discuþie aceastã chestiune membrilor
ISAR, care au fost de pãrere cã situa-
þia terenurilor aferente construcþiilor
cumpãrate în condiþiile Legii nr. 112/
1995 a devenit o problemã de interes
local, ce rãmâne de competenþa auto-
ritãþii deliberative constituitã la nive-
lul oraºelor, municipiilor ºi comune-
lor. În aceste condiþii, am decis sã ini-
þiez un proiect de hotãrâre spre a fi
adoptat de CLM Craiova prin care sã
rezolvãm ºi noi situaþia dreptului de
proprietate al foarte multor persoane
care veniserã la audienþe ºi ne ceru-
serã de ani de zile sã gãsim o soluþie
legalã în privinþa lor.

- Cum aþi pregãtit acest proiect de
hotãrâre?

- Pentru a-mi lãmuri situaþia în care
ne aflãm, aºa cum era ºi firesc, a tre-
buit sã determinãm voinþa legiuitoru-
lui în perioada de referinþã 1995-2001
ºi, vã daþi seama, am discutat pe larg
cu persoana cea mai avizatã care, tre-
buie sã o recunoaºtem, în perioada
1990-2004, a iniþiat foarte multe dintre
legile care stau la baza organizãrii so-
cietãþii actuale. ªi, oricum, prin min-
tea cãruia a trecut textul de lege al
tuturor actelor normative adoptate de
Parlament în acea perioadã. Vã daþi
seama cã este, evident, vorba de se-
natorul Ion Predescu, ulterior, pânã
în 2013, judecãtor la Curtea Constitu-
þionalã a României.

Din discuþiile purtate a rezultat cã
pânã în 2001 nu a fost o voinþã de a nu
reglementa, ci practic o imposibilitate
obiectivã de a interveni cu o normã
generalã în materie întrucât la data ad-
optãrii Legii nr. 112/1995 nu fusese încã
reglementat regimul proprietãþii, ce a
intervenit ulterior, prin adoptarea Le-
gii nr. 213/1998 privind proprietatea
publicã ºi regimul juridic al acesteia.
La data adoptãrii Legii nr. 112/1995  nu
exista nici o evidenþã cadastralã clarã,
care ar fi permis sã se dispunã ºi de
proprietatea asupra terenului aferent
locuinþelor, iar punerea în aplicare a
Legii nr. 7/1996 privind cadastrul ºi pu-
blicitatea imobiliarã s-a dovedit foarte
greoaie. Cel puþin din aceste cauze
obiective reglementarea vânzãrii tere-
nurilor prin Legea nr. 112/1995 nu era
posibilã. Pe de altã parte, în timp a de-

Consilierul Bianca Predescu:
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Rezolvarea situaþiei dreptului de proprieta-
te asupra terenului aferent caselor cumpãrate
de foºtii chiriaºi ai acestora, în condiþiile Legii
nr. 112/1995, rãmãsese o problemã de mare
interes pentru cetãþeni, ce nu gãsise pânã
acum o rezolvare la nivelul municipiului Cra-
iova, deºi, dupã anul 2000, mai multe munici-
pii din þarã ºi sectoare ale municipiului Bucu-

reºti începuserã sã adopte hotãrâri prin care
cetãþenii interesaþi îºi întregeau dreptul de pro-
prietate asupra imobilului ºi cu privire la tere-
nul aferent casei. Consilierul local Bianca Pre-
descu a reglementat aceastã situaþie ºi a în-
tocmit un proiect de hotãrâre în acest sens care
este supus aprobãrii Consiliului Local Muni-
cipal Craiova, în ºedinþa de joi.

Interviu realizat de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN

venit lipsit de interes pentru legiuitor
sã mai adopte o lege în acest domeniu,
în mãsura în care autoritãþile locale
dãduserã o rezolvare acestei proble-
me, interesele cetãþenilor gãsindu-ºi
astfel o soluþionare legalã. Pornind de
la faptul cã autoritãþile locale gãsiserã
soluþii, care erau însã diferite de la o
localitate la alta, nici nu se mai putea
interveni cu o lege care ar fi perturbat
ºi mai mult ceea ce se rezolvase pânã
atunci. Pe cale de consecinþã, nu avem
în niciun caz o intenþie a legiuitorului
de a-i lãsa pe oameni in perpetuu într-
o stare neclarã ºi sã beneficieze doar
de un drept de folosinþã asupra tere-
nului aferent casei, cu atât mai mult cu
cât prin toatã reglementarea adoptatã
dupã 1990 s-a urmãrit întãrirea proprie-
tãþii în toate prerogativele sale. Vãzând
voinþa legiuitorului, vãzând opinia pro-
fesioniºtilor din administraþia publicã
din întreaga þarã, þinând cont ºi de cele
constatate personal (în sensul cã cei
interesaþi ne cereau permanent sã ad-
optãm o hotãrâre prin care sã lãmurim
situaþia dreptului de proprietate asu-
pra terenurilor aferente caselor cum-
pãrate în condiþiile Legii nr. 112/1995),
dar þinând cont ºi de faptele negative,
în sensul cã, rãmânând proprietarã
asupra terenului, autoritatea publicã
era obligatã sã intervinã în litigiile pur-
tate între diverºi proprietari ai unor
astfel de case, care fie aveau litigii cu
privire la amplasamentul gardului, uti-
lizarea instalaþiilor de canalizare ºi apã
în curþi, dar nefiind proprietarii terenu-
lui-curte, în litigii era obligat sã devinã
parte municipiul Craiova, ca persoanã
de drept privat.

- Cum au procedat celelalte mari
municipii în aceastã situaþie?

- Am studiat modul în care au dat o
rezolvare colegii din þarã, cum sunt
cei din Ploieºti, Sinaia, Timiºoara,
Cluj-Napoca ºi Satu Mare. În princi-
piu, sunt trei paºi care au fost reali-
zaþi. În primul rând este hotãrârea prin
care se iniþiazã aceastã procedurã prin
care proprietarii caselor de locuit,
cumpãrate la Legea nr. 112/1995, pot
sã cumpere terenul aferent construc-
þiei. Este exact stadiul la care ne aflãm
noi în prezent. Numai cã, prin proiec-
tul de hotãrâre pe care l-am iniþiat ºi îl
supun aprobãrii în ºedinþa ordinarã
de joi, am prevãzut toate elementele
procedurii ulterioare, adicã faptul cã
urmeazã a fi adoptat un regulament
care va reglementa în detaliu toate
formalitãþile pentru a se finaliza aceas-
tã vânzare-cumpãrare între municipiul
Craiova ºi particulari, cât ºi existenþa
unui contract-model ce urmeazã a fi
încheiat în aceastã procedurã.

- Dar la noi, la Craiova, pe ce prin-
cipii aþi mers?

- Spre deosebire de alte unitãþi ad-
ministrativ-teritoriale unde hotãrârea
privind vânzarea terenurilor era mai
succintã ºi privea doar aceastã posi-
bilitate ºi dispunea ca procedura pro-
priu-zisã, cât ºi drepturile pãrþilor vor
fi arãtate printr-un regulament local,

eu am preferat ca, în acest proiect de
hotãrâre, sã fie arãtate toate principii-
le ce stau la baza acestei proceduri,
opt reguli generale. Are ca obiect de
reglementare doar situaþia terenurilor
aferente construcþiilor cumpãrate în
condiþiile Legii nr. 112/1995, urmând
ca, dacã se impune, sã fie adoptatã
ulterior o hotãrâre distinctã privind
alte situaþii juridice, dintre cele avute
în vedere de alte consilii locale, cum
este cazul apartamentelor cumpãrate
în condiþiile Legii nr. 61/1990 privind
vânzarea de locuinþe construite din
fondurile statului cãtre populaþie, ºi
altele. Este o procedurã ce se desfã-
ºoarã la cererea celui interesat ºi nu
din oficiu. Priveºte terenul curte, afe-
rent construcþiilor cumpãrate în con-
diþiile Legii nr. 112/1995, care nu a fost
restituit foºtilor proprietari ºi care a
rãmas la dispoziþia autoritãþii locale,
în domeniul privat al municipiului. Pot
face obiectul vânzãrii cãtre proprie-
tari doar terenurile care nu au fãcut
niciodatã obiectul unui litigiu sau cu
privire la care s-a pronunþat o hotãrâ-
re irevocabilã privind regimul sãu ju-
ridic, proprietarul construcþiei care
solicitã cumpãrarea terenului aferent
fiind obligat sã facã dovada dreptu-
lui de proprietate asupra construcþiei
ºi a situaþiei juridice arãtatã. Dacã imo-
bilul construcþie este cumpãrat pe
apartamente, de persoane diferite, te-
renul poate fi cumpãrat într-o cotã
proporþionalã cu suprafaþa utilã a
apartamentului, dupã cum aceºtia se
ºi pot înþelege sã îl cumpere în alte
cote, conform voinþei lor. Preþul tere-
nului este stabilit prin expertizã de
evaluare. Vânzarea – cumpãrarea te-
renurilor aferente construcþiilor cum-
pãrate în condiþiile Legii nr. 112/1995
se face prin hotãrâre de Consiliu lo-
cal. Se instituie o Comisie cu privire
la vânzarea-cumpãrarea terenurilor
aferente construcþiilor cumpãrate în
condiþiile Legii nr. 112/1995, în faþa
cãreia se va desfãºura întreaga pro-
cedurã, dupã un Regulament adoptat
tot de CLM Craiova, autoritate ce
adoptã ºi modelul contractului de
vânzare – cumpãrare.

- ªi-a asumat Executivul craiovean
cele propuse în cuprinsul acestui
proiect?

- Aceste idei de bazã le-am discutat
iniþial cu colegii din Executivul local,
în principal din cadrul direcþiilor Juri-
dicã ºi Patrimoniu, care au fost de
acord cu o astfel de reglementare cu
atât mai mult cu cât, fiind cunoscute
de la început toate drepturile ºi obli-
gaþiile pãrþilor, cetãþenii vor fi mult mai
bine informaþi pentru dezbaterea pu-
blicã ce va privi regulamentul privind
procedura propriu-zisã de vânzare-
cumpãrare a acestor terenuri. Execu-
tivul a considerat cã este util sã fie
supus dezbaterii publice care va avea
loc în luna mai, întrucât, prin hotãrâ-
rea prezentã, am fixat un termen de 30
de zile în care CL este obligat sã ad-
opte regulamentul privind procedura

de vânzare a terenurilor cu destinaþia
de curte, aferente construcþiilor cu
destinaþia de locuinþe, cumpãrate în
condiþiile Legii nr. 112/1995 privind re-
glementarea situaþiei juridice a unor
imobile cu destinaþia de locuinþe tre-
cute în proprietatea statului. Acelu-
iaºi termen de 30 de zile este supusã
ºi hotãrârea de adoptare a modelului
de contract de vânzare-cumpãrare ce
se va încheia între persoanele solici-
tante, în calitate de cumpãrãtori, ºi mu-
nicipiul Craiova, prin primar, în calita-
te de vânzãtor.

- Ce prevederi anume se regãsesc
în aceastã iniþiativã?

- În cuprinsul proiectului, am prevã-
zut ºi categoriile de înscrisuri pe care
cetãþenii interesaþi sã cumpere aceste
terenuri sunt obligaþi sã le depunã ºi
am prevãzut obligativitatea îndeplini-
rii formalitãþii legale date de Codul de
Procedurã Civilã în vigoare de a depu-
ne toate înscrisurile „conform cu ori-
ginalul”, în care solicitantul îºi asumã
rãspunderea autenticitãþii celor dove-
dite cu înscrisuri depuse.

Pe de altã parte, observãm rezolvã-
rile date de alte municipii care au pre-
vãzut plata preþului într-o singurã
tranºã, în momentul încheierii con-
tractului. Personal, am propus sã se
þinã cont ºi de posibilitãþile financia-
re ale locuitorilor din zona noastrã
care ºtim cã nu este printre cele mai
bogate din þarã ºi am prevãzut posi-
bilitatea preþului în trei rate, plãtibile
în cel mult un an de la data încheierii
contractului de vânzare-cumpãrare,
sub condiþia ca solicitantul sã facã
dovada lipsei veniturilor necesare
plãtii integrale a preþului într-o singu-
rã tranºã la încheierea contractului.

- Cum v-aþi oprit la termenul de un
an al achitãrii preþului la terenuri?

Am considerat cã acest termen de
un an este rezonabil ºi satisface inte-
resele ambelor pãrþi. Pe de o parte, cei
interesaþi care pot plãti un avans de o
treime din preþ la data încheierii con-
tractului, având posibilitatea ca, în
decurs de un an, fie sã strângã suma
necesarã diferenþei de preþ, fie sã facã
un împrumut bancar, prin care sã plã-
teascã diferenþa de preþ. „cel mult trei

rate” însemnând cã pot sã plãteascã
diferenþa de preþ în douã rate dacã
fac împrumutul bancar sau dacã nu
fac împrumutul, de aceea am ºi prevã-
zut eºalonarea în trei rate pe durata a
12 luni calendaristice. Pe de altã par-
te, nici municipiul Craiova nu este
dezavantajat pentru cã termenul de
un an nu este atât de mare încât sã fie
afectat de o eventualã devalorizare.
Consider cã aceasta este o mãsurã
socialã adecvatã zonei în care locuim.

- Este un caz special al caselor
compuse din mai multe apartamen-
te, cu proprietari diverºi. Cum se va
proceda?

- Am prevãzut posibilitatea ca pro-
prietarii apartamentelor sã se înþelea-
gã între ei cu privire la cumpãrarea
terenului aferent ºi în altã cotã decât
cea datã de suprafaþa utilã a aparta-
mentului. De exemplu, dacã sunt trei
apartamente ºi fiecare au o suprafaþã
utilã în proporþie de o treime din con-
strucþie ºi avem un teren de 300 metri
pãtraþi, aferent casei, fie aceºtia pot
sã cumpere câte 100 de metri pãtraþi
fiecare, fie dacã se înþeleg unul poate
sã cumpere 150 de metri pãtraþi, altul
100 ºi cel de-al treilea - 50 de metri
pãtraþi. Sau cum vor ei. Dar dacã nu
existã acordul proprietarilor aparta-
mentelor, intervine regula suprafeþei
utile a apartamentului. Vreau sã mai
spun cã proiectul de hotãrâre preve-
de ºi obligativitatea suportãrii chel-
tuielilor cu operaþiunile de dezmem-
brare a terenului, acolo unde este ca-
zul, ºi cu întocmirea contractului de
vânzare-cumpãrare în formã autenti-
cã, în toate cazurile, municipiul Craio-
va nesuportând cheltuielile în acest
sens. În aceastã modalitate, proprie-
tarii interesaþi îºi vor intabula la Car-
tea Funciarã ºi dreptul de proprietate
asupra terenului, þinând cont cã pânã
în prezent au putut intabula doar drep-
tului de proprietate asupra construc-
þiei. Chiar dacã sunt unic iniþiator al
acestui proiect, el reprezintã rezulta-
tul unei conlucrãri cu executivul, aºa
cum am spus, principiile de reglemen-
tare fiind discutate împreunã cu oca-
zia mai multor întâlniri pe care le-am
avut premergãtoare depunerii proiec-
tului de hotãrâre.
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Ca în faþa unei terþine danteºti, a unui vers
leopardian („Ce faci tu, lunã, în cer?...”:, ca
sã nu mai vorbesc de vreun sonet al lui
Shakespeare, dinaintea unui spectacol al lui
Purcãrete te refugiezi, rãpus de admiraþia
cãreia uimirea îi refuzã orice explicaþie, într-
o tãcere un pic stranie, un pic iscoditoare.
Iar când vine vorba de Shakespeare, fugi
disperat spre text ºi, cu nedumerirea pe
umeri, simþi cã ar trebui sã revii în salã, pen-
tru o re-lecturã.

A spune cã regizorul acesta bântuit de
stihiile Istoriei cãrora englezul dintr-o fami-
lie „respectabilã“ (spun biografii) – care-a
fãcut din târguºorul Stradford-on-Avon Cen-
trul lumii literare ºi nu numai – i-a devenit
meºter, ghid, gâde, dar ºi avocat, martor ºi,
în latura cea mai promiþãtoare, scribologi-
cã, adicã, chiar Dumnezeu, este un mare
regizor e o simplã redundanþã. Purcãrete
con-creeazã, la pariu cu iluºtrii autori pe care-
i scoate din bibliotecã în lume: scena rãmâ-

ne doar un pretext ºi un pre-text (la Textul
Lumii), iar spectacolul o invitaþie la iscodi-
rea de sine. Pur act de hermeneuticã: un pact
(secret) cu Autorul, un pact (deschis) cu
Spectatorul. O provocare. Care începe cu o
surprizã ºi se încheie cu o perplexitate.

Ce sã scrii, atunci? Sau, cu o întrebare
mai hâtrã, ce-ar mai fi de spus?

Purcãrete îþi propune un spectacol –
m pe baza unei lecturi a lui ºi a viziunilor
sale somniace – cu gestul cu care un pod-
gorean, în dispreþul cârciumarului din
folclorul degradat, îþi serveºte vinul sãu
ieºit din iscusinþã ºi din iubire: îl deguºti
ºi, eventual, intri în beþie cu promisiunea
regãsirii de Tine, la capãtul labirintului lui
Minos, sedus de nãlucirile Paradisului ºi,
deopotrivã, ale Infernului, ambele filtra-

te, prin decantãri poetice, printr-o sitã
purgatorialã.

Nu-i, deci, de mirare cã pentru artistul nos-
tru, imagist ºi vizionar, textul de pornire devi-
ne un fel de angajament ludic, nu oricum însã,
cum se întâmplã cu mulþi dintre regizorii, de
ieri ºi de azi, înrobiþi experimentalismului gra-
tuit ºi, de aici, prilej de „sfârtecare“ a operei
prime , cu rezultatul unei trãdãri a sensului
adânc ºi suveran, ci în felul unui diluviu se-
mantic, prin descindere în sub-textualitatea
conservatã la rãcoarea lecturii ºi, mai ales, a
re-lecturii în cãutarea Sensului, nu pierdut, ci
disimulat; uzat adicã în malaxorul social, ca ºi
de proasta noastrã situare faþã de text.

Nici vorbã, cum sugera un critic, de vre-
un pat procustian în care regizorul ºi-ar vârî,
voluntar ºi sardonic, interpreþii: lor, Purcã-

rete le lasã atâta libertate câtã le îngãduie
Lectura pe care el le-o propune, prin cvasi-
totalitatea tehnico-regizoralã a reprezentaþiei.
E aceeaºi libertate la care ne obligã identifi-
carea, în actul re-lecturii, între sensul (acel
Moi lacanian autentic aþipit în adâncul fie-
cãruia din noi) ºi Sensul diseminat de Autor
(de Shakespeare  ºi companionii sãi de prin
veacuri) în textura operei sale.

Cu anticii elini, cu Goethe („Faustul” sãu
sibian a intrat în competiþie cu provocãrile
wilsoniene, cu Cehov, ca ºi cu Beckett, dar
mai ales cu Shakespeare, Silviu Purcãrete a
reuºit, printre alte performanþe ale sale strict
teatrologice, ºi pe cea care survine rar în
istoria în-scenãrii regizorale: a modificat sen-
sibil chiar natura percepþiei teatrului din per-
spectiva spectatorului, coparticipant activ în
distribuþia reprezentãrii sub edictul geniului
stanfordian al lumii ca teatru.

Silviu PurcãreteSilviu PurcãreteSilviu PurcãreteSilviu PurcãreteSilviu Purcãrete
ºi Lumea ca Tºi Lumea ca Tºi Lumea ca Tºi Lumea ca Tºi Lumea ca Teatrueatrueatrueatrueatru

Zilele trecute, membrii Federaþiei Sindicatelor Li-
bere din Învãþãmânt au ieºit în stradã pentru a-ºi
susþine revendicãrile. „Peste 400 de persoane, din
mediul educaþional, în fiecare zi, ne-au sprijinit. Sunt
membrii de sindicat care ne-au fost alãturi din 1990.
Acum, am protestat împotriva salarizãrii personalu-
lui bugetar, iar categoria noastrã se pare cã este de-
favorizatã. Se ajunge, la un salariu brut, ca un învã-
þãtor sau educator debutant sã primeascã cu foarte
puþin peste salariul minim. Nu este normal. De ase-
menea, un cadru didactic cu vechime nu poate primi
foarte mult, sporul fiind inclus în salariu. Am fost
prezenþi la negocieri cu reprezentanþii guvernamen-
tali ºi ne-am pãstrat poziþia. Nu putem fi de acord cu
o astfel de salarizare.  Nu înþelegem poziþia Preºe-
dintelui României, care, la bazã, este profesor ºi se

Cadrele didactice dau un semnalCadrele didactice dau un semnalCadrele didactice dau un semnalCadrele didactice dau un semnalCadrele didactice dau un semnal
cã nu se mai poatecã nu se mai poatecã nu se mai poatecã nu se mai poatecã nu se mai poate

Pentru învãþãmântul preuniversitar nu se
anunþã zile liniºtite, iar manifestãrile de protest
din perioada precedentãaccentueazã starea de
nervozitate, vizibilã pe oriunde. Sindicatele din
branºã sunt decise sã meargã pânã la limitã –
„îngheþarea” anului ºcolar, dar sunt speranþe cã
nu se va ajunge pânã acolo.

Elevii ºi cadrele didactice de la Liceul Teh-
nologic „Alexandru Macedonski” din Melineºti
au participat din plin la manifestãrile care au
fãcut parte din sãptãmâna „ªcoala altfel”. Nici
mãcar oboseala nu s-a observat. „Au fost douã
excursii la Buºteni ºi Hunedoara, în cursul
cãrora ne-am adus aminte cât de frumoasã
este þara noastrã. Oboseala nu ºi-a spus cu-
vântul astfel cã, pe 21 aprilie, am sãrbãtorit
Ziua ºcolii, manifestãrile fiind coordonate
de prof. Adriana Popescu, director al ºcolii,
iar la acestea au fost prezenþi ºi invitaþi, in-
clusiv primarul Ana Ceanã. Copiii ne-au arã-
tat cã tradiþiile nu mor ºi ne dau o speranþã
pentru viitor», a precizat prof. Alina Didu,
responsabil de imagine al instituþiei de învã-
þãmânt din Melineºti.
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pare cã a uitat de unde a plecat. Am cerut ºi un fel
de reformã administrativã, în aºa fel încât sã nu
mai avem unitãþi de învãþãmânt cu puþini copii, ºi
sã se meargã pe o restructurare bine fundamentatã.
Este nevoie de echitate ºi solidaritate, pânã la rezol-
varea tuturor problemelor salariale.Toate discuþiile
vor continua. S-a vorbit ºi despre posibilitatea în-
gheþãrii anului ºcolar, dar nu suntem convinºi cã ar

fi ceva fiabil. Premierul a spus cã ºtie despre ce este
vorba, însã nu sunt fondurialocabile, cel puþin pe
anul în curs. Am auzit, astãzi, o idee ºi cred cã poate
fi transpusã. Este vorba de Legea educaþiei, dacã
este sau nu constituþionalã. Aºa este, în Constituþia
României se prevede alocarea, din Produsul Intern
Brut, a cotei de 6% pentru educaþie. Este o temã de
discutat ºi vã promit cã vom sesiza Avocatul Popo-
rului, pe aceastã speþã. Este singura instituþie care
se poate bate în justiþie. Nimeni, pânã acum, nu a
vorbit despre aºa ceva, dar este o temã de discuþie.
Este foarte clar: Constituþia României prevede 6%
din PIB pentru educaþie”, a spus prof. Constantin
Rada, secretar al FSLI ºi preºedinte al filialelor dol-
jene ale instituþiei.
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Olimpiada Naþionalã de Astronomie ºi Astrofizicã ºi-a desemnat
câºtigãtorii, care au fost premiaþi la Colegiul Naþional „Elena Cuza”.
Judeþul Dolj are în portofoliu câteva premii, inclusiv pe cel mai mare.

O fatã pentru astronomie

Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova a obþinut locul I la
„Hexagonul Facultãþilor de Drept”,competiþie organizatã la Iaºi, în orga-
nizarea Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”. La disciplina „Drept civil”,
echipa formatã din Luiza Golgotã ºi Florydana Constantin, coordonatã
de conf.univ.dr. Oana Ghiþã ºi lect.univ.dr. Manuela Istrãtoaie ºi Irina
Cãlinescu, a obþinut locul I. La „Drept constituþional” , Lidia Nãstase ºi
Mona Ciuciulete (coordonate de lect. univ.dr. Mãdãlina Nica, lect.univ.dr.
Sonia Drãghici ºi prof. univ.dr. Liviu Gîrleºteanu) au obþinut locul I. La
fotbal ºi ºah, echipele craiovene au ocupat prima poziþie pe podium, iar
la „Drept penal” echipa s-a poziþionat pe locul al treilea. Dupã finalizarea
tuturor probelor, Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova a ocupat
locul I, în „Hexagon”, cu 100 de puncte din maximul de 120. „Este
meritul studenþilor ºi cadrelor didactice care le-au fost mentori. Trofeul
revine la Craiova, acolo unde, de fapt, îi este locul, deoarece am dovedit,
an de an, cã avem studenþi valoroºi”, a declarat prof. univ.dr. Sevastian
Cercel, decan al Facultãþii de Drept din cadrul Universitãþii din Craiova.
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Cupa „Hexagonului”
vine la Craiova

Peste 100 de elevi din toatã þara
au participat, la Craiova, la faza na-
þionalã a Olimpiadei de astronomie
ºi astrofizicã. La festivitatea de pre-
miere a fost prezent ºi ministrul se-
cretar de stat Gabriel Ispas, care le-
a transmis elevilor cã sunt cei care
pot schimba România. De aseme-
nea, prof.univ. dr. Radu Constnti-
nescu, prorector al Universitãþii din
Craiova, a înmânat premiile ºi i-a
îndrumat pe adolescenþi sã înveþe
tot ceea ce þine de fizicã. Pentru ju-
deþul Dolj, cel mai important pre-
miu a fost obþinut de Mara Miru-
na Bucur, de la Colegiul Naþional
„Carol I” din Craiova, medaliatã cu

aur. Aceasta a participat pentru a
cincea oarã la un astfel de concurs,
obþinând, anterior, ºi douã medalii
de bronz. Ea a primit ºi un premiu
în valoare de 300 de lei, din partea
Universitãþii din Craiova. Medalii de
bronz au obþinut ºi  Elena Alexan-
dra Grecu (Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti”) ºi Cristina Crãciun
(Colegiul Naþional Pedagogic „ªte-
fan Velovan”). Pentru încurajarea
celor mai mici participanþi, s-a acor-
dat premiul pentru „Tânãrul astro-
nom”, în valoare de 50 de lei, din
Dolj fiind desemnaþi  Mihnea
CiocioiuºiCãtãlina Maria Eremia.
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În preajma sãrbãtorilor pascale, atelierele „Bios Art” ale
Secþiei de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei se mutã la
Cãminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, participanþi la
activitãþi urmând sã fie chiar bunicuþe ºi bunici de-aici.
„Buni, mulþumesc!” este prima activitate exclusiv dedicatã
acestui segment de vârstã, care se va desfãºura mâine, 27
aprilie, începând cu ora 10.30. «Unii oameni, indiferent cât
de mult îmbãtrânesc, nu-ºi pierd frumuseþea, ci doar ºi-o
mutã-n inimã. Tocmai de aceea întâlnirea va debuta cu
momentul „Eu ºi povestea mea”, dupã care se va desfãºu-
ra atelierul de creaþie având ca temã de inspiraþie sfintele
sãrbãtori de Paºte», a precizat drd. Lila Gima, muzeograf
la Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei.

Bogdan Uþã ºi Casual BandBogdan Uþã ºi Casual BandBogdan Uþã ºi Casual BandBogdan Uþã ºi Casual BandBogdan Uþã ºi Casual Band
se întorc la ritmurile anilor ’80se întorc la ritmurile anilor ’80se întorc la ritmurile anilor ’80se întorc la ritmurile anilor ’80se întorc la ritmurile anilor ’80

29 aprilie este Ziua Internaþionalã a Dansului, prilej cu
care Bogdan Uþã & Casual Band vã invitã la o super-petre-
cere pe ritmurile anilor ’80, latino sau rock, aºa cum au
obiºnuit publicul. În premierã, formaþia va interpreta într-o
manierã proprie, rock-etno-jazz, piese româneºti vechi ºi
foarte cunoscute. Evenimentul va avea loc vineri, 29 aprilie,
de la ora 21.00, în Cafe Teatru Play. Membrii trupei Casual
Band sunt semifinaliºti la „Românii au talent” (2015) ºi de
curând au fost laureaþi cu Premiul „Revelaþia anului” la Gala
Premiilor de Jazz de la Hard Rock Cafe Bucureºti.

Imago texte”Imago texte”Imago texte”Imago texte”Imago texte” cu poetul cu poetul cu poetul cu poetul cu poetul
Silviu Viorel PãcalãSilviu Viorel PãcalãSilviu Viorel PãcalãSilviu Viorel PãcalãSilviu Viorel Pãcalã

Casa de Cul-
turã „Traian
Demetrescu”
va organiza
mâine, 27 apri-
lie, de la ora
18.00, în Salo-
nul Medieval, o
nouã întâlnire
din cadrul pro-
iectului lunar
„Imago texte”.
Invitat este po-
etul Silviu Viorel Pãcalã (n. 27.02.1967, Cîrlogani, judeþul
Olt), care a publicat pânã acum trei volume de versuri: „Plu-
tonul de execuþie” (Ed. „Lumina”, Drobeta-Turnu Severin,
2000), „Târgul de felinare” (Ed. „Alutus”, Slatina, 2003),
„Tablouri care decupeazã ziduri” (Ed. „Ramuri”, Craiova,
2011). Silviu Viorel Pãcalã este profesor de drept penal la
ªcoala de Poliþie Slatina, membru al Uniunii Epigramiºtilor
din România ºi al clubului de umor „Paºaport de oltean”. La
întâlnirea de mâine invitatul va fi prezentat de Andrada Bã-
leanu, iar moderator va fi Petriºor Militaru. Intrarea publi-
cului este liberã.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Mâine va începe la Ministerul Cul-
turii a doua ºi ultima etapã –  susþine-
rea proiectelor de management în ca-
drul interviului – a concursului pentru
ocuparea funcþiei de conducere la Te-
atrul Naþional „Marin Sorescu”. Pare-
se cã „actul final” îi are ca protagoniºti
pe Alexandru Boureanu – interimar
la conducerea instituþiei de la începu-
tul anului, ºi pe Vlad Drãgulescu, ac-
tualul manager al Filarmonicii „Olte-
nia”. Oficial, numele celor doi nu au
fost fãcute publice.

Dupã prima etapã a concursului,
analiza proiectelor de management,
care a avut loc între 19 ºi 26 aprilie,
ambii au fost declaraþi admiºi, potrivit
anunþului postat pe site-ul Ministerului
Culturii. Etapa interviului se desfãºoa-
rã între 27 ºi 29 aprilie ºi va fi urmatã
de un termen de 24 de ore pentru de-
punerea contestaþiilor. Pentru a se în-
scrie la concurs, ministerul a impus
concurenþilor, între altele, sã fie absol-
venþi de studii de Teatru ºi artele spec-
tacolului ºi sã aibã o experienþã în ma-
nagement de minimum 5 ani.

Naþionalul craiovean a rãmas fãrã
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manager la începutul acestui an, când
actualul ministru al Culturii, Vlad Ale-
xandrescu, a refuzat sã îi mai prelun-
geascã mandatul regizorului Mircea
Corniºteanu, dupã 15 ani la conduce-
rea instituþiei. Indignarea lui Corniºtea-
nu a fost cu atât mai mare cu cât ves-
tea schimbãrii din funcþie a primit-o
chiar de la cel cu care a fost înlocuit:
Alexandru Boureanu, la momentul res-
pectiv director artistic al teatrului. Încã
de-atunci Boureanu a confirmat cã,
odatã scos la concurs postul de mana-

ger, va intra în competiþie.
Vlad Drãgulescu a fost numit di-

rector interimar al Filarmonicii „Ol-
tenia” în septembrie 2012, câºtigând
mai apoi concursul pentru ocuparea
funcþiei. Pentru schimbarea fotoliu-
lui managerial se bucurã de susþine-
rea unor apropiaþi ai Teatrului Naþio-
nal, care îl apreciazã în mod deose-
bit pentru proiectele pe care a reuºit
sã le dezvolte pânã în prezent în ca-
drul instituþiei muzicale craiovene.

Ceremonia de acordare a Premiilor Europa pentru Teatru
– ediþia a XV-a se desfãºoarã astãzi, în Sala „Amza Pellea” a
Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova. Organiza-
torii anunþã cã evenimentul va fi transmis în direct de TVR
Craiova ºi TVR 3, începând cu ora 21.30.

Laureaþii sunt Mats Ek – coregraf suedez ºi regizor re-
numit la nivel mondial, care va primi Premiul Europa pentru
Teatru, artiºtii Victor Bodo (Ungaria), Andreas Kriegen-
burg (Germania), Juan Mayorga (Spania), Teatrul Naþio-
nal al Scoþiei (Scoþia/ Regatul Unit), ºi Joel Pommerat
(Franþa), dar ºi regizorul român Silviu Purcãrete. Ceremo-
nia de decernare a Premiilor Europa pentru Teatru va fi ur-
matã de prezentarea spectacolului „Securea”, regizat de Mats
Ek ºi avându-i ca balerini pe Ana Laguna ºi Yvan Auzely.

Mats Ek este fiul unui mare actor ºi legendar coregraf ºi a
fost capabil sã îmbine dansul ºi teatrul într-un fel personal ºi
foarte original. «Mats Ek pune în scenã – cu mare succes –
rescrieri ale baletului clasic de secol XIX, contaminându-l cu
elemente de dans modern, precum ºi cu fapte de ordin coti-
dian, deoarece pentru el este important ca arta sã facã referire
la epoca ºi societatea contemporanã în care trãiesc oamenii.

Ceremonia Premiilor Europa
pentru Teatru, în direct la TVR

Lansat în 2010, sub egida Muzeului
Naþional al Literaturii Române, Festiva-
lul Internaþional de Poezie a crescut
constant, ajungând sã includã în pro-
gramul acestei ediþii peste 100 de poeþi
din 23 de þãri. Atât prin istoricul sãu,
cât ºi prin palmares, evenimentul înce-
pe sã se contureze drept una dintre cele
mai spectaculoase manifestãri dedicate
poeziei de pe scena literarã autohtonã.

Invitaþii strãini sunt nume consacra-
te în plan internaþional: Ko Un (Core-
ea), Marilar Aleixandre (Spania), Vla-
dimir Djurisic (Muntenegru), Menna
Elfyn (Marea Britanie), Catharina Gri-
penberg (Finlanda), Enes Halilovic
(Serbia), Nikola Madzirov (Republica
Macedonia), Tomasz Mielcarek (Po-
lonia), Amir Or (Israel), Alvin Pang
(Singapore), Katerina Rudcenkova

Invitaþi craioveni la Festivalul Internaþional de Poezie Bucureºti
Peste 100 de poeþi din 23 de þãri vor sosi la Bucureºti în perioada 18-22 mai,

pentru a participa la cea de-a VII-a ediþie a Festivalului Internaþional de Poezie,
care va prilejui publicului participarea la peste 20 de evenimente – lecturi publice,
mese rotunde, dezbateri ºi performance-uri. Evenimentul este organizat de Mu-
zeul Naþional al Literaturii Române din Bucureºti, în parteneriat cu Institutul
Cultural Român ºi Biblioteca Centralã Universitarã „Carol I” ºi cu sprijinul altor
instituþii. Mai mulþi poeþi din Craiova au fost invitaþi sã participe la festival.

Prin urmare Giselle (1982), Lacul lebedelor (1987), Carmen
(1992), ºi Frumoasa Adormitã (1996) au devenit „noii clasici”
sau piese „cult” unde figura femininã, muzica, coregrafia ºi
costumele sunt elemente centrale ºi esenþiale pentru restaurarea
piesei. Caracteristicile fundamentale ale stilului lui Mats Ek sunt
comunicarea prin limbajul trupului ºi dans dramatic, în care
expresia de forþã se combinã cu perfecþiunea tehnicã. Mai mult
decât atât, femininul este pus sub semnul întrebãrii pentru rolul
pe care societatea contemporanã îl dã femeilor, care nu sunt
piloni centrali doar în baletul lui Mats Ek, ci în întreaga societa-
te», precizeazã într-un comunicat de presã organizatorii eveni-
mentului – Teatrul Naþional Craiova ºi Fundaþia Shakespeare.

(Republica Cehã), Karlis Verdins (Le-
tonia), Anastassis Vistonitis (Grecia),
Yang Lian (China). Acestora li se adau-
gã o selecþie de primã mãrime de poeþi
experimentali ºi de avangardã, ºi ei bi-
necunoscuþi în întreaga lume.

Poezia românã va fi reprezentatã de
un numãr impresionant de autori, din
toate generaþiile: Matei Viºniec, Mircea
Cãrtãrescu, Ion Mureºan, Ioana Crã-
ciunescu, Magda Cârneci, Eugen Su-
ciu, Gabriel Chifu, Ioan Es. Pop, Si-
mona Popescu, Florin Iaru, Ioana Ni-
colaie, Marius Oprea, Robert ªerban,
Pavel ªuºarã, Dan Mircea Cipariu º.a.
Din Craiova, invitaþi sã participe la fes-
tival sunt Nicolae Coande, Ionel Ciu-
pureanu ºi Tiberiu Neacºu.

Lecturi publice, mese rotunde, întâl-
niri între poeþi români ºi strãini vor alter-

na cu performance-uri de poezie sono-
rã, experimentalã ºi de avangardã. Reci-
talurile muzicale vor fi susþinute de ar-
tiºti renumiþi: Mircea Tiberian (pian),
Nadia Trohin (voce), Anita Petruescu
(voce), Ana-Cristina Leonte (voce), Tavi
Scurtu (electronics ºi percuþie), Iorda-
che (saxofon), Dan Mitrofan (chitarã).

Vlad
Drãgulescu

Alexandru
Boureanu
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Austria a introdus, de ieri, noi controale
la frontiera cu Ungaria, pentru a preveni alte
rute pentru traficanþii de imigranþi, în condi-
þiile în care tot mai multe cazuri de traversa-

Turcia susþine cã a eliminat
circa 900 de membri
ai reþelei Stat Islamic
în Siria din ianuarie

Circa 900 de presupuºi membri ai
reþelei teroriste Stat Islamic au murit în
operaþiuni ale forþelor turce în Siria de
la începutul anului, susþin surse milita-
re citate de agenþia turcã de stat Anato-
lia. Începând cu 9 ianuarie, forþele
turce au eliminat 492 de presupuºi
membri ai reþelei teroriste Stat Islamic
în 167 de raiduri aeriene ºi alþi 370 în
bombardamente terestre, aducând
bilanþul la 862 de morþi, informeazã
agenþia de presã Anatolia. De aseme-
nea, forþele turce au distrus mai multe
depozite de armament ºi ascunzãtori ale
reþelei teroriste, potrivit agenþiei turce.
Turcia efectueazã raiduri în Siria de
anul trecut alãturându-se coaliþiei
internaþionale conduse de SUA care
luptã împotriva reþelei teroriste Stat
Islamic. Conflictul din Siria (care se
învecineazã cu Turcia în nord) care
dureazã de mai bine de cinci ani s-a
extins ºi în sudul Turciei, dupã ce mai
multe rachete lansate de pe teritoriul
sirian au lovit oraºul turc Kilis. Potrivit
guvernului turc, atacurile ar fi fost
lansate de reþeaua Stat Islamic, cauzând
moartea a cel puþin 16 civili de la
începutul anului.

Emisar ONU: Bilanþul
rãzboiului civil din Siria
atinge 400.000 de morþi

Aproximativ 400.000 de oameni au
murit în conflictul militar din Siria,
care dureazã de cinci ani, estimeazã
emisarul special ONU, Staffan de
Mistura, într-un interviu acordat
Televiziunii publice elveþiene, fãrã a
putea preciza pe ce se bazeazã aceste
estimãri. “În cinci ani de conflict în
Siria sunt 400.000 de morþi”, a declarat
Staffan de Mistura. “Aceastã tragedie
trebuie sã se încheie”, a spus emisarul
special ONU pentru Siria, admiþând cã
nu are date exacte despre numãrul
victimelor. Potrivit estimãrilor oficiale
anunþate de Naþiunile Unite, între
250.000 ºi 300.000 de persoane au murit
în rãzboiul civil. Siria se confruntã,
începând din martie 2011, cu revolte
reprimate violent ºi cu un conflict
militar între serviciile de securitate
subordonate regimului Bashar al-Assad,
forþele opoziþiei ºi grupuri teroriste,
inclusiv organizaþia sunnitã Stat Islamic
(Stat Islamic în Irak ºi Siria / Stat
Islamic în Irak ºi Levant).

Atentat cu maºinã-
capcanã în Bagdad.
Cel puþin 11 morþi

Cel puþin 11 persoane au murit ºi
circa 40 au fost rãnite, într-un atac cu
maºinã-capcanã care a avut loc într-un
cartier predominant ºiiþ, din estul
capitalei irakiene Bagdad. Atacul cu
maºinã-capcanã a vizat o zonã comer-
cialã din Bagdad, în apropierea unui
cinematograf din cartierul Al Djadida.
Nicio grupare nu a revendicat atacul
momentan, dar reþeaua Stat Islamic
lanseazã frecvent atacuri ce vizeazã zone
locuite de ºiiþi. Este al treilea atac de
acest tip din ultimele patru zile din
capitala irakianã. Reþeaua sunnitã Stat
Islamic a revendicat cele douã atacuri
din weekend.

Imigranþii ºi refugiaþii de la
Idomeni cautã acum noi rute
pentru a ajunge în Macedonia,
dupã ce, timp de mai multe sãp-
tãmâni, au rãmas blocaþi la
frontiera de nord a Greciei.
Sâmbãtã seara, un martor citat
de Reuters a vãzut un grup de
70 de persoane traversând gra-
niþa Greciei cu Macedonia,
printr-un loc unde nu existã gard
de sârmã ghimptã care sã se-
pare cele douã þãri. Alte persoa-
ne din tabãra de refugiaþi de la
Idomeni cautã, de asemenea,
diferite locuri pe unde sã tra-
verseze graniþa, urmând apoi sã
se îndrepte spre vestul Europei.
“Nu existã nicio altã soluþie”, a

Reþeaua de metrou din Bruxelles a re-
venit, luni, la capacitate maximã de func-
þionare, toatele cele 69 de staþii fiind re-
deschise, printre care ºi staþia Maelbeek,
unde a avut loc unul dintre atentatele tero-
riste de pe 22 martie, soldate cu 32 de
morþi. Staþia de metrou Maelbeek, situatã
în apropierea sediilor UE, a fost redeschi-
sã la ora localã 05.30, iar traficul subteran
s-a desfãºurat pânã dupã miezul nopþii
(pânã la ora 00.30). Decizia de a redes-
chide toate staþiile de metrou din Bruxel-
les a fost luatã de conducerea capitalei
belgiene, împreunã cu reþeaua de transport
subteran STIB ºi serviciile de securitate.
Militarii ºi poliþiºtii vor continua sã asigu-
re paza în staþiile de metrou ºi sã suprave-
gheze accesul pasagerilor. De pe 11 apri-
lie, doar 51 dintre cele 69 de staþii ale re-
þelei subterane de transport din Bruxelles
erau funcþionale. “Este puþin ciudat, dar
nu trebuie sã te gândeºti (la ce s-a întâm-
plat în staþia de metrou Maelbeek), viaþa
continuã”, a declarat Patrick, în vârstã de

re ilegalã s-au înregistrat în þarã pe fondul
închiderii rutei balcanice la jumãtatea lunii
martie. În baza noilor controale, poliþiºtii
austrieci vor efectua verificãri în autovehi-

culele care trec prin principalele puncte de
frontierã dintre cele douã state, la militarii
vor patrula în alte puncte de la graniþã. Po-
trivit poliþiei austriece, controalele intrate în
vigoare luni au scopul de a împiedica orice
încercare de traversare ilegalã a frontierei ºi
de a combate traficul de imigranþi. Poliþia
austriacã susþine cã numãrul de imigranþi
care au încercat sã pãtrundã în Austria prin
traficanþii de persoane a crescut dupã închi-
derea rutei balcanice la jumãtatea lunii mar-
tie, decizie anterioarã stabilirii acordului UE-
Turcia în privinþa imigranþilor de pe 18 mar-
tie. Vara trecutã, zeci de mii de imigranþi au
tranzitat Ungaria ºi Austria pentru a se în-
drepta spre Germania, destinaþia preferatã a
imigranþilor, pânã când Ungaria ºi-a închis
graniþele în septembrie. Poliþia nu a precizat
cât vor rãmâne în vigoare noile controale la
frontierã. Austria a fost criticatã de nenu-
mãrate ori pentru politicile sale dure privind
gestionarea valului de imigranþi din þarã, prin-
tre care impunerea de cote zilnice de imi-
granþi - 3.200 de sosiri per zi -, dar ºi limita-
rea de solicitãri de azil la 37.500 pe an.

52 de ani, unul dintre primii cãlãtori care
au utilizat reþeaua de metrou de la Maelbe-
ek ieri dimineaþã, potrivit Le Figaro. Pe 22
martie, Ibrahim El Bakraoui ºi Najim La-
achraoui ºi-au detonat centurile explozive
în terminalul de plecãri al aeroportului Za-

ventem din Bruxelles. La mai puþin de orã,
fratele unuia dintre aceºtia, Khalid El Bak-
raoui, a comis un atac sinucigaº la staþia
de metrou Maalbeek, atentatele soldându-
se în total cu 32 de morþi ºi peste 300 de
rãniþi.

spus Moutaz, un refugiat sirian
din Alep. Organizaþiile care mi-
liteazã pentru drepturile omului
au avertizat cu privire la condi-
þiile de la Idomeni care lasã de
dorit. Un alt refugiat sirian a
spus cã va încerca sã travere-
seze graniþa cu Albania pentru
a se îndrepta apoi spre vestul
Europei. “Se poate ajunge aco-
lo ºi folosind ruta care trece
prin Macedonia, însã armata
macedoneanã te va trimite îna-
poi”, a spus el. Unii imigranþi
cãlãtoresc pe cont propriu, în
timp ce alþii apeleazã la trafican-
þii de fiinþe umane, cãrora le plã-
tesc între 350 ºi 600 de dolari
pentru a putea traversa graniþa.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare privind administraþia publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în
data de 28.04.2016, ora 14,00 la sediul consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri

ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbu-
leni pe anul 2016.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contului de execuþie al bugetu-
lui propriu judeþean, al bugetului instituþiilor publice ºi activitãþilor finanþa-
te integral sau parþial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe
nerambursabile, al creditelor interne încheiate la 31 decembrie 2015 ºi a
situaþiilor financiare ale anului 2015.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare din-
tre Consiliul Judeþean Dolj ºi Fundaþia Europeanã ”Mihai Eminescu” în ve-
derea organizãrii celei de-a IV-a ediþii a Festivalului Mondial de Poezie ”Mihai
Eminescu”.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare din-
tre Consiliul Judeþean Dolj ºi Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova – Facultatea de Medicinã în vederea organizãrii celui de-al XII-lea
Congres Naþional de Fiziologie.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contribuþiei judeþului Dolj la
bugetul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud – Vest Oltenia ºi la buge-
tul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Cãlãraºi pe anul
2016.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii tarifelor de utilizare
pentru utilaje ºi mijloace de transport din dotarea S.P.L.D.P. Dolj S.A. ºi a
tarifului de manoperã pentru personalul deservent.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al
judeþului Dolj pe anul 2016.

8. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului judeþului Dolj
la S.C. Parc Industrial Craiova pentru luarea unor mãsuri.

9. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului judeþului Dolj
la S.C. High-Tech Industry Park Craiova pentru luarea unor mãsuri.

10. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj
la S.C. Parc Turism S.A. pentru luarea unor mãsuri.

11. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj
la Societatea pentru Lucrãri Drumuri ºi Poduri Dolj S.A. pentru luarea unor
mãsuri.

12. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului judeþului Dolj
la S.C. Compania de Apã ”Oltenia” S.A. pentru a vota completarea actului
constitutiv al societãþii.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii
pentru Camera Agricolã Dolj.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a
statului de funcþii pentru Muzeul Olteniei Craiova.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei, a sta-
tului de funcþii ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare pentru Spita-
lul de Pneumoftiziologie Leamna.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a
statului de funcþii pentru Spitalul Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti”
Dãbuleni.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a

statului de funcþii pentru Centrul Medico Social Amãrãºtii de Jos.
19. Proiect de hotãrâre privind constatarea încetãrii de drept a raportului

de muncã al domnului Burtea Gelu Igor, director al Centrului Medico Social
Amãrãºtii de Jos.

20. Proiect de hotãrâre privind exercitarea cu caracter temporar a atribu-
þiilor de conducere a Centrului Medico Social Amãrãºtii de Jos de cãtre
doamna Diaconu Mariana Loredana.

21. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj
la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri Dolj S.A. sã desemneze
un membru în consiliul de administraþie al societãþii.

22. Proiect de hotãrâre privind numirea unui membru în consiliul de ad-
ministraþie al R.A. Aeroportul Internaþional Craiova.

23. Proiect de hotãrâre privind majorarea domeniului privat al judeþului
Dolj cu imobilul ”Extindere parcare Aeroport Craiova”.

24. Proiect de hotãrâre privind includerea în domeniul privat al judeþului
Dolj a terenului de 204 mp, situat în Craiova, str. Bibescu, nr.14.

25. Proiect de hotãrâre privind înlocuirea titularului contractului de con-
cesiune nr.263/2004 încheiat cu Consiliul Judeþean Dolj.

26. Proiect de hotãrâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul
public al statului ºi din administrarea Ministerului Transporturilor în dome-
niul public al judeþului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al
judeþului Dolj ºi administrarea Consiliului Judeþean Dolj în domeniul pu-
blic al statului ºi administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor a
obiectivului: ”Centru de coordonare ºi conducere a intervenþiei în caz de
dezastre în regiunea transfrontalierã” .

27A. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã  Inspectoratu-
lui pentru Situaþii de Urgenþã Oltenia al Judeþului Dolj a bunurilor mobile
din dotarea centrului de coordonare.

28. Proiect de hotãrâre privind închirierea prin licitaþie publicã a unor spaþii
aflate în domeniul public al judeþului Dolj ºi în administrarea Spitalului Cli-
nic Judeþean de urgenþã Craiova.

29. Proiect de hotãrâre privind dezlipirea imobilelor situate în Munici-
piul Craiova, str. Brânduºa, nr.20 ºi str. Corneliu Coposu, nr.107 în vederea
restituirii parþiale cãtre foºtii proprietari.

30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii perioadei de folo-
sinþã gratuitã a unor spaþii acordate Asociaþiei Naþionale pentru Copii ºi Adulþi
cu Autism – Filiala Craiova.

31. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico – econo-
mice – faza DALI – pentru obiectivul de investiþii: ”Reabilitarea/ Moderni-
zarea/ Dotarea Infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate pentru spor-
tivi, Craiova”.

32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-econo-
mice – faza DALI – pentru obiectivul de investiþii ”Modernizare DJ 561A,
Giurgiþa(DJ561) – limita judeþului Mehedinþi: Tronson 1 – Modernizare DJ
561A, Giurgiþa(DJ561) – Moþãþei”.

33. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-econo-
mice – faza DALI – pentru obiectivul de investiþii ”Modernizare DJ 561A,
Giurgiþa(DJ561) – limita judeþului Mehedinþi: Tronson 2 – Modernizare DJ
561A, Moþãþei (intersecþie cu DN56) – limita judeþului Mehedinþi”.

34. Proiect de hotãrâre privind aprobarea valorii actualizate a devizului
general pentru obiectivul de investiþii ”Modernizare DJ552, Craiova – Mo-
fleni – Bucovãþ – Terpeziþa – Sãlcuþa – Vârtop – Caraula – Cetate”.

35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea valorii actualizate a devizului
general pentru obiectivul de investiþii ”Modernizare 606A Breasta (DJ 606)
Obedin – limita judeþului Mehedinþi”.

36. Proiect de hotãrâre privind aprobarea actualizãrii ”Planului de analizã
ºi acoperire a riscurilor” al judeþului Dolj.

37. Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþei de traseu pentru cursa
regulatã specialã Calafat – Bãileºti.

38. Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã
Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

                     NR. 188                                Emisã astãzi, 22.04.2016

                                 Contrasemneazã,
     P R E ª E D I N T E,  SECRETAR,

             ION PRIOTEASA GHEORGHE BARBÃRASÃ
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CONVOCATOR

Intrunit în ºedinþa extraordinarã din data de 25.04.2016, conform
Hotãrârii AGOA nr. 2/25.04.2016, Consiliul de Administraþie al socie-
tãþii MAT SA, cu sediul în Craiova, B-dul  Decebal, nr. 111, Jud.
Dolj, înregistratã la ORC Dolj sub nr. J16/26/1991, având  CIF RO
2315722,

In temeiul prevederilor: Legii nr. 31/1990 modificatã ºi republicatã,
ale Legii 297/2004, ale Regulamentului CNVM /ASF nr. 1/2006, Re-
gulamentului CNVM /ASF nr. 6/2009, Regulamentului CNVM /ASF
nr. 13/2014 ºi Actului Constitutiv,

CONVOACÃ

Pentru data de 28.05.2016 orele 1000 Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor la sediul societãþii din b-dul Decebal nr. 111.

La Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor sunt îndreptãþiþi sã
participe ºi sã voteze toþi actionarii inregistrati in Registrul Actionari-
lor la sfarsitul zilei de 14.05.2016, consideratã ca datã de referin-
þã.

In situaþia neîndeplinirii condiþiilor legale ºi statutare de cvorum în
data de 28.05.2016, urmãtoarea Adunarea Generalã Ordinarã este con-
vocatã pentru data de 29.05.2016 în acelaºi loc de desfãºurare, la
aceeaºi orã ºi cu aceeaºi ordine de zi.

Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor va avea urmãtoarea

ORDINE DE ZI:

           1. Prezentarea ºi aprobarea Situaþiilor financiare ale anului
2015, pe baza Raportului Consiliului de Administraþie ºi a Raportului
Auditorului Financiar,  întocmite conform Notei de informare prezen-
tatã de auditorul financiar ºi potrivit Hotãrârii Adunãrii Generale Ordi-
nare a Actionarilor MAT SA nr. 2 din data de 25.04.2016, respectiv
prin aplicarea metodei costului pentru reevaluarea imobilizarilor cor-
porale si estimarea efectului financiar asupra elementelor din bilanþ.
Modificarea de politicã contabilã a fost determinatã de apariþia OMFP
4160/2015, care modificîã OMFP 1802/2014 ºi care determinã întoc-
mirea situaþiilor financiare ajustate pe anul 2015.

2.  Prezentarea Raportului Auditorului Financiar Independent.
3. Aprobarea datei de 17.06.2016 ca datã de înregistrare pentru

identificarea acþionarilor asupra cãrora se rãsfrâng efectele hotararilor
AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind
piaþa de capital, precum ºi aprobarea datei de 16.06.2016 ca datã
“ex-date” conform art. 2 litera f1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/
2006, astfel cum a fost introdus prin Regulamentul ASF nr. 13/2014

4. Imputernicirea doamnei Degeratu Eftimia, consilier juridic, cu
posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile legale privind
publicarea Hotãrârii AGOA în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a
IV-a.

Capitalul social al societãþii MAT S.A. Craiova este format
din 7.874.913 acþiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50
lei/actiune, fiecare acþiune dând dreptul la un vot în cadrul Adu-
nãrii Generale Ordinare a Acþionarior.

In conformitate cu prevederile Art. 243 alin. (6) din Legea 297/
2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

Reprezentarea acþionarilor în adunarea generalã a acþionarilor în cazul
societãþilor ale cãror acþiuni sunt admise la tranzacþionare se poate
face ºi prin alte persoane decât acþionarii, în baza unei împuterniciri
speciale sau generale.

Împuternicirea specialã poate fi acordatã oricãrei persoane pentru
reprezentare într-o singurã adunare generalã ºi conþine instrucþiuni
specifice de vot din partea acþionarului emitent.

Acþionarul poate acorda o împuternicire valabilã pentru o perioadã
care nu va depãºi 3 ani, permiþând reprezentantului sãu a vota în toate
aspectele aflate în dezbaterea adunãrilor generale ale acþionarilor a
uneia sau mai multor societãþi identificate în împuternicire, inclusiv în
ceea ce priveºte acte de dispoziþie, cu condiþia ca împuternicirea sã
fie acordatã de cãtre acþionar, în calitate de client, unui intermediar
definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate
cu 48 de ore înainte de adunarea generalã sau în termenul prevãzut de
actul constitutiv al societãþii, în copie, cuprinzând menþiunea confor-
mitãþii cu originalul sub semnãtura reprezentantului. Copii certificate
ale împuternicirilor sunt reþinute de societate, fãcându-se menþiune
despre aceasta în procesul-verbal al adunãrii generale.

Pentru votul prin reprezentare, formularele de împuternicire specia-
lã vor fi puse la dispoziþia acþionarilor de cãtre societate la sediul
societãþii ºi pe pagina de internet a acesteia www.matcraiova.ro, sec-
tiunea „Noutati” începând cu data de 25.04.2016.

Acþionarii înregistraþi la data de referinþã au posibilitatea de a vota
prin corespondenþã, înainte de AGOA, incepand cu data de 16.05.2016
ora 10.00, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenþã pus
la dispoziþie incepand cu data de 25.04.2016 pe pagina web a societã-
þii la adresa www.matcraiova.ro, sectiunea „Noutati” si la sediul so-
cietatii din Craiova, b-dul Decebal nr. 111. Formularele de vot prin
corespondenþã vor trebui sã parvinã în original, prin poºtã sau prin
servicii de curierat, la secretariatul Societãþii, pana cel tarziu in data de
26.05.2016, orele 10.00.

Imputernicirile speciale sau formularele de vot prin corespondenþã
completate si semnate, vor fi însoþite de o copie a actului de identitate
a acþionarului persoanã fizicã, respectiv, pentru persoanele juridice,
de Certificat Constatator emis de ORC, si o copie a actului de identi-
tate a reprezentantului legal.

Acþionarii reprezentând, individual sau împreunã, cel puþin 5% din
capitalul social, au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea pre-
zentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa
solicite în scris introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunãrii
generale, cu condiþia ca fiecare punct sã fie însoþit de o justificare,
sau de un proiect de hotãrâre propus spre adoptare de adunarea ge-
neralã, precum ºi de a prezenta în scris proiecte de hotãrâre pentru
punctele incluse pe ordinea de zi a adunãrii generale. Fiecare acþionar
are dreptul sã adreseze întrebãri în scris privind punctele de pe ordi-
nea de zi a AGOA, cu minim 5 zile înainte de desfãºurarea AGOA.
Societatea poate rãspunde inclusiv prin postarea rãspunsului pe web-
site-ul acesteia, la secþiunea „Noutati”.

Acþionarii menþionaþi în alineatele precedente au obligaþia sã trimitã
materialele/ întrebãrile în scris, în plicuri închise, însoþite de copii
certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul
persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoa-
nelor juridice, precum ºi copia actului care dovedeºte calitatea de
reprezentant legal al acestora, la sediul societãþii, cu menþiunea scrisã
clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALÃ ORDINA-
RÃ A ACÞIONARILOR din data de 28/29.05.2016.

Materialele aferente Ordinii de zi  pot fi consultate sau procurate de
catre actionari contra cost, de la sediul societãþii din Craiova, B-dul
Decebal nr. 111, sau de pe site-ul societãþii : www.matcraiova.ro, sec-
tiunea „Noutati”, de la data publicãrii Raportului curent privind con-
vocarea adunãrii, respectiv 25.04.2016; formularul de vot prin cores-
pondenþã, formularul de împuternicire specialã ºi proiectul de hotãrâ-
re AGOA, vor fi puse la dispoziþia acþionarilor începând cu data de
25.04.2016. 

Informaþii suplimentare se pot obþine de la sediul societatii MAT
S.A. Craiova, cu sediul în Craiova, B-dul Decebal, nr. 111, Jud. Dolj,
tel.:0251 439 234, fax:0251 439 634.

Prezentul Convocator contine 6.274 caractere fãrã spaþii si 7.323
caractere cu spaþii.

Preºedintele Consiliului de Administraþie
Ing. Dinu Danel
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Convocare. Consiliul de Admi-

nistraþie al S.C. NOVUS S.A. Craiova
convoacã Adunarea Generalã Ordi-
narã a Acþionarilor în data de 5.05.2016,
ora 12.00 la sediul societãþii din  str.
Traian Lalescu, Nr. 17, Craiova, jude-
þul Dolj. Ordinea de zi este urmãtoa-
rea: 1. Raportul de gestiune al Consi-
liului de Administraþie pe anul 2015; 2.
Raportul Comisiei de Cenzori pe anul
2015; 3. Aprobarea bilanþului contabil
al contului de profit ºi pierderi pe anul
2015; 4. Aprobarea bugetului de veni-
turi ºi cheltuieli pe anul 2016. 5. Apro-
barea programului de investiþii ºi re-
paraþii pe anul 2016. 6. Aprobarea or-
ganigramei societãþii – 2016. 7. Alege-
rea Consiliului de Administraþie.8. Sta-
bilirea indemnizaþiei membrilor C.A.
ºi a Comisiei de Cenzori. 9. Diverse.
Dacã nu sunt îndeplinite condiþiile sta-
tutare, aceasta va avea loc a doua zi
la ora 12.00, în acelaºi loc ºi cu ace-
eaºi ordine de zi.

INFORMARE. Aceastã informare
este efectuatã de COMUNA ROBÃ-
NEªTI ce intenþioneazã sã solicite de
la Administraþia Naþionalã “Apele Ro-
mâne” – Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu aviz de amplasament pentru
realizarea lucrãrilor cuprinse în pro-
iectul POD PESTE PÂRÂUL VLAªCA
PE STRADA BISERICII ÎN SAT GOL-
FIN, COMUNA ROBÃNEªTI, JUDE-
ÞUL DOLJ, amplasat în comuna Ro-
bãneºti, judeþul Dolj. Aceastã investi-
þie este nouã. Aceastã solicitare de
aviz este conformã cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la urmã-
toarea adresã: PRIMÃRIA COMUNEI
ROBÃNEªTI, str. Traian Vuia, nr. 96,
jud. Dolj. Persoanele care doresc sã
transmitã observaþii, sugestii ºi reco-
mandãri se pot adresa  solicitantului
la adresa mai sus-menþionatã, sau la
numãrul de telefon 0251-456289.

Miu Mãdãlina anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: „CONTRUIRE HALÃ PRE-
LUCRARE LEMN ªI SEDIU BIROURI”
propus a fi amplasat în COMUNA
VÂRVORU DE JOS, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul propus pot
fI consultate la sediul APM Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº nr. 1 ºi la
sediul primãriei Vârvoru de Jos în zi-
lele de luni - joi, între orele 800 - 1600 ºi
vineri între orele 800 - 1400.Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM DOLJ, str. Petru Rareº, nr. 1.

Compania de Apã Oltenia SA,
Craiova, str. Brestei, nr.133, judeþul
Dolj, anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a
acordului de mediu pentru investiþia
aferentã „PROIECTULUI  REGIONAL
DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTU-
RII DE APÃ ªI APÃ UZATÃ DIN JUDE-
ÞUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014 – 2020”
în vederea execuþiei lucrãrilor: “Ex-
tinderea sistemelor de apã potabilã ºi
canalizare apã uzatã menajerã”, pro-
pus a fi amplasat în Comuna Coþofe-
nii din Dos. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la se-
diul APM Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1, zilnic între orele 9-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

PETCU GEANINA MARINELA cu
domiciliul în Craiova strada Arþaru-
lui, Nr. 28 anunþã publicul interersat
asupra elaborãrii primei versiuni a
PUZ” SUPRAETAJARE IMOBIL EXIS-
TENT D+P+4E LA D+P+6E – 7,8 RE-
TRASE . Consultarea primei versiuni
se poate realiza la sediul A.P.M. str.
Petru Rareº Nr.1, Craiova site-ul APM
DOLJ http// apmdj.anpm.ro. Comen-
tariile ºi sugestiile se vor transmite
în scris la sediul APM Dolj în termen
de 15 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.

Anunþul tãu!
1.Informaþii generale privind

concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numãrul de te-
lefon, telefax ºi/sau adresa de e-
mail ale persoanei de contact: Co-
muna Valea Stanciului, prin Con-
siliul Local al comunei Valea Stan-
ciului, cu sediul în comuna Valea
Stanciului, str. Arh. Cezar Lãzãres-
cu, nr. 120, judeþul Dolj, tel.
0251.352.025, e-mail: valea_stan-
ciului@cjdolj.ro. 2.Procedura apli-
catã pentru atribuirea contractului
de concesiune de bunuri proprie-
tate publicã: licitaþie publicã. 3.
Data publicãrii anunþului de licita-
þie/anunþului negocierii directe în
Monitorul Oficial al României, Par-
tea a VI-a: 31/03/2016, Monitorul
Oficial 63. 4. Criteriile utilizate pen-
tru determinarea ofertei câºtigã-
toare: redevenþa cea mai mare. 5.
Numãrul ofertelor primite ºi al ce-
lor declarate valabile: 3 (trei). 6. De-
numirea/numele ºi sediul/adresa
ofertantului a cãrui ofertã a fost de-
claratã câºtigãtoare: D-na Danciu
Alina Iuliana, cu domiciliul în comu-
na Valea Stanciului, str. Bonturei-
lor, nr. 3, jud. Dolj. 7. Durata con-
tractului: 49 ani. 8. Nivelul redeven-
þei: 250 Euro/an. 9.Denumirea, adre-
sa, numãrul de telefon, telefax ºi/
sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigii-
lor apãrute ºi termenele pentru se-
sizarea instanþei: Judecãtoria Cra-
iova, strada Alexandru Ioan Cuza,
nr. 20, jud. Dolj, email: judecato-
ria.craiova@just.ro, tel/fax: 0251/
414.060. 10. Data informãrii ofertan-
þilor despre decizia de stabilire a
ofertei câºtigãtoare: 20/04/2016. 11.
Data transmiterii anunþului de atri-
buire cãtre instituþiile abilitate, în ve-
derea publicãrii: 25/04/2016.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

OFERTE SERVICIU
Angajez personal
frizerie / coafurã,
manichiurã, pedi-
chiurã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat
la un patron cu ma-
ºina proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Fac menaj la bã-
trâni. Telefon: 0749/
545.425.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Ex-
clus agenþii. Tele-
fon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/ 995.125.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã mobilatã
3 camere, sat Mo-
goºeºti, comuna
Goieºti - Dolj. Tele-
fon: 0351/460.839;
0760/ 024.474.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravilan
4100 mp  la10 km
Craiova cu pomi, vie,
grãdinã flori. Telefon:
0727/884.205.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.

Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua
Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea
Secui. Preþ convena-
bil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul
Istoric. Telefon: 0744/
581.777.

AUTO
STRÃINE

Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii
la telefon: 0768/
954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat;
6 airbaguri; - Gea-
muri Electrice; Inchi-
dere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700
Euro, negociabil.
Relatii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând þuicã. Telefon:
0747/674.714; 0745/
751.558.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând gãini pitice
COCHINCHINA ou-
toare. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 12 bucãþi tabu-
rele din lemn mela-
minat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Producãtor - vând
puiet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi
cepe florifere chipa-
roase (tuberoze)
anul III. Telefon: 0727/
714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând 8 jaluzele metali-
ce (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.

Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 1 loc de veci
Cimitir Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã
de piele de cãprioa-
rã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cu-
sut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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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.

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

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

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

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

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

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

Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Caut electrician pentru
un Volvo, cãrucior pen-
tru copii, televizor Gol-
dstar, maºinã de cusut
Ileana, bicicletã copii, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, decomanda-
te, etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer con-
diþionat, liniºte ºi igie-
nã deplinã, înconjurat
de verdeaþã. Telefon:
0722/956.600.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
ultracentral. Prefer fa-
milie intelectuali. Tele-
fon: 0756/790.172.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut camerã. Telefon:
0764/308.822.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren pentru
amplasare a 5 maga-
zine între blocuri vad
foarte bun. posibilitate
de cumpãrare. Tele-
fon: 0761/665.763.
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Te-
lefon: 0744/629.775.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi pentru
bibliotecã. Telefon: 0351/
449.469 dupã ora 20,30.

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

PIERDERI
Pierdut certificat de în-
registrare al S.C.
AGM METAL PRO-
DUCTION SRL,
având  CUI 17610089
ºi J16/ 1094/ 2005. Se
declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Desearã iau startul semifinalele UEFA
Champions League, iar Manchester City,
formaþie ajunsã în premierã în aceastã
fazã, primeºte vizita lui Real Madrid, cea
mai galonatã echipã din istoria întrecerii,
cu 10 trofee. Meciul va fi marcat de re-
venirea în oraºul englez a starului portu-
ghez Cristiano Ronaldo, care a fãcut is-
torie, în tricoul rivalei lui City, United,
între 2003 ºi 2009,

Statistica consemneazã o singurã “du-
blã” între Real Madrid ºi Manchester City,
în grupele ediþiei 2012-2013. Atunci, “ga-
lacticii” se impuneau cu 3-2, pe “Berna-
beu”, pentru ca mai apoi meciul sã se în-
cheie nedecis, 1-1.

În precedentele faze eliminatorii, City
le-a lãsat în urmã pe Dinamo Kiev (3-1
d. ºi 0-0 a.) ºi pe Paris SG (2-2 d. ºi 1-0
a.), în timp ce madrilenii au barat drumul
Romei (2-0 d. ºi 2-0 a.) ºi al lui Wolfsburg
(0-2 d. ºi 3-0 a.).

Ambele combatante sunt pe 3 în com-

“Galacticii”, printre “cetãþeni”“Galacticii”, printre “cetãþeni”“Galacticii”, printre “cetãþeni”“Galacticii”, printre “cetãþeni”“Galacticii”, printre “cetãþeni”
petiþiile interne, însã doar Real mai sperã
la titlu, fiind la doar un punct de Barcelo-
na ºi Atletico. În weekend, City a trecut
la scor de Stoke City, 4-0 acasã, tot un
succes, dar mult greu conturat, înregis-
trând ºi Real Madrid, 3-2, dupã 0-2, pe
terenul rivalei locale Rayo Vallecano.

Dacã pentru partida de desearã spa-
niolii nu au absenþi cerþi, britanicii sunt
vãduviþi în continuare de cãpitanul Kom-
pany (nerefãcut dupã o accidentare mai
veche) ºi rãmâne de vãzut dacã vor miza
pe Sterling, ºi el cu probleme mai vechi,
dar prezent pe banca de rezerve în me-
ciul cu Stoke.

Partida de pe “City of Manchester Sta-
dium” va fi condusã de o brigadã dun
Turcia, cu Cuneyt Cakir la centru.

15 meciuri are Man. City de-a lungul
istoriei în compania formaþiilor spanio-
le, înregistrând un bilanþ de 5 victorii, 3
tremize ºi 7 înfrângeri, cu un golaveraj
egal 24. Pe teren propriu, “cetãþenii” au

o linie de 3-2-2.
32 de jocuri are Realul în faþa echipe-

lor din Insulã, 13 victorii, 9 remize ºi 10
egaluri, golaveraj 47-38. În deplasare, gru-

parea “blanco” are o linie de 6-3-5.
Cealaltã semifinalã, Atletico Madrid

– Bayern Munchen, pleacã la drum mâi-
ne searã.

Manchester City – Real Madrid, astãzi, ora 21:45, PRO TV, Dolce Sport 1

Boxerul Viorel Fîciu, fost la CSM Craiova ºi legitimat în
urmã cu douã luni la SCM Bacãu, ºi-a adjudecat medalia
de aur la Cupa României de tineret, competiþie gãzduitã
chiar de urbea moldavã, în perioada 17-22 aprilie.

Craioveanul, în vârstã de 16 ani, a concurat la categoria
64 de kilograme ºi a rãpus patru rivali pânã sã punã mâna
pe râvnitul titlu. În finalã, Fîciu, care este pregãtit de
reputatul tehnician Relu Auraº, a rãsturnat mai toate
previziunile, provocându-i întâiul eºec, dacã vine vorba de
un meci disputat în România, lui Florin ªchipu, de la CSM
Cãlãraºi. ªchipu obþinuse rezultate notabile ºi pe plan
internaþional, având drept punct de referinþã o medalie de
bronz cuceritã în 2014 la Campionatele Europene de juniori
de la Anapa (Rusia).

“Mã bucur mult, e o realizare importantã. A fost o
competiþie de înalt nivel, deoarece mulþi dintre competitori
vor trece la seniori de la anul. Domnul antrenor are mare
încredere în mine ºi mã bucur cã nu i-am înºelat aºteptãri-
le”, a spus Viorel Fîciu, care este mezinul centrului bãcãuan.

Eliminatã în optimile turneului
WTA de la Stuttgart, Simona Ha-
lep a coborât o poziþie în clasa-
mentul mondial, de pe locul 6 pe
7 (a fãcut rocadã cu Petra Kvi-
tova), aceasta reprezentând cea
mai slabã clasare din martie 2014
încoace.

Celelalte românce aflate prime-
le 100 sunt: Monica Niculescu –
locul 31 (în staþionare), Irina Begu
– locul 35 (de asemenea în staþio-
nare) ºi Alexandra Dulgheru – lo-
cul 98 (în regres trei poziþii).

Top 10 mondial dat publicitãþii
ieri: 1. Serena Williams (SUA –

BOX: Craioveanul Viorel Fîciu, medaliat
cu aur la Cupa României de tineret

Halep a coborât pe locul 7
în clasamentul WTA

8.625p), 2. Agnieszka Radwan-
ska (Polonia – 5.775p), 3. Ange-
lique Kerber (Germania –
5.740p), 4. Garbine Muguruza
(Spania – 4.876p), 5. Victoria
Azarenka (Belarus – 4.530p), 6.
Petra Kvitova (Cehia – 3.947p),
7. Simona Halep (3.660p), 8. Ro-
berta Vinci (Italia – 3.615p), 9.
Maria ªarapova (Rusia – 3.431p),
10. Belinda Bencic (Elveþia –
3.340p).

În clasamentul Road to Singa-
pore, pentru Turneul Campioane-
lor, Simona Halep este doar pe
locul 29.

SERIA 1 – Etapa a 20-a
Viitorul Dobridor – Avântul Rast

2-2, Vânãtorul Desa – Viitorul Vâr-
top 3-1, Flacãra Moþãþei – SC Po-
iana Mare 4-2, Victoria Pleniþa –
Progresul Ciupercenii Vechi 7-1,
Fulgerul Maglavit – Avântul Giube-
ga 3-4, Recolta Galicea Mare – Vi-
itorul Ciupercenii Noi 3-0, Unirea
Vela – Voinþa Caraula 0-2.

Clasament (primele 5): 1. Po-
iana Mare 47p, 2. Rast 47p, 3. Ple-
niþa 42p (- 1 joc), 4. Giubega 40p,
5. Moþãþei 37p (- 1 joc).

SERIA 2 – Etapa a 23-a
Dunãrea Gighera – Fulgerul În-

torsura 0-4, Aktiv Padea – Progre-
sul Bãileºti 0-3, Viitorul Mãceºu de
Sus – Recolta Seaca de Câmp 8-3,
Progresul Cerãt – Recolta Mãceºu
de Jos 6-3, Unirea Goicea – Viito-
rul Giurgiþa 3-2, Dunãrea Negoi –
Gloria Catane 1-4, Recolta Urzicu-
þa – Triumf Bârca 2-2. Viitorul Si-
liºtea Crucii a stat.

DIGI SPORT 1

19:00 – FOTBAL – Liga a II-
a: FC Braºov – FCM Baia Mare.

DIGI SPORT 2

13:00, 0:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Rabat, în Maroc:
ziua a 2-a.

DIGI SPORT 3

18:00 – POLO – Liga
Mondialã: România – Ungaria /
19:30 – VOLEI (M) – Divizia
A1, play-off, finala, meci 4:
ACS Municipal Zalãu – SCM U
Craiova.

DIGI SPORT 4

18:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã, play-off,
sferturi de finalã, meci 4:
Dinamo – Steaua / 20:00 –
BASCHET (M) – Euroliga,
play-off, sferturi de finalã, meci
5: Lokomotiv Kuban Krasnodar
– Barcelona.

Clasament (primele 5): 1. Ce-
rãt 58p (- 1 joc), 2. Mãceºu S. 56p,
3. Bãileºti 52p (- 1 joc), 4. Goicea
49p, 5. Urzicuþa 44p.

SERIA 3 – Etapa a 20-a
Progresul Amãrãºtii de Sus –

Avântul Daneþi 3-2, Ajax Dobroteºti
– AS Rojiºte 2-2, Avântul Dobreºti
– Unirea Tâmbureºti 1-0, Viitorul
Gângiova – Victoria ªtiinþa Celaru
1-7. Partidele Victoria Cãlãraºi –
Viitorul Sadova ºi Fulgerul Mârºani
– Unirea Tricolor Dãbuleni nu s-au
disputat, în timp ce Unirea Amã-
rãºtii de Jos a stat.

Clasament (primele 5): 1. Ce-
laru 41p, 2. Amãrãºtii S. 39p (- 1
joc), 3. Dobroteºti 34p (- 1 joc),
4. Tâmbureºti 32p, 5. Sadova 32p
(- 2 jocuri).

SERIA 4 – Etapa a 20-a
Atletico Zãnoaga – Sporting Leu

2-1, Progresul Castranova – Arena
Bulls Preajba 3-0, Viitorul Teasc –

Flacãra Drãgoteºti 2-2, Luceafãrul
Popânzãleºti – Viitorul II Cârcea 0-
3, Viitorul Coºoveni – Voinþa Puþuri
1-1, Progresul Mischii – Avântul
Pieleºti 4-2. Unirea Câmpeni – Vii-
torul Ghindeni nu s-a disputat.

Clasament (primele 5): 1. Cas-
tranova 53p, 2. Cârcea II 44p, 3.
Leu 44p, 4. Mischii 41p, 5. Ghin-
deni 35p (- 1 joc).

SERIA 5 – Etapa a 20-a
AS Pietroaia – AS Greceºti 5-1,

Jiul Breasta – Vulturul Cernãteºti
1-0, AS Scãieºti – Viitorul Valea
Fântânilor 3-0, Voinþa Belcin – Ra-
pid Potmelþu 5-4, Fortuna Craiova
– Inter Secui 1-11. Meciul Voinþa
Raznic – Viitorul ªtiinþa Craiova a
fost amânat, iar. ªtiinþa Calopãr a
stat.

Clasament (primele 5): 1. Se-
cui 42p (- 1 joc), 2. Belcin 38p (- 1
joc), 3. Cernãteºti 36p, 4. Calopãr
30p (- 1 joc), 5. Scãieºti 30p (- 1
joc).

LIGA A V-A
SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 1

19:00 – FOTBAL – Liga a II-
a: FC Braºov – FCM Baia Mare
/ 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Manchester City –
Real Madrid.

EUROSPORT 1

12:00 – SNOOKER –
Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit:
sferturi de finalã / 15:00 –
CICLISM – Turul Turciei:
etapa a 3-a / 16:30, 21:00 –
SNOOKER – CM, la Sheffield:
sferturi de finalã.

EUROSPORT 2

15:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Estoril, în Portu-
galia.

PRO TV

21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Manchester City –
Real Madrid.

LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃ
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Steaua – Viitorul 3-0
Au marcat: Varela 2, Chipciu 28, Tade 67.
Pandurii – Dinamo 0-0
Meciul ASA – Astra s-a jucat asearã.

Play-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-a

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. „U”Craiova8 4 1 3 9-7 29
2. CSMS Iaºi 8 2 4 2 6-5 29
3. CFR Cluj 8 3 4 1 13-4 27
4. Concordia 8 4 3 1 11-6 24
5. Botoºani 8 3 2 3 13-13 24
6. Voluntari 8 3 1 4 7-11 22
7. ACS Poli 8 1 3 4 6-14 19
8. Petrolul 8 2 2 4 5-10 12

Locurile 7 ºi 8 retrogradeazã,
locul 6 disputã un meci de baraj.

Petrolul – FC Botoºani 0-4
Au marcat: Cabrera 25, 49, Fulop 38, Ivanovici 39.
ACS Poli – Chiajna 1-3
Au marcat: Nimely 66 / Milevsky 55, Obodo 73, Odibe 88.
CFR Cluj – CSMS Iaºi 0-0
FC Voluntari – „U” Craiova 0-2
Au marcat: Nuno Rocha 32, Bancu 88.

Play-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-a

Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 7 5 1 1 12-4 42
2. Steaua 8 5 2 1 13-6 39
3. Pandurii 8 2 5 1 9-6 35
4. Dinamo 8 2 5 1 7-8 35
5. Viitorul 8 0 2 6 5-17 25
6. ASA 7 0 3 4 5-10 22

Cu doar un punct obþinut în ul-
timele trei meciuri, Universitatea
Craiova a avut prilejul de a inau-
gura arena Voluntariului, care
poartã numele actualului selecþi-
oner, Anghel Iordãnescu. Daniel
Mogoºanu se aºtepta la o presiu-
ne deosebitã, însã în comuna ilfo-
veanã nu s-au gãsit suficienþi mi-
crobiºti pentru a ocupa cele 4.500
de scaune mãcar la primul meci
oficial.

Faþã de ultima paerioadã, pri-
mul „11” al Craiovei s-a transfor-
mat la Voluntari, din cauze diver-
se: accidentarea lui Straton i-a
prilejuit debutul lui Laurenþiu Po-
pescu, forma slabã a lui Achim ºi
nereuºita reprofilãrii lui Popov l-
au readus pe Dumitraº ca fundaº
dreapta, Bãluþã a rãmas titular ca
ºi la Ploieºti, dar nu datoritã evo-
luþiilor sale, ci fiindcã Mãzãrache
nu e prolific ºi Ivan a fost împins
atacant, lângã Nuno Rocha.

Acka ºi Vãtãjelu
s-au autoaccidentat

Deºi când a prefaþat meciul
Acka vorbea de protejarea lui Po-
pescu la debut, ivorianul a fost
aproape sã-i strice primul meci
încã din start portarului de 19 ani.
Încercând sã-l dribleze pe Grigore
ca ultim apãrãtor, ivorianul a cã-
zut, dar Laurenþiu Popescu a avut
noroc la prima intervenþie, mingea
sãrindu-i în braþe. A fost însã faza
care l-a scos din joc pe stoperul
de 25 de ani, acesta accidentân-
du-se ca ºi anul trecut, în Gruia, în

FC VFC VFC VFC VFC Voluntari –oluntari –oluntari –oluntari –oluntari –
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova
Au marcat: Nuno Rocha 32, Bancu 88.
Stadion: „Anghel Iordãnescu”, spectatori. 3.000.
FC Voluntari: Calancea 7 – Alcenat 6, Þâru 7, Spahija 5, Bar-

na 6 – Moke 7, N. Grigore 5 - L. Rus 5 (75 Filippov) 6, Vl.
Achim 5, Voduþ 4 (64 Tudorie) 6 - Ad. Bãlan 4 (55 Monakana)
5. Antrenor: Ionel Ganea.

Universitatea Craiova: L. Popescu 7 – Dumitraº 6, Popov 7,
Acka 5 (20 Iliev) 7, Vãtãjelu 7 (63 S. Achim) 6 – Bãluþã 8 (77
Mãzãrache) 6, Madson 7, Zlatinski 7, Bancu 8 – Ivan 6, Nuno
Rocha 7. Antrenori: Daniel Mogoºanu.

Arbitru: Cristi Balaj 7.

Universitatea Craiova a stricatUniversitatea Craiova a stricatUniversitatea Craiova a stricatUniversitatea Craiova a stricatUniversitatea Craiova a stricat
sãrbãtoarea ilfovenilor lasãrbãtoarea ilfovenilor lasãrbãtoarea ilfovenilor lasãrbãtoarea ilfovenilor lasãrbãtoarea ilfovenilor la
inaugurarea arenei „Anghelinaugurarea arenei „Anghelinaugurarea arenei „Anghelinaugurarea arenei „Anghelinaugurarea arenei „Anghel
Iordãnescu”, câºtigând cu 2-0,Iordãnescu”, câºtigând cu 2-0,Iordãnescu”, câºtigând cu 2-0,Iordãnescu”, câºtigând cu 2-0,Iordãnescu”, câºtigând cu 2-0,
iar la debut, portarul Popescuiar la debut, portarul Popescuiar la debut, portarul Popescuiar la debut, portarul Popescuiar la debut, portarul Popescu
a apãrat un penaltya apãrat un penaltya apãrat un penaltya apãrat un penaltya apãrat un penalty, în prelungiri, în prelungiri, în prelungiri, în prelungiri, în prelungiri

urma unei complicãri în defensivã,
atunci Vãtãjelu greºind. Ocazia a
fost una fortuitã, fiindcã Universi-
tatea Craiova a fost cea care a
avut permanent iniþiativa, avanta-
jatã ºi de suprafaþa de joc, una
impecabilã, în ciuda ploii cãzute în
ultimele zile. La prima fazã peri-
culoasã a alb-albaºtrilor, Þâru a
ratat intervenþia pe lansarea lui
Madson, dar Ivan, scãpat singur în
careul advers, a fost complet nein-
spirat. Dumitraº, Ivan ºi Zlatinski
au avut pe rând lovituri libere din
preajma careului, dar nu le-au ges-
tionat deloc în favoarea echipei.
Apoi, Nuno Rocha a fost servit de
Bãluþã, însã fiindcã nu foloseºte
piciorul stâng capverdianul a for-
þat reluarea cu dreptul, total aiu-
rea. Bãluþã a insistat însã cu min-
gile cãtre Rocha ºi o lansare din
propria jumãtate i-a prilejuit gol-
gheterului Craiovei un sprint deci-
siv, încheiat cu mult aºteptatul ºut
cu dreptul, în colþul lung. Cel mai
bun jucãtor al primei reprize, Alex
Bãluþã, a avut ºi el ocazia sa, la
capãtul unei faze cursive, dar ºutul
pe colþul scurt l-a gãsit prompt pe
respingere pe moldoveanul Calan-
cea. Tot Bãluþã a tras ºi primul ºut
al pãrþii secunde, dar ºi atunci
portarul advers a fost pe direcþia
mingii.

Ocazii imense
ratate de alb-albaºtri

Ghinioanele au continuat ºi în
partea secundã pentru craioveni
cu a doua autoaccidentare, Vã-

tãjelu suferind o entorsã dupã ce
a cãlcat greºit în timp ce urmã-
rea o minge. ªtiinþa putea avea
un final liniºtit dacã nu rata trei
ocazii imense în interval de douã
minute. Bancu a scãpat singur,
dar nu i-a ieºit driblingul în faþa
lui Calancea, Ivan a apãrut pe
respingere, ca în faza golului pe
care l-a înscris la Chiajna, anul
trecut, însã finalizarea n-a fost
la fel de precisã ca atunci. În
faza urmãtoare, Zlatinski l-a
gãsit ideal pe Rocha în 6 metri,
dar acesta a ratat dubla, nime-
rindu-l pe goal-keeper-ul gazde-
lor. Cea mai mare ocazie crea-
tã de Volutari a venit în minutul
82, când nou-intratul Filippov a
tras pe lângã poartã din poziþie
bunã. Pe final, gazdele au  for-
þat pe partea lui Dumitraº, obþi-
nând mai multe cornere, la care
apãrarea Craiovei s-a zgâlþâit,
dar a rezistat. Alb-albaºtrii ºi-au
gãsit liniºtea abia în minutul 88,
când Bancu a marcat dupã o
acþiune personalã, în care a dri-
blat ingenios ºi a tras cu dreptul
pe colþul scurt.

Finalul avea sã-i încununeze
debutul lui Laurenþiu Popescu,
cel care a apãrat cu o mascã de
protecþie pe faþã. Portarul de 19
ani l-a faultat în prelungiri pe
Spahija, care putea reduce din
handicap, însã imediat a venit in-
tervenþia perfectã a lui Popescu
la penalty-ul executat de Vlad
Achim. Craiova terminã cu vic-
torie fãrã gol primit, egalând Ia-
ºiul în fruntea ierarhiei play-out-
ului, dar mai cu seamã scapã de
emoþiile retrogradãrii.
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