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- Culmea este că eu fum ez
şi tuşeşte Popescu.

Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro
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naFord Motor Company a început de ieri producţia
de serie a noului motor EcoBoost de 1,5 litri, la fa-
brica sa, de talie mondială, din Craiova, fiind cel
de-al doilea motor realizat aici, după premiatul Eco-
Boost de 1 litru, confirmând încă o dată contribuţia
importantă a uzinei din Craiova în ceea ce priveşte
flexibilitatea sistemului Ford de producţie la nivel

global. Compania Ford a investit la
uzina de la Craiova 50 de milioane de
euro pentru producţia noului motor
EcoBoost de 1,5 litri şi 180 CP. Lan-
sarea noului motor are loc de aproape un an de la
de marare a producţiei motorului EcoBoost de
1 litru care echipează automobilul Ford B Max.

Ucigaşul
ciobanului din
Teslui - 21 de ani
de închisoare

PSD Dolj:
Voluptatea
ambiguităţii

Duminică seara, premierul şi în ace-
laşi timp liderul naţional reales al so-
cial-democraţilor, Victor Ponta, a fost
invitatul moderatoarelor Corina Dră-
gotescu şi Liliana Ruse, la postul Ro-
mânia TV. Prilej de a fi supus unui
asalt de curiozităţi, unele dintre cele
mai diverse şi indiscrete, legate de
Congresul PSD, de relaţiile cu libera-
lii în cadrul USL, de mersul econo-
miei, de instituţionala colaborare cu
preşedintele Traian Băsescu şi câte şi
mai câte. Cu suficient tact bine do-
zat, premierul s-a descurcat onorabil,
evadând cu abilitate din încercările de
capcană ale moderatoarelor.
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$1 EURO ...........................4,3552 ............. 43552
1 lirã sterlinã..........................5,0876.......................50876

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 23 aprilie - max: 22°C - min: 9°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,3382........33382
1 g AUR (preþ în lei).......152,9806......1529806
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Administraþia Naþionalã de Meteorologie a
realizat o estimare a valorilor termice ºi a pre-
cipitaþiilor ce se vor produce în intervalul 22
aprilie - 5 mai, în fiecare regiune a þãrii. Esti-
marea este realizatã folosind produsele nume-
rice ale Centrului european pentru prognoze
pe medie duratã (ECMWF) de la Reading,
Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxi-
me ºi minime, mediate pentru fiecare regiune a
þãrii ºi adaptate local cu modele statistice ºi
sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea
mai ridicatã de apariþie a precipitaþiilor. În Ol-
tenia, în intervalul menþionat, temperaturile
maxime vor creºte de la o medie de 19 grade
înregistratã ieri pânã la 24 grade pe 24 aprilie.
În perioada 23 – 29 aprilie, pe fondul unor mici
variaþii de la o zi la alta, vor fi valori cuprinse
între 24 ºi 26 de grade. Din 30 aprilie tendinþa
este de rãcire treptatã, dar pânã la sfârºitul
intervalului în nici o zi nu se va coborî sub
media de 21 de grade. Temperaturile minime
vor fi ceva mai mici pânã pe 26 aprilie, cu me-
dii regionale între 7 ºi 9 grade, dar în restul
intervalului de prognozã acestea se vor situa
între 10 ºi 13 grade. Va creºte treptate proba-
bilitatea de apariþie a ploilor slabe, mai ales

sub formã de aversã ºi posibil însoþite de des-
cãrcãri electrice, între 27 ºi 29 aprilie ºi dupã
data de 30 aprilie. La munte, temperaturile ma-
xime vor marca o creºtere de la o zi la alta pânã
pe 27 aprilie, de la va-
lori medii de 9 grade
pânã la 17 grade. În in-
tervalul 28 aprilie - 5 mai
valorile termice diurne
vor fi în scãdere trepta-
tã, spre medii de 11 gra-
de. Temperaturile mini-
me vor avea aceeaºi
evoluþie ca ºi cele maxi-
me, adicã vor creºte
pânã pe 27 aprilie, de la
valori medii nocturne de
1...2 grade pânã la 7 gra-
de, iar ulterior vor fi în
scãdere uºoarã,  spre
medii de 5 grade în ulti-
mele douã nopþi ale in-
tervalului de prognozã.
Pe fondul vremii uºor
mai calde decât în mod
obiºnuit la sfârºit de

aprilie ºi început de mai, probabilitatea de apa-
riþie localã a averselor în general slabe ºi a
descãrcãrilor electrice va fi mai ridicatã în cur-
sul sãptãmânii viitoare.

Cum va fi vremea de 1 Mai ºi PaºtiCum va fi vremea de 1 Mai ºi PaºtiCum va fi vremea de 1 Mai ºi PaºtiCum va fi vremea de 1 Mai ºi PaºtiCum va fi vremea de 1 Mai ºi Paºti
Chiþoiu: Am prevãzut 400
milioane lei pentru
despãgubiri privind taxa auto

Vicepremierul Daniel Chiþoiu a de-
clarat, ieri, cã bugetul Fondului de Me-
diu pentru 2013 include suma de 400 de
milioane de lei pentru despãgubirea
persoanelor care au plãtit taxa de pri-
mã înmatriculare ºi cã România trebuie
sã aplice decizia Curþii Europene de
Justiþie pe aceastã temã. „Sumele pen-
tru despãgubiri referitor la taxa auto
sunt prevãzute în bugetul Fondului de
mediu. Noi avem prevãzut în acest an o
sumã de aproape 400 de milioane de lei
pentru despãgubiri tuturor celor care
au plãtit taxa de primã înmatriculare.
Într-adevãr, trebuie sã aplicãm decizia
Curþii Europene de Justiþie”, a spus Chi-
þoiu. Sãptãmâna trecutã, Curtea de Jus-
tiþie a Uniunii Europene a dat dreptate
unei sibience care a dat în judecatã au-
toritãþile române, cerând ca, la restitui-
rea taxei de poluare, sã primeascã ºi o
dobândã calculatã pentru perioada în-
cepând cu plata respectivei taxe.
Senatorii vor lucra
ºi în sãptãmâna
premergãtoare Paºtelui

Conducerea Senatului a revenit asu-
pra deciziei luate sãptãmâna trecutã,
prin care senatorii ar fi avut, în sãptã-
mâna premergãtoare Paºtelui, doar ac-
tivitãþi în circumscripþiile electorale, pro-
gramând ºedinþe de plen pentru zilele
de 29 ºi 30 aprilie. „Programul sãptã-
mânii viitoare - luni ºi marþi, activitate în
plen. A intervenit o modificare. Era un
fel de propunere, sãptãmâna trecutã, de
a fi activitate în teritoriu, dar a apãrut
necesitatea întrunirii plenului. (...) S-a
schimbat ordinea de zi. Am introdus aces-
te ºedinþe de plen legate de nevoia ridi-
catã de Comisia pentru buget, care tre-
buie sã îi audieze pe membrii Consiliu-
lui de Supraveghere Financiarã. Pen-
tru a-i audia, trebuie ca acea comisie sã
lucreze legal, iar Parlamentul trebuie sã
lucreze”, a spus vicepreºedintele Sena-
tului, Cristian Dumitrescu (PSD).

PDL a anunþat ieri cã urma sã
atace la Curtea Constituþionalã a
României (CCR) legea privind re-
stituirea proprietãþilor asumatã de
Guvern, invocând motive de ne-
constituþionalitate atât procedura-
le, cât ºi de fond, potrivit prim-vi-
cepreºedintelui democrat-liberal
Liviu Negoiþã. „Sunt douã tipuri
de motive, motive de fond ºi moti-
ve de procedurã. Dacã ar fi sã ne
referim la motive de procedurã, prin
aceastã asumare noi spunem cã se
încalcã Decizia 1431/3.11.2010 a
CCR, ºi anume: angajarea rãspun-
derii de cãtre Guvern în faþa Parla-
mentului în temeiul art.114 din
Constituþie este neconstituþiona-
lã, întrucât proiectul se aflã în pro-
ces de legiferare la Senat. Aºa cum
ºtiþi, PDL a depus în 2010 un pro-
iect de lege pe aceastã temã, el se
aflã în proces de dezbatere, în pro-
ceduri parlamentare. A fost igno-

PDL a atacat la CCR legea privind
restituirea proprietãþii, pentru care
Guvernul ºi-a asumat rãspunderea

Preºedintele PNL, Crin Antones-
cu, a declarat, ieri, cã este normal ca
PSD ºi PNL sã meargã pe liste sepa-
rate la europarlamentare, dar cã ar fi
fost de preferat un anunþ fãcut de
cãtre USL, nu unilateral, doar de
PSD. De asemenea, liderul liberali-
lor a subliniat cã formaþiunea sa nu
este de acord cu începerea de ieri a
campaniei electorale pentru euro-
parlamentare. „Sper cã Ponta a vor-
bit simbolic, nu este nevoie de o
campanie de un an”, a spus Anto-
nescu. Potrivit acestuia, campania
pentru alegerile europarlamentare
din 2014 ar trebui sã înceapã în pri-
mãvara anului viitor.  „Campanie

Antonescu: Nu suntem de acord
cu începerea de azi a campaniei

pentru europarlamentare
cred cã trebuie fãcutã atunci. Nu o
campanie de un an pentru alegerile
europarlamentare este prioritatea
noastrã azi în USL. Nu cred cã este
nici prioritatea USL, nici a lui Victor
Ponta sau a PSD-ului, nu cred cã
este nici prioritatea Guvernului. Prio-
ritatea noastrã este coeziunea ºi
coerenþa ºi succesul actului de gu-
vernare. Prioritatea noastrã este
modificarea Constituþiei, prioritatea
noastrã este regionalizarea, adicã
toate acele mari proiecte pentru care
am cerut votul cetãþenilor, pentru
care l-am primit, pentru care dispu-
nem astãzi de o majoritate parlamen-
tarã fãrã precedent ºi de un guvern

foarte puternic, care este
susþinut de aceastã ma-
joritate”, a spus Anto-
nescu. Preºedintele PSD,
Victor Ponta, a declarat,
sâmbãtã, la Congresul
partidului, cã de luni (n.r.
- ieri) partidul intrã în
campanie electoralã pen-
tru alegerile europarla-
mentare, arãtând cã PSD
nu se va mai afla în luna
mai 2014 sub „umbrela
USL”. Duminicã seara,
Ponta a subliniat cã lip-
sa de solidaritate din
PNL, în urma cãreia mai
mulþi liberali criticã Gu-
vernul, îi va costa pe li-
berali în preferinþele elec-
torale ºi implicit pe Crin
Antonescu, precizând cã
în acest moment raportul
electoral este de 2 la 1
între PSD ºi PNL.

rat acest fapt ºi Guvernul a venit
peste aceastã procedurã ºi ºi-a
asumat rãspunderea”, a explicat
Negoiþã ieri. Actul normativ men-
þionat mai încalcã, în opinia PDL,
„art.15, alineat 2 din Constituþie.
Deciziile irevocabile ale consiliilor
locale date în temeiul Legii 10/2001
pot fi atacate doar la instanþele de
contencios-administrativ. Comisia
Naþionalã constituitã în temeiul
prezentei legi (...) poate invalida
în mod ilegal deciziile irevocabile
ale comisiilor locale. (...) Prin art.
45 din prezenta lege cel care do-
bândeºte proprietatea asupra unui
bun este obligat sã-i menþinã afec-
taþiunea timp de 10 ani, încãlcân-
du-se astfel dreptul de proprietate
deplinã, ºi anume dreptul la pose-
sie, folosinþã ºi dispoziþie, care ar
trebui sã fie atribute de neîngrãdit
asupra unui bun în aceea ce pri-
veºte un proprietar”.

Ministrul Apãrãrii Naþionale,
Mircea Duºa, a declarat ieri pen-
tru Agerpres cã România ar urma
sã aibã o escadrilã de 12 avioane
de tip F-16 achiziþionate din Portu-
galia, avioane ce vor putea fi folo-
site din 2017, atunci când va expi-
ra resursa de zbor a aparatelor MIG
21 Lancer. „Un punct aparte în dis-
cuþiile noastre (n.r. - cu omologul
portughez) a fost cel legat de de-
rularea programului referitor la în-
zestrarea Armatei Române cu o es-
cadrilã de avioane de tip F-16. Dis-
cuþiile se poartã, deocamdatã, la
nivel tehnic. Urmeazã, probabil pe
la sfârºitul lunii mai, sã finalizãm
documentele cu partea portughe-
zã ºi ulterior cu partea americanã,
pânã în septembrie, astfel încât din
acest an sã reluãm programul de
înzestrare cu avioane multirol, la
nivelul unei escadrile însemnând
12 avioane. În momentul în care

vor fi finalizate toate negocierile,
vom discuta ºi despre sume. În
acest pachet intrã ºi pregãtirea pi-
loþilor, ºi mentenanþã ºi moderni-
zare ºi tot. Avioanele le vom putea
folosi în momentul în care va expi-
ra resursa pe care noi o avem în
momentul de faþã pe aparatele MIG
21 Lancer. Atunci vom avea ºi o
escadrilã pentru poliþia aerianã cu
avioane multirol, cu aproximaþie
în anul 2017”, a declarat Duºa.
România ºi Portugalia au ca ter-
men luna iunie pentru finalizarea
negocierilor privind achiziþiona-
rea avioanelor de tip F 16, apara-
tele urmând a fi cumpãrate la mâna
a doua de la portughezi. Minis-
trul Apãrãrii Naþionale a efectuat,
marþea trecutã, o vizitã oficialã în
Portugalia, la invitaþia omologu-
lui sãu, José Pedro Aguiar-Bran-
co, ocazie cu care au discutat ºi
acest subiect.

Duºa: România ar urma sã aibã o
escadrilã de 12 avioane de tip F-16

PDL va depune astãzi, la Camera Deputaþilor, o moþiune simplã
având ca subiect eºecul Guvernului în ceea ce priveºte implementa-
rea managementului privat în companiile de stat, a declarat ieri
deputatul Alexandru Nazare, vicepreºedinte PDL, într-o conferinþã de
presã la finalul Biroului Permanent Naþional al partidului.

Moþiune simplã pe tema managementului
privat la companiile de stat
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Duminicã searã, premierul ºi în ace-
laºi timp liderul naþional reales al so-
cial-democraþilor, Victor Ponta, a fost
invitatul moderatoarelor Corina Drãgo-
tescu ºi Liliana Ruse, la postul Româ-
nia TV. Prilej de a fi supus unui asalt
de curiozitãþi, unele dintre cele mai di-
verse ºi indiscrete, legate de Congre-
sul PSD, de relaþiile cu liberalii în ca-
drul USL, de mersul economiei, de in-
stituþionala colaborare cu preºedintele
Traian Bãsescu ºi câte ºi mai câte. Cu
suficient tact bine dozat, premierul s-a
descurcat onorabil, evadând cu abili-
tate din încercãrile de capcanã ale mo-
deratoarelor. Spre deosebire de nu pu-
þinii colaboratori ai sãi de partid, Vic-
tor Ponta lasã impresia cã are respect
pentru expresia vorbitã ºi cuvânt în ge-
nere, se exprimã uneori alegoric, ºtie
sã ºi tacã, sã asculte interlocutorii, dar
mai ales sã evite stereotipiile. Ce a
spus, între altele, Victor Ponta? Cã nu
poþi schimba din funcþie un lider
care þi-a câºtigat alegerile politice

ºi asta este valabil peste tot în Eu-
ropa. Când însã pierzi alegerile, atunci
de bunã seamã îþi depui mandatul. Ra-
þionament perfect, chiar dacã Victor
Ponta s-a avut în vedere ºi pe sine, în
sensul cã n-a avut nici un contracan-
didat la funcþia de lider naþional, argu-
mentaþia oferitã fiind suficientã, logi-
cã ºi... notorie. Guvernarea e mult mai
dificilã decât opoziþia ºi schimbarea oa-
menilor aparþinând fostei puteri nu în-
seamnã neapãrat schimbarea în bine
a þãrii. ªi Victor Ponta a þinut sã „pan-
seze” cu tact supãrarea perdanþilor la
funcþia de vicepreºedinte al partidu-
lui, între care s-a aflat ºi Ion Priotea-
sa, preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj ºi „încã” preºedintele PSD Dolj.
Cu multe, dacã nu chiar inegalabi-
le, izbânzi în palmares. Dacã ple-
cãm de la premisa de bunã credinþã a
liderului naþional de partid Victor Pon-
ta, Ion Prioteasa trebuia sfãtuit, din
raþiuni tehnice..., sã nu candideze la
funcþia de vicepreºedinte naþional, ci

doar la cea de vicepreºedinte regio-
nal. Sau deloc. Fiindcã o problemã tot
se ivea: Doljul putea apãrea, ca nici
un alt judeþ din þarã, cu trei vicepre-
ºedinþi (doi naþionali – Lia Olguþa Va-
silescu ºi Valeriu Zgonea ºi unul re-
gional), iar Gorjul, judeþul în care Vic-
tor Ponta este deputat, cu nici unul.
Adicã loialitatea celor de acolo rãmâ-
nea nerãsplãtitã. Oltul a pãrut bran-
ºat mai degrabã la opþiunile vicepre-
mierului ºi preºedinte executiv Liviu
Dragnea, care a fãcut ºi desfãcut cu
dezinvolturã jocuri. Cum s-a votat me-
ritã comentat, dar e o treabã exclusiv
a social-democraþilor. ªi am putea
vorbi mai degrabã de voluptatea am-
biguitãþii. Urmeazã acum conferinþa
judeþeanã a social-democraþilor doljeni,
amânatã din raþiuni tehnice. Care va
fi deznodãmântul ei rãmâne de vãzut.
În mai multe rânduri, premierul Victor
Ponta a fost auzit exprimându-se flu-
ent într-o limbã strãinã, fie în france-
zã, în recenta vizitã la Paris, fie în en-

glezã, în deplasãrile la Bruxelles, fie
în italianã. Un adevãrat poliglot. Cu re-
zonabile cunoºtinþe, de la o vreme, ºi
în economie. Cum se simte înconjurat
de îndãrãtnici, desfiguraþi de propria
indigenþã, dinaintea cãrora bunul gust
intrã în comã, nu ºtim. Sigur, politica
nu se face cu juni primi, ci cu oameni
pragmatici, eficienþi, devotaþi cauzei,
iar a umbla cu exigenþe de aceastã fac-
turã e ca ºi cum ai cultiva un angelism
inadecvat ºi perdant. Ultimul lider co-
munist al Doljului, universitar, om ex-
trem de inteligent, spunea într-o împre-
jurare: Ignorantia non est argumen-
tum. Starea activiºtilor de partid era
de extaz înflorat. Dacã Victor Ponta
le spune aºa ceva alor sãi, unii chiar
din pãrþile locului, de ineluctabilã obrãz-
nicie, intrã într-o stare de beautitudine
sau fac broasca pe parchet, mai ales
cã ei clameazã „modernizarea”. În ce
mãsurã sunt ºi utili stângii doljene, dar
mai ales oamenilor, doar timpul va da
un rãspuns.

În judeþul Dolj, pe parcursul
anului trecut ºi în prima parte a
lui 2013, s-au înregistrat 107
cazuri posibile de rujeolã, din
care 88 cazuri (82%) s-au
confirmat cu laboratorul, iar 19
s-au infirmat.

În ceea ce priveºte rubeola,
primele cazuri în judeþul Dolj s-
au înregistrat începând cu luna
decembrie a anului 2011, când
au fost diagnosticate ºase
persoane cu aceastã afecþiune.
Apoi, în perioada ianuarie – mai
2012 a avut loc o adevãratã
explozie a numãrului de cazuri,
nu mai puþin de 1.383 de doljeni
fiind suspecþi de rubeolã. În
cele din urmã, 97% dintre
aceste cazuri, adicã 1.332
cazuri s-au confirmat, fie cu
laboratorul, fie prin link epide-
miologic, iar 3% s-au infirmat.
Formele de boalã au fost uºoare
la majoritatea cazurilor, cu
izolare la domiciliu, doar o micã
parte din cazuri au necesitând
internare în Spitalul de Boli
Infecþioase „Victor Babeº” din
Craiova.

În privinþa procentului de
neprezentare la vaccinare care
a constituit una din cauzele
neatingerii þintei de acoperire
ROR la 24 de luni (unde este
cazul), judeþul Dolj ocupã o

Dupã ce anul trecut Doljul, ca mai
toate judeþele din þarã, s-a confrun-
tat cu o adevãratã epidemie de ru-
beolã ºi rujeolã, medicii atrag aten-
þia asupra rolului foarte important
pe care îl are vaccinarea în preveni-

rea unor astfel de probleme medica-
le. Ieri, reprezentanþii Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj au prezentat
câteva data referitoare la acoperi-
rea vaccinalã în judeþ, dar ºi la nivel
naþional.

poziþie bunã, rata de neprezen-
tare fiind doar de 12,5%.

Cu toatea acestea, potrivit
epidemiologilor din cadrul Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã Dolj
rãmâne un obiectiv atingerea
pragului minim de acoperire
vaccinalã recomandat de Organi-
zaþia Mondialã a Sãnãtãþii.

Trebuie menþionat faptul cã,
în România, vaccinarea împotri-
va rubeolei ºi a rujeolei este
gratuitã fiind inclusã în Progra-
mul Naþional de Imunizare.

Refuzul sau neprezentarea,
printre cauzele nevaccinãrii

Dupã o creºtere de aproape
25 de ori a numãrului cazurilor
de rujeolã ºi de aproape 13 ori a

incidenþei rubeolei, în 2011 faþã
de 2010, statisticile epidemiolo-
gice din intervalul noiembrie
2011 – octombrie 2012 indicau
o situaþie staþionarã în privinþa
rujeolei ºi o situaþie criticã în
privinþa rubeolei, România
plasându-se printre þãrile cu cea
mai mare incidenþã în contextul
celor 29 de þãri UE/EEA (UE
27 + Norvegia, Islanda).

Incidenþa crescutã a rubeolei
ºi rujeolei în România este,
potrivit specialiºtilor, direct
legatã de gradul redus al
acoperirii vaccinale la toate
vârstele, ceva mai mult de 90%
în 2011 ºi semnificativ sub þinta
de 95% stabilitã de Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii. Principa-

lele motive ale nevaccinãrii
conform vârstei au fost insufi-
cienþa stocurilor de vaccin ROR
ºi neprezentarea sau refuzul
vaccinãrii  la copiii de un an,
precum ºi la cei de 2 ani.

Sãptãmâna Europeanã
a Vaccinãrii, marcatã
ºi în judeþul Dolj

Tocmai din acest motiv,
Sãptãmâna Europeanã a
Vaccinãrii  (EIW), marcatã în
perioada 22-28 aprilie a.c., are
drept temã în 2013 eliminarea
rujeolei ºi rubeolei. Ambele sunt
considerate boli infecþioase,
prima foarte contagioasã
afectând cu precãdere copiii cu
vârsta de pânã la 9 ani, cea de-
a doua cu evoluþie mai ales la
adolescenþi ºi adulþii tineri.

Scopul generic al Sãptãmânii
Europene a Vaccinãrii în 2013
este stimularea creºterii acope-
ririi vaccinale, cu precãdere la

populaþiile vulnerabile sau greu
accesibile, în timp ce pe plan
naþional efortul trebuie îndreptat
cãtre mãsurile vaccinale
susþinute atât împotriva rubeolei
cât ºi a rujeolei.

„Începând cu anul 2006, în
luna aprilie, în toate þãrile
Uniunii Europene este marca-
tã Sãptãmâna Europeanã a
Vaccinãrii. Imunizarea trebuie
sã rãmânã o prioritate iar un
obiectiv rãmâne conºtientiza-
rea tuturor factorilor cu privire
la importanþa imunizãrii ºi
asupra creºterii acoperirii
vaccinale în rândul copiilor din
grupurile defavorizate. Impor-
tanþa acestui act medical în
prevenirea unor boli sau a
unor epidemii este determi-
nantã”, a explicat dr. Narcisa
Dinicã, consilier superior în
cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj.

RADU ILICEANU
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Scandal, ieri dimineaþã, pe holul ITM Dolj.
Doi angajaþi ai instituþiei, Mihail Mohora,
tatãl actualului ºef al instituþiei ºi Marius
Þecu, aflat, oficial, în concediu, s-au luat la
harþã din cauza concursului pentru ocupa-
rea funcþiei de inspector-ºef al ITM Dolj.
Mai exact, Marius Þecu, al cãrui dosar a
fost respins întrucât nu îndeplinea condiþia
legatã de studiile absolvite, i-ar fi reproºat
lui Mohora cã din cauza lui s-a întâmplat
acest lucru ºi cã, oricum, a depus contesta-
þie împotriva respingerii dosarului. Repro-
ºurile dintre cei doi s-au transformat rapid
în înjurãturi, Marius Þecu declarând cã a
fost chiar lovit de Mohora. Un angajat al
ITM a sunat pe 112 anunþând scandalul,
însã pânã au ajuns la faþa locului poliþiºtii
Secþiei 4 Craiova, se liniºtiserã „apele”. Nici

Concursul pentru ocuparea funcþiei de inspector-ºef al Inspectora-
tului Teritorial de Muncã (ITM) Dolj, încinge spiritele pe holurile in-
stituþiei. Asta pentru cã, ieri dimineaþã, Marius Þecu, angajat în ca-
drul instituþiei, s-a apucat la ceartã cu Mihail Mohora, ºi el angajat,
dar ºi tatãl actualului ºef al ITM Dolj. Schimbul de replici „savuroa-
se” dintre cei doi s-a finalizat cu palme, cel mai „ºifonat” din toatã
povestea ieºind Þecu, al cãrui dosar a fost respins ºi care s-a ales ºi
cu buza spartã. Pânã la finalul zilei, nici unul dintre „combatanþi” nu a
depus plângere la Poliþie pentru lovire.

unul dintre cei doi nu a depus plângere,
Marius Þecu declarând cã va obþine, mai
întâi, certificat medico-legal.

„Am fost sesizaþi cu privire la scandal
prin 112, în jurul orei 09.00, însã când a
ajuns la faþa locului echipajul din cadrul
Secþiei 4 Poliþie Craiova, conflictul fusese
aplanat. Nici unul dintre cei doi angajaþi ai
ITM care se pare cã au fost implicaþi în
altercaþie nu a depus plângere”, a declarat
comisar-ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

„Bãtãlia” pentru ocuparea funcþiei de
inspector-ºef al ITM Dolj, programatã
pentru 25 aprilie a.c., se va da între Lorena
Ghiluº ºi Cãtãlin Mohora.

CARMEN ZUICAN

S-au luat la harþã din cauza
concursului pentru ºefia ITM Dolj

Brigada 2 Infanterie “ROVINE” din Craiova a or-
ganizat ieri, în poligonul Balta Verde (poligon situat
la intrarea în localitatea Podari), Cupa presei la tir.
În cadrul competiþiei, jurnaliºtii craioveni au executat
trageri cu armamentul individual de infanterie utilizat
de militarii români din cadrul Forþelor Terestre în tea-
trele de operaþii internaþionale. Activitatea s-a înscris
în seria manifestãrilor dedicate sãrbãtoririi Zilei Forþe-
lor Terestre Române - 23 aprilie, al cãror patron spiri-
tual ºi ocrotitor este Sfântul Mare Mucenic Gheor-

Cupa  p rese i  la  t i r  o rgan i za tã
de  B r igada  2  In fan te r i e  “ROVINE”

ghe, Purtãtorul de biruinþã. În acest con-
text, astãzi, între orele 10.00 – 14.00, la sediul
Batalionului 20 Infanterie „Scorpionii Negri”
din Craiova, str. Caracal nr. 148, se va desfã-
ºura Ziua Porþilor Deschise unde locuitorii
municipiului Craiova vor putea vizita cazar-
ma Scorpionilor Negri, vor putea urmãri pre-
zentãri de tehnicã ºi echipamente militare
din dotarea Forþelor Terestre, precum ºi exer-
ciþii demonstrative ale militarilor craioveni
de tip Drill-Team. De asemenea Muzica
Militarã a garnizoanei Craiova va susþine
un program muzical aniversar. Începând cu

ora 11.00, la Cercul Militar din Craiova, str. Tabaci nr.2,
se va desfãºura un simpozion dedicat Zilei Forþelor
Terestre Române, eveniment la care sunt invitaþi vete-
rani de rãzboi, cadre militare în activitate, rezervã ºi
retragere iar  între orele 20.15 – 21.15 militarii garnizoa-
nei Craiova organizeazã retragerea cu torþe pe traseul
str. Amaradia - Calea Bucureºti - str. Unirii - Cercul
Militar din Craiova (cu plecare de la sediul Brigãzii 2
Infanterie „Rovine” situat în str. Amaradia, nr. 48).

MARGA BULUGEAN

În perioada 22-26 aprilie a.c., la Craiova, se desfã-
ºoarã cel de-al doilea seminar dintr-o serie de trei ce au
ca scop pregãtirea profesionalã a judecãtorilor, în
materie penalã, abordându-se problematica generatã
de implementarea Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2008/
947/JHA din 27 noiembrie 2008, cu accent pe exe-
cutarea pedepselor fãrã privare de libertate.

Alãturi de judecãtorii de la Curtea de Apel Cra-
iova ºi Curtea de Apel din Mons, în calitate de
invitaþi vor participa judecãtori de la Curtea de Apel
Ploieºti ºi Curtea de Apel Oradea. Lucrãrile semina-
rului vor fi conduse de un trainer internaþional, ex-
pert-consultant în materia reformei în justiþia pena-
lã, iar alãturi de acesta vor susþine prezentãri repre-
zentanþi ai sistemului judiciar din Romania.

Seminarul se desfãºoarã în baza proiectului
“Dual Training Programme for Judges on Crimi-
nal Matters and Legal Language”, pentru care
Curtea de Apel Craiova a obþinut finanþare ne-

rambursabilã, proiect aprobat de Comisia Europea-
nã prin Decizia din 23 august 2012, dupã cum au
anunþat reprezentanþii instituþiei.

CARMEN ZUICAN

Curtea de Apel Craiova, gazdã a unui seminar
vizând reforma în justiþia penalã

Pe 25 martie 2010, poliþiºtii doljeni
au fost anunþaþi cã într-o zonã cunos-
cutã drept “Pãdurea de Salcâmi”, de
pe raza comunei Teslui, a fost gãsit
un cioban cu capul zdrobit în urma
unor lovituri de bâtã. S-a stabilit cã
victima era Ion Rambela, de 49 de ani,
din judeþul Vâlcea, angajat ca cioban
la stâna de la Teslui ce-i aparþinea lui
Miticã Ciorobea, iar oile pe care le în-
grijea acesta dispãruserã. În urma unei
anchete care a durat mai bine de un
an, s-a stabilit cã autorii erau Adrian
Ivaºcu, de 24 de ani, împreunã cu Flo-
rin Drãghici, în vârstã de 16 ani, tot
ciobani, ambii din comuna Cezieni,
judeþul Olt, învecinatã cu Teslui.

Potrivit procurorilor de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj care au co-
ordonat cercetãrile în cauzã, ca sã facã
rost de bani pentru sãrbãtorile pasca-
le, în luna martie 2010, Adrian Ivaºcu
ºi Florin Drãghici au hotãrât sã fure
mai multe oi de la stâna lui Ciorobea.
S-au înþeles cu Cristinel Gabriel Bãdes-
cu zis “Paganel”, tot din Olt, sã-i vân-
dã oile cu un milion de lei vechi pe
bucatã. Pe 25 martie 2010, Ion Rambela
a scos la pãscut turma de oi, Ivaºcu ºi
Drãghici l-au întâlnit, primul dintre ei
lovindu-l cu un ciomag pe care îl avea
asupra sa, în cap, pânã n-a mai miºcat.
„Inculpatul Ivaºcu Adrian s-a îndrep-

tat spre ciobanul Rambela Ion ºi, cu
un ciomag pe care îl avea asupra sa,
a început sã loveascã victima în zona
capului. Urmare loviturilor, victima
Ramblea Ion s-a prãbuºit la pãmânt,
cu faþa în sus, iar Ivaºcu Adrian i-a
mai aplicat douã lovituri cu cioma-
gul în zona capului, lãsându-l incon-
ºtient, fãrã ca inculpatul Drãghici
Florin sã aibã vreo participaþie la
aceastã agresiune. Imediat, pe timp
de noapte, inculpaþii Ivaºcu Adrian
ºi Drãghici Florin au sustras întrea-
ga turmã de oi ºi au îndreptat-o spre
Valea Frãsinetului din judeþul Olt”,
au consemnat procurorii în rechizito-
riul prin care s-a dispus trimiterea în

judecatã a celor trei. Acolo ar fi trebuit
sã se întâlneascã cu Bãdescu, doar cã
acesta, împreunã cu doi prieteni au ple-
cat cu maºina cãtre locul de întâlnire ºi
acolo, cu farurile aprinse, le-au ieºit în
cale lui Ivaºcu ºi lui Drãghici strigând
“Stai! Poliþia”, lucru ce i-a pus pe fugã
pe ultimii doi.

Dupã activitãþi intense de cerceta-
re, pe 27 aprilie 2011 Ivaºcu, Drãghici
ºi Bãdescu au fost reþinuþi, ulterior fi-
ind ºi arestaþi preventiv. Cei trei au
declarat recurs împotriva mãsurii ares-
tãrii preventive, recurs judecat pe 29
aprilie 2011 de Curtea de Apel Craio-
va, care l-a eliberat pe Cristinel Ga-
briel Bãdescu.

Sentinþa datã pe fond
a fost menþinutã

Pe 7 mai 2012 judecãtorii de la Tri-
bunalul Dolj l-au condamnat pe Adri-
an Ivaºcu la 21 de ani de închisoare,
pentru omor deosebit de grav ºi tâlhã-
rie, pe Florin Drãghici la 4 ani, iar Cris-
tinel Gabriel Bãdescu a primit 5 ani. În
plus, aceºtia au fost obligaþi prin ace-
eaºi sentinþã la plata unor despãgubiri
în valoare de peste 30.000 lei faþã de
pãrþile civile, la care se adaugã suma
de 14.400 lei cheltuieli judiciare.

Atât inculpaþii, cât ºi procurorii au
fãcut apel, soluþionat miercuri, 28 no-
iembrie de Curtea de Apel Craiova.
Magistraþii au respins, ca nefondate,
apelurile inculpaþilor ºi ale pãrþilor ci-
vile ºi au menþinut pedepsele primite
de cei trei de la Tribunal.

Hotãrârea Curþii de Apel Craiova a

fost atacatã cu recurs la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie de Ivaºcu ºi de pãrþile
civile, respectiv urmaºii lui Rambela. Joi,
18 aprilie a.c., magistraþii Curþii Supre-
me au respins, tot ca nefondate, recur-
surile declarate de  Ivaºcu Adrian ºi de
pãrþile civile Ciorobea Mitica ºi Jilavu
Traian împotriva deciziei penale nr. 359
din data de 28 noiembrie 2012 a Curþii
de Apel Craiova. Instanþa a dedus din
pedeapsa aplicatã inculpatului Ivaºcu
durata prevenþiei de la 27 aprilie 2011 la
18 aprilie 2013, obligând recurentul la
plata sumei de 350 lei cheltuieli judicia-
re cãtre stat. Decizia este definitivã.
Având în vedere cã Ivaºcu este deja în
penitenciar, se vor emite mandate de
executare a pedepsei cu închisoarea pe
numele celorlalþi doi inculpaþi, de prin-
derea ºi încarcerarea lor urmând sã se
ocupe poliþiºtii de la localitãþile de do-
miciliu ale condamnaþilor.

CARMEN ZUICAN

Magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
au respins, sãptãmâna trecutã, ca nefondate, recur-
surile declarate în dosarul “Mioriþa” de unul din-
tre inculpaþi ºi de pãrþile civile, ca nefondate. În
aceste condiþii, pentru cã decizia pronunþatã joi, 18
aprilie a.c., de magistraþii ÎCCJ este definitivã, cei

doi olteni acuzaþi de uciderea lui Ion Rambela, cio-
ban la o stânã din comuna doljeanã Teslui rãmân cu
pedepsele primite de la Tribunalul Dolj, respectiv
21 ºi 4 ani de închisoare, pentru omor deosebit de
grav, cel de-al treilea inculpat, care s-a ales cu oile,
urmând sã execute 5 ani de închisoare.

Ucigaºul ciobanului din TUcigaºul ciobanului din TUcigaºul ciobanului din TUcigaºul ciobanului din TUcigaºul ciobanului din Teslui - 21 de ani de închisoareeslui - 21 de ani de închisoareeslui - 21 de ani de închisoareeslui - 21 de ani de închisoareeslui - 21 de ani de închisoare
Sentinþã definitivã în dosarul „Mioriþa”

Marius
Þecu

Mihail
Mohora
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Noul motor construit la Craiova este o apa-
riþie esenþialã din punct de vedere strategic
pentru Ford, având în vedere eforturile com-
paniei de a rãspunde cererii mari la nivel mon-
dial pentru motoarele sale EcoBoost în patru
cilindri.  Motorul EcoBoost de 1,5 litri este cel
de-al doilea motor ce va fi construit la uzina
de motoare din Craiova în care Ford a investit
peste 230 de milioane de euro, dupãpremiatul
motor EcoBoost de 1 litru, ce a fost lansat în
producþie cu un an în urmã. În total, Ford in-
vesteºte peste 800 de milioane de euro în pro-
ducþia de motoare ºi vehicule în România
Motorul de 1,5 litri beneficiazã de tehnologia
turbo caracteristicã EcoBoost, injecþie directã
ºi supape cu distribuþie variabilã ºi a fost pro-
iectat pentru a oferi consum ºi mai redus, pre-
cum ºi niveluri înalte de rafinament, silenþiozi-
tate ºi performanþã. „Uzina de Motoare de la
Craiovaare un rol foarte important în ansam-
blul flexibilitãþii sistemului global Ford de pro-
ducþie amotoarelor. Mã bucurã foarte mult
faptul cã fabrica noastrã va avea o contribu-
þie semnificativã în sprijinirea cererii mari la
nivel global pentru vehicule Ford cu consum
redus de combustibil ºi emisii scãzute de
CO2”, a declarat Jan Gijsen, Preºedintele Ford
România

1000 de angajaþi
Motorul EcoBoost de 1,5 litri va fi mai întâi

introdus pe piaþa chinezã pe noul Ford Mon-
deo, ce ºi-a facut deja apariþia la Salonul Auto
de la Shanghai. Ulterior, noul motor de 1.5 l
EcoBoost va echipa modelul Fusion în Ameri-
ca de Nord în cursul acestui an, respectiv noul
Mondeo în Europa. Uzina de Motoare de la
Craiova are în prezent aproximativ 1000 de an-
gajaþi care lucreazã în douã ºi trei schimburi
pentru a face faþã cererii de motoare Ford Eco-
Boost de pe piaþã.

„Lansarea producþiei noului motor EcoBo-
ost de 1,5 litri reprezintã un punct de reper
pentru echipa noastrã de aici, de la Craiova.
Sunt foarte mândru cã, datoritã acestui nou
motor, produsele noastre vor fi de acum înco-
lo utilizate nu numai în Europa, ci în întreaga
lume”, a declarat Ian Pearson, ºeful Secþiei de
Producþie Motoare de la uzina din Craiova.

Lansare la Craiova:

Ford Motor Company a început de
ieri producþia de serie a noului motor
EcoBoost de 1,5 litri, la fabrica sa, de
talie mondialã, din Craiova, fiind cel
de-al doilea motor realizat aici, dupã
premiatul EcoBoost de 1 litru, confir-
mând încã o datã contribuþia impor-
tantã a uzinei din Craiova în ceea ce
priveºte flexibilitatea sistemului Ford

de producþie la nivel global. Compa-
nia Ford a investit la uzina de la Cra-
iova 50 de milioane de euro pentru pro-
ducþia noului motor EcoBoost de 1,5
litri ºi 180 CP. Lansarea noului motor
are loc aproape un an de la demara-
rea producþiei motorului EcoBoost de
un litru care echipeazã automobilul
Ford B Max.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
„ Dupã ce anul trecut a intrat în producþie

motorul de 1.0 litru EcoBoost, care a fãcut
falã Craiovei în toatã Europa, iatã cã avem
astãzi ( n.r ieri) parte de o nouã lansare,
motorul de 1.5 litru EcoBoost. Acest nou
motor va pleca de la Craiova, din România,
spre China ºi spre America de Nord. Este un
lucru extraordinar, care demonstreazã cã
bunurile fabricate la Craiova ºi în România
pot concura pe orice piaþã ºi o pot face cu
succes. Sigur cã oricine rãmâne impresionat
când aude cã, în ciuda greutãþilor pricinuite
de criza economicã, fabrica Ford de la
Craiova a produs în mai puþin de un an peste
30.000 de maºini B-MAX sau cã, de la
începutul anului, ritmul de producþie a fost
de aproximativ 30 de maºini pe zi ºi  circa 1.000 de motoare pe zi. Ford România asigurã astãzi
locurile de muncã pentru peste 4.000 de oameni, la care se adaugã alte câteva sute ale
furnizorilor Ford. Noi le acordãm tot sprijinul de care au nevoie ºi le dorim succes”

Aceleaºi performanþe în materie
de putere ºi cuplu

Noul motor EcoBoost de 1,5 litri cu bloc-
motor din aluminiu ºi douã axe cu came va pre-
zenta unele dintre caracteristicile inovatoare
lansate odatã cu premiatul motor EcoBoost de
1 litru, inclusiv o galerie de admisie integratã în
chiulasã. Noul motor este preconizat a oferi
aceleaºi performanþe în materie de putere ºi
cuplu ca ºi actualul motor Ford EcoBoost de
1,6 litri, în acelaºi timp asigurând un consum ºi
emisii de CO

2
 mai mici. Motorul EcoBoost de

1,5  este primul motor Ford care încorporeazã
un ambreiaj controlat de calculator pe pompa
de apã acþionatã de curea, ceea ce îmbunãþeºte
ºi mai mult eficienþa, reducând timpul de încãl-
zire. A fost adãugat ºi un radiator cu rãcire pe
apã pentru o alimentare mai eficientã a motoru-
lui cu aer. În cadrul evenimentului de ieri, Ford
România a anunþat totodatã ºi efectuarea unei
donaþii cãtre Universitatea din Craiova, Facul-
tatea de Mecanicã. Aceasta constã în douã
automobile Ford B-MAX ºi douã motoare Eco-
Boost de 1 litru, de care vor beneficia studenþii
în cadrul cursurilor practice.

EcoBoost de 1 litru a câºtigat premiul
„Motorul Internaþional al Anului 2012”
Pe 12 aprilie, Ford Motor Company a anunþat

cã „producþia motorului EcoBoost de 1,5 litri în
patru cilindri – al cincilea membru al familiei Eco-
Boost – va debuta la uzina Ford de talie mondia-
lã de la Craiova, România, spre finalul acestei
luni” ºi cã alte unitãþi unde se va produce acest
motor vor fi anunþate în viitor. Ford a vândut
peste 600.000 de vehicule echipate cu motoare
EcoBoost la nivel mondial de la debutul gamei
în 2009, odatã cu lansarea motorului EcoBoost
V6 de 3,5 litri. Ford a adãugat motorul EcoBoost
de 2 litri în 2010. A urmat apoi motorul EcoBoost
de 1,6 litri în 2011, iar anul trecut a fost lansat
motorul EcoBoost de 1 litru, câºtigând premiul
„Motorul Internaþional al Anului 2012”. Pânã la
finalul acestui an, aproape 80% din modelele
companiei la nivel mondial vor fi echipate cu
tehnologia EcoBoost. Ford produce în prezent
la fabrica din Craiova automobile B-MAX ºi mo-
toare de 1 litru EcoBoost.

Jan Gijsen, Preºedintele Ford România:
„Ford este mai mult decât un

investitor în România ºi în Dolj.
Ford este, de asemenea, un
partener ºi un membru responsa-
bil al comunitãþii oraºului
Craiova ºi suntem foarte onoraþi
sã facem aceastã donaþie. Vrem
sã asigurãm Universitatea localã
de angajamentul nostru ferm de
a sprijini educaþia ºi de a
contribui la viitorul specialiºtilor
români”

Prof.univ.dr Dan Claudiu Dãniºor,
rectorul Universitãþii
din Craiova;

„Dorim sã mulþumim Ford România
pentru interesul manifestat de companie
în educarea tinerelor generaþii de
specialiºti în industria auto. Construim
un parteneriat solid cu Ford ºi împreunã
vom putea sã creãm un mediu motivaþi-
onal pentru studenþii noºtri ºi sã îi
pregãtim pentru viitoare oportunitãþi de
angajare”.

Lia Olguþa Vasilescu, primarul Craiovei:
„Sunt foarte mândrã de ceea ce aþi

fãcut aici. De  fapt de orice produs
fabricat la Craiova care apare oriunde în
lume suntem mândrii. Ne-aþi dat de trei
ori pânã acum motive de bucurie. Prima
datã când s-a lansat modelul B-Max, a
doua oarã când s-a lansat motorul de 1
litru ºi astãzi (n.r ieri), când se lanseazã
motorul de 1,5. Sunteþi cel mai mare
contribuabil în ceea ce priveºte taxele ºi
impozitele. Am încercat sã vã ajutãm de
fiecare datã când aþi apelat la noi. Am
solicitat un sens giratoriu vi l-am fãcut
imediat, din spronsorizãri, licitaþia ar fi
durat 4,5 luni. O sã facem ºi Autostrada
Craiova-Piteºti pentru cã aþi solicitat un
drum...”

EcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþie
esenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Ford
EcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþie
esenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Ford
EcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþie
esenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Ford
EcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþie
esenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Ford
EcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþie
esenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Ford
EcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþie
esenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Ford
EcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþie
esenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Ford
EcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþie
esenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Ford
EcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþieEcoBoost de 1,5 litri - o apariþie
esenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Fordesenþialã pentru Ford



6 / cuvântul libertãþii marþi, 23 aprilie 2013administraþie

Adãpostul canin este prevãzut
cu zonã de carantinã, cabinet me-
dical, salã de operaþie ºi de recu-
perare postoperatorie, spalatorie,
morgã, depozit de medicamente,
magazie, bucãtãrie ºi zonã de în-
treþinere. „La data de 1 Mai adã-
postul pentru câini va fi gata. Va
dura cateva zile pânã îl vom pre-
lua, angajãrile, utilarea, ºi dupã
aceea îl vom popula cu patrupe-
de. Are o capacitate de 500 de lo-
curi. Putem spune cã avem un
adãpost de cinci stele. În felul
acesta nu vor putea iubitorii de ani-
male ºi asociaþiile pentru protec-

La data de 1 mai a.c., constructo-
rul adãpostului de câini de pe ma-
lul Jiului va fi gata. Acesta i-a pre-
zentat ieri, primarului Craiova, Lia
Olguþa Vasilescu, stadiul anvasat al

lucrãrilor la padocuri. Acesta are o
capacitate de 500 de locuri. Anima-
lele vor fi þinute câte patru în fieca-
re padoc, ce va avea dimensiunea
de 2,5/5,5 m.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

þia animalelor cã nu tratãm câinii
aºa cum trebuie”, a declarat Lia
Olguþa Vasilescu. Primarul Craio-
vei a mai spus cã a dicutat cu cei
de la Protecþia Animalelor sã nu
se opunã ºi sã ajute la predarea
cu prioritate a câinilor agresivi:
„Am vorbit cu cei de la Protecþia
Animalelor sã ne ajute ºi sã ne
predea cu prioritatea câinii agre-
sivi ºi de asemenea îi vom aduce
în adãpost pe cei din zona ºcoli-
lor ºi grãdiniþelor”. ONG-urile de
protecþia animalelor ºi-au anunþat
intenþia de a ajuta la hrãnirea câi-
nilor din adãpost, ba mai mult vor

începe o campanie de sterilizare
a câinilor aflaþi în curþile oameni-
lor. „Ne-au rugat ca în perioada
acestei campanii sã le asigurãm
mediatizarea necesarã. Avem po-
sibilitatea de a afiºa pe panoruile
publicitare din oraº, când este
vorba de un inters strict al Pri-
mãriei Craiova, anunþuri, în felul
acesta craiovenii sã ºtie unde se
pot adresa pentru sterilizarea câi-
nilor. Este o campanie prioritarã
aceasta. Pentru cã dacã nu îi ste-
rilizãm degeaba îi adunãm de pe
strãzi acum”, a declarat Lia Ol-
guþa Vasilescu.

Pentru anveloparea termicã a
blocurilor din Craiova, municipa-
litatea are douã soluþii: una clasi-
cã, ºi una revoluþionarã, cu un sis-
tem ecologic, din panouri din alu-
minium, tip sandwich, care se
monteazã foarte uºor, într-un timp
scurt, zece zile de la montarea
schelei, ºi pe orice anotimp. An-

Ieri, primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasi-
lescu, însoþitã de presã s-au deplasat la blo-
cul M4, de pe Calea Bucureºti, al doilea imo-
bil ales de Primãrie pentru a fi reabilitat din
punct de vedere termic. La anveloparea aces-
tuia s-a folosit un alt gen de materiale.

Blocul a fost îmbrãcat într-o folie de alumi-
niu ºi spumã poliuretanicã. Costul total al lu-
crãrilor a fost de o sutã de mii de lei, asta
incluzând reabilitare subsol, acoperiº, pere-
þii exteriori, modernizare balcoane ºi închi-
derea cu termopane a teraselor.

veloparea termomax este garanta-
tã 25 de ani de cãtre producãtor.
Blocul M4, de pe Calea Bucureºti,
face parte din proiectul pilot, pen-
tru a determina standardul de cost,
pentru depunerea documentaþiei de
accesare a fondurilor europene,
pentru reabilitarea termicã a 300
de blocuri în Craiova. „Avem de

ales la ora actualã între douã solu-
þii, cea tradiþionalã de avenlopare
ºi aceastã soluþie care este revolu-
þionarã. Ambele au avantaje ºi dez-
avantaje. Am avut ocazia ºi noi ºi
firmele din Craiova sã vedem cum
se lucreazã pe aceastã soluþie.
Vreau sã vã spun cã a fost destul
de greu sã gãsim o firmã care sã
se încumete sã anvelopeze acest

bloc. Au venit unii, nu s-au price-
put. A trebuit sã schimbãm firma
respectivã. Standardul de cost pen-
tru anvelopare la Uniunea Europea-
nã este 32 euro pe metru pãtrat.
Aici s-a anvelopat cu 26 de euro
pe metru pãtrat. Suntem sub stan-
dardul de cost. Costurile pentru
aceastã scarã de bloc se ridicã la o
sutã de mii lei, asta însemnând ºi

geamurile termopan ºi terasarea.
Urmeazã sã se fac ºi distribuþia pe
orizontalã, pe care nu am putut-o
realiza în perioada în care Termo-
ficarea dãdea cãldurã”, a declarat
Lia Olguþa Vasilescu. În prima fazã
va fi depusã cere de finaþare pen-
tru o sutã patruzeci de blocuir, ur-
mând ca pânã la sfârºitul anului sã
urmeze ºi celelalte, pânã la 300.

Dupã ce toate lucrãrile vor fi efactuate,
strada Brazda lui Novac va fi deja bulevard,
a declarat, ieri, primarul Craiovei, Lia Ol-
guþa Vasilescu. Asta pentru cã drumul va fi
lãrgit, asfaltat ºi se lucreazã intesn la con-
struirea de parcãri. „Dupã ce va fi asfalta-
tã, strada Brazda lui Novac va putea fi nu-
mitã bulevard, pentru cã aºa va arãta. Au
apãrut ºi trei sensuri giratorii. Unul dintre
acesta este în zona Facultãþii Spiru Haret,
unde în perioada examenelor nu se putea

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a avut ieri o vizitã
de lucru în cartierul Brazda lui Novac unde se lucreazã intens
pe mai multe strãzi, la asfaltare, lãrgirea acestora ºi construc-
þia de parcãri. Tot în acest cartier au apãrut trei sensuri girato-

rii, care vor fi mobilate cu mobilier urban din flori. Lucrãrile
sunt incluse în Acordul Cadru semnat anul trecut de cãtre Pri-
mãria Craiova cu societatea Delta ACM, ºi pentru strãzi în
acest an are alocatã suma de 35 de milioane de lei.

circula, nu puteai sã scoþi maºina din par-
care. Al doilea este la intersecþia cu strada
Constantin Brâncuºi ºi al treilea la intersec-
þia cu strada Doljului. Cele trei sensuri gi-
ratorii vor fi mobilate ca cel de la maternã,
cu tot felul de figurine din flori. La sesnul
giratoriu de la Doljului vom avea o trãsurã
cu un rãzboinic în ea. Ne-am gândit cã este
pe specificul Cartierului Brazda lui Novac”,
a declarat primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu.

„În Braºov, unde sunt câteva mii
de turiºti zilnic, nu mai existã
aprope deloc semafoare”

Întrebatã de ce atâtea sensuri giratorii, Lia
Olguþa Vasilescu a spus cã se circulã mult
mai uºor în acest fel, ºi a luat exemplu de la
marile oraºe din România, ºi a dat drept exem-
plu Braºovul, în care zilnic câteva mii de tu-
riºti: „Trebuie sã se circule foarte fluent. În
general s-a constatat cã se circulã mult mai
bine cu sensuri giratorii ºi cu strãzile lãrgite.
În Braºov, unde sunt câteva mii de turiºti zil-
nic, nu mai existã aprope deloc semafoare, ci
numai sensuri giratorii, ºi se circulã extraor-
dinar de bine. Vom prelua ºi noi acest model
ºi vom face cât mai multe giratorii”.

35 de milioane de lei
prevãzuþi pentru strãzi

Lucrãrile fac parte din  Acordul Cadru sem-
nat de cãtre Primãria Craiova cu firma Delta
ACM, în care este prevãzutã suma de 35 de
milioane de lei, de douã ori mai mult decât anul
trecut. „Nu putem vorbi de valoarea lucrãrilor

pentru cã este vorba de Acordul Cadru pe care
îl avem semnat, încã de anul trecut, cu firma
Delta ACM, în care sunt prevãzuþi 35 de mili-
oane de lei, de douã ori mai mult decât s-a
prevãzut pentru strãzi anul trecut”, a mai spus
Lia Olguþa Vasilescu. Primãria Craiova  ºi-a
propus sã finalizeze cea mai mai mare parte a
lucrãrilor în Cartierul Brazda lui Novac anul
acesta, iar în primãvara anului viitor sã fie tot
închis, la fel ºi în 1Mai, conform declaraþiei
Liei Olguþa Vasilescu: „Vreau sã vã spun cã nu
se lucreazã doar într-un singur Cartier, se lu-
creazã în toate cartierele Craiovei. Aþi vãzut ºi
strada Paºcani, unde se lucreazã intensiv, pen-
tru cã era o zonã foarte circulatã ºi cu foarte
multe gropi”.
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În f iecare an, la 23 aprilie, îl
prăznuim pe Sfântul Mare Muce-
nic Gheorghe, purtătorul de biruin-
ţă. S-a născut în Capadocia, din
părinţi creş tini.  A urmat cariera

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
purtătorul de biruinţă
militară şi a ajuns comandant
în armata împăratului Diocle-
ţian. Îmbrăţişând cariera ar-
melor, s-a distins aşa de mult
încât a fost numit mai întâi tri-
bun al unui corp de armată, iar
mai apoi, luptându-se vitejeş-
te în războaie, a fost apreciat
de împăratul Diocleţian şi nu-
mit comandant-şef al armatei.

În anul 303, împăratul a dat
un decret prin care toţi creşti-
nii erau obligaţi să se lepede de
credinţa în Hristos şi să se în-
chine zeilor. În consiliul ce s-a
ţinut pentru persecutarea creş-
tinilor, Sfântul Gheorghe a
combătut din răsputeri planu-

rile împăratului, mărturisind vitejeş-
te pe Iisus Hristos. După numeroa-
se torturi, între care bătaia cu vine
de bou, loviri cu suliţa, vătămarea
cu roata de săbii, aruncarea în groa-

pa cu var şi încălţarea în cuie, Sfân-
tul Gheorghe a fost decapitat în faţa
zidului cetăţii Nicomidia, pe 23 apri-
lie 303. Un martor al execuţiei sale
i-a convins apoi pe Atanasie, un pre-
ot păgân, şi pe împărăteasa Alexan-
dra să se convertească la creşti-
nism, sfârşind apoi şi ei în chinurile
muceniciei. Trupul Sfântului a fost
trimis pentru îngropăciune în ora-
şul său natal, Lod, unde creştinii
l-au înmormântat aşa cum se cuvi-
ne unui martir.

În icoanele creştine răsăritene,
Sfântul Gheorghe este adeseori în-
făţişat călare, înfigând suliţa într-
un balaur, uneori apărând în fundal
o tânără femeie ce urmăreşte de la
distanţă sângeroasa înfruntare. În
interpretarea obişnuită a acestei ima-
gini se spune că balaurul sau dra-
gonul îl reprezintă atât pe diavol, cât
şi imperiul roman, femeia din fun-

dal fiind nimeni alta decât Alexan-
dra, soţia împăratului Diocleţian. Se
spune că legenda luptei Sfântului
Gheorghe cu balaurul ar fi fost adu-
să pe tărâmurile europene de către
cruciaţi. Cea mai veche reprezen-
tare a acestui episod este o icoană
din Capadocia, de la începutul se-
colului al XI-lea, iar cea mai veche
referire documentară la confrunta-
rea Sfântului Gheorghe cu balaurul
apare într-un text georgian din se-
colul al XI-lea.

Potrivit poveştii, un balaur  îşi
făcuse culcuş deasupra izvorului
ce aducea apa oraşului Silene. Pen-
tru a avea acces la apă, oamenii
din acea regiune l-au înduplecat pe
balaur oferindu-i mai întâi câte o
oaie şi apoi câte o fecioară. Fata
ce urma să fie sacrificată era alea-
să prin tragere la sorţi. Într-o zi
soarta a decis să fie jertfită o prin-
ţesă. În ciuda protestelor tatălui ei,
fata a fost adusă în faţa balaurului,
însă Sfântul Gheorghe i-a venit în
ajutor, apărându-se cu semnul cru-
cii, a înfruntat şi a ucis balaurul,
salvând-o astfel de la moarte pe
prinţesă. Impresionaţi de această

faptă, locuitorii din Silene au pără-
sit credinţa lor păgână şi s-au con-
vertit la creştinism.

În dimineaţa zilei de Sfântul
Gheorghe, creştinii aşază la stâlpii
porţilor şi ai caselor, la ferestrele
şi uş ile caselor şi grajdurilor, în
grădini şi pe mormintele din cimi-
tire ramuri verzi. Astfel, se crede
că oamenii, vitele şi semănăturile
sunt protejate ş i binec uvântate.
Ramurile verzi sunt păstrate peste
an pentru a fi folosite drept leacuri
împotriva bolilor. Ele mai sunt
puse şi în hrana animalelor, în cre-
dinţa că acestea vor fi protejate de
duhurile rele.

Sfântul  Mare Mucenic Gheor-
ghe se cinsteşte în mod deosebit
la noi, românii, ca şi ocrotitor al
oştirii, mai ales al Forţelor Teres-
tre Române din Armata Română.
Ca un izbăvitor al celor robiţi şi
celor săraci folositor, neputincio-
şilor doctor, conducătorilor ajută-
tor, Purtătorule de biruinţă, Mare
Mucenice Gheorghe,  roagă pe
Hristos Dumnezeu să mântuiască
sufletele noastre. Amin!

Preot LIVIU SĂNDOI

Bisericile din judeţul Dolj
îşi sărbătoresc hramul

Mai multe biserici din judeţul Dolj îşi sărbătoresc hramul astăzi, de Sfântul Gheorghe.
Dintre acestea, Paraclisul mitropolitan „Sfântul Gheorghe Vechi” din Craiova şi Biserica
„Sfântul Gheorghe Nou” din cartierul craiovean Brazdă, unde preoţii slujitori vor săvârşi
Slujba Sfintei Liturghii. Cu acest prilej, copiii din cadrul Grădiniţelor „Butterfly”, nr. 22
„Sfânta Ana” şi nr. 23 vor veni la Paraclisul mitropolitan „Sfântul Gheorghe Vechi”, însoţiţi
de educatoare, pentru a primi
Sfânta Împărtăşanie. Preoţii de aici
împreună cu Grupul parohial „Ti-
nerii Maicii Domnului” le-au pre-
gătit micuţilor daruri, pe care le
vor înmâna acestora la finalul sluj-
bei religioase. La Biserica „Sfân-
tul Mare Mucenic Gheorghe” din
comuna doljeană Leu are loc, tot
astăzi, un eveniment aparte. La fi-
nalul Sfintei Liturghii, săvârşită de
un sobor de preoţi şi diaconi, Înalt
Preasfinţitul acad. dr. Irineu, arhi-
episcopul Craiovei şi mitropolitul
Olteniei, va primi titlul de Cetăţean
de Onoare al localităţii.

MAGDA BRATU

„Bizarre Bazaar” –
târg handmade de
Sf. Gheorghe până
în Duminica Floriilor

Asociaţia „Carousel Project”, în parteneriat cu
Muzeul Olteniei şi Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret Dolj, organizează, începând de astăzi, pe
esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, edi-
ţia a VII-a a expoziţiei de obiecte lucrate manual,
„Bizarre Bazaar”. Târgul handmade se va desfăşu-
ra pe parcursul a şase zile, până pe 28 aprilie, iar
programul va fi acelaşi în fiecare zi: de la ora 9.00
dimineaţa până seara, în jurul orei 19.00.

«Aşa cum v-a obişnuit până acum, şi de această dată echipa asociaţiei vă va bucura
sufletul cu daruri realizate cu dragoste şi pricepere, cu prilejul sărbătorilor importante care
ne bat la uşă: Sf. Gheorghe, Floriile şi Paştele. Important de reţinut este faptul că, spre
deosebire de ediţiile trecute, „Bizarre Bazaar” va avea loc, de această dată, pe esplanada
teatrului», a precizat Sorina Stăiculescu, vicepreşedintele Asociaţiei „Carousel Project”.

Pentru că asociaţia şi-a propus să promoveze talentul şi creativitatea tinerilor din
Craiova şi din Oltenia, şi la această expoziţie vor participa artişti locali, dar şi invitaţi din
ţară, care vor prezenta publicului craiovean obiecte pictate pe ceramică, sticlă sau lemn,
păpuşi, bijuterii, accesorii din piele şi materiale textile, decoraţiuni, tablouri, articole de
îmbrăcăminte. Nu vor lipsi, desigur, tradiţionalele ouă încondeiate.

MAGDA BRATUDemonstraţii în cadrul atelierului
de ouă încondeiate, la Casa Băniei

La Secţia de Etnografie a Muzeului Olteniei – Casa Bă-
niei (strada Matei Basarab nr. 16) are loc astăzi, începând
cu ora 12.00, manifestarea „Patrimoniul imaterial al po-
poarelor francofone”, organizată împreună cu Inspecto-
ratul Şcolar Judeţean Dolj, Liceul Tehnologic Transporturi
C.F. şi Colegiul Naţional „Ştefan Velovan” din Craiova, sub
egida Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

„Subiectul acţiunii se referă la încondeierea ouălor în
Oltenia şi la obiceiurile pascale din această zonă etnografi-
că. Programul va cuprinde demonstraţii în cadrul atelieru-
lui de ouă încondeiate susţinute de ing. Asineta Gâscan,
meşteră în încondeierea ouălor cu motive specifice Olte-
niei, precum şi o
masă rotundă şi
dezbateri privind
tradiţiile popula-
re pascale din
Oltenia”,  au

menţionat reprezentanţii muzeului.
Manifestarea este precedată, la ora 10.00, în spa-

ţiul interactiv de la Casei Băniei, de un atelier de ouă
încondeiate coordonat tot de ing. Asineta Gâscan şi
de altul de bijuterii şi origami, sub îndrumarea ing.
Costinela Iacob, ambele adresate copiilor şi tinerilor.

MAGDA BRATU

La Ludoteca
„Aman”,
copiii învaţă să
facă decoraţiuni
de Paşti

În această săptămână, proiectul „Cărtici-
ca pentru prichindei şi copii mai măricei”,
derulat de Secţia pentru Copii şi Tineret a Bi-
bliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia
Aman”, continuă cu tema „Ne pregătim de
sărbătoarea Paştelui – decoraţiuni” .
„Doamnele bibliotecare le vor oferi copiilor
informaţii despre tradiţii şi obiceiuri de Paşti
din ţara noastră. Scopul temei este practico-
aplicativ, cei mici fiind ajutaţi să pregătească
decoraţiuni pentru această sărbătoare – fie

iepuraşi, fie mieluţi, fie ouă încondeiate pe
carton, fie floricele viu colorate”, au precizat
reprezentanţii instituţiei. Dau dovada talentu-
lui, îndemânării şi imaginaţiei lor copii de la
Colegiile Naţional „Fraţii Buzeşti” şi „Carol
I”, Şcolile Gimnaziale „Alexandru Macedon-
ski”, „Mihai Viteazul”, „Sf. Dumitru”, „Sf.
Gheorghe”, Şcoala cu clasele I-VIII Goieşti,
Grădiniţele „Tudor Vladimirescu”, „Traian
Demetrescu”, „Florea-soarelui” şi „Sf. Ana”.

MAGDA BRATU
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„Shakespeare –
contemporanul nostru”…
după 449 de ani

Editura şi Funda-
ţ ia  „Scris ul Româ-
nesc” şi Colegiul Na-
ţional „Ştefan Velo-
van” marchează, as-
tăzi, împlinirea a 449
de ani de la naşterea
şi 397 de ani de la
moartea dramaturgu-
lui şi poetului William
Shakes peare (n. 23
aprilie 1564 – d. 23
aprilie 1616), conside-
rat cel mai mare scrii-
tor al literaturii de lim-
ba engleză. De la ora
13.30, la sediul liceului se desfăşoară manifestarea cu
genericul „Shakespeare – contemporanul nostru”, în
cadrul căreia vor fi lansate – în prezentarea prof. univ. dr.
Florea Firan – cărţile „Este adevărat ce se spune despre
Shakespeare”, de Stanley Wells; „Hamlet sau ispita
posibilului”, de Ion Omescu; „Sonetele lui Shakespea-
re”, de Paul Edmondson şi Stanley Wells; „Scene din
viaţa lui Shakespeare”, de Mihnea Gheorghiu; „Ro-
meo şi Julieta”, de William Shakespeare. Cu acelaşi pri-
lej are loc un recital susţinut de actorul Emil Boroghină,
directorul Festivalului Internaţional „Shakespeare” de la
Craiova, intitulat „Recitându-l pe Shakespeare… Lu-
mea-ntreagă e o scenă şi toţi oamenii-s actori”.

100 de ani de la naşterea
graficianului Eugen Taru

S-au împlinit, ieri, 100 de ani
de la naş terea graficianu lui
Eugen Taru, cunoscut publi-
cului prin desene, caricaturi,
benzi desenate şi ilustraţii de
carte. S-a născut la 22 aprilie
1913, în Craiova, şi a urmat
cursurile Institutului de Arhi-
tectură din Bucureşti (promo-
ţia 1936). A colaborat cu de-
sene, caricaturi, portrete şarjă
la p rincipalele pub licaţii ale
vremii, începând din  anu l
1930. După 23 august 1944 a
publicat desene în ziarele „Tâ-
nărul muncitor”, „Scânteia Ti-
neretului”, „Scân teia”, „Ro-
mânia Liberă” şi a început o
colaborare permanentă cu re-
vista de satiră şi umor „Urzi-
ca”. În 1951 a devenit membru al Uniunii Artiştilor Plas-
tici din România. A renunţat la activitatea de arhitect şi
s-a ocupat exclusiv de grafică (caricatură, ilustraţie de
carte), luând parte la expoziţii organizate în ţară şi străi-
nătate. A primit numeroase premii internaţionale la sa-
loanele internaţionale de caricatură (Tolentino, Bordi-
ghera, Moscova, Berlin ş.a.). S-a stins din viaţă în anul
1991, la Bucureşti.

Artă-obiect de Cristian
Popa, în sălile muzeului
severinean

Muzeul de Artă din Dro-
beta-Turnu Severin, în cola-
borare cu Muzeul de Artă din
Craiova organizează astăzi
vernisajul expoziţiei persona-
le a artistului Cristian Popa,
intitulată „Metamorfoze ci-
tadine sub semnul lui Apo-
lodor” şi prezen tând o co-
lecţie de artă-obiect. Eveni-
mentul are loc la ora 17.00, în
sălile muzeulu i severinean,
cuvân tul critic urmând  a fi
rostit de managerul Muzeu-
lui de Artă din Craiova, Flo-
rin Rogneanu. Cristian Popa
s-a năs cut  la  25 februarie
1958, la Segarcea, judeţul
Dolj, şi a urmat cursurile Uni-
versităţii Naţionale de Arte
Bucureşti – Facultatea de Arte Decorative şi Design,
Secţia C.S.M.-metal. Este membru al Uniunii Artiştilor
Plastici din România încă din 1996, în cadrul filialei cra-
iovene ocupând funcţia de vicepreşedinte în 2002-2003
şi preşedinte între 2003 şi 2010. În perioada 2010-2012 a
fost vicepreşedinte al UAPR la nivel naţional. Are nu-
meroase participări la expoziţii de grup naţionale şi in-
ternaţionale, iar „personale” a mai deschis atât în Craio-
va, Bucureşti, Calafat, Slatina, cât şi în Franţa (Nanter-
re, Lyon) şi Bulgaria (Vratsa).

Din anu l 1995, la  in iţ iat iva UNESCO, în
înt reaga lume s e marchează, la 23 aprilie ,
Ziua  Mondială a  Cărţ ii şi  a Dreptului de
Autor, având  drep t s cop  promovarea d rep-
tu lu i ş i libertăţ ii lectu rii, iar ca deviză „Lec-
tura  pentru  to ţi”.

Este şi o dată simbolică pentru literatura uni-
versală: în această zi, în anul 1616, au murit Cer-
vantes şi Shakespeare. La aceeaşi dată, dar în
alţi ani, s-au născut ori s-au stins din viaţă scri-
itori celebri, precum Maurice Druon, Vladimir
Nabokov sau Josep Pla. Prin sărbătorirea Zilei
Mondiale a Cărţii este adus un tribut tuturor
scriitorilor şi, în acelaşi timp, sunt încurajaţi toţi
cititorii, dar în special pe tineri, să (re)descope-

Ziua Mondială a Cărţii şi Ziua
Bibliotecarului, sărbătorite astăzi

Conferinţa anuală a bibliotecarilor
din bibliotecile publice, astăzi, la Craiova

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” organi-
zează astăzi, de la ora 10.00, în Sala „Nicolae Romanescu”, Con-
ferinţa Anuală a bibliotecarilor din bibliotecile publice. Cu
acest prilej va fi prezentat proiectul „Idei de 15000+ lei!” –
„Drogurile nu te fac un personaj tragic, ci doar unul în afara
poveştii!”, ce vine în sprijinul comunităţilor în ceea ce priveşte
organizarea de acţiuni de informare şi prevenire a consumului
de droguri şi a implicaţiilor lui asupra vieţii tinerilor de 13-19 ani.
Programul mai cuprinde o informare cu privire la stadiul imple-
mentării Programului „Biblionet – lumea în biblioteca mea”,
realizată de coordonatorul judeţean Nicoleta Traşcă, şi discuţii
pe teme de biblioteconomie şi activitate de bibliotecă. La final,
cei prezenţi vor asista la premiera spectacolului „Titanic vals”,
adaptare după p iesa cu acelaşi titlu a lui Tudor Muşatescu,
prezentată de trupa de teatru „Cutezătorii”.

re plăcerea lecturii.
Considerând că lectura şi cartea nu pot fi

gândite în afara bibliotecilor şi a bibliotecarilor,
în 1998 Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi
a Bibliotecilor Publice din România a adăugat
la sărbătoarea internaţională a cărţii din 23 apri-
lie Ziua  Biblio tecaru lui. Totodată, datorită
contribuţiei fundamentale pe care învăţămân-
tul românesc cu profil bibliologic şi biblioteco-
nomic a adus-o la conturarea identităţii cultu-
rale şi spirituale a poporului român, Guvernul a
emis Hotărârea nr. 293 din 14 aprilie 2005, publi-
cată în Monitorul Oficial din 19 martie 2005,
prin care a declarat 23 aprilie Ziua Naţională a
Bibliotecarului din România.

Preşedinte al Filialei Oltenia a Asocia-
ţ iei Artiş tilo r Fo tografi d in România
(AAFR), membru al Federaţiei Internaţio-
nale de Artă Fotografică (FIAP), distins
cu titlul de „Excelence” (E.FIAP), av. Mi-
hai Dan-Călinescu a fost unul dintre cei
mai reprezentativi artişti fotografi români.
S-a născut la 5 februarie 1920, în Cernăuţi,
unde a absolvit şcoala primară şi Liceul
„Aron Pumnul”, şi tot aici a făcut studii la
Facultatea de Drept, luându-şi licenţa în
1942, la Bucureşti. Din octombrie 1944 a
profesat ca avocat la Colegiul de Avocaţi
Dolj, din Craiova, până la 13 noiembrie
1984, când a încetat din viaţă în urma unui
infarct miocardic. Dreptul a constituit sen-
sul existenţei sale, din dragoste pentru
dreptate şi faţă de oameni, iar a doua sa
pasiune a reprezentat-o dragostea pentru
frumos, pe care a cultivat-o timp de 30 de
ani prin arta sa fotografică.

Interesul pentru fotografie, pe care l-a
manifestat încă din tinereţe, a devenit o ac-
tivitate extraprofesională începând din anul

Expoziţie omagială retrospectivă de artă
fotografică Mihai Dan-Călinescu

14 ani de la înfiinţarea fotoclubului craiovean care poartă numele artistului
După „Oameni şi locuri”, „Portretul feminin”, „Lumea

copilăriei”, „Călătorii” ş.a., deschise în anii trecuţi, expozi-
ţia omagială retros pectivă de artă fotografică a av. Mihai Dan-
Călinescu –  E.FIAP, organizată anual, de Sf. Gheorghe, pro-
pune ca temă „Via ţa satului”, redată în 35 de lucrări alb-
negru realizate în perioada anilor ’60-’80. Vernisajul are
loc astăzi, ora 19.00, la Galeriile  de Artă ale Cercului Mili-

tar Craiova, în organizarea As ociaţiei  Fotoclubul „Mihai
Dan-Călinescu”, care sărbătoreşte, cu acelaşi prilej, 14  ani
de la înfiinţare. Tot aici se deschide şi expoziţia absolvenţilor
Curs ului de Tehnică şi Artă Fotografică, organizat de foto-
clubul craiovean şi  coordonat de col. (r.) Mircea Anghel. Din
actuala promoţie, cea de-a 26-a, fac parte 18 tineri, care pre-
zintă pe simeze 216 lucrări.

Col. (r.) Mircea Anghel:
«Palmaresul av. Mihai Dan-Călinescu reflectat în medalii,

plachete, diplome şi trofee es te de-a dreptul impresionant,
acestea fiind expuse împreună cu lucrările sale, în fiecare an,
la Galeriile de Artă ale Cercului Militar din Craiova, cu ocazia
expoziţiilor retrospective ce au loc pe 23 aprilie, ziua Marelui
Mucenic Gheorghe, dată când, în 1999, a fost înfiinţat foto-
clubul  ce îi poartă numele. A fost primul fotoclub din ţară,
care a luat numele acestui mare artist fotograf român în  semn de omagiu şi res pect pentru
întreaga operă şi activitate a acestui om deosebit. Încă de la înfiinţare am organizat un curs de
Tehnică şi Artă Fotografică, pe care l-au absolvit 600 de tineri (26 de promoţii), care au constituit
şi „pepiniera” viitorilor artişti fotografi din cadrul fotoclubului. Dintre aceştia, 18 tineri sunt
studenţi ori au absolvit facultăţi de fotografie în ţară, în Anglia sau Franţa. De asemenea, foto-
clubul organizează bienal Salonul Naţional de Artă Fotografică „Mihai Dan-Călinescu” – în
acest an va urma ediţia a V-a, care dorim să aibă acoperire internaţională. Fotoclubul are în
prezent înscrişi peste 80 de membri, dintre care peste 50 au activitate expoziţională curentă».

1954, când, în calitate de membru fondator
al Foto-Clubului Craiova, a participat pen-
tru prima dată la o expoziţie organizată la
Bucureşti, de Consiliul General al Sindica-
telor, obţinând Premiul al II-lea. În anul 1959
a fost primit ca membru al AAFR. Începând
cu 1963 a condus activitatea fotoclubului
craiovean, iar în 1972, când s-a înfiinţat Fi-
liala Oltenia a AAFR, a fost ales preşedin-
tele acesteia, calitate pe care a deţinut-o
până la încetarea din viaţă. Activitatea ar-
tistică, participa-
rea la expoziţiile
judeţene, naţio-
nale şi internaţi-
onale, precum şi
premiile obţinute
în ţară şi peste
hotare au atras
după sine confe-
rirea tit lului de
A.FIAP, în 1969.
Mai târziu, cu
ocazia celui de al

X-lea Salon Internaţional de Artă Fotogra-
fică al României, de la Bucureşti, din anul
1975, a primit titlul de E.FIAP, atât pentru
numeroasele sale lucrări acceptate şi pre-
miate în saloanele internaţionale de foto-
grafie, cât şi pentru meritele sale deosebite
pe plan organizatoric.

A expus fotografii în cadrul a 171 de
expoziţii naţionale şi 138 de expoziţii inter-
naţionale, obţinând 26 de premii. În 1975 a
făcut parte din comitetul redacţional al al-

bumului comemorativ editat cu
ocazia sărbătoririi a 1750 de ani
de existentă a oraşului Craiova,
în care au fost reproduse 88 de
fotografii ale sale. Recunoaşte-
rea activităţii artistice pe plan na-
ţional şi internaţional s-a desă-
vârşit  prin acordarea, în anul
1980, a Medaliei de Aur FIAP la
Salonul Internaţional organizat
de Photo-Art Association din
Singapore, cu fotografia „Drep-
tul la viaţă”, care şi azi ar face
cinste oricărui salon internaţio-
nal prestigios.

În expoziţiile d in ultimii ani,
precum şi în „personala” de la
Muzeul de Artă din Craiova din
1980, cu ocazia împlinirii vârstei
de 60 de ani, s-a impus în arta
fotografică românească ca un
adevărat maestru al portretului.

Sensibilitatea sa artistică şi com-
petenţa tehnică în executarea fo-
tografiilor de calitate au fost de-
terminante în numirea sau alege-
rea ca membru sau preşedinte în
numeroase jurii naţionale şi inter-
naţionale.
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Autorul a cinci piese puse în scenă
de Naţionalul craiovean

Din ipostaza pe care şi-a asumat-o în faţa
numerosului public, cea de critic literar, Du-
mitru Radu Popescu a dat citire la două tex-
te, chibzuite sub forma unor epistole adresa-
te prietenilor scriitori. Prima l-a avut ca des-
tinatar pe filosoful Ion Militaru şi s-a referit
la „Piticul din grădina de vară” – piesa pro-
prie, publicată în 1973, care a „născut” un
inegalabil spectacol în viziunea regizorală a
lui Silviu Purcărete, cu premiera în 1989.

Piesa pornea de la un fapt de viaţă abso-
lut real: în timpul războiului, o femeie a fost
condamnată la moarte, dar execuţia ei a fost
amânată, fiindcă s-a constatat că era gravi-
dă. Pruncul nu putea fi ucis împreună cu
mama sa, n-avea nici o vină. „După ce am
scris piesa, am mai descoperit două cazuri
de femei condamnate care au născut în în-
chisoare. Am cunoscut chiar un ins care
s-a născut în închisoare în timpul războiu-
lui; fratele acestuia este un celebru regizor
stabilit în străinătate”, a declarat scriitorul.

Alături de „Piticul din grădina de vară”,
Teatrul Naţional din Craiova i-a mai pus în
scenă lui D.R.  Popescu,
de-a lungul timpului, alte pa-
tru piese: „Aceşti îngeri
trişti” (1975) – regia Mircea
Cornişteanu; „Hoţul de vul-
turi” (1980) – regia George-
ta Tomescu; „Paznicul de la
depozitul de nisip” (1984) –
regia Mihai Manolescu; „Re-
gii peţitori” (2000) – regia
Mircea Cornişteanu.

De la caragialescul
Agamiţă Dandanache la
shakespearianul Hamlet

Prin celălalt text, intitulat
„Ateismul politic”, scriitorul
i s-a adresat profesorului
universitar craiovean Ovidiu
Ghidirmic. În centru – Agamiţă Dandana-
che, urmaşul, prin nume, al războinicului
homeric Agamemnon şi personajul caragia-
lesc care a prilejuit actorilor Valer Dellakeza
şi Horaţiu Mălăele roluri memorabile.  La
Craiova, spectacolul a avut premiera în oc-
tombrie 2012, fiind cea de-a cincea monta-
re în regia lui Mircea Cornişteanu, prima
având loc în anul 1974. La Teatrul Naţional
„I.L. Caragiale” din Bucureşti, spectacolul
„Scrisoarea” – montare după comedia „O
scrisoare pierdută” – este regizat de Horaţiu
Mălăele şi a deschis, în septembrie trecut,
actuala stagiune teatrală.

Deşi a vorbit despre momentul ataşării de
opera shakespeariană şi şi-a declarat pasiu-
nea faţă de scriitura Marelui Will, D.R. Po-
pescu a renunţat pe loc, din lipsă de timp, la

„Nu ştiu nimic” a accentuat, la
nive l de clarativ, acad. Dumitru
Radu Popescu, prin titlul confe rin-
ţei susţinute duminică în seria „În-
tâlnirilor SpectActor” ale  Teatrului
Naţional „Marin Sore scu” din
Craiova. Faptic însă, pe scândura
scene i pe care  i-au fost jucate,
încă din 1975, nu mai puţin de
cinci piese, cunoscutul dramaturg
a demonstrat contrariul. „Ce câş-
tig ar fi dacă v-aţi gândi cândva la
un jurnal... ca memoriile dumnea-
voastră să intre în posesia citito-
rilor!”, i s-a sugerat din public, la
finalul întâlnirii. „Un jurnal? Nu!
Eu zic că nu e cazul să spun ce ştiu.

prezentarea unui text despre „Hamlet”, scris
în urmă cu puţine zile şi adresat scriitorului
Ilarie Hinoveanu. „Îi spun cum ar arăta un
altfel de Hamlet, o versiune care ar lua Pre-
miul Pulitzer!”, a precizat acesta.

Cel mai mare omagiu
care i s-a adus vreodată!

Invitaţia la Craiova i-a oferit însă lui Du-
mitru Radu Popescu şi cadrul favorabil unor
confesiuni...  literare. „Poezia es te marea
mea înfrângere” a mărturisit ac esta, reme-
morând primele sale „tentative poetice”, dar
şi episodul „dramatic” în care i s-a reco-
mandat să se lase de versuri şi să se apuce
serios de proză! „Taic ă-meu era dintr-o co-
mună din judeţul Mehedinţi, Dănceu, unde
am ş i făcut şcoala primară. Primele două
poezii – eram în c lasa a IV-a – le-am scris
acolo şi i le-am c itit într-o dimineaţă ma-
mei mele, c are era învăţătoare. Ea s-a uitat
la mine,  m-a mângâiat şi… m-a lăsat în
pace! Asta a fost prima mea tentativă poe-
tică. Am mai avut, pe urmă, înc ercări… La
a 55-a aniversare de la absolvirea liceului,
un c oleg mi-a făcut marea surpriză de a
recita o poezie sc risă de mine pentru o iu-

bită de-a mea, versuri pe
care el le-a luat ş i le-a tri-
mis iubitei lui. Încă le mai
ştia!  Asta a fost cel mai
mare omagiu care mi s-a
adus  vreodată! Un om să
ţină minte vreo 50 de ani
o poezie e o performanţă
extraordinară!», a afirmat,
amuzat, D.R.  Popescu,
stârnind zâmbete pe chi-
purile spectatorilor. De la
adevăratul său debut – în
1953,  cu o poezie, dar şi
cu o proză în ziarul „Cri-
şana” din Oradea – se vor
împlini, luna viitoare, 60
de ani, a reamintit acesta.

Recomandarea revistei clujene
„Steaua”: „Lasă versurile, apucă-te de proză!”

Ajuns însă în 1954, ca student la Medici-
nă, la Cluj-Napoca (unde a studiat trei ani,
abandonând apoi, pentru a se înscrie la Fa-
cultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-
Bolyai”, pe care a absolvit-o în anul 1961),
criticul Cornel Regman, redactor la revista
„Steaua”, i-a retezat elanul creator: „Dom-
ne, lasă versurile, apucă-te de proză!”, i-a
spus acesta, în schimb publicându-i schi-
ţa „O partidă de şah”. «A fost o zi groazni-
că pentru mine! Să-mi spună să mă las de
poezie, că nu-i pentru mine… Şi m-am lă-
sat, dar m-am gândit că dacă eu nu pot scrie
poezie, unele personaje ale mele pot! Aşa că
în unele piese se mai întâlnesc asemenea
„scăpări”». Mai târziu, D.R. Popescu a fost
corector, apoi redactor la „Steaua”, precum
şi redactor-şef la „Tribuna”, tot în Cluj. Iar
în 1981 a publicat şi un volum de versuri:
„Câinele de fosfor”. Editorial, debutase încă
din 1958 cu volumul de schiţe şi povesti-
ri „Fuga”, iar în 1959 îi fusese editat şi pri-
mul roman, „Zilele săptămânii”.

„Relaţiile mele cu Ion D. Sîrbu
au fost colegiale şi bune”

Scriitorul a evocat, cu acelaşi prilej, şi câte-
va întâlniri avute cu scriitori reprezentativi din
literatura română. Pe Tudor Arghezi, spre
exemplu, l-a cunoscut graţie regizorului Geo
Saizescu, iar momentul întrevederii l-a mar-
cat: „S-a purtat cu noi ca şi cum am fi fost
geniile omenirii! Adică extrem de colegial.
N-am mai văzut aşa ceva la oamenii mari, să
se comporte astfel cu nişte tineri începători!”.
Cu Ion D. Sîrbu s-a aflat în relaţii „colegiale şi
bune, ca, de altfel, şi cu alţi scriitori din Olte-
nia”, a declarat Dumitru Radu Popescu, care,
după cum se ştie, între 1981 şi 1989 a fost
preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România.

Pe autorul „Jurnalului unui jurnalist fără jur-
nal” l-a cunoscut într-una dintre vizitele sale...

olteneşti. «La Craiova prima dată am fost îm-
preună cu părinţii mei, când eram la liceu, cu
corul comunei Dănceu, care a participat la un
concurs al regiunii. Ai noştri n-au luat locul
întâi, l-au luat dăbulenii! A doua oară când am
venit m-am dus la teatru. Atunci i-am cunos-
cut pe Petre Dragu, era secretar literar, şi pe
prietenul lui, Savel Pătuleanu. Am aflat de la ei
cum, copii fiind, au făcut parte dintr-o echipă
de circari. Au mers toată Oltenia împreună,
într-o căruţă cu coviltir. Am scris o nuvelă,
care se numeşte „Căruţa cu mere”, ale cărei
personaje sunt cei doi. (...) Acest lucru m-a
apropiat de olteni şi atunci am venit mai des în
Craiova. Am cunoscut mulţi oameni cu o bio-
grafie... nu de ei încărcată, ci de timp, de isto-
rie. Erau oameni oneşti, majoritatea foarte buni
intelectuali. Printre ei, şi I.D. Sîrbu. Cu el, dar
şi cu ceilalţi, am avut relaţii onorabile şi îi con-
sider unii dintre intelectualii noştri care s-au
realizat», a istorisit dramaturgul.

Lumea de azi, „o şcoală
în care Faust este multiplicat”

„Dacă dumneavoastră nu ştiţi nimic, evi-
dent că sunt alţii care ştiu, care înţeleg. Care
este conturul acestor personaje, al acestei
lumi care îşi închipuie că ştie ceva sau care
afirmă că ştie multe, poate totul, în faţa că-
reia domnia voastră susţineţi, evident, iro-
nic, că nu ştiţi nimic?”, i s-a adresat, la mo-
mentul dialogului cu publicul, scriitorul Ion
Militaru, făcând referire, desigur, la titlul con-
ferinţei. „Mă mir că dvs. nu vedeţi care sunt
marile personalităţi care ştiu totul! Mă mir!
Aceste lucruri sunt evidente în fiecare zi!
Uitaţi-vă la televizor, la Zăvoranu, Bahmu-
ţeanu, la Gigi Becali, vorbiţi cu politicienii
noştri, cu parlamentarii! Ştiu totul despre
bănci, despre felul cum putem să facem bani,
cum să ieşim din criză... Sunt oameni care
ştiu! E o şcoală în care Faust este multipli-
cat! Şie totul şi face absolut tot ce poate
pentru ţară!», i-a replicat invitatul.

***
Acad. D.R. Popescu a urmat pe fotoliul

„Întâlnirilor SpectActor” altor personalităţi
de anvergură: Ion Caramitru, Radu Beligan,
Varujan Vosganian, Andrei Marga, Solomon
Marcus, Răzvan Theodorescu, Matei Viş-
niec, Gabriela Adameşteanu, A.S.R. Radu al
României, Dan Grigore, Cristian Ţopescu,
Eugen Negrici, Florin Zamfirescu, Adrian
Cioroianu, Adrian Streinu Cercel, Jean As-
kenasy, Dan C. Mihăilescu, Cristian Bădili-
ţă, Dorel Vişan, Emil Constantinescu. Eve-
nimentul este organizat de Teatrului Naţio-
nal din Craiova încă din anul 2009.

Şi colegii scriitori ştiu asta, că eu de
20 şi ceva de ani tac. Fiindcă... tac!
Deci, nu e cazul unui jurnal”, a fost
replica pe cât de scurtă, pe atât de
aluzivă lui D.R. Popescu.
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Realegerea lui Giorgio Napo-
litano (foto), acum în vârstã de
88 de ani, în funcþia de preºe-
dinte al Italiei, nu este un bun
semnal de sãnãtate al democra-
þiei transalpine. Mandatul sãu
este de 7 ani, ceea ce înseamnã
cã ar putea pãrãsi palatul Quiri-
nale la vârsta de 95 de ani. Este
rezonabil acest lucru? În timpul
primului mandat, Napolitano a
demonstrat în mai multe ocazii
cã este un om de stat, respon-
sabil ºi clarvãzãtor. El a fost cel
care a pãrut convins de necesi-
tatea ca guvernul lui Silvio Ber-
lusconi sã demisioneze. Oricum,

a rãmas respectat ºi de stânga
ºi de dreapta. Dar realegerea sa,
sâmbãtã, s-a datorat mai puþin
calitãþilor, dovedite, cât derutei
sistemului politic. Mai mult ca
niciodatã, în ultimele luni, acest
sistem s-a dovedit  incapabil sã
dea Italiei un guvern pe mãsura
problemelor cu care se confrun-
tã. În luna februarie, electoratul
a trimis o majoritate de stânga
(Partidul Democrat) la Camera
Deputaþilor, dar nu ºi la Senat,
ceea ce împiedicã formarea gu-
vernului. Desemnat de un cole-
giu al „marilor electori”, ºeful
statului, deºi nu guverneazã,

exercitã o influenþã importantã
asupra sistemului. Dar cinci
scrutinuri deja organizate n-au
permis partidelor sã cadã de
acord asupra altui nume decât
cel al lui Giorgio Napolitano. Sis-
temul este gripat ºi este vorba
de instituþii inadecvate, inclusiv
un bicameralism paralizant, în
timp ce clasa politicã este inca-
pabilã de a ieºi din mici jocuri
de putere nevrednice. Lucrurile
sunt complicate ºi dintr-un alt
punct de vedere: Italia este a treia
economie a zonei euro, o þarã
cheie pentru viitorul Europei,
una din locomotivele bunãstãrii
vechiului continent. Italia este
centru de recuperare a uniunii
monetare europene. Este fragilã
momentan. Chiar dacã finanþele
publice ºi balanþa comercialã
sunt într-o stare mai bunã decât
cele din Franþa, datoria publicã
se apropie de o ratã intolerabilã:
120% din PIB. La cea mai micã
zgâlþâialã financiarã sau politicã,
Trezoreria italianã are probleme.
Iar contagiunea este eminamen-
te periculoasã pentru întreaga
zonã euro. Se spune cã stânga
ar fi putut instala la Quirinale o
persoanã solidã ºi competentã
precum Romano Prodi. Ar fi fost
un semnal pozitiv pentru toatã

Europa. A eºuat, victimã a divi-
zãrilor sale. S-a redeschis astfel
uºa guvernãrii partidului lui Ber-
lusconi, perspectivã uluitoare.
Înþelepciunea preºedintelui Gior-
gio Napolitano nu va fi suficientã
pentru a scoate Roma din aceas-
tã situaþie. Formarea unui gu-
vern pe ruine este prima sarcinã
a preºedintelui Napolitano. Par-
tidul Democrat (PD), sosit în
frunte la alegerile din februarie,
trebuie sã propunã numele unui
potenþial ºef de guvern preºedin-
telui. Citat acum este numele
fostului premier, Giuliano Ama-
to, un democrat de centru-stân-
ga foarte moderat, supranumit
„doctorul subtil”. Persoanã res-
pectatã în þarã ºi cu o bunã ima-
gine, potrivit celor de la cotidia-
nul „Corriere della Sera”. Are
însã 74 de ani ºi a condus deja
Italia în perioada delicatã a an-
chetelor din 1992-1993, când
clasa politicã a fost acuzatã de
corupþie. A revenit în 2000 ºi
2001. Un alt nume citat este al
vice-secretarului PD, Enrico
Letta. Bursa din Milano a reac-
þionat pozitiv la realegerea lui
Napolitano, dar toatã lumea
aºteaptã un nou guvern, care sã
dea un rãspuns concret ºi rapid
problemelor þãrii.
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Tatãl fraþilor Þarnaev, principalii
suspecþi în atentatul de la mara-
tonul din Boston, a insistat ieri asu-
pra nevinovãþiei acestora, afir-
mând cã tinerii erau buni musul-
mani ºi doreau sã revinã sã trã-
iascã în Rusia, pentru a-ºi ajuta
pãrinþii. Fratele mai mare, Tamer-
lan, în vârstã de 26 de ani, ucis
joi în urma unei curse de urmãri-
re lansate de cãtre poliþie, „a venit
în Rusia în ianuarie (2012) ºi nu
dorea sã plece. Spunea cã vrea sã
se mute aici împreunã cu familia.
Este adevãrat cã Tamerlan a de-
venit foarte religios dupã cãsãto-
rie ºi mergea la moschee în fieca-
re vineri (...). Dar este un bun
musulman ºi nu putea sã facã lu-
crurile de care este acuzat”, a de-
clarat Anzor Þarnaev, într-un in-
terviu pentru cotidianul rus „Kom-

„Erau buni musulmani. Jokar
dorea sã devinã medic”

Operaþiunile de salvare în sud-
vestul Chinei, o regiune lovitã de
un seism puternic sâmbãtã, s-au
intensificat ieri, dar erau afectate
de replici seismice ºi de un acces
dificil în zonele sinistrate. Ultimul
bilanþ oficial al victimelor a ajuns,
ieri, la 188 de morþi, 25 de dispã-
ruþi ºi aproape 11.500 de rãniþi.
Dupã peste 48 de ore de la pro-
ducerea cutremurului cu mangni-
tudinea de 6,6 grade, în provin-
cia Sichuan, una dintre cele mai
populate din China, unele locali-
tãþi erau accesibile doar pe jos,
drumurile fiind blocate de obsta-
cole. Un grup de 198 de salvatori
trimiºi de Rusia erau aºteptaþi ieri
pe aeroportul din Chengdu, a
anunþat Agenþia provincialã de

Nou bilanþ al cutremurului din China:
188 de morþi, 25 de dispãruþi ºi

aproape 11.500 de rãniþisomolskaia Pravda”. Jokar, fiul
mai mic, în vârstã de 19 ani, rãnit
ºi arestat în noaptea de vineri spre
sâmbãtã, dupã 24 de ore de cãu-
tãri, studia la Cambridge ºi „avea
planuri mari, ºi anume sã devinã
medic, sã îºi deschidã un cabinet
ºi sã se instaleze aici. Îmi spunea,
«tatã, nu îþi face griji, îmi voi ter-
mina studiile, voi veni aici ºi te voi
ajuta». Iar acolo se vorbeºte de-
spre bombe ºi atentate. Cum este
posibil”, se întreabã tatãl. Acesta
a calificat urmãririle declanºate
împotriva fiilor sãi drept o „co-
mandã politicã, (un) show holly-
woodian” regizat de serviciile spe-
ciale americane ºi a anunþat cã
intenþioneazã sã meargã în State-
le Unite, „cu voia lui Allah”, pen-
tru a-l susþine pe Jokar, care este
interogat de autoritãþi.

seismologie, citatã de agenþia de
presã China Nouã. Salvatorii ruºi
se alãturã miilor de militari, pom-
pieri ºi poliþiºti mobilizaþi deja. Vo-
luntari, fãrã mandat din partea au-
toritãþilor, au venit din toatã þara
pentru a ajuta la deblocarea dru-
murilor. Peste 2.000 de replici seis-
mice, cea mai puternicã atingând
magnitudinea de 5,4 grade, s-au
succedat începând de sâmbãtã di-
mineaþa, alimentând o adevãratã
psihozã în rândul unor supravie-
þuitori, îngrijoraþi, de asemenea, de
aversele aºteptate în regiune, care
ar putea agrava condiþiile. Aproxi-
mativ 17.000 de familii ºi-au pier-
dut domiciliul în urma catastrofei,
potrivit Biroului pentru Probleme
Civile din Sichuan.

Comisia Europeanã (CE) a recomandat, ieri, des-
chiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europea-
nã (UE) cu Serbia, în urma acordului între Belgrad ºi
Priºtina privind normalizarea relaþiilor. „Comisia con-
siderã cã Serbia a îndeplinit criteriile prioritare, con-
stând în a adopta mãsuri în vederea unei ameliorãri
vizibile ºi durabile a relaþiilor sale cu Kosovo. Ca atare,
Comisia recomandã deschiderea negocierilor cu Ser-
bia în vederea unei aderãri la Uniune”, afirmã CE într-
un raport transmis miniºtrilor UE pentru Afaceri Eu-
ropene. Guvernul sârb a aprobat, tot ieri, semnarea
acordului în vederea normalizãrii relaþiilor cu Kosovo,
parafat la 19 aprilie, sub egida UE, dupã 14 ani de la
rãzboiul sârbo-kosovar ºi 5 ani de la independenþa
proclamatã de fosta sa provincie de sud. Belgradul „a
acceptat primul acord privind principiile ce reglemen-
teazã normalizarea relaþiilor, care este rezultatul dialo-
gului cu Kosovo, la Bruxelles. Guvernul a ordonat
miniºtrilor (...) sã adopte mãsurile necesare pentru a
aplica acordul ºi a continua aplicarea acordurilor deja

existente cu repezentanþii instituþiilor de la Priºtina”, se
aratã într-un comunicat emis de cabinetul premierului
Iviþa Dacici. Parlamentul sârb urmeazã sã se pronun-
þe în timpul sãptãmânii în privinþa acordului, dar coa-
liþia aflatã la putere dispune de o majori-
tate confortabilã ºi nu ar urma sã întâm-
pine obstacole. La Priºtina, în cursul nop-
þii, Parlamentul a adoptat o rezoluþie în
care îºi afirmã „sprijinul ºi aprobã acor-
dul privind normalizarea relaþiilor” între
Kosovo ºi Serbia. Concret, acordul vi-
zeazã gradul de autonomie acordat celor
40.000 de sârbi din nordul acestui terito-
riu. Cele 15 puncte ale textului nu au fost
fãcute publice de UE, dar, potrivit unei
versiuni neoficiale apãrute în presa ko-
sovarã, sârbii vor numi ºeful poliþiei re-
gionale ºi vor administra tribunalele aco-
lo unde sunt majoritari, totul „funcþio-
nând în cadrul instituþiilor legale ale Ko-

sovo”. Aceste soluþii sunt mulþumitoare pentru Bel-
grad, dar inadmisibile pentru comunitatea sârbã mi-
noritarã din Kosovo, unde cei aproximativ 1,8 milioa-
ne de locuitori sunt în proporþie de 90% albanezi.

CE recomandã deschiderea negocierilor de aderare a Serbiei la UE

Barroso: Politica austeritãþii
nu mai are susþinere

Politica austeritãþii urmatã de
Uniunea Europeanã (UE) în
ultimii ani nu mai are susþinere, iar
UE ar trebui sã punã un accent mai
mare pe stimularea creºterii
economcie pe termen scurt ºi mai
puþin pe reducerea cheltuielilor
guvernamentale, a declarat
preºedintele CE, José Manuel
Barroso. Austeritatea implementa-
tã de þãrile UE în ultimii ani nu mai
are susþinerea politicã ºi socialã
necesarã pentru a funcþiona, a
declarat, într-un discurs susþinut
ieri, preºedintele CE, citat de „Wall
Street Journal”.  Comentariile lui
Barosso sunt ultimele dintr-o serie
de declaraþii ale unor oficiali, care
sugereazã cã se produce o schim-
bare la nivelul politicii economice
europene. FMI a recomandat,
sãptãmâna trecutã, blocului
comunitar, sã relaxeze mãsurile de
austeritate. Mai multe state din
afara UE au transmis apeluri
similare, susþinând cã reducerile de
cheltuieli din Europa trag în jos
economia mondialã.

Marea Britanie riscã cea
de-a treia rundã de recesiune
din ultimii patru ani

Marea Britanie ar putea trece
prin cea de-a treia rundã de
recesiune de la criza financiarã
mondialã din 2008, situaþie fãrã
precedent care va creºte presiunile
asupra guvernului în privinþa
politicii de austeritate. Dupã cea
mai rece lunã martie din ultimii 50
de ani, PIB-ul Marii Britanii ar
putea înregistra un al doilea
trimestru consecutiv de declin,
potrivit CNN Money. Datele oficiale
vor fi publicate joi, iar majoritatea
economiºtilor estimeazã cã Marea
Britanie va evita la limitã recesiu-
nea, avertizând însã cã existã
riscuri semnificative ca prognoza sã
se dovedeascã una optimistã. O a
treia rundã de recesiune în urma
crizei financiare de acum patru ani
ar fi fãrã precedent în istoria Marii
Britanii, punând sub semnul
întrebãrii politica de austeritate
practicatã în ultimii ani de guver-
nul de la Londra.

Grecia acordã rezidenþã
strãinilor care investesc peste
250.000 de euro în þarã

Grecia va acorda drept de
rezidenþã strãinilor care investesc
peste 250.000 de euro în achiziþia
sau închirierea unei proprietãþi,
parte a unui plan de revigorare a
sectorului imobiliar ºi de a
încuraja turismul. Mãsura,
aprobatã sãptãmâna trecutã de
parlament, a fost susþinutã puternic
de companiile din sectorul
imobiliar, ca urmare a cererii din
strãinãtate, mai ales din China,
Rusia ºi þãri arabe. Astfel de
procedee sunt deja în vigoare în
state europene precum Ungaria,
Portugalia ºi Spania. Investitorii în
piaþa imobiliarã din Grecia vor
putea scãpa de procesul birocratic
foarte dificil al obþinerii dreptului
de intrare ºi ºedere în zona
Schengen, noteazã AFP. Permisul
va fi acordat de Atena pentru 5 ani,
cu posibilitatea de a fi reînnoit.
Posesorul va avea dreptul de a
cãlãtori liber ºi de a sta pânã la 3
luni în zona Schengen, însã nu va
avea ºi dreptul de a munciCipru a
anunþat recent cã va oferi cetãþenie
strãinilor care au pierdut peste 3
milioane de euro în restructurarea
bãncilor locale, impusã în acordul
de ajutor extern cu zona euro.
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Anunþul tãu!
Titular municipiul Calafat – reprez. ec.
GUÞÃ MIRCEA MARINEL – PRIMAR
anunþã publicul interesat asupra de-
clanºãrii etapei de încadrare cf. HG
1076/2004 privind procedura evaluã-
rii de mediu pentru planuri ºi progra-
me, în vederea obþinerii avizului de
mediu pentru PUZ: Schimbare de
destinaþie din zona de locuinþe (din
categoria vile,case de vacanþã), zona
verde: parc, agrement, sport, protec-
þie/suprafeþe împãdurite – în zona
construcþii ºi amenajãri aferente echi-
pãrii tehnico-edilitar, localitatea CA-
LAFAT nr. 24, jud. Dolj. Prima versiu-
ne a planului poate fi consultatã la
sediul- A.P.M. Dolj, judeþul Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1 de L-J între orele 9-
14 ºi V între orele 9-11.30. Publicul in-
teresat poate transmite, în scris, co-
mentarii ºi sugestii, ( în termen 18 zile
calendaristice de la data publicãrii),
la A.P.M. Dolj, judeþul Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, e-mail apmdj.anpm.ro în
zilele de luni – joi, între orele 9-14 ºi
vineri între orele 9-11.30.
Titular municipiul Calafat – reprez. ec.
GUÞÃ MIRCEA MARINEL – PRIMAR
anunþã publicul interesat asupra de-
clanºãrii etapei de încadrare cf. HG
1076/2004 privind procedura evaluãrii
de mediu pentru planuri ºi programe,
în vederea obþinerii avizului de mediu
pentru PUZ : SCHIMBARE DE DESTI-
NAÞIE DIN ZONA CONSTRUCÞII DE
LOCUINÞE DIN CATEGORIA VILE,
CASE DE VACANÞÃ, ZONA VERDE:
PARC, AGREMENT, SPORT, PROTEC-
ÞIE/SUPRAFEÞE ÎMPÃDURITE ÎN
ZONA INDUSTIALÃ, CU MODIFICAREA
LIMITEI INTRAVILANULUI EXISTENT,
localitatea CALAFAT nr. 24, jud. Dolj.
Prima versiune a planului poate fi con-
sultatã la sediul- A.P.M. Dolj, judeþul
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1 de L-J între
orele 9-14 ºi V între orele 9-11.30. Pu-
blicul interesat poate transmite, în
scris, comentarii ºi sugestii, (în termen
18 zile calendaristice de la data publi-
cãrii), la A.P.M. Dolj, judeþul Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, e-mail apmdj.an-
pm.ro în zilele de luni – joi, între orele
9-14 ºi vineri între orele 9-11.30.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Titular municipiul Calafat – reprez. ec.
GUÞÃ MIRCEA MARINEL – PRIMAR
anunþã publicul interesat asupra declan-
ºãrii etapei de încadrare cf. HG 1076/
2004 privind procedura evaluãrii de me-
diu pentru planuri ºi programe, în vede-
rea obþinerii avizului de mediu pentru
PUZ : SCHIMBARE DE DESTINAÞIE DIN
LOCUINÞE ªI DOTÃRI ÎN ZONA INDUS-
TRIALÃ PENTRU PARC ENERGETIC
FOTOVOLTAIC, localitatea CALAFAT nr.
24, jud. Dolj. Prima versiune a planului
poate fi consultatã la sediul- A.P.M. Dolj,
judeþul Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1 de L-J
între orele 9-14 ºi V între orele 9-11.30.
Publicul interesat poate transmite, în
scris, comentarii ºi sugestii, (în termen
18 zile calendaristice de la data publicã-
rii), la A.P.M. Dolj, judeþul Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, e-mail apmdj.anpm.ro în zi-
lele de luni – joi, între orele 9-14 ºi vineri
între orele 9-11.30.
Adunarea generalã ordinarã a acþiona-
rilor pentru data de 27.05.2013, la sediul
societãþii din Craiova, bd. N. Romanes-
cu nr. 39, la ora 10.00, cu urmãtoarea or-
dine de zi: 1. Prezentarea raportului Con-
siliului de administraþie, întocmit în baza
situaþiilor financiare la 31.12.2012; 2. Pre-
zentarea raportului auditorului financiar
pentru exerciþiul financiar 2012; 3. Dis-
cutarea, aprobarea sau modificarea si-
tuaþiilor financiare anuale, pe baza ra-
poartelor prezentate ºi fixarea dividen-
dului; 4. Aprobarea descãrcãrii de ges-
tiune a Consiliului de administraþie, pen-
tru activitatea desfãºuratã în 2012, în
baza rapoartelor prezentate; 5. Discuta-
rea, aprobarea sau modificarea bugetu-
lui de venituri ºi cheltuieli pentru exerci-
þiul financiar 2013; 6. Discutarea, apro-
barea sau modificarea planului de inves-
tiþii pentru exerciþiul financiar 2013; Dacã
la data primei convocãri nu sunt îndepli-
nite condiþiile de cvorum, AGOA se con-
voacã a doua oarã pentru data de
29.05.2013, în acelaºi loc ºi cu aceeaºi
ordine de zi. Materialele informative re-
feritoare la problemele înscrise pe ordi-
nea de zi se vor putea consulta începând
cu data de 27.04.2013 la sediul central ºi
la sucursalele societãþii. PREªEDINTE
CA ing. Rãdulescu Decebal Gabriel

Primãria Craiova prin S.C. Salubritate
Craiova S.R.L. vã face cunoscut cã în
perioada 08.05.2013-10.06.2013 pe do-
meniul public din Municipiul Craiova
(sapþii verzi, luciu de apã) se vor des-
fãºura acþiuni de dezinsecþie (comba-
terea þânþarilor) fiind folositã substan-
þã dn gr. III de toxictate avizatã de cã-
tre Ministerul Sãnãtãþii Publice, sub-
stanþa folositã fiind Supertox. Apicul-
torii ºi sericicultorii de pe raza Munici-
piului Craiova trebuie sã ia toate mã-
surile necesare (familiie de albine ºi
viermii de mãtase) în vederea evitãrii
constactului cu substanþele folosite.
Primãria Craiova prin S.C. Salubritate
Craiova S.R.L. vã face cunoscut cã în
perioada 29.04.2013-30.04.2013 pe do-
meniul public din Municipiul Craiova
(spaþii verzi) se vor desfãºura acþiuni
de dezinsecþie (combaterea cãpuºei –
IXODES HEXAGONES) fiind folositã
substanþã din gr. III de toxicitate avi-
zatã de cãtre Ministrul Sãnãtaþii Publi-
ce, substanþa folositã fiind EXTRA-
TOX. Apicultorii ºi sericicultorii de pe
raza Municipiului Craiova trebuie sã ia
toate mãsurile de protecþie necesare
(familiile de albine ºi viermii de mãta-
se) în vederea evitãrii contactului cu
substanþele folosite.
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Ti-
neret Dolj (DJST Dolj) organizeazã con-
curs de proiecte pentru tineret în pe-
rioada 21 mai – 4 iunie 2013. Proiecte-
le se depun la sediul DJST Dolj în pe-
rioada 7-20 mai 2013. Metodologia de
finanþare se obþine de la sediul DJST
Dolj ºi de pe site-ul Ministerul Tinere-
tului ºi Sportului www.mts.ro. Informa-
þii suplimentare se obþin de la sediul
DJST Dolj, str. Gheorghe Doja nr. 2, te-
lefon: 0251/431.806.
Cãminul pentru Persoane Vârstnice
Craiova organizeazã în data de
6.06.2013 concus de ocupare a urmã-
toarelor posturi pe perioada nedeter-
minatã: -asistent dietetician – 1 post;
-infirmerie – 3 posturi. Condiþiile de
participare, tematica ºi bibliografia
sunt afiºate la sediul instituþiei:Craio-
va, str. Tabaci, nr. 3. Relaþii suplimen-
tare telefon: 0251/533.578 int. 104.
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ANIVERSÃRI

De ziua numelui tau, noi,
cei care te iubim, îþi do-
rim þie, BERBECARU
GEORGIANA ANTONIA
tot binele din lume, no-
roc, fericire, sãnãtate ºi
sã þi se îndeplineascã
toate dorinþele. La mulþi
ani! Familia
Cu ocazia aniversãrii  zi-
leii onomastice Adi soþ,
Gabi fiu, Ana norã, Geor-
giana fiicã, Ovidiu gine-
re ºi Alesia nepoatã
ureazã iubitei lor ENUCA
GEORGETA, „La mulþi
ani!”, sãnãtate ºi bucurii.
La aniversarea zilei nu-
melui famlia Costel Ba-
zãverde ureazã domnului
GHEORGHE LEPÃDAT,
sãnãtate, prosperitate ºi
succes în afaceri.
Cu ocazia aniversãrii zi-
lei de naºtere Viorel fiu,
Mariana ºi Geta fiice
ureazã mamei SANDA
MIHAI multã sãnãtate ºi
bucurii în viaþã.
Asociaþia Pensionarilor
Civili „Mihai Viteazul”
din judeþul Dolj, ureazã
tuturor membrilor sãi
care îºi serbeazã ono-
mastica de Sfântul
Gheorghe: multã sãnã-
tate, fericire, bucurii,
viaþã lungã ºi bani în
pungã! La mulþi ani!

CERERI SERVICIU
Solicit angajare, secreta-
riat, administraþie. Tele-
fon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de
Ingineria Mediului în Hor-
ticulturã, cu experienþã în
domeniul vânzãrii de ma-
teriale de construcþii, caut
loc de muncã în aceste
domenii. Telefon: 0351/
802.028.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut restaurator mobilã
veche lemn masiv. Tele-
fon: 0745/602.422.
Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie.
Telefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi croi-
torie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Meditez matematicã orice
nivel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
RAIKKO ROOF VINDE
ÞIGLÃ METALICÃ LA
PREÞ DE PRODUCÃ-
TOR, 5,5 EURO/MP.
MONTÃM ÞIGLÃ ME-
TALICÃ TIP LINDAB,
JGHEABURI ªI BUR-
LANE REPARAÞII ACO-
PERIªURI + PLACÃRI
POLISTIREN, DUL-
GHERIE. OFERIM CER-
TIFICAT DE GARAN-
ÞIE, PREÞ AVANTA-
JOS. EXECUTÃM ORI-
CE FEL DE LUCRÃRI
LA CASE. DISCOUNT
10%.TELEFON: 0740/
519.461; 0762/014.352.
Confecþionãm rame ºi stupi.
Telefon: 0728/571.069.
EXECUTÃM dulgherii, în-
velitor toate tipurile de tablã,
curãþãm jgheaburi ºi repa-
rãm. Telefon: 0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi asocia-
þii. Telefon: 0761/633.118;
0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELEFON:
0763/265.251.
Vând apartament, douã
camere, semidecoman-
dat, Brazdã, 34.000
euro, negociabil. Telefon:
0722/431.895; 0767/
761.131.
Vând apartament 2 ca-
mere, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/307.962.

3 - 4 CAMERE
La Filiaºi vând apartament
3 camere decomandate ºi
casã + teren. Telefon: 0766/
577.828.
Vând apartament 3 camere,
Slatina, zona ACR, parter, cu
toate dotãrile, preþ negocia-
bil. Telefon: 0762/620.432.
Vând apartament 4 camere
decomandate. Zonã centralã
(Ciufulici). Telefon: 0351/809.765.
Vând apartament 4 came-
re, Lãpuº sau schimb cu
o casã lângã Craiova. Te-
lefon: 0766/483.542.

CASE
VÂND casã localitatea
Bujoru, comuna Vârvor.
Telefon: 0761/029.759.
Vând sau schimb casã parter
+ etaj comuna Pleniþa, preta-
bil firmã cu apartament Cra-
iova sau Bucureºti. Ofer dife-
renþa. Telefon: 0741/178.132.
Vând gospodãrie formatã
din 2 case, anexe ºi curte 38
ari, în Þigleºti, Valea Stanciu-
lui. Telefon: 0721/502.003.
Vând proprietate Cârcea-
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.

Vilã Braniºte Mãnãstire. Te-
lefon: 0762/638.632.
La 8 km de Craiova, vând
casã 6 camere cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp, pomi, în
Livezi, com. Podari. Telefon:
0251/522.579.
Vând casã Gherceºti. 4300
m2, pomi fructiferi, viþã-de-
vie. Telefon: 0768/710.866.
Vând casã cu etaj, pod, sub-
sol, construcþie solidã, zonã
centralã, Agronomie, 6 ca-
mere, 2 bãi, bucãtãrie, teren
462 m2, garaj. Telefon: 0726/
275.943.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde

sãmânþã de floarea-
soarelui Favorit

ºi Performer, lucernã,
orzoaicã, ovãz ºi mazãre
la cele mai mici preþuri.

Relaþii suplimentare
la telefoanele:
0251/468.159

0785/292.188

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

str. “Caracal” nr. 105
    - Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVAN-
TAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

GOSPODÃRESC:  porþelan – sticlã-
rie, instalaþii sanitare, electrice,

electrotehnice, chimice, cosmetice,
uz casnic, comercializate prin
depozitul ºi magazinul situate

în str. “Caracal” nr. 105.
Relaþii la telefoanele: 0251/522.581;

0251/522.009; 0351/407.237

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Schimb casa D+P 6 came-
re 2 holuri, 2 bãi, pivniþã te-
ren 1300 mp utilitãþi schimb
cu 2 apartamente. Telefon:
0761/824.947.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 came-
re, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0760/295.905.

TERENURI
VÂND teren Malul Mare,
500mp. Telefon: 0763/
638.766.
Vând teren 1275 mp cu viþã-
de-vie la Cârcea, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/809.765.
Vând 2 ha pãdure comuna
Borãscu, judeþul Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Schimb 450 m2 teren (cãpºu-
nãrie) între case, cu casã la þarã
în comunele învecinate sau
vând. Telefon: 0763/616.711.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora, “Belvedere”, împrej-
muit, lângã pãdure, toate uti-
litãþile instalate. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
VÂND teren agricol coma-
sat. Relaþii telefon:  0728/
048.066.
Vând teren Albeºti, intravilan.
Telefon: 0762/090.223;
0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.

Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã
având toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39000 km, nerulat în Româ-
nia, motor 3500, dublã axã,
capacitate 6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte variante.
Telefon: 0748/99.55.94.
Vând Volkswagen Golf VI
culoare alb, an fabricaþie
2010, km 10.000, preþ 8.500
euro. Telefon: 0744/391.195;
0351/429.196.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ negocia-
bil. Telefon: 0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
SENZAÞIONAL. Filiaºi - se
vinde restaurantul DIVER-
TIS. Telefon: 0743/055.225;
0760/653.355.
V\nd bicicletã Franþa, cu ca-
dru genþi ionox, cauciucuri
noi, Cehia schimbãtor în tor-
pedou pantã. Telefon: 0351/
467.841; 0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum Giu-
do copii, cearceaf medicinal.
Telefon: 0785/634.748;
0351/461.140.
Vând aparat sudurã autogen
ºi matriþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord),robot de
bucãtãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
Vând þiglã – Jimbolia ºi cã-
rãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Vând mobilier apartament:
dormitor (pat matrimonial,
douã noptiere, ºifonier trei uºi,
comodã, oglindã), douã ca-
mere tineret, mobilier bucãtã-
rie, bibliotecã, canapea trei pie-
se. Stare bunã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0745/780.055.
Vând þuicã de 50 de grade, 15
lei/L. Telefon: 0745/751.558.
Vând jaluzele verticale pen-
tru sufragerie, culoare porto-
caliu, preþ foarte bun. Tele-
fon: 0744/325.836; 0766/
656.844.

VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977; 0725/
533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calculator
instruire copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând faianþã micã albã – fa-
ianþã micã roz, negociabil.
Telefon: 0770/334.168.
Vând maºinã de spãlat, te-
levizor color, frigider clasa A.
Telefon: 0742/884.839;
0351/463.661.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELEFON:
0731/989.215; 0251/425.651.
Vând butelii aragaz pentru
voiaj, arcuri spirale pentru
suspensii dublurã la Merce-
des 190D, de epocã. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând masã lemn masiv –
ext.12 persoane, fotolii
sculptate gen jilþ; dozator
bere + tub CO2, frigidere,
scaun ergonomic, balanþã
Berkel, cuier pom, aparat
telefon-fax. Telefon: 0746/
660.001.
Vând cadru metallic pentru
handicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã cu picior
(ciupercã), preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând set 16 piese pentru
gãtit etajat, economic, rapid,
fãrã ulei. Cadou nuntã de-
osebit. Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil. Te-
lefon: 0765/291.623.

Vând grâu nou, comuna
Terpeziþa, 1 leu/kg. Tele-
fon: 0760/191.641.
Butelii aragaz, douã focuri
pentru voiaj. Arcuri spirale
suspensii autoturism Merce-
des 190D, 1966. Telefon:
0251/598.518.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzãtor
încãlzire la gaze sau bute-
lie, arzãtoare gaze sobã, re-
ductor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/2,5
grena – 60 lei; pãlãrie fetru
nr. 55 nouã – 60 lei; telefon
fix cu numere – 25 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimi-
tir Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.
Vând tablou, îngeri, sfinþi, în-
rãmat, tablou picturã peisaj
pãdure. Preþ 25-40 lei. Te-
lefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90
lãþime ºi plug PP2 pentru
tractor U 45. Telefon: 0757/
624.843.
Vând bibliotecã, pat, servan-
tã, canapea, ºifonier, vitrinã,
bufet, aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând cãmãºi naþionale. Te-
lefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gã-
uri pt. Opel Astra F Cara-
van, montate cauciucuri de
iarnã mãrimea 175/65R
14. Preþ 100 lei/buc. Tele-
fon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã interior,
telescop spate pt. Opel As-
tra F Caravan ºi 2 oglinzi ex-
terioare, 1 interior pt. Dacia
1300. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/517.023.
Vând bufet stil neoclasic ºi pia-
ninã. Telefon: 0737/265.196.

Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecolo-
gicã, bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri, frigider.
Telefon: 0724/512.304.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burghierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: curcani,
gâºte, gãini ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã caldã,
defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu jenþi
la 4 gãuri, preþ 700 Ron,
negociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3 canate lemn, uºã
apartament din lemn. Tele-
fon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vi-
trinã, maºini de cusut, covoa-
re, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din pie-
le. Telefon: 0745/753.524.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
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Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.

Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie, al-
ternator 12V nou, delcou
motor Dacia nou. Telefon:
0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii,
þinutã în butoi de dud, mi-
nim 5 litri, 10 lei/L. Telefon:
0752/166.330.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere parter- etaj 2 cu bal-
con. Telefon: 0760/548.459.

GARSONIERE
Vând camerã cãmin Craio-
viþa Nouã. Telefon: 0736/
429.876;  0758/937.083.
Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5
camere + curte minimum
1000 mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

DIVERSE
Cumpãr polizor mic  pen-
tru ascuþit lucruri fine, poate
sã fie ºi cu motor de maºi-
nã de spãlat. Telefon: 0766/
304.708.

Cumpãr convenabil baterie
maºinã 12V x 55 AH, ROM-
BAT sau MONBAT. Telefon:
0722/382.970.
Cumpãr tablou mare peste
1,5 m, CAR CU BOI sau al-
tul mai mare ºi mai frumos.
Telefon: 0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU CO-
MERCIAL 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr dormitor sculptat,
canapea, fotolii mãsuþã hol.
Telefon: 0761/824.947.
Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane, cãrþi
poºtale, medalii, argintãrii,
sãbii, obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi, fãrã
chirie, doar costurile întreþi-
nerii. Telefon: 0760/428.582.
Închiriez apartament cu 2
camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comercial
148 mp la demisol preta-
bil bar, discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Telefon:
0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau sã
cumpãr garsonierã – Braz-
dã în blocurile G4, G5, sau
G6. Telefon: 0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de aparta-
ment decomandat, Brazda
lui Novac. Telefon: 0762/
267.631.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modifi-
cat în 4 camere, blocurile
K, strada Pãltiniº, parter,
acces bilateral, pretabil
firmã. Telefon: 0744/
541.452.
Ofer spre închiriere apar-
tament 2 camere, deco-
mandate, ultracentral,
etaj 2, mobilat, liniºte ºi
igienã deplinã, microcen-
tralã, aer condiþionat. Te-
lefon: 0756/028.300, 0722/
956.600.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.

Închiriez garsonierã Ca-
lea Bucureºti (zona In-
stitut), complet mobila-
tã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracen-
tral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termi-
cã, tot confortul, 250
euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur, ne-
fumãtor, neconsumator de
bãuturi alcoolice, caut ca-
merã cu chirie, preferabil la
casã, zona Brestei. Preþ
convenabil. Telefon: 0740/
895.691.
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

MATRIMONIALE
Intelectual craiovean cu
vilã, pensionar, sãnãtos,
altruist, caut partenerã
compatibi lã. Telefon:
0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, nefu-
mãtor, neconsumator de
bãuturi alcoolice, caut
doamnã serioasã, fãrã obli-
gaþii, apropiatã de vârstã.
Telefon: 0740/895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã copii.
Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
Urmaºii familiei Ioanin din
comuna Maglavit sã sune la
0721/995.405 pentru recu-
perare teren agricol.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

PIERDERI
Pierdut Certificat de înre-
gistrare fiscalã al S.C.
DINCOND S.R.L. Se de-
clarã nul.
Pirdut certificate de înregis-
trare pentru motociclu cu nr.
01698 pe numele SIMION
BOGDAN MIHAIL.
Pierdut plãcuþã înmatriculare
motociclu DJ Craiova
01698. Se declarã nulã.
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer
recompensã. Telefon:
0764/292.916.

CONDOLEANÞE
Familia Dan Vintilã re-
gretã decesul bunului
prieten dr. TÃNASE
VOICU ºi transmite
condoleanþe familiei
indurate.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
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Penultima etapã a Ligii a IV-a a programat un meci
de play-off, aºa cum o va face ºi ultima rundã a sezo-
nului regulat. În epilogul etapei a 29-a, duminicã, la
Podari, s-au întâlnit echipele pregãtite de Victor Nai-
cu ºi Gigi Ciurea, antrenorii de la trialul AJF Dolj,
desfãºurat la „Depou”. Podariul s-a impus cu 2-1,
dupã ce scorul a fost egal la pauzã, Boroiban punc-
tând decisiv în minutul 53. Naicu a folosit echipa: Al
Barbu – Stoian (46 Drãgan), Preduþ (64 Sodoleanu),
Istudor, Mateiþã – Niþã, Crângoiu, Þenovici, Mitroi –
Tâmplaru (86 Pârvan), Boroiban (77 Al. Stoica). De
partea cealaltã, Gigi Ciurea i-a utilizat pe: Lascu – I.
Barbu, Lupu, Celea (56 Borneci), Vodiþã – ªtefãnoai-
ca (79 A. Ciurea), Hrelea, Pais (71 Rãducanu), Micu-
lete (82 S. Iordache) – Creþu, Pârvuicã. Deºi a pier-
dut primul loc în clasament, dupã victoria la scor de
rugby a celor de la Calafat, Podariul a punctat într-o

Podariul a câºtigat derby-ul,Podariul a câºtigat derby-ul,Podariul a câºtigat derby-ul,Podariul a câºtigat derby-ul,Podariul a câºtigat derby-ul,
Calafatul redevine liderCalafatul redevine liderCalafatul redevine liderCalafatul redevine liderCalafatul redevine lider

ierarhia mai importantã, cea pentru play-off, care aratã
astfel: 1. Dunãrea Calafat 10 puncte, 2. AS Podari 8
puncte, 3. CSO Filiaºi 8 puncte, 4. Prometeu 4p. Sin-
gurul meci care poate influenþa acest clasament înainte
de play-off este cel dintre Prometeu ºi Dunãrea Cala-
fat, din ultima rundã. Teoretic, Filiaºiul mai poate pier-
de locul în play-off, însã practic este aproape imposibil
ca Iºalniþa sã primeascã ajutorul necesar în ultima eta-
pã de la vecina Energia, care întâlneºte în deplasare
formaþia lui Gigi Ciurea. În cazul în care Filiaºiul ar
pierde, iar Iºalniþa bate echipa Consiliului Judeþean,
echipa lui Nicu Nãstãsie ar fi avantajatã de rezultatele
directe. Calafatul a redevenit lider, dar poate pierde
aceastã posturã în ultima etapã, atât fiindcã o aºteaptã
un derby-ul din Valea Roºie, dar ºi pentru cã Podariul
se poate distra cu Dinamyk ºi ar recupera diferenþa de
5 goluri care o þine acum pe locul secund.

Etapa a 29-a

Amaradia Melineºti – Avântul Pieleºti 4-1 (la juniori 5-2)
Au marcat: Panal 2, M. Badea 2 / C. Marin
Energia Craiova – ªcoala de Fotbal GP 4-3 (la juniori 3-0)
Au marcat: Varia 2, Vãduva 2 / Alãmiþã, Segãrceanu, Marcu.
AS Podari – CSO Filiaºi 2-1 (la juniori 1-5)
Au marcat: Niþã, Boroiban / Miculete.
Dunãrea Calafat – Dinamyk Craiova14-0 (la juniori 6-0)
Recolta Ostroveni – Prometeu Craiova 0-1 (la juniori 3-3)
Viitorul Cârcea – Progresul Segarcea 1-1 (la juniori 1-3)
Au marcat: Bufteanu / Pârvan
CSJ ªtiinþa Craiova – FC Leamna 1-1 (la juniori 3-2)
Au marcat: Iovan / Danciu.
CS Iºalniþa a stat.

Clasament
1. Calafat 27 20 5 2 97-23 65 +23
2. AS Podari 27 21 2 4 94-25 65 +23
3. Prometeu 27 20 2 5 87-32 62 +23
4. Filiaºi 27 16 4 7 63-32 52 +13
5. CS Iºalniþa 27 15 4 8 62-39 49 +10
6. Ostroveni 27 12 5 10 63-62 41 -1
7. Segarcea 27 11 4 12 54-56 37 -2
8. Pieleºti 28 12 1 15 63-83 37 -5
9. Melineºti 27 10 5 12 62-68 35 -7
10. Cârcea 27 9 5 13 47-47 32 -10
11. Leamna 27 9 3 15 57-65 30 -9
12. CSJ „U” 27 7 7 13 39-62 28 -14
13. ªcoala GP 27 6 6 15 50-75 24 -15
14. Dinamyk 27 5 0 22 37-130 15 -24
15. Energia 27 2 3 22 32-108 9 -32

Ultima etapã (sâmbãtã, ora 12)
CS Iºalniþa – CSJ ªtiinþa Craiova
ªcoala GP – Amaradia Melineºti
CSO Filiaºi – Energia Craiova
Dinamyk Craiova – AS Podari
Prometeu Craiova – Dunãrea Calafat
Progresul Segarcea – Recolta Ostroveni
FC Leamna – Viitorul Cârcea
Avântul Pieleºti va sta.

Cupa României – sferturi de finalã
(mâine, ora 17)

Recolta Ostroveni – Dunãrea Calafat
FC Leamna – Amaradia Melineºti
CS Iºalniþa – CSO Filiaºi
Progresul Segarcea – AS Podari

Seria a III-a
Unirea Tâmbureºti - Inter Secui 4-2
Sporting Leu - Ajax Dobroteºti 2-2
Fulgerul Mârºani - Victoria Celaru 1-2
Victoria Cãlãraºi - Olimpia Badoºi 4-2
UT Dãbuleni - Progresul Amãrãºtii de Sus 7-3
Progresul Castranova - Sporting Rojiºte 1-0
Viitorul Bratovoieºti - Unirea Amãrãºtii de Jos 7-0
Clasament

1. Victoria Celaru 19 16 0 3 64-20 48
2. UT Dãbuleni 19 12 2 5 55-33 38
3. Sporting Rojiºte 19 11 2 6 48-27 35
4. Amãrãºtii de Sus 19 10 3 6 39-45 33
5. Unirea Tâmbureºti 19 9 4 6 40-33 31
6. Fulgerul Mârºani 19 8 3 8 50-39 27
7. Prog. Castranova 19 8 3 8 32-25 27
8. Sporting Leu 19 7 6 6 38-36 27
9. Viit. Bratovoieºti 19 8 2 9 42-41 26
10. Inter Secui 19 8 1 10 45-36 25
11. Vict. Cãlãraºi 19 6 3 10 34-49 21
12. Ajax Dobroteºti 19 5 4 10 32-45 19
13. Olimpia Badoºi 19 4 4 11 20-52 16
14. Amãrãºtii de Jos 19 1 3 15 19-77 6

Liga a V-a Dolj, etapa a 20-a
Seria I

Flacãra Moþãþei - Fulgerul Maglavit 2-0
Recolta Urzicuþa - SC Poiana Mare 5-3
Sic Pan Unirea - Victoria Pleniþa 6-0
Avântul Verbiþa - Avântul Rast 2-0
Recolta Lipovu - Viitorul Ciupercenii Noi 0-6
Recolta Galicea Mare - Vânãtorul Desa 2-7
Agrifarm Întorsura a stat.
Clasament

1. Sic Pan Unirea 17 14 2 1 82-24 44
2. Vânãtorul Desa 18 14 2 2 74-17 44
3. Flacãra Moþãþei 18 11 4 3 40-30 37
4. SC Poiana Mare 19 11 3 5 56-32 36
5. Recolta Urzicuþa 18 9 2 7 39-42 29
6. Ciupercenii Noi 19 8 4 7 49-42 28
7. Fulgerul Maglavit 19 8 2 9 34-43 26
8. Agrifarm Întorsura 18 6 5 7 40-37 23
9. Avântul Verbiþa 18 6 4 8 37-40 22
10. Victoria Pleniþa 19 7 0 12 42-49 21
11. Galicea Mare 17 6 2 9 40-47 20
12. Avântul Rast 19 5 2 12 24-51 17
13. Recolta Lipovu 19 1 1 17 12-95 4

Seria a II-a
Voinþa Belcin - AS Goieºti 4-2
ªtiinþa Malu Mare - Jiul Bucovãþ 2-1
FEFS Craiova - Viitorul Coºoveni 0-3 (n)
Avântul Þuglui - Jiul Breasta 4-2
Unirea Braloºtiþa - Atletico Craiova 3-0
Standard ªimnic - Avocaþii Craiova nu s-a jucat
Viitorul Craiova a stat.
Clasament

1. Viitorul Craiova 18 13 2 3 44-19 41
2. Avocaþii Craiova 17 13 1 3 60-19 40
3. Voinþa Belcin 19 11 6 2 51-32 39
4. ªtiinþa Malu Mare 19 9 6 4 34-32 33
5. AS Goieºti 18 9 4 5 54-34 31
6. Avântul Þuglui 19 10 1 8 46-49 31
7. Unirea Braloºtiþa 19 9 3 7 45-34 30
8. Jiul Breasta 19 9 1 9 40-30 28
9. Viitorul Coºoveni 18 8 3 7 47-44 27
10. Standard ªimnic 18 7 4 7 35-36 25
11. Jiul Bucovãþ 18 4 1 13 37-57 13
12. Atletico Craiova 18 2 0 16 12-69 6
13. FEFS Craiova 19 1 0 18 13-54 3

Seria I
Tractorul Cetate - Voinþa Caraula 3-2
Victoria Basarabi - Eruga Siliºtea Crucii 3-0
Viitorul Vârtop - Avântul Giubega 9-1
Progresul Ciupercenii Vechi - Viitorul Dobridor 4-4
Dunãrea Negoi - Recolta Seaca de Câmp 2-0
Gloria Catane - Voinþa Radovan 5-1
Juventus Piscu Vechi - Unirea Vela 5-2
Clasament

1. Victoria Basarabi 18 15 1 2 83-27 46
2. Tractorul Cetate 18 13 1 4 84-30 40
3. Unirea Vela 18 12 1 5 49-32 37
4. Voinþa Caraula 18 11 2 5 57-32 35
5. Viitorul Vârtop 18 10 1 7 74-60 31
6. Dunãrea Negoi 18 8 2 8 55-57 26
7. Gloria Catane 18 7 4 7 39-39 25
8. Avântul Giubega 18 8 1 9 47-52 25
9. Voinþa Radovan 18 7 2 9 40-59 23
10. Juve Piscu Vechi 18 7 1 10 49-56 22
11. Viitorul Dobridor 18 6 4 8 35-50 22
12. Ciupercenii Vechi 18 4 1 13 33-82 13
13. Siliºtea Crucii 18 4 0 14 38-72 12
14. Seaca de Câmp 18 2 3 13 39-74 9

Seria a II-a
Recolta Cioroiaºi - Unirea Goicea 0-6
Avântul Dobreºti - Progresul Cerãt 3-1
Deznãþuiul Giurgiþa - Triumf Bârca nu s-a jucat
Viitorul Mãceºu de Sus - Tricolorul Sadova 6-2
ªtiinþa Calopãr - Dunãrea Bistreþ 3-0
Recolta Mãceºu de Jos - Viitorul Valea Stanciului 2-1
Dunãrea Gighera - Progresul Drãnic 6-1
Clasament

1. Mãceºu de Sus 18 14 1 3 75-21 43
2. Triumf Bârca 17 12 3 2 40-16 39
3. Deznãþ. Giurgiþa 17 12 1 4 60-29 37
4. Mãceºu de Jos 18 11 3 4 49-16 36
5. Unirea Goicea 18 10 5 3 58-28 35
6. Progresul Cerãt 18 7 6 5 37-36 27
7. Avântul Dobreºti 18 8 2 8 35-33 26
8. Dunãrea Gighera 18 6 5 7 38-37 23
9. Valea Stanciului 18 6 3 9 33-45 21
10. ªtiinþa Calopãr 18 6 2 10 23-39 20
11. Tricolorul Sadova 18 6 2 10 32-50 20
12. Dunãrea Bistreþ 18 5 1 12 23-43 16
13. Progresul Drãnic 18 3 1 14 18-48 10
14. Recolta Cioroiaºi 18 0 3 15 17-90 3

Seria a III-a
Flacãra Drãgoteºti - Voinþa Puþuri 3-1
Energia Radomir - Rapid Potmelþu 3-2
Torentul Secui - ªtiinþa Teasc 2-6
Viitorul II Cârcea - Luceafãrul Popânzãleºti 8-1
Progresul Mischii - AS Gherceºti 1-3
Unirea Dioºti - Atletico Zãnoaga 3-0
Unirea Câmpeni - Avântul Daneþi 0-0
Clasament

1. Viitorul II Cârcea 18 15 1 2 73-17 46
2. Energia Radomir 18 14 2 2 48-23 44
3. AS Gherceºti 18 13 1 4 57-24 40
4. Progresul Mischii 18 11 2 5 49-28 35
5. Rapid Potmelþu 18 9 5 4 50-27 32
6. Atletico Zãnoaga 18 10 1 7 41-38 31
7. Luc. Popânzãleºti 18 6 3 9 34-49 21
8. Avântul Daneþi 18 6 3 9 36-55 21
9. Unirea Dioºti 18 6 2 10 45-57 20
10. Torentul Secui 18 5 2 11 23-48 17
11. Voinþa Puþuri 18 4 4 10 17-31 16
12. Fl. Drãgoteºti 18 3 6 9 31-47 15
13. Unirea Câmpeni 18 3 2 13 22-47 11
14. ªtiinþa Teasc 18 2 4 12 26-60 10

Seria a IV-a
AS Greceºti - Sportul Carpen 3-0
Viitorul Valea Fântânilor - Voinþa Argetoaia 5-1
Sportul Fratoºtiþa - Vulturul Cernãteºti 0-3
AS Scãeºti - Voinþa Raznic 1-3
Jiul Mihãiþa - Viitorul Brãdeºti 2-1
Gaz Beton Filiaºi - Sporting Seaca de Pãdure 3-0
FC Schitu a stat.
Clasament

1. Vulturul Cernãteºti 17 15 2 0 56-11 47
2. Jiul Mihãiþa 17 13 0 4 46-24 39
3. Voinþa Raznic 17 12 1 4 43-25 37
4. Gaz Beton Filiaºi 16 10 2 4 37-15 32
5. Valea Fântânilor 17 9 4 4 40-25 31
6. AS Scãeºti 17 8 1 8 32-29 25
7. FC Schitu 16 7 3 6 36-33 24
8. Voinþa Argetoaia 17 6 0 11 35-53 18
9. AS Greceºti 17 6 0 11 24-48 18
10. Viitorul Brãdeºti 16 4 1 11 21-33 13
11. Sportul Fratoºtiþa 16 4 1 11 29-47 13
12. Sportul Carpen 16 3 0 13 12-44 9
13. Seaca de Pãdure 15 2 1 12 20-41 7

Liga a VI-a Dolj – etapa a 19-a
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 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XXVII- A

Steaua 26 20 4 2 60-21 64
Astra 27 15 5 7 53-28 50
Pandurii 27 15 5 7 42-35 50
Petrolul 26 13 9 4 40-21 48
Dinamo 27 13 7 7 39-29 46
Vaslui 27 11 9 7 37-28 42
Rapid 27 11 8 8 28-25 41
CFR Cluj 27 10 9 8 46-31 39
Mediaş 27 10 7 10 33-38 37
FC Braşov 26 9 8 9 32-35 35
Oţelul 26 8 9 9 29-31 33
„U” Cluj 27 7 8 12 27-42 29
Viitorul 27 5 12 10 31-40 27
Ceahlăul 27 7 6 14 34-47 27
Concordia 27 6 8 13 22-42 26
Severin 27 5 8 14 25-36 23
Iaşi 27 6 4 17 26-40 22
Bistriţa 27 3 8 16 18-53 17

6

5

4

* Primele 3 echipe plus câştigătoarea Cupei
României vor evolua în cupele europene, în timp
ce ultimele patru clasate vor retrograda.

 „U” Cluj – Gaz Metan 3-4
Au marcat: Hidişan 36, Tony 68, Apostu 78 / D. Roman 25, Bawab

39, C. Petre 66, C. Gheorghe 69.
CS Turnu Severin – CSMS Iaşi 2-1
Au marcat: Fl. Costea 60, Joel 79 / Onofraş 44.
Viitorul – Rapid 1-2
Au marcat: Voicu 41 – aut. / M. Roman 52, Oros 60.
Astra – Ceahlăul 4-2
Au marcat: Fatai 38, 76, Ben Youssef 80, Bukari 86 / Golubovici 9

pen., Pavel 82.
Gloria Bistriţa – CFR Cluj 0-5
Au marcat: Hora 17, Cadu 63 pen., Weldon 65, Deac 86 pen., Buş 90.
Concordia – FC Vaslui 1-1
Au marcat: Wellington 57 / Buhăescu 27.
Pandurii – Dinamo 2-0
Au marcat: Ibeh 50, Nistor 74.
Partidele FC Braşov – Oţelul şi Steaua – Petrolul  s-au disputat

aseară.

LIGA I – ETAPA A XXVII-A

Meci de gală la Munchen
Semifinalele UEFA Champions

League debutează în aceas tă seară
în capitala Bavariei, unde gazdele de
la Bayern vor primi, într-un adevărat
regal fotbalistic, replica Barcelonei.

Intrată în posesia titlului încă din
urmă cu două săptămâni, cu şase eta-
pe rămase de jucat, performanţă prin
care a devenit cea mai timpurie cam-
pioană din istoria Bundesligii, Bay-
ern nu va putea conta la acest joc pe
doi dintre cei mai importanţi oameni
ai săi, ambii căzuţi victimă „sfertului”
cu Juventus (eliminată cu un dublu
2-0). Este vorba despre Toni Kroos

SPORT LA TV, ASTĂZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor (semifinale, manşa tur): Bayern Mun-

chen – FC Barcelona.
Digi Sport 2

12:00, 17:00 – TENIS ATP – BRD Năstase Ţiriac Trophy (Bucureşti): ziua
a doua.

Digi Sport 3
18:00 – POLO – Superliga Naţională: Steaua – Dinamo.

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor (semifinale, manşa tur): Bayern Mun-

chen – FC Barcelona.
Dolce Sport 2

22:00 – HANDBAL (M) – Camp. Spaniei: Atl. Madrid – Aragon.
TVR 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor (semifinale, manşa tur): Bayern Mun-
chen – FC Barcelona.

Eurosport 2
12:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia): ziua a patra / 15:00 –

CICLISM – Turul Turciei: etapa a treia / 16:30, 19:30, 21:00, 0:00 – SNOO-
KER – CM de la Sheffield (Anglia): ziua a patra.

Eurosport 2
12:00, 16:30, 21:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia): ziua a patra.

Uruguayanul  şi-a cerut scuze,
dar a fost amendat de Liverpool

Liverpool şi Chelsea au remizat,
scor 2-2, duminică, într-un meci din
cadrul etapei a 34-a din Premier Lea-
gue, punctu l „cormoran ilo r” fiind
adus de uruguyanul Luis Suarez,
tocmai în minutul al şaptelea de pre-
lung iri.

Sud-americanul a ieşit însă la ram-
pă şi în mod negativ, el muşcându-l
pe fundaş ul sârb al londonezilo r,
Branislav  Ivanovici. Adică exact
cum procedase şi în 2010, pe vremea
când  îmbrăca tricolul lui Ajax, el fi-
ind s uspendat  atunci şapte meciuri
pentru că l-a muşcat pe mijlocaşul
fo rmaţ iei PSV Eindhoven, Otman
Bakkal.

LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – PRIMA MANŞA
Pagină realizată de MARIUS CÎRSTOV

Meci de gală la Munchen
Bayern – Barcelona

Stadion: „Fussball Arena”, astăzi, TVR 1, Digi 1, Dolce 1
Echipe probabile

Bayern: Neuer – Lahm, Van Buyten, Dante, Alaba – Javi Martinez, Schweinsteiger – Robben, Muller, Ribery
– Gomez. Antrenor: Jupp Heynckes.

Barcelona: Valdes – Dani Alves, Pique, Bartra, Jordi Alba – Xavi, Busquets, Iniesta – Messi, Villa, Pedro.
Antrenor: Tito Vilanova.

Arbitru: Viktor Kassai (Ungaria).
Prima manşă a celeilalte semifinale, tot un duel germano-spaniol, va avea loc mâine seară, când Borussia

Dortmund va înfrunta pe teren propriu pe Real Madrid.

- 18 din ultimele 19 meciuri în toa-
te compet iţ iile  a câşt igat Bayern
Munchen, notă discordantă fâcând
doar acel 0-2 cu Arsenal din „optimi-
le” Ligii.

- O singură înfrângere are Bayern
acasă în ultimele 20 de vizite ale for-
maţiilor spaniole, pe care le-au învins
de 14 ori, remizând în alte 5 ocazii.

- 14 goluri a înscris Bayern în ulti-
mele 3 meciuri: 4-0 cu Nurnberg (cam-
pionat), 6-1 cu Wolfsburg (în Cupă)
şi tot un 6-1 cu Hannover (campio-
nat).

- Philipp Lahm, Dante şi Luiz Gus-
tavo sunt jucătorii bavarezi în peri-
col de suspendare, dacă vor încasa
un „galben” în această seară.

- Doar două victorii are Barcelona
în ultimele 8 deplasări în toate com-
petiţiile, celelalte rezultate fiind pa-
tru remize şi douăp înfrângeri.

- De 8 meciuri, mai exact din 2001,
n-a mai pierdut Barcelona în faţa unei
echipe germane, înregistrând, în to-
tal, un bilanţ de 9 victorii, 10 remize şi
5 înfrângeri.

- 1005 pase, cu 470 mai multe de-
cât următorul clasat, are Xavi în acest
sezon de Ligă, înregistrând o rată a
succesului de 88 la sută.

- Gerard Pique, Jordi Alba şi Alex
Song sunt catalanii în pericol de sus-
pendare.

şi Mario Mandzukici! Primul s-a ac-
cidentat în manşa tur, urmând să lip-
sească până la finele sezonulu i, în
timp ce golgeterul croat este suspen-
dat, după „galbenul” încasat în retu-
rul din Piemont. Asta nemailuându-l
în calcul pe Holger Badstuber, încă
nerefăcut urmare a unei grave acci-
dentării (ruptură a ligamentelor încru-
cişate ale genunchiului drept) suferi-
te la începtul lunii decembrie.

Cât o priveşte pe Barcelona, şi ea
practic cu titlu în buzunar (are 13 punc-
te pe rivala Real, cu 6 runde înainte de
finiş), Lionel Messi – accidentat în
turul „sfertului” cu PSG (2-2), dar in-
trodus, totuşi, în minutul 62 al revan-
şei de pe „Camp Nou”, când, deşi într-
un picior, a contribuit din plin la golul
calificării (1-1) – a revenit la antrena-
mente joia trecută şi sunt şanse mari
să fie titular în această seară. Starul
argentinianul a fost menajat, sâmbă-
tă, contra lui Levante, partidă încheia-
tă cu 1-0 în favoarea catalanilor (Fa-
bregas 84).

Altfel, marile probleme ale trupei
pregătite de Tito Vilanova vin din cen-
tru defensivei, unde Pique „se vede
nevoit” să accepte, cel mai probabil,
parteneriatul tânârului Mark Bartra (o
soluţie ar mai fi Alex Song), în contex-
tul în care Puyol şi Mascherano sunt
accidentaţi, iar Adriano – suspendat.

Avantaj Bayern
în disputele directe

Bayern şi Barcelona s-au întâlnit în
trei duble manşe în competiţiile euro-
pene, nemţii având un palmares mai
bun, 3 victorii, două remize şi o înfrân-
gere. Prima dintre ele s-a consemnat
în sezonul ’95-’96 al Cupei UEFA, în
semifinale, când după un 2-2 la Mun-
chen, Bayern a obţinut calificarea în
deplasare, 2-1. Următorul episod s-a
consemnat în toamna lui ’98, în faza
grupelor Ligii Campionilor, bavarezii
înregistrând chiar o dublă victorie de
astă dată, 1-0 (a) şi 2-1 (d). De altfel,
Bayern avea să revină pe „Camp Nou”

pentru finala competiţiei acelei sta-
giuni, una în care a trăit o adevărată
dramă, încasând două goluri în pre-
lungiri de la Man. United , după ce
Mario Basler deschisese scorul încă
din minutul 6.

Ultima ciocnire dintre cei doi giganţi
ai fotbalului european a avut loc în
urmă cu patru ani, tot în Ligă, dar în
„sferturi”! Barcelona a umilit-o atunci
pe Bayern, 4-0 pe „Camp Nou”, pen-
tru a remiza apoi în Germania (1-1). Fi-
nalmente, catalanii au şi câştigat tro-
feul, trecând la Roma de aceeaşi Man.
United (2-0).

După tragerea la sorţi, făcând refe-
rire şi la acel 0-4, preşedintele Consi-
liului de Administraţie al clubului Ba-
yern Munchen, legendarul Karl-Heinz
Rummenigge, a afirmat: „Îmi amintesc
bine cum a fost şi nu îmi place să mă
gândesc la asta, pentru că a fost foar-
te dureros. Oricum, avem o oportuni-
tate minunată de a arăta că am devenit
mult mai buni. Vor fi două meciuri foar-
te bune, la cel mai înalt nivel posibil.
În plus, consider că avem un oarecare
avantaj prin faptul că vom juca turul
acasă. Sunt foarte încântat că vom în-
tâlni cea mai bună echipă din Europa.
În continuare consider că FC Barcelo-
na este marea favorită pentru câştiga-
rea Ligii Campionilor”.

„Centralul” Kassai, cu noroc
pentru ambele combatante
Legat de arbitrul ce va oficia pe

„Fussball Arena”, maghiarul Viktor
Kassai (37 de ani), atât Bayern cât şi
Barcelona au amintiri dintre cele mai
plăcute. Kassai i-a arbitrat pe nemţi în
manşa secundă a semifinalei de anul
trecut, când Bayern a eliminat-o pe
Real Madrid chiar pe „Bernabeu”, după
executarea lovicturilor de departajare.

Spaniolii au şi câştigat trofeul cu
Kassai la centru, 3-1 cu Man. United
în 2011. Iar mai recent, chiar în „opti-
mile” din acest sezon, Barcelona a în-
tors acel 0-2 cu AC Milan, impunân-
du-se cu 4-0 pe „Camp Nou”.

„Canibalul” Suarez a lovit din nou
Incidentul de duminică s-a pe-

trecut la mijlocul reprizei secunde,
când, la un duel în suprafaţa de
pedeapsă, Suarez şi-a înfipt dinţii
în braţul lui Ivanovici. Arbitrul
Kevin Friend nu a văzut gestul şi
nu l-a sancţionat pe Suarez în ciu-
da încercării lui Ivanovici de a-i
arăta urmele muşcăturii.

„Sunt trist de ceea ce s-a petrecut
în această după-amiază. Cer scuze lui
Ivanovici şi lumii fotbalistice pentru
comportamentu l meu  de neiertat.
Sunt dezolat!”, a  declarat  imediat
după meci cel mai bun marcator din
Premier League, care a înscris, dumi-
nică, pentru a 23-a oară.

În u rma aces tui nep lăcut eveni-
ment, clubul Liverpool a decis să-l
amendeze pe Suarez, adăugând însă

că v iitoru l uruguayanului pe “An-
field” nu  este în pericol, numai că
acesta trebuie să lucreze la discipli-
nă. Federaţie Engleză de Fotbal ur-
mează să ia o hotărâre zilele viitoare.

Suarez a mai fost în mijlocul unui
incident major de când a venit în An-
glia, fiind suspendat opt meciuri pen-
tru injurii rasiste la adresa francezu-
lui Patrice Evra, de la Manches ter
United, în octombrie 2011.


