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- Avem, Popescule, nişte reporteri clasa întâi; de Sf. Gheorghe nu
mai terminau la TV cu sărbătorirea lui Becali, iar de Gică Hagi şi
Gică Popescu n-au scos o vorbă.
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alţii ar fi tentaţi să-l numească Sahara Olteniei, călărăşenii au ştiut să-l transforme
în „nisipurile de aur”. Pe aceste terenuri se
cultivă pepeni, viţă de vie, dar şi cartofi, roşii sau ardei, iar marele atu este că producătorii ies pe piaţă printre primii. Singura
problemă, pentru care autorităţile locale caută încă o
soluţie, rămâne cea legată de înfiinţarea unui en-gros
la Călăraşi, prin intermediul căruia agricultorii să-şi
vândă produsele fără a mai fi nevoie de intermediari.

În cadrul dezbaterii „Învaţă despre românii din Serbia” :

Părintele Boian : „Trebuie să ne ajutaţi
să putem arăta ce se întâmplă aici”
La finele
diaspora / 6 şi 7
săptămânii
trecute, la
Biblioteca
Judeţeană
“Alexandru şi
Aristia Aman”,
a avut loc cea
de-a treia
dezbatere din
cadrul campaniei de cunoaştere a românilor de peste
Dunăre, intitulată „Învaţă despre românii din Serbia”. Invitaţii
speciali ai dezbaterii au fost europarlamentarii români, Elena
Băsescu şi Marian Jean Marinescu. De asemenea, a fost prezent la
dezbatere şi deputatul Eugen Tomac, preşedintele Comisiei
pentru românii de pretutindeni din cadrul Camerei Deputaţilor.
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Călăraşiul surprinde plăcut de la an la an şi a devenit, treptat, o comună în care, aşa cum îi place primarului Vergică Şovăilă să spună, oamenii nu trebuie să
simtă diferenţa dintre rural şi urban. Cine n-a mai trecut demult prin zonă se poate declara uimit de schimbarea de peisaj: o primărie modernă, cum multe oraşe
nu au, parcuri şi ronduri de flori de-a lungul şoselei,
dar, mai presus de toate o infrastructură de invidiat.
Localnicii mai beneficiază însă de un avantaj, de data
aceasta dăruit de natură. Solul nisipos, pe care deşi

5

REPORTAJ

Nisipurile de aur…de la Călăraşi

Filarmonica „Oltenia”: Concert vocal-simfonic
extraordinar de muzică sacră
cultură / 9
Considerat unul dintre cele mai măreţe şapte imnuri latine ale tuturor timpurilor, Stabat Mater Dolorosa va răsuna, în pragul sărbătorilor pascale, la
Filarmonica „Oltenia”. Lucrarea pe motivul textului religios a lui Gioacchino
Rossini va fi prezentată joi, 2 mai, în interpretarea Orchestrei Simfonice şi
Coralei Academice ale instituţiei, cu Mihail Ştefănescu la pupitrul dirijoral,
solişti fiind soprana Diana Ţugui, mezzosoprana Andra Bivol-Costea, tenorul
Florin Ormenişan şi bas-baritonul Adrian Iulian Zamfir.

Colectivul redacţional al cotidianului „Cuvântul Libertăţii” estealături de familia domnului redactor-şef Mircea Canţăr în aceste
momente grele pricinuite de trecerea în nefiinţă a
soacrei sale ELENA NUŢU. Dumnezeu s-o odihnească în linişte şi pace! Sincere condoleanţe!
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 29 aprilie 2013-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,3366 ............. 43366
1 lirã sterlinã..........................5,1427.......................51427

Bãsescu: „Dacã Ponta
poate, eu îl susþin”
Preºedintele Traian Bãsescu se
declarã în favoarea impozitãrii cu
10% a salariilor mari din sectorul
public, spunând cã, dacã premierul Victor Ponta va putea sã
introducã aceastã mãsurã, el îl va
susþine. „Dacã Ponta poate, eu îl
susþin”, a fost rãspunsul preºedintele Bãsescu, vineri searã, într-o
intervenþie telefonicã la RTV,
întrebat despre intenþia premierului Ponta de a impozita salariile
mari. „(...) Voi susþine, numai sã-ºi
rezolve ei problema în interiorul
alianþei, cã, dacã ºi-o rezolvã, eu
nu voi fi omul care sã spunã «Nu-i
corect». Mai ales în perioade
dificile, dacã discutãm de echitate,
echitatea o propovãduiesc ºi
popularii ºi socialiºtii în Uniunea
Europeanã”, a mai spus ºeful
statului.
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Nãstase: Existã presiune în PSD pentru
candidat propriu la prezidenþiale
Fostul premier Adrian Nãstase (foto) a declarat, sâmbãtã searã, la Antena 3, cã în PSD
existã o „anumitã presiune” pentru desemnarea
unui candidat propriu la alegerile prezidenþiale,

Evaluãri de tipul celei
naþionale, din doi în doi ani,
pânã la clasa a VIII-a
Ministrul Educaþiei, Remus
Pricopie a anunþat, ieri, organizarea de evaluãri, de tipul celei
naþionale de la sfârºitul clasei a
VIII-a, ºi la clasele a II-a, a IV-a ºi
a VI-a, începând cu urmãtorul an
ºcolar. „Noi vedem rezultatele de
la sfârºitul clasei a VIII-a în
condiþiile în care nu existã nici o
evaluare pânã la sfârºitul clasei a
VIII-a, semnificativã, ºi ne mai
uitãm la bacalaureat, care
reprezintã iar rezultatul dupã
patru ani”, a spus ministrul
Educaþiei la emisiunea „Dupã 20
de ani”, de la Pro TV. În opinia
acestuia însã, ar trebui fãcute
„aceste mãsurãtori” ºi „pe
traseu”. Întrebat dacã rezultatele
acestor evaluãri vor conta pentru
media elevului, Pricopie a rãspuns
cã, anul viitor, va porni de la
premisa cã nu ar trebui sã conteze.
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actualitate

precizând cã în acest caz PNL ar putea obþine
poziþia de premier, dar europarlamentarele se
dovedesc mai importante pentru partide. „Existã
o anumitã presiune, inclusiv din partea... în interiorul PSD, pentru ca PSD sã
aibã un candidat propriu (n.r. la alegerile prezidenþiale). Evident
cã acest lucru ar crea o foarte
mare nervozitate în zona liberalã. Poate cã liberalii, unii dintre
ei, ºi-ar dori acest lucru, pentru
cã în felul ãsta, dacã PSD ar da
preºedintele, atunci, conform înþelegerii (n.r. - protocolul USL),
ei ar avea ºeful Guvernului. Dar
chestiunea asta ar crea o foarte
mare nemulþumire, evident, la
nivelul lui Crin Antonescu”, a declarat Nãstase într-o emisiune la
Antena 3. Totodatã, el a susþi-

nut cã decizia privind candidaturile pe liste separate la europarlamentarele de anul viitor aratã
cã aceste alegeri sunt mai importante decât
cele prezidenþiale. „Partidele trebuie sã se hotãrascã în definitiv care sunt alegerile cele mai
importante. Sunt alegerile europarlamentare,
sunt alegerile prezidenþiale? (...) Din punctul
meu de vedere, dacã alegerile prezidenþiale erau
considerate cele mai importante, tocmai pentru a finaliza schimbãrile în cadrul regimului
Bãsescu, atunci la europarlamentare ar fi trebuit sã se meargã împreunã, pentru cã rezultatele de la europarlamentare vor determina tot
felul de tensiuni la nivel local”, a subliniat Nãstase. El a reamintit cã primul care a anunþat
candidatura pe liste separate la europarlamentare a fost preºedintele PNL, Crin Antonescu.
Fostul lider al PSD a pledat pentru pãstrarea
unitãþii USL cel puþin pânã la momentul alegerilor prezidenþiale de anul viitor.

Impozitare în 3 trepte
Ungureanu vrea liste comune
dupã regionalizare - local, ale dreptei la europarlamentare
regional ºi naþional
ºi candidat unic la preºedinþie
Dupã regionalizare, care va
avea loc în urma revizuirii
Constituþiei ºi dupã ce proiectul va fi discutat în USL ºi în
Guvern, impozitarea se va face
pe trei trepte: local, regional ºi
naþional, a declarat sâmbãtã, la
Reºiþa, ministru Finanþelor,
Daniel Chiþoiu, citat de Agerpres. „Avem în vedere descentralizarea atribuþiilor ministerelor ºi instituþiilor de la nivel
naþional cãtre regiuni, apoi
descentralizarea finanþãrilor
care se realizeazã acum la nivel
naþional, schimbarea sistemului
fiscal actual, pe trei trepte:
impozite ºi taxe care se vor
colecta la nivel local, impozite
ºi taxe care se vor colecta la
nivel regional ºi cele care se
vor colecta la nivel naþional”, a
spus ministrul. Acesta a

explicat cã se doreºte un
sistem fiscal astfel încât nici
primãriile de comune, nici cele
de oraºe sau cele de municipii,
dar nici consiliile judeþene, sã
nu mai stea cu mâna întinsã la
Guvern, indiferent de forþa
politicã ce se aflã la guvernare.
Totodatã, se doreºte ca cea
mai mare parte a veniturilor sã
fie realizate la nivel local, iar
Guvernul sã vinã numai cu
surse de finanþare în completare ºi numai pentru proiectele
mari, naþionale, care nu pot fi
susþinute de autoritãþile publice
locale. „Trebuie sã stimulãm
autoritãþile publice locale,
pentru a atrage investiþii, sã
atragã investitori, iar parte din
sumele produse de aceþtia sã
rãmânã autoritãþilor locale”, a
spus Daniel Chiþoiu.

Preºedintele Forþei Civice (FC),
Mihai Rãzvan Ungureanu, a declarat sâmbãtã, la Arad, cã dreapta
româneascã este fragmentatã, iar
pentru a avea ºanse trebuie sã stabileascã liste comune la alegerile
europarlamentare, un candidat
unic la prezidenþiale ºi sã formeze
un partid pânã în 2016. „Trebuie
înþeles cã pentru dreapta românescã, pentru a avea ºanse, existã
douã proiecte pe termen scurt ºi
unul pe termen mediu. Pe termen
scurt, adicã 2014, trebuie sã avem
listã comunã a formaþiunilor politice ale dreptei pentru europarlamentare”, a spus Ungureanu, care
a precizat cã pe acestã listã vrea
sã se regãsescã nume atât din
Alianþa Dreptate ºi Adevãr (FC +
PNÞCD), cât ºi din PDL, Iniþiativa România Liberalã sau din alte
partide ºi organizaþii de dreapta,

cum ar fi Miºcarea Popularã. „Speranþa e ca dreapta sã aibã mãcar
acelaºi numãr de europarlamentari. Dacã mergem separat, în mod
clar vor fi mult mai puþini, poate
jumãtate”, a spus preºedintele FC.
Al doilea proiect pe termen scurt
menþionat se referã la candidatul
unic la Preºedinþia României, iar
proiectul pe termen mediu este
construirea unui partid de centru
dreapta pânã în 2016. „Dacã nu
facem astea, iar fragmentarea se
menþine, în 2016 nu se va intra la
guvernare din dreapta decât pe
seama compromisului politic, sub
acoperirea unei coaliþii stângadreapta. Nu o sã existe un guvern
monocolor al dreptei. Cine crede
cã dreapta îºi poate permite mai
mulþi candidaþi ºi sã aibã ºi succes, ori e naiv, ori pãcãleºte”, a
mai spus Ungureanu.

Vosganian: Dacã vor vrea sã guverneze separat, PSD ºi PNL vor avea de pierdut
Vicepreºedintele PNL Varujan
Vosganian (foto) spune cã PSD
ºi PNL vor avea de pierdut pe termen mediu dacã vor încerca sã
iasã din USL ºi sã gãseascã o
alianþã de conjuncturã pentru a
forma o nouã majoritate guvernamentalã, el apreciind cã astfel
s-ar situa în afara voinþei poporului român. Vosganian a subliniat, sâmbãtã, la Iaºi, într-o conferinþã de presã, cã „USL nu este
o coaliþie de guvernare înfiripatã
dupã alegeri. Mandatul a fost luat
împreunã ºi trebuie exercitat împreunã. Nici PNL n-a fost mandatat sã facã guvern, nici PSD
n-a fost mandatat, ci USL. Nici
unul din cele douã partide nu are
mandatul nimãnui de a-ºi cãuta
alþi aliaþi decât cei din interiorul

USL. Orice discuþie de rupere a
USL înseamnã desconsiderarea
unui mandat ºi situarea partidelor în afara voinþei populare”.
Potrivit vicepreºedintelui liberal,
„indiferent de sentimentele pe
care le au PNL ºi PSD unul faþã
de altul, trebuie sã primeze promisiunea de onoare ºi mandatul
dat de români USL-ului. (...) USL
trebuie sã dureze patru ani, cât
mandat a primit de la români.
Dacã vor încerca sã guverneze
separat, cãutând alianþe de conjuncturã, se situeazã în afara
voinþei poporului român”. El a
adãugat cã ideea cã unul dintre
partidele din USL ar putea sã tragã foloase pe cont propriu este
greºitã ºi cã, pe termen mediu,
formaþiunea care va forþa o rup-

turã în cadrul Uniunii va avea de
pierdut. „Fireºte cã s-ar putea
guverna, cum a guvernat Emil
Boc cu ceata lui Piþigoi. Dar ideea cã unul dintre
partide ar putea sã
tragã foloase, cã
se simte mai puternic ºi cã ar putea s-o ia pe cont
propriu, este o idee
greºitã. PNL ºi
PSD nu pot câºtiga separat atunci
când românii au
mandatat USL.
Nici unul dintre
partide, oricât de
tentant ar fi, nu va
putea marca pe
termen mediu de-

cât un eºec dacã va încerca sã
iasã din USL. PSD ºi PNL ori câºtigã împreunã, ori nu câºtigã nici
unul”, a mai spus Vosganian.
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Craiovenii
au loc pentru
grătare,
în cartierul
Bariera Vâlcii
Craiovenii amatori de grătare în mijlocul naturii au, începând de
ieri, un loc special amenajat. Primăria Municipiului Craiova a realizat
pentru ei un loc de picnic în cartierul Bariera Vâlcii, lângă păduricea de
conifere. Intrarea se face din Centura de Nord, iar locaţia este dotată cu
toalete ecologice şi pubele de gunoi. Inaugurarea a fost făcută în prezenţa primarului Lia Olguţa Vasilescu, în Duminica Floriilor.

Măsura Primăriei Craiova vine
ca urmare a Legii picnicului publicată în Monitorul Oficial al
României, nr. 201, din 27 martie
2012. Conform acestui act normativ picnic-urile şi grătarele se
pot organiza numai conform noilor reguli, adică în locuri special
amenajate, aflate în administrare
publică sau privată. Administratorii acestor zone dedicate ieşirilor în aer liber trebuie să le doteze corespunzător, fără a permite
defrişări, betonări sau asfaltări ale
solului, şi se vor asigura de curăţenia lor. De asemenea sunt obligaţi să amenajeze locuri speciale
pentru aprinderea focului, dar şi
să amplaseze containere destinate colectării selective a deşeuri-

A cincea ediţie a „Zilelor
comunei Brădeşti”
Autorităţile locale se pregătesc pentru a cincea ediţie a „Zilelor comunei Brădeşti”.
Sărbătoarea devine deja o tradiţie, şi de la an la an participă tot mai mulţi oameni la
manifestările organizate de Primăria Brădeşti. Pe 1 şi 2 mai primarul Ionel Răcăreanu
promite o petrecere pe cinste, susţinută de artiştii Ansamblului Folcloric „Maria
Tănase”, dar şi de alţi artişti cunoscuţi din judeţul Gorj.

„Zilele comunei Brădeşti” reprezintă un eveniment ce se întinde
pe durata a două zile, 1 şi 2 mai, şi
este în totalitate sponsorizat. În fiecare an numărul participanţilor a
crescut pentru c ă la sărbătoare
sunt invitaţi şi doljenii din localităţile vecine. „Această sărbătoare,

sponsorizată, este pentru cetăţenii
comunei Brădeşti, dar nu este una
exclusivistă. Îi invităm, să se bucure alături de noi, pe toţi oamenii
din localităţile învecinate. De fiecare dată organizarea a fost foarte
bună, fără incidente, şi cu muzică
de calitate”, a declarat primarul co-
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administraţie

munei Brădeşti, Ionel Răcăreanu. Pe parcurs ul celor
două zile, pe scenă vor urca
mai mulţi solişti de muzică
populară şi uşoară: Ionuţ şi
Doiniţa Dolănescu, Mariana
Ionescu Căpitănescu, Niculina Stoican, Sanda Argint,
Nelu Biţînă, Cornel Cojocaru,
Marcela Fota, fam. Tapotă
Lătăreţu, Ansamblul Folcloric
“Maria Tănase”, Valentin Sanfira, Violeta Constantin, Cristian Bănăţeanu, Mirela Zisu,
Marius Măgureanu, Marina
Bucosu, Ionela Anghel Popa,
Mihaela Toncea, Sorin Lepădatu, Claudia Ghiţulescu, Livia Celea, Lavinia Bîrsoghe, Filuţa
Bogdan, Maria Birău, Luisa Dumitra, “Rozele” Calafatului, Liliana
Popa, Aneta Şişu Bobolan, Manuela Motocu, Marcu Nicolici, Costin Niţu, Marina Birou, Florin Piersic, Lora, Alex Velea.

MARIN TURCITU

lor. Terenul destinat picnic-ului nu
este al Primăriei Craiova, ci al
Direcţiei Silvice Dolj. Pentru ca
acesta să poată fi amenajat s-a
semnat un protocol între cele două
instituţii. Anul viitor, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu îşi doreşte amenajarea unui alt loc pentru grătare, mult mai bine aranjat:
„Mi-aş fi forit foarte mult să avem
locul nostru unde să organizăm
acest spaţiu pentru picnic. Din
păcate nu s-a putut. Facem demersuri de şase luni de zile să preluăm terenul de la Tancodrom,
unde avem şi un lac şi o pădurice
lângă, unde am putea să punem
grătare zidite, să asfaltăm, pentru
că aceste investiţii nu se pot face
decât dacă terenul aparţine mu-

nicipalităţii. Primăria Craiova nu
dispune de nici o pădurice în afara Craiovei. Atrebuit să facem un
parteneriat cu Direcţia Silvică, şi
pentru asta îi mulţumesc foarte
mult domnului director Eugen
Gioancă, pentru sprijinul acordat.
În câteva zile, ne-am mobilizat,
am adus câteva containere de
gunoi, toalete ecologice şi Compania de Apă Oltenia a reuşit să
tragă şi apă şi să monteze un robinet.Spaţiul arătă bine. La anul,
când vom avea terenul nostru
vom face toate investiţiile necesare şi va arăta şi mai bine”. La
ora prânzului se adunaseră foarte mulţi craioveni, care încinseseră grătarele.
MARIN TURCITU

Ileana Canţăr, fiică, împreună cu soţul şi copiii,
nurorile şi nepoţii, anunţă decesul celei ce a fost
ELENA (NELA) NUŢU, în vârstă de 81 de ani,
după o viaţă în care a muncit fără preget. Amintirea sufletului ei bun, a devotamentului fără margini
pentru noi toţi, viaţa ei dedicată familiei vor rămâne, pentru totdeauna, în amintirea noastră. Înhumarea are loc astăzi, ora 12.30, la Cimitirul Ungureni din Craiova, cu plecarea din strada Eugeniu
Carada, nr. 16. Dumnezeu s-o odihnească în linişte şi pace.
Nelu Nuţu, fiu, deplânge cu durere în suflet trecerea în nefiinţă a celei care a fost ELENA NUŢU,
mamă bună şi devotată. Nu o voi uita niciodată.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Ion şi Natalia Prioteasa deplâng stingerea din viaţă
a celei ce a fost ELENA NUŢU, suflet nobil, mamă
devotată şi bunică generoasă. Suntem alături de
familia îndoliată. Dumnezeu s-o odihnească în linişte şi pace.
Elvira Stancu şi Victoria Croitoru deplâng decesul celei ce a fost ELENA NUŢU. Condoleanţe
familiei îndoliate!
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eveniment

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Razie
Razie de
de amploare
amploare în
în judeþ
judeþ
Poliþiºtii doljeni, împreunã cu
jandarmi, au fãcut o razie de amploare, în noaptea de sâmbãtã
spre duminicã, în oraºele din judeþ ºi comunele arondate. Oamenii legii au descins în baruri ºi discoteci, au instituit 29 de filtre rutiere unde au fost opriþi ºi verifi-

În noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, între orele 22.00 –
02.00, în municipiile Bãileºti ºi
Calafat, oraºele Filiaºi, Segarcea,
Bechet ºi Dãbuleni precum ºi în

caþi cu etilotestul peste 500 sute
de ºoferi, au întocmit 27 de dosare penale ºi au aplicat amenzi
în valoare de 38.640 lei. Poliþiºtii au reþinut în vederea suspendãrii 8 permise de conducere, 7
dintre ele pentru conducere sub
influenþa bãuturilor alcoolice.

localitãþile rurale din judeþul Dolj
a fost organizatã o razie de amploare vizând prevenirea ºi combaterea faptelor comise cu violenþã, a furturilor, braconajului

piscicol ºi pentru prevenirea accidentelor de circulaþie. Peste
200 de poliþiºti, cu precãdere de
la formaþiunile de ordine publicã, dar ºi de la poliþia rutierã, formaþiunile de investigaþii criminale, criminaliºti ºi o grupã de luptãtori de la Serviciul de Acþiuni
Speciale, precum ºi jandarmi, au
instituite 29 de filtre rutiere în
trafic, în cadrul cãrora au fost
oprite 579 de autovehicule, iar
echipele de control au descins
în 40 de discoteci ºi cluburi de
noapte ºi au verificat 149 de
baruri ºi alte localuri de alimentaþie publicã. În timpul verificãrilor au fost legitimate 972 de
persoane ºi au fost efectuate 357
de controale corporale sumare
pentru depistarea de arme albe,
un numãr de 63 de persoane fiind conduse la unitãþile de poliþie pentru a fi identificate, întrucât nu posedau documente de
identitate asupra lor. “Cu ocazia
acestor activitãþi, poliþiºtii au
constatat 27 de infracþiuni, pen-

tru care au întocmit dosare penale pe numele a 27 de persoane, pentru comiterea de fapte de
tulburare a ordinii ºi liniºtii publice, port ilegal de arme albe,
încãlcãri ale regimului circulaþiei pe drumurile publice, nerespectarea prevederilor Legii dreptului de autor ºi efectuarea de
acte de braconaj piscicol. Totodatã, poliþiºtii au mai constatat
ºi 158 de fapte de naturã contravenþionalã, dintre care cele
mai multe la Legea 61/1991R ºi
OUG 195/2002, pentru sancþionarea cãrora au fost aplicate
amenzi ce au însumat 38.640
lei, fiind reþinute 8 permise de
conducere (din care 7 pentru

alcool) ºi 4 certificate de înmatriculare”, ne-a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, comisar ºef Adrian Cãpraru.
În timpul raziei, pe strada
„Dr. Brãdiºteanu” din comuna
Brãdeºti a fost depistat Aurel
Mareº, de 69 de ani, din localitate, care avea un cuþit cu care
l-a ameninþat pe Daniel Pricinã,
de 38 de ani, din aceeaºi localitate. Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, conflictul a pornit pe fondul consumului de alcool, iar
bãrbatului de 69 de ani i-au fost
întocmite acte premergãtoare începerii urmãririi penale sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de
port ilegal de armã albã.

Puºcãrie pentru proxeneþii care au exploatat
douã minore într-un apartament din Craiova

Ionel Olaru zis „Calu”, de 35 de
ani, din Craiova, Aurel Vrabie, de 19
ani ºi Janina Tabacu, de 25 de ani,
ambii din comuna Vârvorul de Jos,
au fost reþinuþi pe 11 noiembrie
2012, în urma activitãþilor desfãºurate de poliþiºti din cadrul Serviciului de Investigaþii Criminale sub coordonarea unui procuror al DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova. Acþiunea a fost demaratã dupã ce o tânãrã de 15 ani a sunat pe 112 anunþând cã fusese sechestratã de doi
bãrbaþi ºi þinutã câteva zile într-un
apartament din zona centrului comercial “Billa”, unde fusese obligatã
sã se prostitueze. O patrulã a Secþiei
1 Poliþie Craiova aflatã în zona de
unde sunase tânãra a gãsit-o, aceasta
povestind cã de aproximativ patru
zile este þinutã sechestratã împotriva voinþei sale, într-un apartament
din zona “Billa”, de doi tineri cunoscuþi sub poreclele de “Calu”, respectiv “Mari”, care au obligat-o sã întreþinã relaþii sexuale cu diferiþi bãr-

baþi, contra cost. S-a înregistrat, în
baza plângerii minorei, un dosar la
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova ºi au fost demarate cercetãrile
pentru identificarea proxeneþilor.
Poliþiºtii ºi procurorii DIICOT
Craiova au stabilit cã Ionel Olaru zis
“Calu”, condamnat la o pedeapsã de
20 de ani închisoare pentru omor ºi
eliberat condiþionat în iunie 2011, cu
un rest de pedeapsã de 2.362
zile, a cunoscut-o la începutul
lui 2012 pe Janina Tabacu. Cei
doi s-au mutat împreunã ºi, ca
sã întreþinã familia, Janina s-a
apucat de practicarea prostituþiei. Clienþii erau gãsiþi prin
publicarea unor anunþuri la
ziar, la “Erotice” ºi, dat fiind
numãrul foarte mare de persoane care le treceau pragul,
cei doi schimbau frecvent locuinþele.
La începutul lunii septembrie 2012, “Calu” a cunoscuto pe G. C., în vârstã de 14

anunþuri publicate în ziar. Femeia a primit 4 ani
Cei trei doljeni, doi bãrbaþi ºi o femeie, aresde închisoare, unul dintre proxeneþi, care ºi-a
taþi preventiv în noiembrie anul trecut pentru
recunoscut fapta, a fost condamnat încã din felipsire de libertate ºi trafic de persoane, dupã
bruarie la 4 ani ºi 6 luni de închisoare, iar cel
ce o minorã pe care o obligau sã se prostitueze
de-al treilea component al grupului, care a mai
a fugit ºi a sunat la Poliþie, au fost condamnaþi
fost condamnat la 20 de ani de închisoare pende Tribunalul Dolj la pedepse cuprinse între 4
tru omor, a primit în acest dosar 10 ani de închiºi 10 ani de închisoare. Cele douã victime au
soare. Sentinþa, pronunþatã pe 18 aprilie a.c.,
fost þinute cu forþa într-un apartament din Cranu este definitivã, inculpaþii formulând deja apel.
iova ºi puse sã „serveascã” clienþi racolaþi prin
Vrabie recunoaºte comiterea faptebacu ºi ºtia cu ce se ocupã, iî înani, i-a propus sã se mute împreunã
lor, cere sã beneficieze de prevedetreabã dacã ar putea aduce ºi el o
(profitând de lipsa Janinei), a luat-o
rile art. 320 Cod de procedurã pefatã pe care a cunoscut-o la un chef
acasã ºi a pus-o la aceeaºi muncã.
nalã privind reducerea cu o treime a
din comuna Vârvoru de Jos sã “luLa revenirea în Craiova, Olaru îi exlimitelor de pedeapsã ºi este concreze” la ei. Dupã ce se înþeleg cu
plicã Janinei cã tânãra este dispusã
damnat, încã din februarie, la 4 ani
privire la aspectele financiare, pe 5
sã practice prostituþia în folosul lor,
ºi 6 luni de închisoare.
noiembrie Vrabie o aduce pe prieteaºa cã cei trei se mutã într-un aparFaþã de “Calu” ºi Janina Tabacu
na lui, P. M., de 15 ani, tot în apartatament din zona “Billa”, unde îºi cona continuat procesul, pânã luna
mentul de la “Billa”, unde fata rãmâtinuã activitatea. Marius Vrabie, care
aceasta, când judecãtorii de la Trine pânã pe 9 noiembrie, când Ionel
îi cunoºtea pe Olaru ºi pe Janina Tabunalul Dolj au pronunþat sentinþa.
Olaru o pocneºte din
Ionel Olaru a primit 10 ani de închicauza unei discþii telefosoare, iar Janina Tabacu 4 ani de înnice. Când a rãmas sinchisoare cu executare ºi o amendã
gurã, fata a fugit ºi a supenalã de 300 de lei pentru prostitunat la Poliþie.
þie. Cei doi, în solidar cu Aurel VraCei trei au fost “sãlbie, au fost obligaþi, prin aceeaºi sentaþi” de oamenii legii, pe
tinþã, la plata sumei de 5.000 de lei
12 noiembrie au primit
cu titlu de daune morale faþã de mimandate de arestare prenora P. M. ºi la achiatrea a câte 2.500
ventivã prelungite ultede lei cheltuieli judiciare. Faþã de
rior de instanþã, iar pe 8
amândoi instanþa a menþinut arestafebruarie a.c. Se înregisrea preventivã. Nemulþumiþi de sentreazã la Tribunalul Dolj
tinþã, vineri, 26 aprilie a.c., Olaru ºi
dosarul în care sunt triTabacu au formulat apel, care se va
miºi în jduecatã pentru
judeca la Curtea de Apel Craiova.
trafic de minori. Aurel

luni, 29 aprilie 2013

reportaj

cuvântul libertãþii /5
Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Nisipurile de aur…de la Cãlãraºi
Cãlãraºiul surprinde plãcut de la an la an
ºi a devenit, treptat, o comunã în care, aºa
cum îi place primarului Vergicã ªovãilã sã
spunã, oamenii nu trebuie sã simtã diferenþa dintre rural ºi urban. Cine n-a mai trecut demult prin zonã se poate declara uimit de schimbarea de peisaj: o primãrie
modernã, cum multe oraºe nu au, parcuri
ºi ronduri de flori de-a lungul ºoselei, dar,
mai presus de toate o infrastructurã de invidiat. Localnicii mai beneficiazã însã de
un avantaj, de data aceasta dãruit de natu-

rã. Solul nisipos, pe care deºi alþii ar fi tentaþi sã-l numeascã Sahara Olteniei, cãlãrãºenii au ºtiut sã-l transforme în „nisipurile de aur”. Pe aceste terenuri se cultivã
pepeni, viþã de vie, dar ºi cartofi, roºii sau
ardei, iar marele atu este cã producãtorii
ies pe piaþã printre primii. Singura problemã, pentru care autoritãþile locale cautã
încã o soluþie, rãmâne cea legatã de înfiinþarea unui en-gros la Cãlãraºi, prin intermediul cãruia agricultorii sã-ºi vândã produsele fãrã a mai fi nevoie de intermediari.
de carte – care deþine o colecþie impresionantã de 14.000 de
volume.
În imediata apropiere a cãminului, în parcul din curtea Primãriei, deºi puþini ºtiu, se aflã
fântâna-testament a îndrãgitei
interprete de muzicã popularã
Maria Tãnase. Împodobitã cu
un brâu de piatrã ºi un foiºor
elegant, lucrat în lemn, fântâna
poartã inscripþionate cuvintele
Mariei Tãnase: „Pe un drum
secetos dornic de apã sã se
scobeascã adânc o fântânã
pentru drumeþii însetoºaþi”.

„Avem cea mai bogatã
structurã ºcolarã”
Pe primarul de la Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã, l-am gãsit,
într-una din zilele sãptãmânii
trecute, dând ultimele indicaþii
legate de curãþenia de primãvarã din comunã. De pe marginea strãzii principale, care
strãbate localitatea de la un
capãt la altul, au fost ridicate
demult gunoaiele, iar în loc au

fost plantate flori. Parcurile, ºi
cel din Cãlãraºi ºi cel din Sãrata, s-au transformat acum, odatã cu vremea frumoasã, în adevãrate oaze de verdeaþã ºi bucurie. Comuna Cãlãraºi, în mod
evident, se dezvoltã. Localitatea va fi canalizatã integral prin
Masterplanul iniþiat de Consiliul Judeþean Dolj, iar în ceea
ce priveºte alimentarea cu apã,
aproape toatã comuna este racordatã la reþeaua de alimentare cu apã potabilã.
„Prima lucrare de anvergurã la Cãlãraºi a fost alimenta-

rea cu apã care s-a realizat, pe
aproximativ 7 kilometri, cu fonduri de la Banca Mondialã. Dar
câºtigul cel mare a fost cã acolo am construit bazinul ºi clãdirea unde sunt pompele, clorinarea, deci toatã gospodãria de
apã. Asta a fost acum vreo
zece ani. Dupã care, sigur, neam extins prin Ordonanþa de
Guvern nr. 7. La
Cãlãraºi avem în jur
de 20 de kilometri.
Din pãcate nu am
încheiat alimentarea cu apã. Suntem
însã prinºi pe Masterplan ºi în acest
an, din câte am înþeles va începe lucrarea ºi pe canalizare ºi pe diferenþa
pentru alimentarea
cu apã. La Sãrata
alimentarea cu apã
este, în schimb, încheiatã”, a explicat,
Vergicã ªovãilã,
primarul comunei
Cãlãraºi.

Cãminul Cultural
va fi modernizat
anul acesta
Tot anul acesta va fi modernizat ºi Cãminul Cultural din localitate. Primãria Cãlãraºi are
disponibilã o sumã de 5 miliarde de lei vechi, de la bugetul
local, pe care o vor investi în
lucrãrile de reamenajare. ªantierul a început chiar din aceastã primãvarã ºi se va extinde ºi
la corpul de clãdire în care
funcþioneazã acum biblioteca
din comunã. Primarul Vergicã
ªovãilã a precizat cã intenþioneazã sã amenajeze o salã de
lecturã, separatã de depozitul

ªi infrastructura ºcolarã a
beneficiat de numeroase îmbunãtãþiri aduse în ultimii ani. Au
fost reparate ºi modernizate în
totalitate cele douã ºcoli din comunã, iar structura ºcolarã
este, într-adevãr, una amplã.
Peste 1.400 de elevi învaþã în
unitãþile de învãþãmânt din localitate. Aici existã ºi o ºcoalã
post-licealã pentru asistenþi generaliºti ºi farmaciºti, precum
ºi un liceu. Primarul ºi-a propus ca, în acest an, sã extindã
reþeaua de educaþie cu douã
grãdiniþe, dintre care una cu
program prelungit ºi una cu
program normal.
„Am modernizat Cãminul
Cultural pe interior, iar pe exterior urmeazã în acest an.
Cele douã ºcoli au fost modernizate în totalitate pornind de la
acoperiº, tencuieli ºi pânã la
mobilier ºi laboratoare. Avem
cea mai bogatã structurã ºcolarã pentru cã la Cãlãraºi avem
peste 1.400 de elevi în ºcolile
generale ºi la liceu. În afarã de
asta, mai avem o postlicealã
pentru asistenþi generali ºi asistenþi de farmacie”, a precizat
Vergicã ªovãilã.

Pepenii au fost plantaþi
sub tunele
Antrenaþi în schimbãrile pe
care le vãd în jurul lor, în fiecare an, localnicii se îndârjesc la
muncile câmpului, ridicând în
fiecare an numãrul tonelor de
fructe ºi legume care ies din
mâinile lor. Anul acesta s-a
muncit mai mult ca niciodatã.
O spune chiar primarul, încercând un bilanþ al campaniei
agricole de primãvarã: „S-au
semãnat în jur de 800 de hectare de porumb, s-au semãnat
ºi 100 de hectare de plante fu-

rajere, cartofi peste 300 de hectare ºi pe la sfârºitul lunii mai,
dacã nu chiar mai devreme,
cred cã agricultorii pot ieºi deja
pe piaþã. De aproape douã sãptãmâni a început plantatul ghivecelor de pepeni sub tunele.
Se pun ºi pepeni altoiþi, tomate
la solarii. Anul acesta ca niciodatã s-a muncit mai mult teren.
Ce mã surprinde plãcut, este cã
vin alþi oameni chiar ºi de la
Bechet ºi Dãbuleni ºi închiriazã teren. Solul permite cultivarea acestor culturi de tomate,
de ardei, de pepeni mai din

timp. Solul este nisipos nu se
produc excese de umiditate ºi
se încãlzeºte mai repede, dã
timpurietate culturilor. E foarte important, sã fii primul pe
piaþã, conteazã ºi câteva zile”.

O doleanþã mai veche:
en-gros la Cãlãraºi
Marele of al producãtorilor
din Cãlãraºi rãmâne însã acela
cã nu au un en-gros prin intermediul cãruia sã-ºi valorifice
marfa obþinutã cu atâta sacrificiu ºi sã-ºi sporeascã veniturile. S-au tot fãcut demersuri,

în ultimii ani, însã, aprobãrile întârzie sã soseascã. Cu toate
acestea, primarul continuã sã
se zbatã, doar-doar va gãsi înþelegerea de care e nevoie.
„Ne trebuie un en-gros astfel încât agricultorii din comunã
sã-ºi poatã vinde producþia. Suntem departe de pieþele mari. Oamenii produc, dar nu au unde sã
livreze pentru cã stau la cheremul unora care vin ºi le iau munca pe nimic. În loc sã câºtige ei
ºi sã-ºi facã treaba acasã, câºtigã cei care vin ºi iau aproape
pe nimic pepeni, roºii, castraveþi,
ardei, chiar ºi cereale. Am fãcut destule memorii. Am un dosar întreg. ªi la Ministerul Agriculturii ºi la Preºedenþie ºi la Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
peste tot. Nimeni nu se angajeazã la aºa ceva. Sper sã înþeleagã cât este de important”, a
afirmat primarul comunei Cãlãraºi, Vergicã ªovãilã.
Toatã lumea admite, cã un
en-gros, cu temperaturã controlatã, gestionat în mod corespunzãtor de un grup de producãtori, ar fi nemaipomenit pentru
oameni. Aici ºi-ar putea vinde
marfa ºi câºtiga bani.
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În cadrul dezbaterii „Învaþã

Pãrintele Boian : „Trebuie sa ne ajutati
La finele sãptãmânii trecute, la Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”, a avut loc cea de-a treia dezbatere din cadrul campaniei de cunoaºtere a
românilor de peste Dunãre, intitulatã
„Învaþã despre românii din Serbia”. Proiectul se deruleazã pe parcursul unui an
de zile ºi prevede o serie de cursuri, dezbateri, mese rotunde ºi seminarii despre
istoria, geografia, cultura, tradiþia, spiritualitatea ºi obiceiurile românilor din
Valea Timocului. Sunt antrenaþi oficialitãþi din România ºi Serbia, reprezentanþi
ai ministerelor de resort, europarlamentari români, profesori universitari, studenþi, istorici ºi, nu în ultimul rând, jurObiceiurile ºi tradiþiile
românilor din Valea Timocului ºi Banatul Sârbesc au
fost principalele teme
abordate la cea de-a treia
dezbatere din cadrul campaniei de cunoaºtere a
românilor de peste Dunãre,
‘’Învaþã despre românii din
Serbia’’. Prezentã la eveniment, Elena Bãsescu a
arãtat cã în calitate de
europarlamentar a abordat
subiectul în numeroase
intervenþii în Parlamentul
European ºi a criticat
actualul executiv susþinând
cã nu are o strategie pentru
românii din afara graniþelor.
„În primul rând doresc sã
vã mulþumesc pentru invitaþia de a lua parte la aceastã
dezbatere având în vedere
cã protejarea minoritãþilor
etnice mã preocupã în mod
deosebit. În calitate de
europarlamentar am susþinut în repetate intervenþii
necesitatea ca românii din
statul vecin sã fie respectaþi
exact aºa cum prevede
legislaþia în materie privind
protecþia minoritãþilor
naþionale în Europa. Guvernul USL nu are o strategie
clarã ºi mãsuri concrete
pentru românii care locuiesc
ºi muncesc peste hotare. ªi-

au amintit de Diaspora doar
când a trebuit sã ofere
funcþii de Ministru ºi în
minister celor care au
pierdut fotoliile de parlamentari. Aºa au înfiinþat
funcþia de Ministru delegat

preocupe de protecþia
minoritãþilor naþionale, este
ºi datoria noastrã, a europarlamentarilor, a celor care
reprezentãm România la
Bruxelles’’, a mai spus
europarlamentarul PDL.

naliºti, organizatorii fiind Asociaþia Studenþilor Timoceni în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”, Consiliul Judeþean Dolj ºi cotidianul regional “Cuvântul Libertãþii”. Tema
dezbãtutã a fost „Obiceiurile ºi tradiþiile
românilor din Valea Timocului ºi Banatul
Sârbesc”, asta dupã ce lunile trecute s-a
discutat despre istoria ºi localizarea românilor în Serbia. Invitaþii speciali ai
dezbaterii de vineri, 26 aprilie, au fost
europarlamentarii români, Elena Bãsescu ºi Marian Jean Marinescu. De asemenea, a fost prezent la dezbatere ºi deputatul Eugen Tomac, preºedintele Comisiei
pentru românii de pretutindeni din ca-

tat ºi în Serbia. La noi
minoritãþile sunt recunoscute de statul român, susþinute
financiar ºi chiar reprezentate de drept în Camera
Deputaþilor. Cetãþenii
români de origine sârbã au

aceste exemple tocmai
pentru cã au legãturã
directã cu tema propusã de
dumneavoastrã, deoarece
statul român a creat toate
condiþiile pentru ca minoritatea sârbã sã îºi poatã
pãstra identitatea lingvisticã
ºi culturala, tradiþiile ºi
obiceiurile. Dreptul la
ºcoalã în limba românã,
accesul la presã în limba
românã, precum ºi dreptul
la serviciul religios în limba
românã sunt solicitãri
fireºti care trebuie garantate ºi nicidecum îngrãdite.”,
a mai consemnat deputatul
european.

„Un rol important
în protejarea
minoritãþii române
din Serbia îl au
ºi europarlamentarii
români”

pentru Diaspora. Dar, pe de
altã parte nu este numai
datoria autoritãþilor sã se

Elena Bãsescu, europarlamentar:
„Minoritatea românã din Valea Timocului nu îºi poate pãstra identitatea lingvisticã, cultura, tradiþiile, obiceiurile dacã nu poate studia în limba
românã. Mai ales cã acolo existã tendinþa de a se crea o identitate lingvisticã artificiala, aºa numita limba vlahã. Deºi în protocolul privind minoritãþile semnat anul trecut
de România ºi Serbia,
erau prevãzute mãsuri
prin care minoritatea românã din Valea Timocului sã aibã acces la cursuri predate în limba
materna, abia la începutul acestei luni a fost demarat un proiect pilot,
care se implementeazã
în doar 3 localitãþi fãrã a
fi generalizat la toate zonele locuite de români”

„Modelul pentru
susþinerea minoritãþilor din România
poate fi implementat ºi în Serbia”
Elena Bãsescu a subliniat ºi faptul cã modelul
pentru susþinerea minoritãþilor din România poate fi
implementat ºi în Serbia ºi
cã românii din Valea Timocului ar trebui sã se bucure
de aceleaºi drepturi ºi
libertãþi ca ºi etnicii români
din Serbia. „Românii din
Valea Timocului trebuie sã
se bucure de aceleaºi
drepturi ºi libertãþi ca ºi
etnicii sârbi din România.
Cred cã modelul pentru
susþinerea minoritãþilor din
România poate fi implemen-

un reprezentant în Parlamentul României, Preºedintele Uniunii Sârbilor, au ºi
un reprezentant în Consiliul
de Administraþie al Televiziunii Române. Am dat

Europarlamentarul PPE a
susþinut în faþa studenþilor
timoceni cã dacã nu existã
ºcoalã cu predare în limba
romanã este greu ca românii din Valea Timocului sã îºi
mai poatã pãstra identitatea
culturalã. „Dacã nu existã
ºcoalã cu predare în limba
romanã este greu ca românii din Valea Timocului sã îºi
mai poatã pãstra identitatea
culturalã. Tehnologia modernã îºi pune puternic

Marian Jean Marinescu,
europarlamentar, vicepreºedintele PPE :
„Am avut ocazia sã merg în Valea Timocului de mai multe ori. Am
constatat cã obiceiurile de acolo sunt reale ºi autentice, inclusiv casele ºi
costumele naþionale sunt româneºti. Poate cel mai tare ma impresionat faptul cã oamenii vorbesc româneºte, în conditiile în care nu au avut ºcoalã
în limba românã. Am fost ºi
în Voievodina ºi toatã lumea
vorbea ºi acolo româneºte.
Este o minune cã în Timoc sa pãstrat limba, ºi-au pãstrat
tradiþiile ºi îi admir foarte mult
pentru acest lucru...”
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despre românii din Serbia”:

sã putem arãta ce se întâmplã aici”
drul Camerei Deputaþilor, cel mai activ
parlamentar din Diaspora. Eugen Tomac
a fost ministru secretar de stat al Departamentului Românilor de Pretutindeni ºi
este cunoscut ca parlamentarul care îi
uneºte pe toþi românii din comunitãþile
istorice ºi nu numai. Au avut intervenþii
interesante, fiind extrem de pragmatici,
abordând probleme punctuale pe marginea evenimentelor recente din Valea Timocului, Gheorghe Obrogea, consilier
superior în cadrul Direcþiei Judeþene
pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu
Dolj; prof. Constantin Barbu; Romeo
Crâºmaru, preºedintele Asociaþiei Forumm pentru Culturã ºi Identitate de la

Dr.Tr Severin ºi nu în ultimul rând, cei
mai activi lideri ai comunitãþii românilor din Valea Timocului. Au pus punctul
pe „I” Zavija Jurj, preºedintele Asociaþiei Ariadnae Fillum de la Bor; Tihan Matasarevici, preºedintele Asociaþiei pentru
Tradiþia ºi Cultura Rumânilor „Dunãrea” din Kladovo ºi Bojan Jankovic, consilierul Miºcãrii Democratice a Românilor din Serbia. Cea mai emoþionantã
intervenþie a aparþinut pãrintelui martir
Boian Alexandrovici care a venit special
de la Negotin pentru aceastã dezbatere ºi
cu lacrimi în ochi a cerut pentru a nu ºtiu
câta oarã ca þarã mumã sã nu-i pãrãseascã acum pe românii din Valea Timocului.

Deputatul Eugen Tomac, preºedintele Comisiei pentru românii
de pretutindeni din cadrul Camerei Deputaþilor :
„Despre românii din Valea Timocului mã bucur cã se discutã din ce
în ce mai mult. Am reuºit sã facem progrese remarcabile. Primul ºef de
stat al României care a efectuat o vizitã privatã, în august 2009, în Valea
Timocului a fost preºedintele Traian Bãsescu ºi ulterior, preºedintele a
efectuat ºi o vizitã de stat, în
noiembrie 2011, la Belgrad. O zi
întreagã a fost dedicatã vizitei în
Valea Timocului ºi acest lucru a
fost extrem de important pentru
cã încãrcãtura politicã ºi diplomaticã a acestei vizite a produs
efecte importante în relaþia cu
Serbia. Trebuie sã privim lucrurile cât se poate de pragmatic în
acest demers pentru cã am pornit de jos, prin aceste vizite de
documentare la început, dupã
care am trecut la mãsurile pe
care le-am luat în ceea ce priveºte respectarea drepturile românilor din Timoc... ”

amprenta asupra tinerei
generaþii, ea neavând acces
la mijloacele necesare
pentru a-ºi cunoaºte trecutul. Biserica ortodoxã
romanã nu este recunoscutã
ca Bisericã tradiþionala în
Serbia, jurisdicþia ei este
limitatã la Banatul Sârbesc.
Astfel etnicii români nu au
acces la slujbã religioasã în
limba maternã. Un rol
important în protejarea
minoritãþii române din
Serbia îl au ºi europarlamentarii români”, a precizat
Elena Bãsescu.

„Aderarea Serbiei
la UE se poate face
doar cu respectarea unor criterii”
Deputatul european a
venit în sprijinul afirmaþiei
sale ºi cu un exemplu
congret, legat de raportul pe
2012 privind progresele
realizate de sttaul vecin.
„Vã dau cel mai recent
exemplu de sãptãmâna
trecutã când a fost votatã în
ºedinþã plenarã rezoluþia
referitoare la raportul pe
2012 privind progresele

realizate de Serbia. Deºi
raportul iniþial al CE era mai
degrabã unul pozitiv, lãudând Serbia pentru progresele înregistrate, PE a
adoptat o atitudine mai
criticã ºi realistã în raport
cu Serbia. În rezoluþia
adoptatã de PE existã
referiri concrete la nevoia
de a pune în aplicare Protocolul privind minoritãþile
naþionale, semnat de România ºi Serbia la 1 martie
2012. Aceste referiri s-au
fãcut tocmai pentru cã s-a
constat cã nu existã progrese suficiente de la semnarea protocolului. Aderarea
Serbiei la UE se poate face
doar cu respectarea unor
criterii, iar criteriile de la
Copenhaga, mai ales cele
referitoare la minoritãþi,
sunt esenþiale pentru deschiderea negocierilor. Vã
felicit pentru aceastã
iniþiativã, este important sã
discutãm ºi sa cunoaºtem
cât mai bine realitãþile din
comunitate ºi asta se poate
face cu prilejul unor astfel
de eveniment”, a subliniat
Elena Bãsescu.

„Sârbii încearcã
sã despartã
comunitãþile românã
ºi vlahã, cu toate
cã sunt toþi români”
Europarlamentarul Marian Jean Marinescu a spus
cã a avut ocazia sã meargã
în Valea Timocului ºi a
rãmas plãcut surprins de
faptul cã în regiune s-au
pãstrat tradiþiile româneºti
ºi limba românã. În context,
referindu-se la situaþia
românilor din Serbia, el a
pledat pentru eforturi
comune pentru înfiinþarea
de instituþii de învãþãmânt
cu predare în limba românã
dar ºi o bisericã ortodoxã.’’Din pãcate situaþia de
acolo nu este bunã, pentru
cã sârbii încearcã sã despartã comunitãþile românã ºi
vlahã, cu toate cã sunt toþi
români. Trebuie insistat sã
existe ºi în aceste locuri
ºcoalã în limba românã þi
bisericã ortodoxã în care sã
se vorbeascã româneºte.
Acestea sunt condiþii de
bazã pentru pãstrarea
identitãþii comunitãþii române
din Serbia. De altfel, Serbia
trebuie sã înþeleagã cã
trebuie sã acorde respectul
cuvenit minoritãþilor naþionale dacã îºi doreºte sã intre în
Uniunea Europeanã’’, a
adãugat europarlamentarul
PDL. Marian Jean Marinescu a apreciat ºi efortul pe
care-l fac studenþii timoceni
în frunte cu preºedintele
Asociaþiei Studenþilor Timoceni din Craiova, Aleksander Najdanovic pentru
românii din Timoc.

„Statul român
trebuie sã îºi menþinã
o poziþie constantã
în ceea ce-i priveºte
pe românii timoceni”
Deputatul Eugen Tomac, preºedintele Comisiei

pentru românii de pretutindeni din cadrul Camerei
Deputaþilor a spus la
Craiova cã mult timp
românii di comunitãþile
noastre istorice au fost
uitaþi ºi cã acest lucru nu
trebuie sã se mai întâmple.
„Din nefericire a existat
pânã acum câþiva ani un
dezinteres profund vizavi
de românii din comunitãþile
istorice. Întotdeauna lumea
s-a referit la Diaspora
tradiþionalã gândindu-se în
mod special la românii care
locuiesc în SUA sau în
Uniunea Europeanã ºi
comunitãþile noastre autohtone au fost marginalizate.
Eu mã bucur cã astãzi
vorbim despre românii din
Valea Timocului. Mai
existã comunitãþi româneºti
ºi în Peninsula Balcanicã.
Am vizitat recent comuni-

tãþile de români din Macedonia ºi Albania ºi nu este
pentru prima datã când o
fac ºi vã asigur cã problematica românilor din Peninsula Balcanicã va deveni
din ce în ce mai importantã
pentru statul român mai ale
în contextul noilor transformãri dar ºi a deschiderii pe
care o manifestã Bruxelles
în relaþia cu Macedonia,
Albania dar ºi cu alte state,
inclusiv Grecia, care este
deja stat membru al UE.
Va trebui la un moment dat
sã discutãm cât se poate
de deschis ºi despre aceeia
care vorbesc dialectele
limbii române din Peninsula
Balnicã ºi sunt foarte mulþi.
Nu vã imaginaþi ce înseamnã sã mergi aproape 1000
de kilometri ºi peste tot
unde te opreºti se vorbeºte
limba românã...”

Pãrintele Boian Alexandrovici, protopop al Protopopiatu
lui Bisericii Ortodoxe Romane ‘”Dacia Ripensis” :
“Eu cred cã nu existã popor în zona asta ºi în întreaga Europã, la
care i s-au fãcut mai multe nedreptãþi decât poporul român. Acum îi este
la cineva fricã pentru ca suntem mulþi. Dar pentru ce le e fricã? Noi
suntem popor paºnic. Eu sunt primul care, ca ºi cineva care conduce
Biserica Ortodoxã Româna în Serbia de Est, în Valea Timocului, eu aº fi
primul împotriva lui cineva dacã ar vrea ceva cu forþa, cu ceva ce nu
este conform legii lui Dumnezeu. Dar, va spun, acum poate de mai multe
ori dau vreo declaraþie mai durã, dar gândiþi-vã, dacã sunteþi o oaie, ori
trei oi înconjurate cu 300 de lupi. Noi nu putem sã tãcem la asta ce ni se
face acum. Ei spun „nu sunt români, cã sunt vlahi”. Lasaþi-ne voi pe noi,
aia care zic ca sunt vlahi, nu sunt români, e treaba lor. Sã nu înveþe
româna...”
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Voluntariatul, promovat în rândul elevilor din Filiaºi
“Voluntariatul apropie oameni ºi rupe frontierele. De asemenea ne
face sã redescoperim latura umanã din interiorul fiecãruia.” Ghidându-se dupã acest dicton, cadrele didactice din cadrul ªcolii Gimnaziale Filiaºi, au iniþiat douã proiecte, care s-au desfãºurat pe durata a douã zile (sâmbãtã 27 aprilie ºi duminicã ºi 28 aprilie) la
Casa de Culturã din oraº. Intitulate “ªi noi putem ajuta!” ºi „Un
dar mic, o faptã mare”, proiectele au fost organizate în parteneriat
cu Primãria Filiaºi ºi Casa de Culturã.
Proiectul “Un dar mic, o faptã mare”,
coordonat de Oana Nicolate Albu, Mihaela
Albãstroiu, Viorica Buzatu ºi Paºol Ileana
(cadre didactice în cadrul ªcolii Gimnaziale Filiaºi), a urmãrit sã le dezvolte elevilor
sentimentul de dragoste, preþuire ºi respect
pentru copiii care provin din medii defavorizate. De asemenea, în cadrul proiectul sau colectat jucãrii, care mai apoi au fost
vândute celor care au participat la tombolã, urmând ca banii adunaþi sã fie donaþi
copiilor cu nevoi speciale. “Este o onoare
sã fii voluntar în comunitatea unde trãieºti,
sã-þi pese de cei din jur. Atunci când dãru-

ieºti iubire, primeºti iubire, când respecþi,
eºti respectat. Toate aceste valori pot fi
cultivate în conºtiinþa copiilor prin participarea directã la acþiuni. Piatra de încercare
a omeniei e fapta bunã, cãci omenia nu se
manifestã în vorbe, ci în fapte. Prin aceste
activitãþi, copiii vor înþelege cã valoarea unui
om rezidã în ceea ce este capabil sã dea ºi
nu în ceea ce este el capabil sã primeascã.
Cu siguranþã, voluntariatul este singura
modalitate prin care putem readuce o razã
de speranþã în sufletele celor pentru care
soarta, din pãcate, nu a rezervat prea multe
bucurii. De asemenea, prin voluntariat nu
numai cã sãdim un zâmbet pe chipul celor
care prea rar zâmbesc, dar învãþãm totodatã sã fim responsabili, receptivi la problemele celorlalþi... într-un cuvânt: sã fim
oameni”, a afirmat Ileana Paºol, coordonator în cadrul proiectului “Un dar mic, o faptã
mare”. De asemenea, la buna desfãºurare
a proiectului, au mai participat ºi managerii
ªcolii Gimnaziale Filiaºi, precum ºi profesorii: Dumitra Rãdoi, Preoteasa Ana Angelica Preoteasa, Teodora Minea ºi educatorul Claudia Vulpãºin.

“În spatele voluntariatului,
se ascund prieteni”
În ceea ce priveºte proiectul “ªi noi putem ajuta”, coordonat de Ileana Paºol, Monica Velea, Paula Stanciu, Cristina Vodiþã ºi
Oana Albu (cadre didactice în cadrul ªcolii
Gimnaziale Filiaºi), a urmãrit însuºirea unor
norme de comportament civic, formarea
unei atitudini pozitive faþã de copiii aflaþi în
dificultate, stimularea elevilor pentru a desfãºura activitãþi prin care sã contribuie la
ajutorarea semenilor, precum ºi încurajarea ºi motivarea copilului pentru a-ºi expri-

Asociaþia Vasiliada înfiinþeazã
o nouã filialã în Râmnicu Vâlcea
Adunarea Generalã a Asociaþiei Vasiliada
a aprobat miercuri, 24 aprilie, înfiinþarea unei
noi filiale a asociaþiei, în municipiu Râmnicu
Vâlcea. Primul proiect pe care Asociaþia Vasiliada, patronatã de Mitropolia Oltenie, îl va
Acest aºezãmânt rezidenþial pentru persoane vârstnice a fost dat
în concesiune Asociaþiei Vasiliada
de cãtre Primãria Municipiului
Râmnicu Vâlcea pentru o perioadã
de 40 de ani. Predarea instituþiei de
asistenþã socialã a avut loc în cadrul unei conferinþe organizate în
aceastã sãptãmânã la Aºezãmântul
Pensiune „Sfântul Nicolae”, la care
au fost prezenþi Înalt Preasfinþitul
Pãrinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei, Preasfinþitul Pãrinte Emilian Loviºteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, pãrintele Adrian
Stãnulicã, preºedintele Asociaþiei
Vasiliada ºi reprezentanþi ai administraþiei locale.
În cadrul conferinþei, Înalt
Preasfinþitul Pãrinte Mitropolit Iri-

implementa în Râmnicu Vâlcea va avea în
vedere dezvoltarea de servicii socio – medicale pentru persoane de vârsta a III-a, aceste servicii urmând a fi oferite în cadrul Aºezãmântului Pensiune „Sfântul Nicolae”.

neu a prezentat asistenþei proiectul de la Râmnicu Vâlcea, dar ºi
planurile de viitor, care au ca scop
principal implicarea cât mai mult
a Bisericii în comunitate. „Suntem
pe deplin mulþumitori lui Dumnezeu cã am reuºit cã realizãm acest
parteneriat, care în final a prins
viaþã ºi s-a semnat. Noi ne-am
gândit la acest lucru de îndatã ce
am aflat de oportunitatea unui pension pentru persoanele de vârsta
a III-a. Am ales aceastã denumire
pentru cã “Sfântul Nicolae” este
Ocrotitorul tuturor, mai ales al
celor bãtrâni, iar în Râmnicu Vâlcea avem Catedrala Episcopalã
”Sfântul Nicolae” ºi Seminarul cu
acelaºi nume. Sunt convins cã cei
care vor veni aici vor fi protejaþi
de Sfântul Ocrotitor sã-ºi ducã

mai departe bãtrâneþile în liniºte
ºi mângâiere sufleteascã. Dorim
cã bãtrânii noºtri sã fie ajutaþi ºi

ma ºi motiva opinii sufleteºti. Grupul þintã
al acestui proiect a fost format din cinci
elevi ai unitãþii de învãþãmânt, care provin
din familii defavorizate. Elevii claselor VVIII, îndrumaþi de prof. Paula Stanciu, au
lucrat la realizarea icoanelor pe sticlã, acestea fiind expuse în holul Casei de Culturã
Filiaºi. Proiectul “ªi noi putem ajuta!” va fi
continuat de Asociaþia „Fraþii Racoþeanu”,
înfiinþatã la nivelul ªcolii Gimnaziale Filiaºi.
“Înainte de a spune cu nepãsare NU voluntariatului, trebuie sã ne gândim cã puteam
fi noi în locul celor în cauzã ºi atunci... nui aºa cã ajutorul cuiva ne-ar fi adus lacrimi
de fericire în ochi ºi speranþa cã nu suntem
singuri? Mulþi nu ºtiu cã în spatele voluntariatului, se ascund prieteni, emoþii, respectul de sine ºi, implicit, respectul celor din
jurul tãu faþã de tine, reuºita. Nu numai cã
îi ajuþi pe cei nevoiaºi, în primul rând te
ajuþi ºi pe tine ºi îþi construieºti personalitatea, te poþi simþi cu adevãrat un om, care
nu este frumos doar la exterior, ci ºi în interior, iar asemenea sentiment este mai presus decât orice hârtie cu valoare materialã”, a afirmat prof. Paula Stanciu.

îngrijiþi de noi, pentru cã e este
datoria noastrã, a Bisericii noastre, a credincioºilor noºtri sã ne
preocupãm de bãtrâni”, a precizat Înalt Preasfinþitul Pãrinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

“Oferim servicii sociale
acreditate conform tuturor
standardelor în vigoare”
Pãrintele Adrian Stãnulicã, preºedintele Asociaþiei Vasiliada, a
subliniat necesitatea implicãrii întregii comunitãþi în activitãþile sociale desfãºurate în cadrul Mitro-

poliei Olteniei, manifestându-ºi totodatã recunoºtinþa pentru deschiderea instituþiilor locale cãtre parteneriatele care vin în folosul oamenilor. “Pentru noi este un moment de o importanþã deosebitã,
având în vedere anvergura acestui
proiect. Asociaþia Vasiliada are o
bogatã activitate socialã, de 12 ani
oferim servicii sociale acreditate
conform tuturor standardelor în
vigoare pentru numeroase categorii de persoane aflate în dificultate,
iar pentru acest lucru am cãutat
dintotdeauna parteneri pentru a
dezvolta servicii sociale care sã
rãspundã cât mai bine nevoilor pe
care le au oamenii. Dacã în Craiova, în urmã cu câþiva ani, împreunã cu Primãria Municipiului Craiova am reuºit sã creem prima reþea de îngrijiri la domiciliu pentru
vârstnicii singuri, iatã cã acum
continuãm demersul nostru, pe de
o parte, în direcþia întãririi parteneriatelor cu instituþiile locale ºi de
asemenea aceea de a rãspunde nevoilor pe care oamenii aflaþi în dificultate le au, îndreptându-ne
atenþia de data aceasta cãtre persoanele de vârsta a treia, din municipiul Râmnicu Vâlcea”, a adãugat pãrintele Adrian Stãnulicã.
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Filarmonica „Oltenia”: Concert vocalsimfonic extraordinar de muzică sacră
Considerat unul dintre cele mai măreţe şapte
imnuri latine ale tuturor timpurilor, Stabat Mater
Dolorosa va răsuna, în pragul sărbătorilor pascale, la Filarmonica „Oltenia”. Lucrarea pe motivul
textului religios a lui Gioacchino Rossini va fi prezentată joi, 2 mai, în interpretarea Orchestrei
Simfonice şi Coralei Academice ale instituţiei, cu
Gioac chino Rossini (1792-1868) a finalizat prima versiune la Stabat Mater în
anul 1832, cu toate că
jumătate din părţile lucrării fuseseră deja scrise de un alt
compozitor. Versiunea finală, care îi aparţine în întregime lui
Rossini, datează din anul 1841, Stabat Mater fiind prezentată în primă audiţie la Teatrul Italian din Paris, în ziua de 7
ianuarie 1842. În anul 1831, când a început să lucreze la
Stabat Mater, cariera componistică a lui G. Rossini dobândise o extraordinară faimă, datorită, mai ales, realizării celei
mai impresionante opere, Wilhelm Tell (1829).
În pofida succesului colosal al acesteia, compozitorul nu
a mai scris niciodată o altă lucrare de gen de asemenea amploare. În acest sens, se pare că mai multe motive au determinat această s ituaţie: sănătatea precară, prelungita stare
depresivă care l-a caracterizat pe Rossini după moartea mamei sale în anul 1827, conflictele maritale sau, pur şi sim-

Mihail Ştefănescu la pupitrul dirijoral, solişti fiind
soprana Diana Ţugui, mezzosoprana Andra BivolCostea, tenorul Florin Ormenişan şi bas-baritonul Adrian Iulian Zamfir. Concertul vocal-simfonic extraordinar de muzică sacră va începe la ora
19.00, biletele fiind disponibile la Agenţia Filarmonicii „Oltenia”, la preţul de 15 lei.

plu, oboseala acumulată după douăzeci de ani de efort susţinut în activitatea profesională. Textul religios ales de Rossini
pentru Stabat Mater exprimă un profund dramatism, compozitorul evidenţiind fiecare nuanţă, fiecare trăire afectivă,
graţie genialului său potenţial creator.
Lucrarea este prezentată la Filarmonica „Oltenia” sub
conducerea muzicală a dirijorului de orchestră şi de cor
Mihail Ştefănescu, craiovean de origine, aici urmând şi
cursurile Liceului de Muzică. Şi-a desăvârşit studiile în cadrul Academiei de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti – promoţia 1980, an din care ocupă postul de profesor
titular la catedra de pian din cadrul Liceului de Artă din Râmnicu Vâlcea. Se afirmă pe scena vâlceană, naţională şi internaţională, făcându-se remarcat în special alături de Corala
„Euphonia”, pe care a înfiinţat-o în anul 1981 şi cu care a
câştigat numeroase distincţii la festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale. Dirijorul Mihail Ştefănescu abordează cu dezinvoltură un vast repertoriu simfonic, de la compozitorii clasici la autorii contemporani. În anul 1995 s-a

alăturat reprezentanţiMihail
lor administraţiei publiŞtefănescu
c e din munic ipiul
Râmnicu Vâlcea, susţinând alături de aceştia înfiinţarea Filarmonicii de Stat „Ion
Dumitrescu”, al cărei manager este şi în prezent.
În ipostaze solistice publicul îi va putea asculta pe soprana
Diana Ţugui –solistă a Teatrului Liric „Elena Teodorini” şi
cadru didactic la Departamentul de Arte al Facultăţii de Litere
a Universităţii din Craiova, mezzosoprana Andra Bivol-Costea – colaboratoare a Filarmonicii din Piteşti, oraş în care este
şi profesor de canto, la Liceul de Arte „Dinu Lipatti”, ca şi la
dirijor secund al Coralei „Ars Nova”, tenorul Florin Ormenişan – artist cu un palmares impresionant, de la concerte
vocal-simfonice şi spectacole de operă la Wiener Staatsoper
(Austria), Théâtre du Châtelet (Paris, Franţa) şi Carnegie Hall,
Centrul Cultural Român (New York) la importante premii
internaţionale, şi bas-baritonul Adrian Iulian Zamfir – solist
şi artist liric la Teatrul Liric „Elena Teodorini” din Craiova.

Tenorul Bogdan Mihai, în opera comică
„Bărbierul din Sevilla”, la Craiova
Rolul Contelui Almaviva din „Bărbierul din Sevilla” – una dintre cele mai populare opere din toate timpurile, pe muzica lui Gioacchino Rossini – îl readuce
pe scena Teatrului Liric „Elena Teodorini” din Craiova pe tenorul Bogdan Mihai, a cărui carieră se află
într-o ascensiune impresionantă. Spectacolul va fi prezentat joi, 9 mai, ora 19.00, sub conducerea muzicală
a dirijorului Cristian Sandu (Cluj-Napoca) şi cu o distribuţie impresionantă, din care mai fac parte mezzosoprana Claudia Măru-Hanghiuc şi bas-baritonul Ştefan Schuller. La Liricul craiovean, premiera spectacolului – în regia Arabelei Tănase şi scenografia lui
Răsvan Drăgănescu – a avut loc în octombrie 2012.
Compusă în anul 1816 pe un
libret de Cesare Sterbini, având la
bază o nuvelă omonimă a lui Pierre Augustin Beaumarchais, opera
în trei ac te „Bărbierul din Sevilla” – c unoscută şi sub denumirea
de „Almav iva” sau „Precauţiuni
inutile” – preia subiectul unei farse populare („Finta Pazza”), pe
care îl trans formă într-o capodoperă a comediei franceze, ce a suscitat interes ul a nu mai puţin de
11 c ompozitori. Varianta cea mai
reuşită a fos t a lui Gioacchino
Ross ini, graţie potenţării tuturor

Bogdan
Mihai

trăs ăturilor psihice şi sociale cu
care Beaumarchais îş i învestise
personajul titular, Figaro. Construind totul prin muzic ă, Ros sini
dă viaţă personajelor şi creează
acţiunea şi ambianţa folosindu-se
de limbajul divers ificat şi pitoresc
al c ombinaţiilor sonore.
Premiera abs olută a avut loc în
ziua de 20 februarie 1816, la Teatro Argentina din Roma, şi, c hiar
dacă a fos t un fiasco, opera a rezistat trec erii timpului ş i a devenit
un simbol al succesului şi al repertoriului operei c omic e. Pe

scurt, neastâmpăratul Figaro, bărbierul oraş ului, priceput la toate,
află că îndrăzneţul Conte Almaviv a s -a îndrăgostit de tânăra,
bogata şi frumoasa Rosina, viitoarea soţie a strictului Doctor Bartolo. Rosina îl iubeşte la rândul ei
pe c onte, c hiar dacă nu îl întâlnise niciodată, şi îi aruncă o s crisoare de dragoste de la balc onul
ei. Figaro reuşeşte să ţeasă o adevărată pânză de păianjen în timpul operei, folosind nenumărate
trucuri şi măşti, reuşind în final să
îi unească pe cei doi îndrăgostiţi

fără speranţă, chiar înainte ca Rosina să devină soţia doctorului.
În rolul Contelui A lmav iv a,
spectacolul din 9 mai, de la Craiova, îl aduce pe artistul român Bogdan Mihai, care, începând cu anul
2009, a debutat pe mari scene internaţionale, precum Staatsoper
Stuttgart, Garsington Opera, Semperoper Dresden, Deutsche Oper
Berlin, Théâtre du Chatelet Paris,
Ros sini Festival Pesaro, Marina
Franc a Festival, Zuric h Opera,
Mikhailovsky Theatre St. Petersburg, Grand Théâtre du Genčve.
Totodată, celebra soprană Angela
Gheorghiu şi l-a ales drept parte-

ner de scenă pentru o serie de concerte derulate la Suntory Hall Tokio şi la Kremlin Palace Moscow.
Tenorul Bogdan Mihai a mai evoluat la Craiova în spectacolul-eveniment „With love, forever!”, care
a avut loc pe data de 7 martie a.c.
Din distribuţie mai fac parte Ştefan Schuller – Bucureşti (Bartolo), Diana Ţugui (Rosina), Ştefan
Ignat – Bucureşti (Figaro), Sorin
Drăniceanu (Don Basilio), Claudia Măru-Hanghiuc – Buc ureş ti
(Marcellina / Berta), Ioan Cherata (Fiorello), Gabriel Marciu (Ofiţerul), Dan Cornescu (Ambrogio)
şi Gabriel Dima (Notarul).

Încep înscrierile la Festivalul Internaţional de Teatru
pentru Copii „100, 1.000, 1.000.000 de poveşti”
Te atrul „Ion Cre angă” din Bucure şti anunţă înce pe re a îns crierilor la ce a de-a IX-a ediţie a Fes tivalului Internaţional de Te atru pe ntru Copii „100, 1.000, 1.000. 000 de poveş ti”,

Iniţiat în anul 2005, de Cornel Todea, festivalul îşi propune să fie un program complex de educaţie teatrală, culturalizare şi formare a gustului estetic al celor mai mici spectatori, prin intermediul unui fapt de teatru:
spectacole pentru copii, colocvii despre arta
spectacolului, dezbateri şi ateliere de teatru
pentru copii. Ca recunoaştere a valorii sale,

festivalul a primit titulatura de
Festival ASSITEJ / Asociaţia Internaţională
a Teatrelor pentru Copii şi Tineret – cea mai
prestigioasă organizaţie mondială de profil.
Festivalul se adresează, într-o foarte mare
măsură, şi creatorilor profesionişti ai spectacolelor pentru copii – actori, regizori, scenografi –, cadrelor didactice şi părinţilor,
specialiştilor din diverse domenii de activi-

care va ave a loc în perioada 28 septe mbrie – 5
octombrie a. c. , coorganizatori ş i finanţatori
fiind UNI TER, Primăria şi Cons iliul General
al municipiului Bucure şti.

tate, implicaţi în educarea tinerei generaţii,
prec um şi tuturor ac elora c are recunosc
rolul teatrului şi al artei în formarea personalităţii umane. Toate trupele profesioniste
de spectacole pentru copii, din ţară şi din
străinătate, pot solicita prezenţa lor în cadrul evenimentului – care nu are caracter
competitiv –, iar înscrierea se va face pe
baza expedierii, la adresa organizatorilor, a
formularului de aplic aţie des cărcat de pe

www.fitc.ro şi a unui dvd/link cu înregistrarea spectacolului propus, a fişei tehnice.
În urma vizionării înregistrării spectacolelor, un juriu alcătuit din profesionişti ai teatrului pentru copii va stabili spectacolele care
vor participa la această a IX-a ediţie. Termenul-limită de trimitere a aplicaţiilor este
15 mai 2013. Mai multe informaţii găsiţi pe
www.fitc.ro sau www.teatrulioncreanga.ro, secţiunea Noutăţi.
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Regimul sirian respinge
acuzaþiile privind utilizarea
armelor chimice
Regimul sirian a respins,
sâmbãtã, acuzaþiile americane ºi
britanice asupra recurgerii la arme
chimice în rãzboiul pe care îl
poartã împotriva rebelilor, în timp
ce aliatul rus a avertizat Occidentul contra utilizãrii acestui dosar
ca un „alibi” pentru a interveni în
Siria, relateazã AFP. Confruntat
cu multiplicarea acestor acuzaþii,
formulate de opoziþia sirianã ºi de
Israel, ministrul sirian al Informaþiilor, Omran al-Zohbi, a ripostat.
„Declaraþiile americane ºi
britanice nu corespund realitãþii.
Siria nu va folosi niciodatã (n.r. arme chimice), nu numai pentru cã
respectã dreptul internaþional ºi
regulile de rãzboi, dar ºi din cauza
problemelor umanitare ºi morale”,
a declarat el la televiziunea rusã
RT. El a acuzat Occidentul cã vrea
sã repete în Siria „scenariul
irakian”, ce a condus la cãderea
dictatorului Saddam Hussein, sub
pretextul prezenþei de arme de
distrugere în masã. Într-un
comunicat, opoziþia sirianã a
acuzat regimul cã a recurs în
aceastã sãptãmânã la arme
chimice ºi a cerut trimiterea de
anchetatori internaþionali.

C O M E N TA R I U

Italia: Finalmente, un guvern de armistiþiu
A fost nevoie de douã luni pentru a se digera ºocul rezultatului
alegerilor legislative din 25 februarie a.c. ºi a se gãsi o majoritate, din formaþiuni politice aparent antagonice, ca punct de plecare pentru susþinerea unui guvern. Sâmbãtã, 27 aprilie a.c. a
fost fãcut anunþul: s-a nãscut gu-

vernul. Se poate spune cã a fost
singurul rezultat posibil, dupã refuzul lui Beppe Grillo, liderul Miºcãrii 5 Stele, care a primit 8,5 milioane voturi, de a coopera cu
stânga la formarea unui guvern
de schimbare. Cu tot ineditul
acestei aventuri, clasa politicã a
preferat un acord moderat, foar-

Aviaþia israelianã a efectuat
trei raiduri în Fâºia Gaza
Forþele aeriene israeliene au
efectuat trei raiduri, în noaptea
de sâmbãtã spre duminicã, în
Fâºia Gaza, vizând aripa armatã
a miºcãrii Jihadul Islamic, o
formaþiune palestinianã radicalã,
fãrã sã rãneascã pe cineva, au
declarat martori palestinieni.
Douã dintre raiduri au fost
efectuate la Khan Younes (sud),
împotriva unor poziþii ale Brgãzilor al-Qods, iar cel de-al treilea
atac a avut loc lângã Rafah, în
apropiere de frontiera egipteanã,
au precizat aceleaºi surse. Un
purtãtor de cuvânt al armatei
israeliene a confirmat cã aceste
raiduri, lansate „ca rãspuns la un
tir de rachetã”, sâmbãtã, împotriva sudului Isrelului, nu s-au
soldat cu vreo victimã sau
pagube. Ele au vizat depozite de
armament ºi o instalaþie de
antrenament aparþinând miºcãrii
Hamas, care este la putere în
enclava palestinianã. Autoritãþile
israeliene au închis, ieri, pânã la
noi ordine, terminalul de la Kerem
Shalom, utilizat pentru transferul
de mãrfuri cãtre Fâºia Gaza.

Obama îndeamnã Congresul
sã punã capãt tãierilor
bugetare „idioate”
Barack Obama a îndemnat,
sâmbãtã, membrii Congresului, sã
punã capãt tãierilor bugetare „imprudente” ºi „idioate” ºi sã adopte un plan mai „judicios” de reducere a cheltuielilor, pentru a continua sã alimenteze creºterea economicã. Alocuþiunea sãptãmânalã a preºedintelui american a avut
loc dupã ce Congresul a restabilit, vineri, creditele bugetare destinate serviciilor de control aerian din Statele Unite, care erau
supuse de duminica trecutã unor
reduceri vizând personalul, provocând întârzierea a mii de zboruri. „Sãptãmâna aceasta, tãierile
automate la buget au afectat ºi cãlãtorii, blocaþi timp de mai multe
ore pe aeroporturi sau la bordul

unor avioane, frustraþi, pe bunã
dreptate, de acest lucru. Poate cã
din cauzã cã se întorc acasã în fiecare weekend cu avionul, membrii Congresului care au insistat ca
aceste reduceri bugetare sã fie
introduse ºi-au dat seama, în sfârºit, cã îi vor afecta ºi pe ei în egalã
mãsurã”, a declarat Obama. Preºedintele i-a criticat din nou pe
congresmenii republicani. Potrivit
preºedintelui, Congresul a adoptat
vineri „o soluþie provizorie, (care
pune) un plasture. Însã tãierile
bugetare vor afecta alte sectoare,
care asigurã servicii vitale pentru
americani. Nu vom putea sã aplicãm un pansament pe fiecare tãiere. Acesta nu este un mod responsabil de a guverna”.

Patru militari NATO morþi
în sudul Afganistanului

Alain Jupe: „Franþa este totalmente izolatã”

Patru militari din cadrul
coaliþiei NATO au murit sâmbãtã,
în urma prãbuºirii unui avion în
sudul Afganistanului, a anunþat
Forþa NATO în aceastã þarã
(ISAF). „O anchetã este în curs,
pentru a stabili cauza prãbuºirii
avionului. Primele elemente aratã
cã nu exista vreo activitate inamicã
în regiune, în momentul prãbuºirii”, se aratã într-un comunicat
care nu precizeazã tipul de avion,
naþionalitatea victimelor ºi nici
locul exact în care s-a prãbuºit
aparatul în sudul Afganistanului, o
regiune în care opoziþia armatã a
talibanilor este foarte activã.

Fostul premier UMP Alain Jupe (foto) a pus în gardã, într-un
interviu acordat cotidianului „Le Monde”, în legãturã cu „pericolul
mortal” pe care îl presupune o confruntare cu Germania. Întrebat
asupra propunerii preºedintelui Adunãrii Naþionale, Claude Bartolone, care îi cere preºedintelui Francois Hollande angajarea unei
„confruntãri” cu cancelarul Angela Merkel, pe seama contradicþiilor bugetare, Alain Jupe a declarat cã o asemenea abordare constituie „un pericol mortal”. Jupe a deplâns ceea ce se întâmplã,
consecinþele conducând la o „slãbire a încrederii reciproce franco-germane”. „Franþa este totalmente izolatã ºi preºedintele se
gãseºte într-o situaþie delicatã”, a subliniat Jupe. De fapt, în acest
weekend s-au întâmplat mai multe lucruri. Preºedintele Parlamentului European, social-democratul german Martin Schulz, a spus
cã s-a mers prea departe cu austeritatea, dar nu poate fi acuzatã
Angela Merkel cã a decis singurã, atunci când alþi 26 de lideri sau aflat în jurul mesei la Consiliul European, unde Germania „are
o singurã voce”. Premierul francez, Jean Marc Ayrault, a dorit sã
calmeze tensiunile ºi, pe contul sãu de Twitter, a subliniat, în francezã ºi germanã, cã prietenia franco-germanã este indispensabilã.
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externe

te clasic ºi cu siguranþã foarte liniºtitor pentru ea însãºi. Simbolul
acestei înþelegeri dreapta-stânga
ar fi prezenþa în guvern, pe postul
de ministru de Interne ºi vicepreºedinte al Consiliului de miniºtri,
a lui Angelino Alfano, apropiatul
lui Silvio Berlusconi, personaj politic cu greutate în noul Executiv.
Mai mult anecdoticã,
numirea lui Nunzia De
Girolamo ca ministru al
Agriculturii. Acest deputat al PdL, care a schimbat „bilete galante” cu Il
Cavaliere în Camera
Deputaþilor, s-a cãsãtorit cu un parlamentar de
stânga. Ministerul Economiei va reveni directorului general al Bãncii
Italiei, Fabrizio Saccomanni, în timp ce Ema
Bonino, fost comisar
european, va prelua
Afacerile Externe. Annamaria Cancellieri,
care a fost ministru de
Interne în Guvernul Mario Monti, este numitã
ministru al Justiþiei. Guvernul, care a depus jurãmântul ieri, are 21 de
miniºtri ºi este singurul

posibil, potrivit preºedintelui Republicii, Giorgio Napolitano, care
s-a folosit de toatã influenþa sa
pentru a-i permite naºterea. Media de vârstã este de 53 de ani,
cu 11 luni mai micã decât a guvernului precedent ºi ºapte portofolii sunt încredinþate femeilor, cu
expertizã în domeniile atribuite.
Un pic tehnic, de intensitate politicã scãzutã, guvernul este unul
de armistiþiu ºi nu de pace durabilã. Noul preºedinte al Consiliului de miniºtri (n.r. – denumirea
oficialã a guvernului italian), Enrico Letta (foto), nepotul lui Gianni
Letta, unul din fidelii prieteni ai
lui Berlusconi, va prezenta astãzi
programul de guvernare în parlament, pentru obþinerea votului de
încredere. O formalitate. Pentru
cât timp? Pânã când una din componentele acestei fragile majoritãþi va decide cã e timpul sã se
întoarcã la o altã campanie electoralã în Italia. Noul guvern va lua
un set de mãsuri de politicã economicã ºi asta se aºteaptã cu precãdere, fiindcã este vorba de cea
de-a treia mare economie din zona
euro cufundatã în recesiune. Vineri, agenþia financiarã Moody’s
Investors Service a confirmat
nota acordatã Italiei, „Baa2”.

Seulul avertizeazã cã Phenianul
pregãteºte manevre terestre
ºi aeriene de amploare
Coreea de Nord pãrea sã
pregãteascã, ieri, manevre
terestre ºi aeriene, pe fondul
tensiunilor în creºtere în
peninsula coreeanã, în urma
testului nuclear nord-coreean
de la 12 februarie, a anunþat o
sursã guvernamentalã sudcoreeanã. Aceste exerciþii cu
muniþie realã ar fi urmat sã
mobilizeze artileria ºi forþele
aeriene în portul Nanmpo
(vest), potrivit acestei surse
citate de agenþia de presã
Yonhap. „Pare cã este vorba
despre exerciþii de o amploare
destul de mare”, a afirmat
sursa citatã, exprimând temeri
potrivit cãrora Phenianul ar
putea sã profite de aceste

manevre pentru a crea un
incident militar sau pentru a
efectua un test de rachetã
balisticã. La 23 noiembrie
2010, artileria sud-coreeanã a
lansat numeroase obuze
asupra Insulei Yeonpyeong,
un recif în Marea Galbenã,
omorând doi civili ºi doi
militari sud-coreeni. Coreea
de Sud a procedat la aproximativ 80 de tiruri de ripostã,
provocând temeri cu privire
la declanºarea unui nou
conflict între Nordul stalinist
susþinut de China ºi Sudul
aliat cu Statele Unite, care au
staþionaþi pe teritoriul sudcoreean aproximativ 28.500
de militari.
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Anunþul tãu!
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, cu sediul în Craiova, str. Tabaci,
nr. 1, jud. Dolj organizeazã în data de
17.05.2013, 12:00, licitaþe publicã în vederea închirierii unor spaþi destinate
desfãºurate unor activitãþi comerciale.
Documentaþiia se poate obþine de la
Oficiul juridic al Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, începând cu
data apariþiei anunþului. Ofertele de participare se depun la Registratura Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, str. Tabaci, nr. 1, pânã în data de
16.05.2013, ora 15:00. Informaþii suplimentare se pot obþine la adresa menþionatã mai sus la telefon: 0251/205.242.
Comuna Pieleºti, judeþul Dolj, strada
Gheorghiþã Geolgãu, nr. 188, tel/fax:
0251/459.545 anunþã organizarea în
data de 21.05.2013 ora 12, a lcitaþiei publice deschise privind concesionarea
unei suprafeþe de 2500 mp situaþi în T66
P108/1 pentru o perioadã de 49 de ani.
Pentru obþinerea documentaþiei necesare, persoanele interesate se vor adresa Comunei Pieleºti, în baza unei adrese oficiale. Termenul limitã de depunere a ofertelor este 21.05.2013, ora 10,
acestea urmând a fi depuse la sediul
Comunei Pieleºti. Ofertele vor fi deschise în data de 21.05.2013, ora 12 la sediul Comunei Pieleºti.

Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde
sãmânþã de floareasoarelui Favorit
ºi Performer, lucernã,
orzoaicã, ovãz ºi mazãre
la cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare
la telefoanele:
0251/468.159
0785/292.188

publicitate
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Confecþionãm rame ºi
stupi. Telefon: 0728/
571.069.
EXECUTÃM dulgherii, învelitor toate tipurile de tablã, curãþãm jgheaburi ºi
reparãm. Telefon: 0748/
417.501.
Înfiinþare societãþi ºi asociaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Telefon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la preþuri avantajoase + albumuri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabilitate 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 marochinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând urgent locuinþã Craiova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE

CERERI SERVICIU

Societate comercialã
angajeazã bãieþi pentru
montaj pardoseli. Telefon: 0763/780.444.
Caut femeie internã pentru ajutor gospodãrie. Telefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi croitorie la comandã angajeazã modelieri cu experienþã. Telefon: 0760/652.522.

Solicit angajare, secretariat, administraþie. Telefon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de
Ingineria Mediului în Horticulturã, cu experienþã în domeniul vânzãrii de materiale de
construcþii, caut loc de muncã în aceste domenii. Telefon: 0351/802.028.
Doamnã serioasã caut de
MEDITAÞII
lucru ca menajerã. TeleMeditez limba românã, orice
fon: 0758/152.881.
nivel. Telefon: 0754/031.894.
OFERTE SERVICIU Pregãtesc contabilitate –
Caut restaurator mobi- studenþi, ºomeri etc. Telelã veche lemn masiv. fon: 0722/943.220; 0755/
Telefon: 0745/602.422. 139.772.

CURSURI

A.C.C.E.S. OLTENIA organizeazã cursuri: Tehnician Topo Cadastru,
Asfaltator, Constructor
drumuri ºi poduri, Formator, Inspector resurse umane, Asistent relaþii publice ºi comunicare, Contabil, Agent comercial, Mãcelar, Peisagist-floricultor, Manager
Proiect, Auditor în domeniul calitãþii, Expert achiziþii publice, plata în rate.
Strada “Sãrarilor” nr. 31
(incinta COMAT DOLJ).
Telefon: 0251/432.266;
0743/108.821.

PRESTÃRI SERVICII

RAIKKO ROOF VINDE
ÞIGLÃ METALICÃ LA
PREÞ DE PRODUCÃTOR, 5,5 EURO/MP.
MONTÃM ÞIGLÃ METALICÃ TIP LINDAB,
JGHEABURI ªI BURLANE REPARAÞII ACOPERIªURI + PLACÃRI POLISTIREN, DULGHERIE.
OFERIM CERTIFICAT
DE GARANÞIE, PREÞ
AVANTAJOS. EXECUTÃM ORICE FEL DE LUCRÃRI LA CASE. DISCOUNT 10%.TELEFON:
0740/519.461; 0762/
014.352.

VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTIOLT. TELEFON: 0763/
265.251.
2 semidecomandate, Ciufulici, Telefon: 0766/
520.626.
Vând apartament, douã
camere, semidecomandat, Brazdã, 34.000 euro,
negociabil. Telefon: 0722/
431.895; 0767/761.131.
Vând apartament 2 camere, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/307.962.
3 - 4 CAMERE

Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
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 negociabil. Telefon:
0762/620.432.
Vând apartament 4 camere decomandate.
Zonã centralã (Ciufulici).
Telefon: 0351/809.765.
Vând apartament 4
camere, Lãpuº sau
schimb cu o casã lângã Craiova. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vând casã + teren
1329 mp, comuna Malu
Mic, în spatele ºcolii.
Telefon: 0764/049.616.
Vând sau schimb casã
parter + etaj comuna
Pleniþa, pretabil firmã cu
apartament Craiova
sau Bucureºti. Ofer diferenþa. Telefon: 0741/
178.132.
Vând gospodãrie formatã din 2 case, anexe
ºi curte 38 ari, în Þigleºti,
Valea Stanciului. Telefon: 0721/502.003.
Vând proprietate Cârcea-Viaduct, locaþie deosebitã. Telefon: 0721/
995.405.
Vilã Braniºte Mãnãstire.
Telefon: 0762/638.632.
La 8 km de Craiova,
vând casã 6 camere cu
puþ american 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,
subsol, construcþie solidã, zonã centralã, Agronomie, 6 camere, 2 bãi,
bucãtãrie, teren 462 m2,
garaj. Telefon: 0726/
275.943.
Schimb casa D+P 6 camere 2 holuri, 2 bãi, pivniþã teren 1300 mp utilitãþi schimb cu 2 apartamente. Telefon: 0761/
824.947.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 camere, baie cu boiler
electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp
(suprafaþã construitã:
600 mp). Preþ: 35.000
lei, negociabil. Telefon:
0760/295.905.
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TERENURI

Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova cu pomi, vie, cadastru fãcut. Eventual cedez 4300 mp teren extravilan pentru reparaþii casã+anexe. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren 1275 mp cu
viþã-de-vie la Cârcea, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
809.765.
Vând 2 ha pãdure comuna Borãscu, judeþul Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Schimb 450 m 2 teren
(cãpºunãrie) 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
Govora, “Belvedere”, împrejmuit, lângã pãdure,
toate utilitãþile instalate. Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
VÂND teren agricol comasat. Relaþii telefon: 0728/
048.066.
Vând teren Albeºti, intravilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PASARELA 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 Vârvoru de Sus. Terenurile fiind la stradã betonatã având toate facilitãþile preþ convenabil. Telefon. 0746/467.922; 0744/
220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimnicu de Sus (600 mp de
Lacul Tanchiºtilor), negociabil. Telefon: 0351/
170.504.

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

STRÃINE
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ negociabil. Telefon: 0723/
221.837.

publicitate

Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39000 km, nerulat în România, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone,
preþ negociabil 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.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat 1800 E, negociabil. Telefon: 0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând puieþi de viºin altoiþi, fructe mari puieþi
de pruni, 2 lei bucata.
Telefon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi se vinde restaurantul DIVERTIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cauciucuri noi, Cehia schimbãtor în torpedou pantã. Telefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicletã,
telefon, feliator, costum
Giudo 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
cãrãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Vând mobilier apartament:
dormitor (pat matrimonial,
douã noptiere, ºifonier trei
uºi, comodã, oglindã),
douã camere tineret, mobilier bucãtãrie, bibliotecã,
canapea trei piese. Stare
bunã, preþ negociabil. Telefon: 0745/780.055.

Vând þuicã de 40 grade.
Telefon: 0745/751.558.
Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoare portocaliu, preþ foarte
bun. Telefon: 0744/
325.836; 0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT “SINGER”. TELEFON: 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 –
faianþã micã roz, negociabil. Telefon: 0770/
334.168.
Vând maºinã de spãlat,
televizor color, frigider clasa A. Telefon: 0742/
884.839; 0351/463.661.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BITUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELEFON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz pentru voiaj, arcuri spirale
pentru suspensii dublurã
la Mercedes 190D, de
epocã. Telefon: 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 deosebit. Telefon:
0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând grâu nou, comuna Terpeziþa, 1 leu/kg.
Telefon: 0760/191.641.
Butelii aragaz, douã focuri pentru voiaj. Arcuri
spirale suspensii autoturism Mercedes 190D,
1966. Telefon: 0251/
598.518.

Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax volan cu pedaliere ºi contact cu cheie Dacia 1310
nou, arzãtor încãlzire la
gaze sau butelie, arzãtoare gaze sobã, reductor 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. Telefon: 0761/
355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimitir Sineasca. Telefon:
0351/447.472; 0764/
060.657.
Vând tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã
peisaj pãdure. Preþ 2540 lei. Telefon: 0767/
049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Telefon: 0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat,
servantã, canapea, ºifonier, vitrinã, bufet, aspirator. Telefon: 0351/
410.939.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.

cuvântul libertãþii / 13

Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F
Caravan, montate cauciucuri de iarnã mãrimea 175/65R 14. Preþ
100 lei/buc. Telefon:
0767/517.023.
Vând radio, oglindã interior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi
2 oglinzi exterioare, 1 interior pt. Dacia 1300.
Preþ negociabil. Telefon:
0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul, apã terapeuticã,
mâncare ecologicã,
bãi terapeutice, sterilizator rufe, tacâmuri, frigider. Telefon: 0724/
512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini
ouãtoare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ negociabil. 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
iarnã 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
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã,
cilindru de cupru cu
þeavã ºi butoi galvanizat
pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3 canate lemn,
uºã apartament din
lemn. Telefon: 0251/
410.573.
Vând avantajos ºifonier, vitrinã, maºini de
cusut, covoare, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine
din piele. Telefon:
0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi pianinã. Telefon:
0737/265.196.

14/ cuvântul libertãþii

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.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã 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
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºemineu pe lemne – cãrbuni, stare 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,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã 100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plutitor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-tineret, excepþional. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) model ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.

Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþionare. Telefon: 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,
alternator 12V nou, delcou motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte 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 vânãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, balcon, 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
camere parter- etaj 2 cu
balcon. Telefon: 0760/
548.459.

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Telefon:
0736/429.876; 0758/
937.083.
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Particular! Cumpãr apartament – garsonierã, la
stradã, 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 pentru ascuþit lucruri fine, poate sã fie ºi cu motor de
maºinã de spãlat. Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr convenabil baterie maºinã 12V x 55 AH,
ROMBAT sau MONBAT.
Telefon: 0722/382.970.
Cumpãr tablou mare peste
1,5 m, CAR CU BOI sau altul mai mare ºi mai frumos.
Telefon: 0766/304.708.
CUMPÃR SPAÞIU COMERCIAL 70-80 MP. TELEFON: 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

Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãltiniº, parter, acces bilateral, pretabil firmã. Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultracentral, etaj 2, mobilat,
liniºte ºi igienã deplinã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon:
0756/028.300, 0722/
956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobilatã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau închiriez pe termen lung
apartament ultracentral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termicã, tot confortul, 250
euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bulevardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.

Cumpãr spaþiu
comercial,
70-80 mp. Telefon:
0729/033.903
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Telefon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Telefon: 0770/300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsumator
de bãuturi alcoolice, caut
camerã 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
compatibilã. Telefon:
0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, nefumãtor, neconsumator de bãuturi alcoolice, caut doamnã
serioasã, fãrã obligaþii, 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
recuperare teren agricol.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Electrica) unde gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensionar, doresc, contra retribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Telefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

PIERDERI

Pierdut borsetã cu documente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer
recompensã. Telefon:
0764/292.916.

ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi,
fãrã chirie, doar costurile
întreþinerii. Telefon: 0760/
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
428.582.
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
Închiriez apartament cu z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
2 camere decomandat,
zona George Enescu, Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
strada Fãgãraº. Telefon: 0766/463.563.
Cãtre S.C.
S.R.L.
Primesc în gazdã o fatã.
Subsemnatul.................................................................................
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comer- Domiciliat în ............................................................................
cial 148 mp la demisol Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
pretabil bar, discotecã, vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
casino, birouri. Filiaºi. la rubrica ...................................... la data de ....................
Telefon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
sã cumpãr garsonierã – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brazdã în blocurile G4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G5, sau G6. Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0762/109.595.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caut 1-2 colegi de apar- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tament decomandat, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brazda lui Novac. Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0762/267.631.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P+E pretabil pentru fir- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
me, creºe, grãdiniþã
copii. Telefon: 0251/
luni, 29 aprilie 2013
Semnãtura:..........................................
429.943; 0742/450.724.
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Tecãu a recidivat la BRD Nãstase – Þiriac Trophy,
cucerind primul trofeu cu Mirnîi

Horia Tecãu ºi-a apãrat, sâmbãtã, titlul la
BRD Nãstase – Þiriac Trophy, câºtigând cel
dintâi trofeu alãturi de Max Mirnîi (Belarus),
dupã 4-6, 6-4, 10-6, la capãtul unei ore ºi jumãtate de joc, contra cuplului Lukas Dlouhy/Oliver Marach (Cehia/Austria).

S-a întâmplat în a treia finalã de când cei
doi evolueazã împreunã, ei eºuând anterior
în turneele de la Delray Beach ºi Sydney.
Graþie acestei performanþe, Tecãu ºi Mirnâi, cap de serie numãrul unu la Bucureºti, au
obþinut un cec de 22.500 de euro ºi 250 de
puncte ATP.
“Vreau sã considerãm cã anul competiþional pentru noi începe aici, la Bucureºti. Susþinerea publicului a fost absolut incredibilã. Mam simþit mai bine ca acasã. Eu nu am mai
jucat nici un meci de dublu cu un asemenea
public în spate. E foarte frumos sã te afli aici ºi
sã câºtigi, cu atât mai mult cu cât am avut familia lângã mine. Vreau sã ºtiþi cã oricine ar fi
jucat cu Horia ar fi câºtigat acest turneu. El
joacã atât de bine ºi pot spune cã victoria

aceasta este unul dintre vârfurile carierei mele”,
a spus Mirnîi.
“Mã simt minunat cã am câºtigat. La începutul sãptãmânii visam sã câºtig primul titlu
cu Max la Bucureºti. E un sentiment extraordinar. Chiar îi ziceam cã dacã o sã reuºim sã
câºtigãm Grand Slam-ul meu de la Bucureºti
cu celelalte ne va fi mai uºor. Aici aportul
publicului a fost foarte important”, a afirmat
ºi tenismenul român.
Tecãu ºi Mirnîi evoluazã împrunã de la începutul acestui an, când românul ºi-a încetat
colaborarea cu suedezul Robert Lindstedt, iar
bielorusul cu jucãtorul canadian Daniel Nestor.
Altfel, finala de simplu s-a disputat ieri,
dupã închiderea ediþiei, între cehul Lukas
Rosol ºi spaniolul Guillermo Garcia-Lopez.

Petrescu, brânci spre liga secundã lui Dorinel

Derby-ul tacticienilor români din Rusia primul între doi strãini de aceeaºi naþionalitate din
ultimii 9 ani, a fost tranºat, sâmbãtã, de Dan Petrescu. Dupã trei remize la rând, Dinamo Moscova a bãtut-o pe Mordovia (3-1), trupa lui Dorinel
Munteanu ajungând într-o situaþie criticã, la 8
puncte de barajul pentru evitarea retrogradãrii
cu doar 4 etape rãmase de jucat! Iar “Bursucul”
viseazã de pe locul 4 la Europa League.
Dinamo a pornit perfect, gol Iusupov (4),

care þintise transversala în aceeaºi fazã, iar
Kuranyi a fãcut 2-0 la mijlocul reprizei (24).
Cu Opriþa titular, Mordovia a reintrat în joc
imediat (Pancenko 28), dar acelaºi atacant
neamþ (36) a restabilit cu capul dublul handicap pânã la pauzã. Ulterior, “Bursucul” a închis bine jocul, cedând iniþiativa echipei din
Saransk, incapabilã însã sã mai punã în pericol poarta adversã.
“Mai avem mult de tras pentru a ne asigura
locul de Europa”, a avertizat Petrescu. Munteanu nu s-a resemnat: “Dinamo a fost mai
maturã ºi golul primit rapid mi-a distrus planul
tactic. Nu renunþ la luptã. Nu mã sperie liga
secundã. Am semnat un contract pe un an ºi
jumãtate, rãmân ºi dacã retrogradez”.
Mordovia (16p, ultima în clasament) mai
are de jucat meciuri extrem de dificile, cu Spartak (a, locul 5), Rubin Kazan (d, locul 6), Terek (a, locul 7) ºi Lokomotiv Moscova (d, locul 9). La polul opus Dinamo (43p), care mai
are de întâlnit pe Krilia (d, locul 14), Krasno-

dar (a, locul 8), Alania (d, locul 15) ºi Volga (a,
locul 11).
Locul 5 ocupat de Spartak (41p), un meci
mai puþin, cel de ieri cu Anji, este ultimul de
Europa League.
12 meciuri consecutive fãrã eºec are Dan
Petrescu pe banca lui Dinamo Moscova, reuºind 8 victorii ºi 4 egaluri.

Nu se lasã aºa uºor!

Ferguson vrea sã-l deturneze pe Lewandowski din drumul spre Munchen
Impresarul lui Robert Lewandowski a declarat cã atacantul polonez va juca la un club
mai mare decât Borussia Dortmund în sezonul viitor, fãrã sã anunþe însã ºi destinaþia.
Totuºi, toatã lumea îl dã ca ºi transferat
pe “cãlãul” Realului, de miercuri, din manºa tur a semifinalelor Ligii (n.r. a înscris
toate golurile galben-negrilor, în victoria cu
4-1), la marea rivalã a Borussiei, Bayern
Munchen, unde ar putea face pereche în
atac cu Gotze, ºi el transferat la campioana
Germaniei.
Cel mai experimentat manager din fotba-

lul mondial, Alex Ferguson, nu vrea sã renunþe însã la achiziþia polonezului ºi a anunþat cã Manchester United este în continuare în cãrþi pentru un transfer: “Dacã am loc
pentru el? Pot face loc pentru oricine. Fanii
lui Dortmund nu vor fi fericiþi aºa cã nu cred
cã îl vor vinde la Bayern Munchen. Cred cã
va pleca la altã echipã”, s-a mãrginit sã declare Ferguson în presa britanicã.
Englezii au anunþat în ultimele luni cã scoþianul este foarte interesat de transferul lui
Lewandowski pe “Old Trafford” ºi acum va
încerca sã batã oferta lui Bayern Munchen.

HANDBAL (M) – LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETUR
în tur
FC Barcelona – Atletico Madrid

32-24

20-25

MKB Veszprem – THW Kiel

28-29

31-32

Partidele Targi Kielce – Metalurg Skopje, în tur 27-25, ºi Hamburg – Flensburg, în tur 32-26,
s-au disputat ieri, dupã închiderea ediþiei.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: Oþelul Galaþi – Concordia Chiajna / 21:30
– FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – FC Braºov.
Digi Sport 2
22:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Aston Villa – Sunderland.
Dolce Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Gloria Bistriþa.

Eurosport
15:00, 21:00, 0:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia).
Eurosport 2
13:00 – TENIS WTA – Turneul de la Estoril (Portugalia) / 16:00 –
TENIS ATP – Openul Portugaliei / 19:30 – FOTBAL – Camp. Poloniei:
Jagiellonia Bialystok – Lech Poznan / 21:15 – FOTBAL – Liga secundã
germanã: Energie Cottbus – Kaiserslautern / 23:15 – SNOOKER – CM
de la Sheffield (Anglia).

BUNDESLIGA – ETAPA A 31-A
Furth – Hannover
2-3
Bayern – Freiburg
1-0
Leverkusen – Werder
1-0
Wolfsburg – M’gladbach 3-1
Hoffenheim – Nurnberg 2-1
Augsburg – Stuttgart
3-0
(Alexandru Maxim a fost titular la oaspeþi, evoluând pânã în minutul 67)
Dusseldorf – Dortmund 1-2
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Mainz – Frankfurt,
Schalke – Hamburg.
1. Bayern
84
10. Wolfsb. 40
2. Dortm.
64
11. Mainz* 39
3. Leverk.
56
12. Stuttgart 39
4. Schalke*
46
13. Nurnb. 38
5. Freiburg
45
14. Werder 32
6. Frankf.*
45
15. Dussel. 30
7. M’bach
44
16. Augsb. 30
8. Hamb.*
44
17. Hoffenh. 27
9. Hannov.
41
18. Furth
18
PRIMERA DIVISION – ETAPA A 33-A
Rayo – Osasuna
2-2
Levante – Celta
0-1
Bilbao – Barcelona
2-2
Atletico – Real M.
1-2
Zaragoza – Mallorca
3-2
(Cristian Sãpunaru a fost integralist la învingãtori)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Espanyol – Granada, Malaga – Getafe, Valladolid – Sevilla,
Sociedad – Valencia.
Astãzi: Betis – Deportivo.
1. Barcelona
85
11. Sevilla* 42
2. Real M.
74
12. Levante 40
3. Atletico
68
13. Vallad.* 39
4. Socied.*
55
14. Bilbao
37
5. Valencia*
53
15. Osasuna 33
6. Malaga*
50
16. Celta
30
7. Betis*
48
17. Deport.* 30
8. Rayo
46
18. Zarag.
30
9. Getafe*
44
19. Gran.*
29
10. Espan.*
43
20. Mallorca 28
LIGUE 1 – ETAPA A 34-A
Lille – Sochaux
3-3
Lorient – Marseille
0-1
Ajaccio – Montpellier
2-1
(La gazde, Adrian Mutu a jucat pânã în minutul
28, când a pãrãsit terenul accidentat, dupã o
ciocnire cu portarul advers)
Bordeaux – Reims
0-0
Bastia – Toulouse
0-0
Brest – Rennes
0-2
Valenciennes – Nancy
0-0
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Lyon – St’Etienne, Nice – Troyes, Evian TG – Paris SG.
1. Paris SG*
70
11. Toulou. 42
2. Marseille
64
12. Valenc. 41
3. Lyon*
59
13. Bastia
40
4. St’Etien.*
57
14. Reims
38
5. Lille
57
15. Ajaccio 38
6. Nice*
54
16. Nancy
35
7. Lorient
50
17. Evian* 34
8. Montpel.
48
18. Sochaux 34
9. Bordeaux
48
19. Brest
29
10. Rennes
45
20. Troyes* 28
SERIE A – ETAPA A 34-A
Atalanta – Bologna
1-1
Cagliari – Udinese
0-1
Pescara – Napoli
0-3
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Sampdoria – Fiorentina, Chievo – Genoa, Palermo – Inter, Torino – Juventus, Parma – Lazio, Roma – Siena,
Milan – Catania.
1. Juventus*
77
11. Bologna 40
2. Napoli
69
12. Parma* 39
3. Milan*
59
13. Atalanta 39
4. Fiorent.*
58
14. Chievo* 39
5. Udinese
54
15. Sampd.* 38
6. Inter*
53
16. Torino* 36
7. Roma*
52
17. Siena* 30
8. Lazio*
51
18. Paler.*
29
9. Catania*
48
19. Genoa* 29
10. Cagliari
42
20. Pescara 22
PREMIER LEAGUE – ETAPA A 35-A
Man. City – West Ham 2-1
(Costel Pantilimon a fost rezervã la gazde)
Everton – Fulham
1-0
Southampton – West Brom 0-3
(La învingãtori, Gabriel Tamaº a rãmas pe banca de rezerve)
Stoke – Norwich
1-0
Wigan – Tottenham
2-2
Newcastle – Liverpool
0-6
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Reading – QPR,
Chelsea – Swansea, Arsenal – Man. United.
Astãzi: A. Villa – Sunderland.
1. United*
84
11. Fulham 40
2. City*
71
12. Stoke
40
3. Arsenal*
63
13. South.
39
4. Chels.**
62
14. Norwich 38
5. Tottenh.*
62
15. Sunder.* 37
6. Everton
59
16. Newcas. 37
7. Liverpool
54
17. A.Villa* 34
8. West B.*
48
18. Wigan* 32
9. Swan.**
42
19. QPR*
24
10. West H.
42
20. Read.* 24
(*) – un meci mai puþin.
(**) – douã meciuri mai puþin.
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Volei, Final Four – Craiova 2013

Zalău, sc or 3-0 (25-16, 25-22,
26-24). Cele două ec hipe trecuseră în semifinale de Unirea
Dej, res pec tiv Dinamo, c u
ac elaş i sc or 3-0. Tomis va reprezenta România în ediţia următoare a Ligii Campionilor, Universitatea Craiova va evolua în Cupa

Y

K
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

Liga a II-a, etapa a 23-a

Tomis a realizat eventul
în Polivalentă
Sala Polivalentă din Bănie le-a
priit campionilor de la Tomis Constanţa, c are au câş tigat ş i Cupa
României într-o manieră la fel de
categorică precum îşi adjudec aseră titlul în faţa Universităţii Craiova. În finală, echipa lui Martin
Stoev nu a avut emoţii cu Remat

M

CEV, iar Remat Zalău şi Explorări Baia Mare vor evolua în Cupa
Challenge.

S-a terminat
campionatul Ligii a IV-a Dolj

CS Apă a pierdut
şi cu lanterna roşie

Rezultatele ultimei etape: CS Işalniţa – CSJ Ştiinţa 1-0,
Şcoala GP – Amaradia Melineşti 1-2, CSO Filiaşi – Energia
Craiova 2-1, Dinamyk Craiova – AS Podari 1-15, Prometeu Craiova – Dunărea Calafat 0-1, Progresul Segarcea –
Recolta Ostroveni 5-3, FC Leamna – Viitorul Cârcea 1-4.
Avântul Pieleşti a stat. Pe primele locuri s-au clasat: 1. AS
Podari 68p, 2. Calafat 68p, 3. Prometeu 62p, 4. CSO Filiaşi
55p. Echipele calificate în play-off şi punctele cu care îl
vor aborda: Dunărea Calafat (13), AS Podari (8), CSO Filiaşi (8), Prometeu Craiova (4).

În etapa a 21-a a Ligii a III-a, seria a patra,
CS Apă craiova a pierdut pe stadionul „Depou”,
scor 0-1, meciul cu singura formaţie pe care o
devansa în clasament, CS Vladimirescu. Aceasta
a punctat prin Păcuraru în minutul 55 şi s-a
apropiat la 2 puncte de CS Apă. După acest eşec,
echipa lui Ionel Luţă se poate considera ca şi
revenită în liga judeţeană, acumulând 14 puncte, la 9 distanţă de un loc salvator. Lider este
Minerul Motru cu 38 de puncte.

Seria I: Săgeata Năvodari SportulStudenţesc 5-0, CF Brăila
- Delta Tulcea 1-1, CSM Unirea
Slobozia - FC Botoşani 1-3,
ACS Buftea - Rapid CFR Suceava 3-3, Dinamo II Bucureşti Dunărea Galaţi 0-0. Clasament:
1. FC Botoşani 41p, 2. Delta Tulcea 36p, 3. CS Otopeni 35p, 4.
Săgeata 34p.
Seria a II-a: FCM Târgu Mureş - FC Baia Mare 3-1, FC Olt –
Unirea Alba Iulia 3-0, FC Argeş Piteşti - FC Bihor Oradea 2-2,
Luceafărul Oradea - ACS Poli Timişoara 0-1, Damila Măciuca CS Mioveni 2-1, CSM Vâlcea – UTA 2-0. Clasament: 1. Corona
Braşov 37p, 2. ACS Poli 37p, UTA 32p, 4. Damila 31p.

LIGA I – ETAPA A XXVIII-A
Ceahlăul – „U” Cluj
2-1
Au marcat: Achim 25, Constantinescu 48 / Nicola 64.
Rapid – CS Turnu Severin
1-0
A marcat: Al. Ioniţă 37.
Petrolul – Viitorul
3-0
Au marcat: Hamza 54, Bokila 57, 83.
FC Vaslui – Astra Giurgiu
2-1
Au marcat: Sânmărtean 43, Temwanjera 81 / Budescu 72.
Meciurile Dinamo – Gaz Metan şi CFR Cluj – Steaua s-au jucat ieri.
Astăzi
Pandurii – Gloria Bistriţa – ora 19 (Dolcesport 1)
Oţelul – Concordia – ora 19 (Digisport 1)
CSMS Iaşi – FC Braşov – ora 21.30 (Digisport 1)

CLASAMENT
M
V
E
Î
G
P
Steaua
27
20
5
2
62-23 65
Petrolul
28
14
10
4
45-23 52
Astra
28
15
5
8
54-30 50
4
Pandurii
27
15
5
7
42-35 50
5
Dinamo
27
13
7
7
39-29 46
6
Vaslui
28
12
9
7
39-29 45
Rapid
28
12
8
8
29-25 44
CFR Cluj
27
10
9
8
46-31 39
FC Braşov
27
10
8
9
35-37 38
Mediaş
27
10
7
10
33-38 37
Oţelul
27
8
9
10
31-34 33
Ceahlăul
28
8
6
14
36-48 30
„U” Cluj
28
7
8
13
28-44 29
Viitorul
28
5
12
11
31-43 27
Concordia
27
6
8
13
22-42 26
Severin
28
5
8
15
25-37 23
Iaşi
27
6
4
17
26-40 22
Bistriţa
27
3
8
16
18-53 17
LIGA I - ETAPAA XXVIII- A * Primele 3 echipe plus câştigătoarea Cupei
României vor evolua în cupele europene, în timp
ce ultimele patru clasate vor retrograda.

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează zilnic înscrieri la fotbal, pentru grupele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament Universitatea CraiovaLuncă.
Relaţii la telefon:
0743167634 - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan Ion (2003)
0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieff Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)
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