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Următorul nu 3 mai 2013
va apărea vineri,
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Primăria Craiova a stabilit programul
Festivalului „Mihai Viteazul”

ACTUALITATE
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Primul
cotidian al
Olteniei

De ieri, Primăria Craiova a început promovare a programului prime i ediţii a Festivalului „Mihai Vite azul”,
care s e va des făşura în perioada 9-12 mai. Ace sta va
cuprinde proie cţii de filme tematice în Piaţa „M ihai Vite azul” şi conce rte de muzică populară în Parcul „Nicolae Romane scu”, susţinute de Sava Negre an Brudaşcu, Veta Biriş şi Furdui Iancu. De maxim intere s se anunţă a fi punerea în s ce nă a luptei de la Călugăreni – s pe ctacol în aer liber cu Maia M orge ns te rn, Ion Be soiu,
Maria Buză, Radu Pietre anu şi cei mai buni cas cadori
din România, cu 12 cai de rasă pură.

Prof. univ. dr. Nicu Panea:
INTERVIUL
SĂPTĂMÂNII „Din nefericire, Paştele devine, din ritual,
o ceremonie şi un spectacol” tradiţii / 8 şi 9

Excelenţa înseamnă inimă şi pasiune, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, înţelepciune şi tenacitate. Înseamnă respect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine promisiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884.

www.domeniulcoroanei.ro
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 30 aprilie 2013-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,3224 ............. 43224
1 lirã sterlinã..........................5,1332.......................51332

ªeful SPP, decorat
de preºedinte
cu „Steaua României”
Preºedintele Traian Bãsescu l-a
decorat, ieri, pe directorul Serviciului
de Protecþie ºi Pazã (SPP), LucianSilvan Pahonþu, cu Ordinul Naþional
„Steaua României” în grad de
Comandor. Potrivit unui comunicat
transmis Mediafax de Administraþia
Prezidenþialã, decorarea a fost fãcutã
la iniþiativa preºedintelui, „în semn
de înaltã apreciere a contribuþiei
deosebite în coordonarea ºi realizarea cu profesionalism ºi consecvenþã
a misiunilor specifice care revin
Serviciului de Protecþie ºi Pazã”, care
sãrbãtoreºte pe 7 mai „Ziua SPP”. În
vârstã de 49 de ani, generalul
Pahonþu este ºeful SPP din 2005.
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Ponta: Ne angajãm rãspunderea pe Legea
regionalizãrii dacã avem consens în Parlament
Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, cã singurul caz în care se va apela la angajarea rãspunderii
pe Legea regionalizãrii va fi situaþia în care, dupã
revizuirea Constituþiei, va exista un consens între
toate forþele politice, mai puþin PDL, pe care l-a
catalogat drept un partid neserios. „Nu vom avea

Social-democraþii renunþã
la mici ºi bere de 1 Mai
Premierul Victor Ponta a
declarat, ieri, cã va sãrbãtori 1 Mai
prin muncã, la o „acþiune socialã”,
social-democraþii luând decizia de a
renunþa la acþiunile cu mici ºi bere.
„Prin muncã sãrbãtorim ziua de 1
Mai. (...) Eu am o acþiune socialã ºi,
sigur, o sã trebuiascã sã aveþi ºi
dumneavoastrã (n.r. - jurnaliºtii),
împreunã cu domnul Bãnicioiu (n.r.
– Nicolae Bãnicioiu, ministrul
Tineretului ºi Sportului) ºi cu
primarul de la Sectorul 4, cu domnul
Piedone (n.r. – Cristian popescu
Piedone)”, a rãspuns Ponta.
Totodatã, purtãtorul de cuvânt al
PSD, Cãtãlin Ivan, a declarat pentru
Mediafax cã în acest an se va opta
pentru acþiuni sociale la orfelinate
sau aziluri. „De 1 Mai sãrbãtorim
prin muncã, fiecare organizaþie de
partid, fie de sector sau judeþeanã, are
prevãzute acþiuni sociale sau de
plantare de copaci. Nu vom avea
mitinguri cu mici ºi bere, ci acþiuni
prin care vrem sã arãtãm cã suntem
alãturi de oameni ºi cã ne pasã de
mediul în care trãim”, a declarat Ivan.
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angajarea rãspunderii Guvernului pe legea regionalizãrii decât dacã existã un acord cu toate forþele
politice din Parlament. Când vorbesc de forþe politice din Parlament nu mã refer la PDL, cã ei nu mai
existã, ei sunt pe post de «Gicã contra» sau fac,
aºa, un fel de balet de opoziþie, dar de fapt se ceartã
între ei”, a susþinut Ponta. Întrebat despre
poziþia vicepreºedintelui UDMR Laszlo
Borbely, care a precizat cã nu susþine varianta propusã de USL pentru regionalizare,
premierul a rãspuns: „Dar n-au vãzut forma, poate se ... s-ar putea sã nu se opunã.
Dar dacã nu existã acest acord cu toate
forþele politice serioase, mai puþin PDL,
pe care nu-i consider o forþã politicã serioasã, legea va merge în Parlament ºi va
fi adoptatã de Parlament, dar numai dupã
aprobarea revizuirii Constituþiei. Înainte de
asta, nu are nici un rost sã vorbim, dacã
nu trecem în Constituþie cã existã regiuni”.
Referitor la adoptarea legii regionalizãrii înaintea referendumului de revizuire a Constituþiei, urmând ca intrarea în vigoare a
acesteia sã aibã loc de la 1 ianuarie 2014,

Liderul PSD: Nu candidez
la prezidenþiale
Preºedintele PSD, Victor Ponta,
a declarat, ieri, cã nu candideazã la
alegerile prezidenþiale de anul viitor,
ci îl va susþine pe Crin Antonescu,
iar dacã liderii formaþiunii îi vor cere
sã devinã candidat înseamnã cã nu
mai este bun sã ocupe poziþia de
prim-ministru, scenariu catalogat a
fi improbabil. Întrebat cum vede
afirmaþiile lui Adrian Nãstase cu privire la existenþa în PSD a unei anumite presiuni pentru desemnarea unui
candidat propriu la prezidenþiale, Ponta a rãspuns: „Când vorbim de candidaþi, nu putem vorbi în general.
Cine e candidatul la prezidenþiale al
PSD? Eu nu candidez, am un mandat de prim-ministru suficient de dificil, am o înþelegere absolut clarã
cu Crin Antonescu ºi mã þin de cuvânt. Înainte de a construi USL mi-

am întrebat colegii: «Nu putem avea
ambele funcþii, ºi cea de preºedinte
ºi cea de prim-ministru. Care credeþi cã e cea mai importantã funcþie
pentru PSD?». Absolut toþi au spus
funcþia de prim-ministru. Liberalii sau þinut de cuvânt, m-au sprijinit, mau votat, sunt prim-ministru, acelaºi lucru se va întâmpla ºi în 2014”.
Dacã în vara anului viitor liderii PSD
îi vor cere, totuºi, sã devinã candidat la prezidenþiale, Ponta spune cã
„asta înseamnã cã vor sã mã dea jos
din funcþia de prim-ministru, nu?
Pentru cã, dacã PSD va avea candidatul la prezidenþiale, funcþia de primministru aparþine PNL. Nu mi se pare
un scenariu probabil. Pentru mine
nu e un lucru bun, pentru cã înseamnã cã nu mai sunt bun de prim-ministru ºi trebuie sã fiu promovat”.

ºeful Guvernului a precizat cã asta nu se poate,
deoarece „e neserios. Pânã nu ai trecut în Constituþie, nu vorbeºti despre lege. Deci nu va exista
nici un proiect de lege înainte sã fie revizuitã Constituþia, pentru cã nu poþi sã pui carul înaintea boilor”. PDL se opune categoric procedurii de asumare a rãspunderii Guvernului pe legea regionalizãrii, a reacþionat ieri preºedintele acestei formaþiuni, Vasile Blaga, arãtând cã adevãrata intenþie a
USL este „de a face regiunile vasale baronilor locali
USL”. „PDL se opune categoric unei proceduri de
asumare a rãspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorialã sau regionalizare, cum îi spune domnul Ponta. Este revoltãtor cã o coaliþie care
are 70% în Parlament stabileºte procedura tehnicã
pentru un act normativ atât de important înainte de
a spune românilor cum vede aceastã reorganizare
administrativ-teritorialã. (...) Suntem îndreptãþiþi sã
presupunem cã adevãrata intenþie a USL este de a
face regiunile vasale baronilor locali USL, pentru
cã nu au în vedere nici restrângerea birocraþiei la
nivelul administraþiilor teritoriale locale, nici reducerea cheltuielilor”, a precizat Blaga într-o conferinþã de presã, dupã ºedinþa BPN al PDL.

Premierul: Avem de fãcut
restructurãri în ministere
ºi agenþii
Premierul Victor Ponta a
precizat, ieri, cã nu agreeazã
sintagma „omul gras”, folositã
de ºeful statului, reprezentând
bugetarii, care trebuie în
continuare sã slãbeascã,
respectiv sã se opereze restructurãri, dar a recunoscut
cã trebuie operate în continuare ajustãri de personal în
ministere ºi agenþii, precum ºi
în companiile de stat. „În
primul rând, comparaþia cu
omul gras ºi omul slab am
criticat-o din 2010, deoarece a
fost folositã în 1932, în
campania din Germania, de
cãtre partidul lui Hitler. Nu mi-

a plãcut nici atunci aceastã
comparaþie, nu-mi place nici
acum. În domeniul administraþiei publice sunt în continuare... ºi trebuie restructurarea
unor ministere ºi agenþii, aºa
cum cred cã în sãnãtate, în
special, - mã bucur cã preºedintele a ajuns la concluzia
mea - ºi în educaþie avem
nevoie sã mai angajãm, sã mai
deblocãm posturi”, a spus
premierul. El a mai menþionat
cã inclusiv la companiile de
stat trebuie operate restructurãri, întrucât acestea trebuie
sã rãspundã competiþiei din
piaþã.

Ce trenuri merg spre litoral ºi cât costã biletul pânã la mare
Peste 40.000 de turiºti sunt aºteptaþi sã petreacã pe litoral minivacanþa
de 1 Mai ºi Paºte, iar unii dintre ei ar
putea cãlãtori ºi cu trenul, aºa cã Mediafax.ro îþi spune care sunt trenurile
suplimentare ºi preþurile biletelor cãtre
aceastã destinaþie. 19 trenuri InterRegio vor circula suplimentar ºi mai multe
astfel de trenuri vor fi suplimentate cu
vagoane, între 28 aprilie ºi 7 mai, pentru a face faþã traficului de pasageri,
anunþã CFR Cãlãtori. Patru trenuri InterRegio vor circula pe traseul Bucureºti - Constanþa - Mangalia fãrã a se
opri în alte staþii decât cele trei, pentru
reducerea duratei cãlãtoriei cu trenul
la douã ore ºi 40 de minute, informeazã Ministerul Transporturilor: IR 12080
Mangalia (plecare 13.05) - Constanþa
(sosire 14.45/ plecare 15.00) - Bucureºti Nord (sosire 17.39); IR 12081
Bucureºti Nord (pl. 7.20) - Constanþa
(sos. 9.59/ pl. 10.14) - Mangalia (sos.

11.41); IR 12082 Mangalia (pl. 17.55)
- Constanþa (sos.19.27/pl.19.45) - Bucureºti Nord (sos. 22.24) ºi IR 12083
Bucureºti Nord (pl. 9.00) - Constanþa
(sos. 11.39/ pl. 11.55) - Mangalia (sos.
13.27). Preþurile biletelor pe ruta Bucureºti-Constanþa variazã în funcþie de
rangul trenului. Astfel, un bilet întreg
la clasa a II-a, cu tichet loc, costã 30,7
lei la un tren Regio. Un bilet pentru
elev/student cu legitimaþie costã 17 lei,
un bilet pentru student cu cupoane
costã 15,35 lei. Un bilet întreg dusîntors costã 52,65 de lei, iar unul dusîntors pentru copil costã 30,07 lei. La
un tren InterRegio, un bilet întreg la
clasa a II-a cu tichet loc costã 58,2 lei.
Un bilet pentru elev/student cu legitimaþie costã 44,5 lei, un bilet pentru
student cu cupoane costã 29,1 lei. Un
bilet întreg dus-întors costã 102,15 de
lei, iar unul dus-întors pentru copil costã 58,2 lei. Fãrã rezervare, biletele au

urmãtoarele preþuri: bilet întreg - 64,9
lei, bilet pentru elev/student cu legitimaþie - 41,2 lei, bilet pentru student cu
cupoane - 27,45 lei, bilet întreg dusîntors 98,85 lei, iar unul dus-întors pentru copil - 54,9 lei. CFR Cãlãtori reco-

mandã pasagerilor ca, înainte de efectuarea cãlãtoriei, sã solicite informaþii
despre circulaþia trenurilor în staþiile ºi
agenþiile CFR din Bucureºti ºi din þarã,
la numãrul de telefon 021/9521 sau
online pe www.cfrcalatori.ro.
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Spitalele asigurã asistenþã medicalã
de urgenþã în zilele de sãrbãtoare
Reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj au anunþat cã în
perioada de repaus prilejuitã
de ziua de 1 Mai ºi de sãrbãtorile de Paºte (1-6 mai a.c.)
unitãþile sanitare au program
de zile libere. Pentru cã ambulatoriile de specialitate ale spitalelor nu lucreazã, asistenþa
medicalã de urgenþã va fi asiguratã prin intermediul unitãþilor de primiri urgenþã ºi a camerelor de gardã.
În ceea ce priveºte municipiul Craiova, non-stop se va
acorda asistenþã medicalã la
Unitatea de Primiri Urgenþe a
Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã din Craiova, în cadrul

Compartimentului de Primiri Urgenþe
al Spitalul Clinic Municipal Filantro-

pia din Craiova, la Camera de Gardã a
Spitalului Clinic de Boli Infecþioase
din Craiova ºi la Camera de
Gardã a Spitalului Clinic de
Neuropsihiatrie Craiova.
În mediul rural, fãrã întrerupere vor funcþiona centrele de permanenþã din localitãþile Amaraºtii de Jos, Bechet, Brabova, Bulzesti-Frãþila, Gherceºti, Ghidici, Goicea, Murgaºi, Pleniþa ºi Sadova. În ceea ce priveºte
Serviciul Judeþean de Ambulanþã ºi SMURD, apelabile la numãrul de telefon
112, acestea vor avea program normal de lucru.
RADU ILICEANU

Premiaþi pentru colectarea deºeurilor electrice ºi electronice
Asociaþia Românã pentru Reciclare RoRec, împreunã cu Primãria Municipiului Craiova ºi SC Salubritate Craiova SRL au desfãºurat în zilele de 26 ºi 27 aprilie o acþiune
de colectare a deºeurilor electrice ºi elecCraiovenii au avut ocazia sã se
debaraseze corect ºi responsabil de
echipamentele electrice ºi electronice, atât la punctele fixe de colectare,

tronice în Municipiul Craiova. Cetãþenii
care au participat la aceastã acþiune au intrat într-o tombolã cu premii, care ºi-a stabilit câºtigãtorii ieri, în sala de ºedinþe a
Primãriei Craiova.

cât ºi prin serviciul de preluare gratuitã de la domiciliu. Toþi cei care au depus deºeuri electrice la punctele fixe
sau la echipajele mobile au avut ºansa
de a câºtiga unul dintre premiile oferite de
membrul fondator al
Asociaþiei RoRec, Albatros, Skill ºi Candy.
Tragerea la sorþi a avut
loc ieri, la Primãria Craiova, în prezenþa viceprimarului Cristina Calangiu, iar premiile au
constat în: 5 maºini de
cãlcat, 10 cafetiere, 5
mixere, 5 maºini de gãurit, 4 cuptoare cu microunde digitale ºi un

frigider. „A fost o campanie mai reuºitã decât anul trecut, 562 de deponenþi
au participat la tombolã, în afarã de
cei care au depus frigidere ºi maºini
de spãlat, aceºtia primind bonuri valorice. Ne bucurãm de succesul obþinut”, a declarat reprezentantul RoRec,
Dan Burciu.
În anul 2012, Asociaþia RoRec, cu
sprijinul generos al autoritãþilor locale, a desfãºurat 22 de acþiuni de colectare a deºeurilor electrice în judeþul
Dolj, în cadrul cãrora s-au strâns peste 40 de tone de deºeuri. La prima acþiune de colectare din municipiul Craiova, mai mult de 14 tone de echipamente electrice vechi sau uzate au fost
colectate.
MARIN TURCITU

„RO4 RURALBIZ – Iniþiative
pentru o dezvoltare ruralã durabilã”
Asociaþia Românã pentru Industrie Electronicã ºi
Software (ARIES Oltenia) a organizat, ieri, conferinþa
de încheiere a proiectului „RO4 RURALBIZ –Iniþiative pentru o dezvoltare ruralã durabilã”. Coordonator
este Camera de Comerþ ºi Industrie Vâlcea, iar parteEvenimentul a adus în prim-plan
un set de acþiuni realizate prin acest
proiect, ce au urmãrit creºterea posibilitãþilor de inserþie pe piaþa muncii a
persoanelor din mediul rural prin iniþiative antreprenoriale ºi dezvoltarea
competenþelor profesionale, dezvoltarea afacerilor din mediul rural.
“Valoarea proiectului a fost de 9,82
milioane RON ºi a avut ca obiective
principale conturarea unei reþele inter-regionale de cooperare ºi sprijin a
iniþiativelor care pot stimula dezvoltarea ruralã în domenii non-agricole, fiindcã
se ºtie ce greu e sã-ºi gãseascã de lucru, la þarã, tinerii ºi nu numai, dar ºi dezvoltarea de cunoºtinþe, abilitãþi de cãtre persoanele din
mediul rural pentru a reuºi
sã se angajeze mai uºor pe
piaþa muncii, indiferent despre ce domeniu ar fi vorba.
Astfel, s-au organizat diverse cursuri ºi ateliere în 20 de
comune din regiunea de Sud

neri Camera de Comerþ Industrie ºi Agriculturã CaraºSeverin; Euroconsult SRL; Centrul Naþional pentru
Servicii de Informare, Pleven, Bulgaria, Universitatea
Debrecen din Ungaria ºi Asociaþia Românã pentru Industrie Electronicã.

ºi Sud-Vest, oamenii au fost instruiþi
ºi cum sã lucreze într-o pensiune turisticã, cum sã-ºi expunã lucrãrile artizanale ºi sã le promoveze, dar ºi cum
sã-ºi dezvolte o micã afacere”, a completat Gabriel Vlãduþ, preºedintele
ARIES Oltenia.

500 de persoane s-au instruit
pe fonduri europene
În total, peste 500 de persoane au
participat la instruirile oferite în ca-

drul proiectului de coordonator ºi
partenerii acestuia, iar 85 % din aceºtia deja deþin competenþe certificate.
Toate activitãþile care s-au desfãºurat în perioada de implementare a
proiectului au fost gratuite pentru
participanþii din mediul rural iar proiectul a fost finanþat prin Fondul Social European, Programul Dezvoltarea Resurselor Umane, având ca obiectiv creºterea nivelului de ocupare
în activitãþi non-agricole a populaþiei rurale din regiunea Sud-Vest
ºi Vest. Activitãþile s-au adresat
persoanelor inactive, active sau
ocupate în agricultura de subzistenþã, interesate de iniþierea
unei activitãþi independente;
micilor investitori ce activeazã
în afaceri de tip familial sau microîntreprinderi în domenii nonagricole; persoane active ºi inactive, ocupate în agriculturã de
subzistenþã sau în cãutarea unui
loc de muncã, interesate de dezvoltarea personalã.
MARGA BULUGEAN
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BRD: Liber în zilele de 1, 5
ºi 6 mai
În zilele de 1, 5 ºi 6
mai 2013, unitãþile
BRD nu vor avea program de lucru cu clienþii, cu excepþia unitãþilor situate în mari magazine, mall-uri ºi Aeroportul „Henri Coandã” (Visa Tax), agenþiilor Bran, Poiana Braºov ºi Sinaia, care vor
funcþiona potrivit
unui program special.
De asemenea, în perioada 1-6 mai 2013,
serviciile oferite de contact center-ul BRD se vor desfãºura
dupã urmãtorul program: pe 1, 5 ºi 6 mai 2013 vor fi disponibile
– opþiunile automate de consultare sold / operaþiuni ºi serviciile de urgenþã dedicate posesorilor de carduri ºi utilizatorilor
Multix/BRD@ffice, iar pe 4 mai 2013 – Serviciul Vocalis va fi
disponibil cu toate opþiunile între orele 8.00 – 16.00.
MARGA BULUGEAN

Pe perioada sãrbãtorilor,

BCR: Clienþii bãncii
vor avea acces la propriile
resurse financiare
Unitãþile BCR teritoriale retail ºi centrele de afaceri corporate
nu vor avea program
cu publicul în zilele de
1, 5 ºi 6 mai 2013. “BCR
a luat toate mãsurile
pentru a asigura colectarea numerarului de la
clienþii bãncii. Totodatã, va fi asiguratã ºi
alimentarea cu cash a
bancomatelor (ATM),
a automatelor de
schimb valutar (ASV)
ºi a maºinilor multifuncþionale (MFM) ce vor fi permanent la
dispoziþia clienþilor, inclusiv sãrbãtorile legale”, se precizeazã
într-un comunicat al BCR. În aceastã perioadã, deþinãtorii de
carduri BCR vor putea face plãþi la oricare dintre comercianþii
care acceptã carduri, iar serviciul de Asistenþã de urgenþã pentru deþinãtorii de carduri va fi disponibil 24 de ore din 24, ca de
obicei. Clienþii BCR au la dispoziþie cea mai mare reþea naþionalã
de ATM – circa 2.400 de bancomate. Mai mult, clienþii bãncii vor
avea acces la propriile resurse financiare ºi vor putea sã efectueze operaþiuni bancare: prin serviciul Tranzacþii Mobile BCR
(apelând *183#); prin telefon, utilizând Alo 24 Banking BCR
(apelând gratuit InfoBCR, la numãrul 0800.801.BCR
(0800.801.227) din orice reþea naþionalã; prin internet, utilizând
Click 24 Banking BCR ºi nu în ultimul rând prin intermediul
echipamentelor de tip self service disponibile atât în zonele Easy
24 Banking cât ºi la unitãþile BCR sau la terþi.
MARGA BULUGEAN

Conducerea societãþii ºi colectivul
de salariaþi de la S.C. PARC TURISM S.A.
CRAIOVA sunt alãturi de familia
domnului Mircea Canþãr – redactor-ºef
– al Cotidianului “Cuvântul Libertãþii”
în aceste momente grele pricinuite
de trecerea în nefiinþã a soacrei sale,
ELENA NUÞU. Dumnezeu s-o odihneascã!
Sincere condoleanþe!

Familia Ica ºi George Popescu regretã
decesul celei ce-a fost NUÞU ELENA, minunatã
mamã, bunicã ºi strãbunicã, ºi exprimã sincere
condoleanþe familiei îndoliate.
Familia Anca ºi Lucian Dindiricã este
alãturi de Familia Ileana ºi Mircea Canþãr la
greaua pierdere pricinuitã de decesul celei
ce a fost o mamã, soacrã ºi bunicã deosebitã,
ELENA NUÞU. Sincere condoleanþe!

eveniment
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Rãniþi
Rãniþi grav
grav în
în accidente
accidente rutiere
rutiere
Douã persoane au fost rãnite grav ºi alte câteva au ajuns la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova cu rãni uºoare, în urma accidentelor petrecute duminicã ºi în noaptea de duminicã spre luni, un TIR
ºi un autoturism rãsturnându-se. În douã cazuri vina pentru producerea accidentelor a aparþinut ºoferilor vitezomani.
Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, primul
accident grav s-a petrecut duminicã, în jurul orei 13.00, pe DJ 561 A, în afara localitãþii Urzicuþa. Constantin Poenaru, de 58 de
ani, din Craiova, în timp ce conducea cu
vitezã excesivã un autoturism Opel Astra,
a pierdut controlul asupra direcþiei de mers,
a pãrãsit partea carosabilã prin dreapta ºi

s-a rãsturnat pe câmp. În urma accidentului a rezultat vãtãmarea corporalã gravã a
Silviei Cismaru, de 78 de ani, din comuna
Siliºtea Crucii, diagnosticatã cu fracturã
cap radial dreapta fãrã deplasare, fracturã
1/3 distolã diafizã humeralã dreapta, ºi rãnirea uºoarã a Stelei Poenaru, de 57 de ani,
din Craiova, care s-a ales cu traumatism
cranio-cerebral mediu coloanã cervicalã,
ambele pasagere în autoturism. Pe numele
conducãtorului auto au fost întocmite acte
premergãtoare începerii urmãririi penale
pentru comiterea infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã.
În noaptea de duminicã spre luni, la ora
00.40, pe Calea Severinului, din Craiova,
Mãdãlina Trican (23 de ani), din localitate,
în timp ce conducea un autoturism Ford, din
cauza vitezei excesive a pierdut controlul
asupra direcþiei de mers ºi, pãrãsind partea
carosabilã cãtre stânga, s-a izbit de un stâlp
din beton al reþelei de iluminatul public stradal. În urma impactului a rezultat rãnirea gravã a lui Octavian Buzatu, de 25 de ani, tot
din Craiova, (fracturã cu deplasare 1/3 medie a diafizei radiale ºi cubitale stâng), rãnirea uºoarã (TCC minor, TCF minor, contuzie

toracicã) a conducãtoarei auto, precum ºi a
Mihaelei Nicola, de 23 de ani, din Craiova
(contuzie toracicã), toþi ocupanþi ai autoturismului. ªi ºoferiþa Fordului este cercetatã
penal pentru vãtãmare corporalã din culpã.
În aceeaºi noapte, în jurul orei 02.00, pe
DN 65, în comuna Pieleºti, Traian Olteanu,
42 de ani, din comuna Scãeºti, în timp ce
conducea ansamblul rutier format din cap
tractor ce tracta o semiremorcã, pe fondul
oboselii, într-o curbã la stânga a adormit la
volan, a pierdut controlul asupra direcþiei
de mers spre dreapta ºi s-a rãsturnat pe
partea dreaptã, parþial pe banda 1 de mers
a drumului. În urma accidentului a rezultat
vãtãmarea corporalã uºoarã a conducãtorului auto, care a fost transportat la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, fãrã
a rãmâne internat.

Forþele de ordine, la datorie în perioada
minivacanþei de 1 Mai ºi de Paºte
Poliþiºtii, jandarmii ºi cadrele ISU Dolj vor fi la
datorie în perioada minivacanþei de 1 Mai ºi a
Sãrbãtorilor Pascale. Oamenii legii vor asigura
mãsurile de ordine, vor desfãºura activitãþi de
Aproximativ 450 poliþiºti vor patrula zilnic, în aceastã perioadã, fiind pregãtiþi sã intervinã pentru prevenirea ºi combaterea infracþiunilor
stradale, aplanarea stãrilor conflictuale, descurajarea elementelor infractoare ºi fluidizarea traficului ru-

prevenire a infracþiunilor stradale, rutieriºtii vor
fi prezenþi în zona centrelor comerciale în aceste
zile pentru fluidizarea traficului ºi vor fi organizate de acþiuni de control la agenþii economici.

tier, dupã cum au comunicat reprezentanþii IPJ Dolj.
Poliþiºtii doljeni îºi vor desfãºura
activitãþile ca de obicei, în sistem integrat – echipe mixte de ordine ºi siguranþã publicã, în colaborare cu
poliþiºti din cadrul Poliþiei de Fron-

tierã Dolj, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj
ºi de la Gruparea de Jandarmi Mobilã
Craiova, precum ºi cu agenþi din cadrul Poliþiilor Locale. Poliþiºti din cadrul structurilor de ordine publicã din
judeþ acþioneazã pentru prevenirea
furturilor ºi pentru asigurarea unui
climat de siguranþã publicã optim
minivacanþei de 1 Mai ºi sãrbãtorile
pascale. Structurile de poliþie cu profil economic împreunã cu specialiºti
ai Direcþiei Sanitare, Autoritãþii Sanitar-Veterinare ºi ai Oficiului pentru
Protecþia Consumatorului acþioneazã îndeosebi în pieþe, târguri, locuri
de sacrificare a animalelor pentru
verificarea modului în care sunt respectate normele igienico-sanitare. De
asemenea, în unitãþile de alimentaþie
publicã ºi complexele comerciale sunt
desfãºurate acþiuni de verificare ºi
control pentru prevenirea ºi constatarea ilegalitãþilor ºi pentru combaterea evaziunii fiscale.

Dupã gratii pentru viol ºi lipsire de libertate
Un bãrbat de 25 de ani, recidivist, din comuna doljeanã Gângiova, a fost arestat preventiv
pentru 29 de zile, în cursul zilei de duminicã, pentru viol ºi lipsire de libertate. Victimã i-a cãzut
o fatã de 14 ani, din aceeaºi localitate, care i-a respins de mai multe ori avansurile.
Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
fapta s-a petrecut de Sfântul Gheorghe, pe 23 aprilie a.c. În urma
cercetãrilor s-a stabilit cã în seara respectivã, partea vãtãmatã, o
minorã în vârstã de 14 ani, din localitate, stãtea cu mai mulþi
tineri în faþa unui bar din localitate. Autorul, Gheorghe Mihail
Dudã, de 25 de ani, a vãzut-o pe fatã ºi s-a certat din nou cu ea,
întrucât aceasta îi mai refuzase avansurile. Ca sã scape, minora
a urcat în maºina unui prieten, cu intenþia de a pleca spre casã.
Dudã a tras de portiera autoturismului, a scos un cuþit cu care la ameninþat pe ºofer cã îl taie dacã pleacã de pe loc, aºa cã fata
n-a avut decât sã coboare. A luat o altã prietenã ºi au pornit
amândouã pe jos, numai cã Gheorghe Mihail Dudã, le-a urmat,

a tras de victimã ºi a luat-o târâº, ducând-o la locuinþa sa.Acolo
a dat muzica la maximum ºi a violat-o pe fatã. La un moment dat,
aceasta a reuºit sã scape ºi a fugit acasã. Le-a declarat procurorilor cã a fost traumatizatã ºi abia pe 27 aprilie a depus plângere
la Poliþie, în care a povestit ce a pãþit. A fost dusã la Institutul de
Medicinã Legalã Craiova, unde s-a confirmat cã a fost obligatã
sã întreþinã raporturi sexuale, astfel cã autorul a fost reþinut, iar
duminicã a fost prezentat Tribunalului Dolj, care a dispus arestarea preventivã a lui Dudã pentru 29 de zile, dupã cum a precizat procuror Magda Bãdescu, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Pe lângã viol ºi lipsire de libertate, în sarcina doljeanului s-a mai
reþinut ºi comiterea infracþiunilor de ameninþare ºi distrugere.

„Conducerea Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj îi asigurã, ca
în fiecare an, pe doljeni cu privire la
faptul cã poliþiºtii vor fi prezenþi în
zona lãcaºelor de cult unde vor avea
loc manifestãri religioase, dar ºi în alte
zone unde vor fi organizate manifestãri cultural-artistice”, dupã cum a
declarat comisar-ºef Adrian Cãpraru,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
La activitãþile de asigurare a ordinii ºi liniºtii publice vor participa
ºi jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj ºi Grupãrii de
Jandarmi Mobile Craiova. Astfel, în
municipiul Craiova, aproximativ 100
de jandarmi din cadrul IJJ Dolj vor
asigura mãsurile de ordine publicã,

având în vedere numãrul mare de
persoane participante, la Catedrala
Mitropolitanã „Sfântul Dumitru” ºi
Biserica „Madona Dudu”, la biserica din localitatea Cârcea ºi mãnãstirea din Maglavit, pentru desfãºurarea în condiþii de siguranþã a activitãþilor specifice organizate cu acest
prilej, precum ºi în zona altor lãcaºe
de cult din Calafat, Bãileºti, Segarcea, Filiaºi ºi Bechet. De asemenea,
200 de jandarmi din cadrul GJMb
Craiova vor asigura mãsurile de ordine publicã la mânãstirile Cãlui,
Strâmba – Jiu, Bistriþa; la sãrbãtori
câmpeneºti – Zilele localitãþii Brãdeºti ºi alte locuri de agrement din
zona de responsabilitate.
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Primãria Craiova a stabilit
programul Festivalului
„Mihai V iteazul”
De ieri, Primãria Craiova a început promovarea programului primei ediþii a Festivalului „Mihai
Viteazul”, care se va desfãºura în perioada 9-12 mai. Acesta va cuprinde proiecþii de filme tematice
în Piaþa „Mihai Viteazul” ºi concerte de muzicã popularã în Parcul „Nicolae Romanescu”, susþinute de Sava Negrean Brudaºcu, Veta Biriº ªi Furdui Iancu. De maxim interes se anunþã a fi punerea
în scenã a luptei de la Cãlugãreni – spectacol în aer liber cu Maia Morgenstein, Ion Besoiu, Maria
Buzã, Radu Pietreanu ºi cei mai buni cascadori din România, cu 12 cai de rasã purã.
Autoritãþile locale spun cã au gândit acest festival
pentru a schimba mentalitatea celor care încã mai cred
cã municipiul Craiova este de mâna a doua. “Sperãm
ca acest festival sã fie unul de succes, deoarece Mihai
Viteazul meritã sã fie onorat de craioveni, fiind un model de mândrie pentru noi toþi. M-a ºocat intervenþia
din ºedinþa Consiliului Local, de sãptãmâna trecutã,
când s-a iscat o controversã, unii dintre cei prezenþi
considerând cã este o dezonoare pentru Majestatea
Sa Regele Mihai I sã fie declarat Cetãþean de Onoare al
Craiovei. Avem o mare problemã la nivelul mentalitãþii
ºi trebuie sã înþelegem toþi cã nu suntem un oraº de
mâna a doua, ci un oraº de prima mânã”, a declarat
viceprimarul Craiovei Cristina Calangiu.

Spectacol în aer liber „Bãtãlia de la Cãlugãreni”
Programul Festivalului „Mihai Viteazul” este urmãtorul: 9 mai – ora 10.00 – simpozionul „Mihai Viteazul
ºi Bãnia” (Secþia de Istorie-Arheologie a Muzeului Ol-

teniei), ora 12.00 – expoziþie cu tema „Mihai Viteazul
ºi Bãnia” (Casa Bãniei), ora 20.30 – proiecþii de film
„Buzduganul cu trei peceþi” (Piaþa „Mihai Viteazul”);
10 mai – ora 10.00 – depunere de coroane de flori la
statuia lui Mihai Viteazul în Piaþa „Mihai Viteazul”, ora
20.30 – proiecþie de film „Mihai Viteazul” (Piaþa ”Mihai Viteazul”); 11 mai, Parcul „Nicolae Romanescu, la
Hipodrom) – ora 12.00 – muzicã folcloricã, ora 13.00 –
dansuri ºi concerte oferite de Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase”, ora 17.00 – concert Veta Biriº, ora
18.30 – concert Sava Negrean Brudaºcu ºi orchestra,
ora 19.30 – concert Furdui Iancu ºi orchestra, ora 20.30
– spectacol în aer liber „Bãtãlia de la Cãlugãreni”
cu Maia Morgenstein, Ion Besoiu, Maria Buzã, Radu
Pietreanu ºi cei mai buni cascadori din România, cu 12
cai de rasã purã. Festivalul se va încheia pe 12 mai, în
Piaþa „Mihai Viteazul”, cu un carnaval de costume ºi
dansuri contemporane (ora18.00).
MARIN TURCITU

Douã colegii craiovene participã 13 clase pregãtitoare suplimentate
la nivelul judeþului Dolj
la Concursul de ªtiinþe “Chain Reaction”
Peste 25 de licee din 11 oraºe din România s-au înscris în Concursul de ªtiine
“Chain Reaction”, care are ca obiectiv
principal promovarea ºtiinþei în rândul
Metodele interactive ºi lucrul în
echipã îi vor ajuta pe elevi sã
descopere cã Fizica ºi Chimia sunt
interesante ºi distractive ºi cã
aceste materii nu înseamnã doar
memorarea unor formule, ci ºi
realizarea practicã a diferite reacþii
ºi experimente. «BASF îºi doreºte
de fiecare datã sã deruleze campanii
care sã îi determine pe tineri sã
redescopere Chimia din perspectiva
unui domeniu creativ ºi distractiv,
cu aplicaþii reale în viaþa de zi cu zi.
Astfel, a luat naºtere Concursul de
ªtiinþe „Chain Reaction” pentru
elevii de liceu. Aceºtia vor putea
afla mai multe despre reacþiile
chimice ºi fizice pe care le întâlnesc
zilnic, într-un mod amuzant, nonformal. Concursul poate fi considerat de tineri o cãlãtorie de învãþare,
deopotrivã interesantã ºi distractivã, în care vor fi implicaþi elevi din
27 de licee din 11 oraºe din þarã», a
declarat Luminiþa Teodorescu,
Managing Director BASF România.

tinerilor într-un mod cât mai atractiv
pentru aceºtia. Din Craiova participã în
proiect Colegiile Naþionale “Fraþii
Buzeºti” ºi “Carol I”.

descoperi cel mai bine acest vast
domeniu al Chimiei ºi Fizicii.
Concursul „Chain Reaction” este
un proiect care provoacã elevii
atât la nivel teoretic, cât ºi
practic, acesta fiind motivul
pentru care am fost foarte
încântaþi când am primit invitaþia
companiei BASF de a ne implica.
Ne bucurãm cã numeroase licee
din þarã s-au înscris în acest

tion.com ºi prezentate pentru vot
publicului. În urma votului
publicului vor rãmâne 10 echipe
finaliste ale cãror proiecte vor fi
evaluate de un juriu de specialitate. Juriul va fi format din nume
importante din domeniul Chimiei
ºi Fizicii din România. La final, va
fi premiat proiectul câºtigãtor, atât
membrii echipei împreunã cu
profesorul coordonator, cât ºi
Ministrul Educaþiei Naþionale, Remus Pricopie, a susþinut ieri o videoconferinþã la care au participat ºefii
tuturor inspectoratelor ºcolare judeþene, pentru a discuta situaþia privind
înscrierile în clasa pregãtitoare pentru anul ºcolar 2013-2014.
Potrivit datelor transmise de conducerea Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, la nivelul judeþului nostru au fost
validate toate cele 4.474 de cereri de înscriere, numãrul claselor pregãtitoare fiind suplimentat cu încã 13. “La nivelul
judeþului Dolj au fost soluþionate toate
cele 4.474 de cereri care au fost validate
în aplicaþia Ministerului Educaþiei. Toþi
copiii au fost înscriºi acolo unde a fost
prima opþiune a pãrinþilor. A fost o perioadã destul de grea, având în vedere cã

Membrii echipei, aleºi în funcþie
de performanþele ºcolare
Concursul de ªtiinþe “Chain
Reaction” se va desfãºura în 27
de licee din 11 oraºe din þarã
(Arad, Bacãu, Baia Mare, Braºov,
Bucureºti, Craiova, Constanþa,
Cluj-Napoca, Galaþi, Iaºi, Ploieºti),
în perioada aprilie – iunie 2013.
Din fiecare liceu poate participa
câte o echipã formatã din cinci’apte elevi (cu vârste între 14 ºi 18
ani), coordonatã de profesorul de
Chimie. Membrii echipei sunt
aleºi în funcþie de performanþele
ºcolare ºi rolul pe care fiecare
elev îl poate avea în cadrul
echipei. «Prin activitãþi creative ºi
lucrul în echipã, tinerii pot

proiect ºi aºteptãm cu interes sã
descoperim sistemele de reacþie în
lanþ pe care le vor realiza», a
menþionat Sorin Roºca, preºedintele Societãþii de Chimie din
România.

Premii de 1.500 de euro
pentru proiectul câºtigãtor
Proiectele înscrise de liceele
participante vor trece apoi printrun proces de selecþie ºi jurizare.
În prima fazã, acestea vor fi
înscrise pe site-ul Chemgenera-

liceul din care provin aceºtia, cu
premii în valoare de 1.500 de euro.
De asemenea, va exista ºi un
premiu al publicului, acordat
echipei care a primit cele mai
multe voturi din partea vizitatorilor site-ului www.chemgeneration.com. Concursul “Chain Reaction” se desfãºoarã ºi la nivel
internaþional, în Cehia ºi Serbia, în
prima parte a anului 2013 ºi în alte
ºapte þãri din Europa Centralã în
toamna acestui an.

ALINA DRÃGHICI

am avut un numãr foarte mare de solicitãri pentru înscrierea în clasa pregãtitoare. Au fost situaþii în care s-a cerut suplimentarea claselor, astfel cã în cadrul Consiliului de Administraþie, în conformitate
cu metodologia, am luat decizia sã suplimentãm cu un numãr de 13 clase la nivelul judeþului ºi 218 locuri. Sunt ºi unitãþi
care nu au avut solicitãri pentru clasa
pregãtitoare, aceste locuri fiind redistribuite”, a afirmat Georgicã Bercea-Florea,
inspector ºcolar general în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Acesta a
mai spus cã la nivelul judeþului Dolj mai
sunt libere 1.000 de locuri pentru clasa
pregãtitoare, urmând sã fie ocupate în
cea de-a doua etapã care se desfãºoarã
în perioada 8-17 mai.
ALINA DRÃGHICI

Acþiune caritabilã a Penitenciarului
Craiova ºi a DGASPC Dolj
Ieri, Sindicatul Naþional al Lucrãtorilor de Penitenciare, Filiala Craiova ºi Departamentul Reintegrare Socialã din cadrul Penitenciarului Craiova, în colaborare cu Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului (DGASPC) Dolj au organizat o acþiune de
ajutorare a familiilor aflate în situaþii materiale dificile, realizând o donaþie de alimente.
Acþiunea s-a desfãºurat în cadrul campaniei intitulate „Mila aduce fericirea celuia ce o
dã ºi celui ce primeºte”. În cadrul activitãþilor educaþionale desfãºurate sub titlul „Chiar
ºi darul cel mai simplu te aratã un om ales” persoanele private de libertate custodiate
de Penitenciarul Craiova au confecþionat felicitãri tradiþionale cu mesaje specifice sãrbãtorilor pascale, care au fost oferite familiilor nevoiaºe cu aceeaºi ocazie.
RADU ILICEANU
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Comisia Europeanã
a decis suspendarea
provizorie a trei pesticide
nocive albinelor
Comisia Europeanã a decis,
ieri, suspendarea cu titlu provizoriu, de la 1 decembrie, a utilizãrii
a trei pesticide, folosite pe scarã
largã, care au provocat declinul
familiilor de albine ºi, implicit, a
apiculturii. Decizia Comisiei
intervine dupã eºecul negocierilor
dintre statele membre UE, care nu
s-au putut pune de acord asupra
interdicþiei pe doi ani a neonicotinoidei, un tip de insecticid care
afecteazã sistemul nervos al
albinelor. Aceastã clasã de
pesticide este în principal produsã
de firma francezã Bayer ºi firma
elveþianã Syngenta. „Chiar dacã
nu a existat o decizie clarã, 15
state au votat în favoarea
propunerii, Comisia urmând sã se
conformeze”, a indicat o sursã
bine informatã.

Grecia: Sindicatele
fac apel la o grevã
generalã pe 1 mai
Cele douã mari sindicate din
Grecia au fãcut, ieri, apel la
„participarea în masã” la o
grevã generalã de 24 de ore,
pentru data de 1 mai, de Ziua
Muncii, relateazã Associated
Press. Sindicatele GSEE ºi
ADEDY au emis un comunicat
comun, în care precizeazã cã
protestul va viza renunþarea la
politica de austeritate. Confruntatã cu o gravã crizã
financiarã, Grecia depinde de
planuri de salvare internaþionale pentru a evita falimentul.
Greva ar urma sã afecteze toate
serviciile publice, inclusiv
transportul public, care va fi
supus unui program restricþionat. Feriboturile care fac
legãtura cu insulele greceºti vor
rãmâne în porturi 24 de ore, de
la miezul nopþii de astãzi.

CIA a plãtit în secret zeci
de milioane de dolari
preºedintelui afgan
CIA a livrat în secret, în
valize sau rucsacuri, zeci de
milioane de dolari, în numerar,
preºedintelui afgan Hamid
Karzai, timp de peste un deceniu,
scria cotidianul „The New York
Times” în ediþia de ieri. „Se
numeau «bani fantomã». Veneau
în secret ºi plecau în secret”, a
declarat Khalil Roman, un
adjunct al directorului cabinetului lui Hamid Karzai în perioada
2002-2005. Plãtiþi în schimbul
asigurãrii unei influenþe în þarã,
aceºti bani ar fi contribuit la
amplificarea corupþiei în Afganistan, potrivit unor foºti ºi
actuali oficiali citaþi de cotidianul newyorkez. Nu exista vreun
control asupra sumelor plãtite în
acest mod de cãtre CIA, care
ajungeau la lideri de gherilã sau
politicieni - dintre care unii
aveau legãturi cu traficul de
droguri sau cu talibanii - cu
scopul de a spori influenþa
americanã.
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Seulul evacueazã ultimii sãi angajaþi de la Kaesong
Ultimii angajaþi sud-coreeni
ai sitului industrial intercoreean
Kaesong urmau sã-l pãrãseascã ieri, premergãtor închiderii
definitive a complexului, devenit relicva unei diplomaþii economice sacrificatã în tensiuni
militare. Seulul a decis evacuarea Kaesong, situat pe teritoriul nord-coreean, la 10 km de
frontierã, dupã respingerea de
cãtre Coreea de Nord a unei
oferte de dialog destinate ieºirii din impas ºi salvãrii a zeci
de mii de locuri de muncã. Un
prim contingent, de 126 de persoane, între care ºi un chinez,
a trecut sâmbãtã punctul de
control Paju, de pe linia de demarcaþie între cele douã Corei,
la bordul vehiculelor încãrcate
cu diverse echipamente. Cele
50 de persoane în continuare
prezente la site sunt din rândul
specialiºtilor în electricitate ºi
telecomunicaþii, dar ºi acestea
urmau sã plece ieri. „Noi am

notificat Coreei de Nord întoarcerea prevãzutã a 50 de persoane, dar aºteptãm în continuare acordul lor”, a indicat
purtãtorul de cuvânt al Ministerului Unificãrii, Kim Hyunseok. „Întrucât resortisanþi deai noºtri prezenþi în zona industrialã Kaesong cunosc dificultãþi majore în urma acþiunilor injuste întreprinse
de Coreea de Nord, guvernul a luat decizia de a
evacua tot personalul,
pentru garantarea securitãþii acestuia”, a mai
spus acelaºi purtãtor de
cuvânt. Dupã îngheþarea
relaþiilor bilaterale, în
2010, Kaesongul a rãmas
deschis, cu rare excepþii.
Dar dupã 3 aprilie a.c.,
Nordul a interzis sud-coreenilor accesul la complex, sursã esenþialã de
devize pentru regimul izolat al lui Kim Jong-un. La

8 aprilie a.c., Nordul a retras
53.000 de nord-coreeni angajaþi în cele 123 de antreprize
sud-coreene care conteazã în
zona Kaesong. Tensiunile din
peninsulã s-au amplificat îndeosebi dupã ameninþarea Phenianului cu atacuri nucleare
contra Coreei de Sud ºi a alia-

tului sãu cheie, SUA. Ministrul
Afacerilor Externe sud-coreean, Yun Byung-se, a asigurat
ieri cã fereastra dialogului rãmâne deschisã „pe subiectul
Kaesong”, dar „Coreea de
Nord trebuie sã înþeleagã cã
programul sãu nuclear ºi balistic nu este o soluþie”.

Victorie a opoziþiei de centru-dreapta în Islanda
Opoziþia de centru-dreapta a câºtigat alegerile legislative de sâmbãtã, 27 aprilie a.c.,
din Islanda, electoratul sancþionând coaliBjarni
Benediktsson

þia de stânga, aflatã la putere din 2009. Potrivit rezultatelor definitive, Partidul Independenþei (dreapta) a sosit în frunte, cu
26,7% din voturi, în faþa Partidului
Progresului (centrist ºi agrarian),
care a recoltat 24,4%. Ele au obþinut fiecare acelaºi numãr de locuri
– 19 – ºi sunt în situaþia de a negocia o coaliþie de guvernare. Postul
de premier a fost revendicat de conservatorul Bjarni Benediktsson (43
de ani). Centristul Sigmundur David Gunnlaugsson (38 de ani) ar putea colabora cu acesta. Preºedintele republicii, Olafur Ragnar Grimson,
desemneazã ca premier, în mod tradiþional, pe ºeful partidului câºtigãtor al alegerilor. Partidul Independenþei ºi Partidul Progresului, care
vor guverna împreunã, au provocat
o înfrângere usturãtoare celor douã

formaþiuni care s-au aflat pânã acum la guvernare. Social-democraþii au pierdut mai
mult de jumãtate din reprezentarea pe care
o aveau în Parlament (9 deputaþi), în timp
ce Miºcarea Stângã a Verzilor a pierdut
un numãr de 7 deputaþi. În schimb, deocheatul Partid al Piraþilor a reuºit sã intre
în Parlament, ocupând 3 locuri. „Este o
mare decepþie”, a evocat ministrul Afacerilor Externe, Ossur Skarphendinsson, social-democrat eurofil. Premierul Johanna
Sigurdardottir se va retrage, dupã ce o
bunã parte a mandatului sãu nu a fãcut altceva decât sã aplice reþete inspirate de
FMI, care a împrumutat Reykjavikul cu 1,6
miliarde euro între 2008 ºi 2011, dar „foarte trist” din cauza înfrângerii. Victoria centrului-dreapta va îngropa probabil candidatura Islandei la UE, lansatã în 2009, la care
cele douã partide câºtigãtoare ale alegerilor de sâmbãtã s-au arãtat ostile.

Prinþul Willem-Alexander, întronizat astãzi rege al Olandei
Astãzi, când mama sa,
Beatrix, va abdica în favoarea sa, prinþul WillemAlexander al Olandei va
deveni, la 46 de ani, cel mai
tânãr suveran din Europa, un
eveniment pe care olandezii
urmeazã sã-l celebreze
printr-o sãrbãtoare grandioasã, în nuanþe de portocaliu,
scrie France Presse. Tânãrul
rege va fi primul bãrbat din
1890, dupã trei regine ºi o
regentã în þara sa. Dupã 33
de ani de domnie, regina
Beatrix a semnat actul de
abdicare, predând ºtafeta
generaþiei tinere. Viitorul
monarh a anunþat deja cã el
ºi soþia sa, de origine argentinianã, Maxima (41 de ani),
nu sunt adepþi stricþi ai
protocolului. Astfel, contrar
mamei sale, el nu þine neapãrat sã fie numit cu apelativul
„majestate”. „Oamenii pot
sã-mi spunã aºa cum se simt
ei mai confortabil”, a spus el,
pretinzând cã vrea sã fie un
monarh al „secolului XXI”,
care sã reconcilieze tradiþia

cu modernitatea. Rolul
monarhului a evoluat de la
crearea, în 1815, a Regatului
Þãrilor de Jos, care a fost
înainte republicã. Dupã 2012,
suveranul nu mai este implicat în formarea guvernului,
parlamentului, ca înainte, dar
semneazã încã legi. WillemAlexander a asigurat cã va
accepta acest rol pur simbolic dacã parlamentul va
decide în acest sens. Noul
rege va depune jurãmântul în
faþa celor douã Camere ale
parlamentului, care se vor
reuni în fosta bisericã din
Amsterdam. El va fi întronizat ºi nu încoronat, o nuanþã
marcând separarea între
bisericã ºi monarhia din
Olanda. Dacã întronizarea
reginei Beatrix, în 1980, a
fost marcatã de violente
manifestaþii împotriva crizei
de locuinþe, în cazul lui
Willem-Alexander evenimentul nu ar trebui sã fie puternic perturbat. Amsterdamul
are prevãzute ºase locuri
pentru manifestaþiile antimo-

narhiste, dar unul singur a
fost rezervat pânã acum de
cãtre republicani, care
prevãd o acþiune paºnicã, în
haine albe, în opoziþie cu
portocaliul. Douã absenþe vor
marca, de asemenea, ziua:
familia Maximei ºi cea a
fratelui lui Willem-Alexander,
Johan Friso. Din cauza
trecutului sãu de secretar de
stat sub dictatura argentinianã
a lui Jorge Videla, tatãl

Willem-Alexander

Maximei, Jorge Zorreguietta,
nu este binevenit la aceastã
ceremonie. Astfel, acesta va
lipsi de la întronizarea lui
Willem-Alexander, aºa cum
nu a participat nici la nunta
fiicei sale, în 2002. Al doilea
din cei trei fii ai reginei
Beatrix, Johan Friso, se aflã
în comã dupã un accident la
schi, în februarie 2012, ºi, prin
urmare, nu va putea sã-l vadã
pe fratele sãu devenind rege.
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Cursanþii CEPIR din Amãrãºtii de Jos, Cetate ºi Catane ºi-au primit
certificatele de calificare profesionalã mult aºteptate
entrul European pentru Promovarea ºi Integrarea Romilor (CEPIR)
a dus la capãt, cu bine, încã un proiect – al
treilea – finanþat prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POSDRU) 2007-2013, motiv pentru care, la sfârºitul sãptãmânii trecute, a
fost organizatã ºi o conferinþã de presã, la
Restaurantul Flora din Craiova, pentru prezentarea unui scurt bilanþ. În câteva cuvinte, proiectul „Îmbunãtãþirea calitãþii resurselor umane în mediul rural ºi promovarea
antreprenoriatului în activitãþi non-agricole”

C

poate fi rezumat astfel: 1.211 persoane informate în legãturã cu accesul pe piaþa
muncii, 686 de persoane consiliate în vederea gãsirii unui loc de muncã, 179 de
persoane înscrise la cursurile gratuite de
calificare profesionalã în meseriile de
brutar, manichiurist-pedichiurist, zidarpietrar-tencuitor, agent de securitate, cofetar, frizer ºi lucrãtor în comerþ, 20 de
persoane ajutate sã devinã Persoane Fizice Autorizate (PFA), 18 persoane angajate. Proiectul s-a derulat în localitãþile
Amãrãºtii de Jos, Cetate ºi Catane.
360 de ore, din care 240 au
fost de practicã. Aceasta s-a
desfãºurat în localitatea de
domiciliu a fiecãrui cursant, în
baza unor protocoale pe care
noi le-am încheiat cu agenþii
economici, tocmai pentru a nu-i
mai pune pe oameni pe drumuri”, a precizat vicepreºedintele CEPIR Mirela Sandu
(foto).

Cursuri
de calificare
profesionalã
doar în meserii cerute
pe piaþa muncii
Mirela Sandu, vicepreºedinte CEPIR

În prezenþa mai multor
reprezentanþi ai instituþiilor de
învãþãmânt din Craiova, ai
Prefecturii Dolj, Direcþiei
Regionale de Statisticã Dolj ºi
ai Agenþiei Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
Dolj, vicepreºedintele CEPIR,
Mirela Sandu, le-a înmânat
cursanþilor certificatele de
absolvire a cursurilor de
calificare profesionalã, de care
se leagã acum toate speranþele
celor în cauzã. Asta pentru cã
vorbim de persoane inactive,
ºomeri tineri sau, din contrã,
ºomeri de peste 45 de ani,
aflaþi de multã vreme în
cãutarea unui loc de muncã,
care nu au venituri proprii,
sunt implicaþi în agricultura de
subzistenþã sau în activitãþi
casnice ºi sunt dependenþi, din
punct de vedere financiar, de

familii. ªi, în plus, nu au nici
un fel de calificare. Oameni
care începuserã sã creadã cã
nu-ºi vor gãsi niciodatã un
servici ºi care, în momentul în
care au aflat de proiect ºi de
faptul cã el va presupune ºi
organizarea unor cursuri
gratuite de calificare profesionalã, i-au luat cu asalt pe
membrii echipei de implementare. „Vreau sã vã spun cã atunci
când am început sã cãutãm, în
cele trei localitãþi – Amãrãºtii de
Jos, Cetate ºi Catane – persoane pentru a le înscrie la cursurile de calificare profesionalã,
am constatat cã existã mult mai
mulþi doritori decât estimasem
noi. Tocmai de aceea, în loc de
450 de persoane consiliate
individual avem 686 ºi în loc de
135 de cursanþi am avut 179.
Cursurile au avut o duratã de

Stabilirea cursurilor de
calificare profesionalã a fost
fãcutã în urma aplicãrii unor
baterii de chestionare, de
psihologii angajaþi de CEPIR
prin intermediul proiectului,
psihologi care dispun de atestat
în psihologia muncii. „Noi nu
am impus nici un curs, pentru
cã ne-am dorit ca aceste
certificate de atestare
profesional, pe care lam înmânat astãzi, sã
fie în meserii cerute
pe piaþa muncii localã,
pentru a le da oamenilor din Amãrãºtii de
Jos, Cetate ºi Catane
posibilitatea sã se
angajeze. Doar
cursurile de educaþie
antreprenorialã ºi cel
de operator introducere validare date – unde
au fost înscrise 40 de
persoane – le-am
decis noi, în ideea de
a-i ajuta ºi mai mult pe
oameni. Ne-am gândit

cã nu stricã, dupã ce ai fãcut
un curs de calificare într-o
meserie, sã înveþi sã te foloseºti
de calculator pentru a-þi uºura
munca ori sã primeºti informaþii minime despre cum sã-þi
deschizi o afacere ºi cum sã o
administrezi”, a explicat Mirela
Sandu.

Peste 100.000
de lei au mers
la amenajarea
birourilor
din informare
ºi consiliere
În afara acestor cursuri de
calificare profesionalã, o altã
parte importantã a proiectului a
reprezentat-o amenajarea ºi
dotarea birourilor de informare
ºi consiliere din localitãþile
partenere. „Reabilitarea spaþiilor
în care îºi desfãºoarã activita-

tea birourile din Amãrãºtii de
Jos, Catane ºi Cetate a implicat
costuri totale de peste 97.000
de lei fãrã TVA (peste 100.000
de lei cu tot cu TVA) – circa
36.000 de lei la Amãrãºti,
aproximativ 40.000 de lei la
Catane ºi 21.290 de lei la Cetate
– la care se adaugã alþi aproximativ 39.600 de lei fãrã TVA
pentru dotãri. Asta însemnând
mobilier, instalaþie de aer
condiþionat, frigider, calculator,
videoproiector, imprimantã
multifuncþionalã, dozator de
apã, cafetierã, telefon cu fax,
consumabile ºi rechizite, care
vor rãmâne, apoi, în custodia
primãriilor”, a explicat vicepreºedintele CEPIR la conferinþa
de presã.

Coordonatorii locali
sunt preluaþi
de primãrii
ºi îºi continuã
Unul dintre cursanþii CEPIR,
mândru de diploma sa activitatea

Proiectul, denumit „Îmbunãtãþirea calitãþii resurselor umane
în mediul rural ºi promovarea antreprenoriatului în activitãþi non-agricole”, este cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Axa prioritarã 5 „Promovarea mãsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenþie 5.2 „Promovarea sustenabilitãþii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce
priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi ocuparea forþei de muncã” ºi are o valoare de 500.000 de euro. S-a derulat pe parcursul
a 24 de luni (mai 2011 – aprilie 2013) ºi a presupus ºi crearea
unui Job Club online, o platformã virtualã prin intermediul cãreia persoanele din localitãþile proiectului îºi pot cãuta un loc de
muncã. Aici sunt postate CV-urile ºi scrisorile de intenþie ale tuturor doritorilor din Amãrãºtii de Jos, Cetate ºi Catane ºi oferta cu
locurile de muncã vacante transmisã de Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Dolj.

Nu trebuie omis însã
nici faptul cã prin
intermediul acestui
proiect au fost angajate
6 persoane – 3 coordonatori locali ai birourilor
de informare ºi consiliere ºi 3 psihologi – iar
135 de cursanþi din cei
179 urmeazã sã primeascã, fiecare, 1.200
de lei subvenþie. „Vreau
sã le spun cursanþilor
noºtri prezenþi astãzi aici
cã subvenþiile le vom
plãtim pânã pe data de
20 iulie anul acesta. Odatã cu
finalizarea proiectului, coordonatorii locali vor fi preluaþi ºi
salarizaþi de primãrii, pentru cã
birourile de informare ºi
consiliere înfiinþate ºi amenajate
de noi, care, trebuie sã vã
spun, au fost acreditate în baza
HG 277/2002 privind acreditarea furnizorilor de servicii
specializate pentru consiliere/
mediere pe piaþa muncii, trebuie
sã rãmânã deschise ºi sã-ºi
pãstreze aceeaºi destinaþie încã
ºapte ani de zile de acum
înainte”, a încheiat vicepreºedintele Sandu.
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Prof. univ. dr. Nicu Panea:
devine, din ritual,

«De la casa celui mai cuprins şi mai
mare bogătan şi până la bordeiul celui mai
de pe urmă sărman, se cunoaşte apropierea acestei mari sărbători, căci în ajunul
ei sunt toate acuma curăţite şi îndreptate,
toate sunt unse şi văruite, hainele zvântate
şi curate, bărbaţii bărbieriţi şi spălaţi, iar
femeile lăute şi chitite. Iar sâmbătă seara,
când începe a se îngâna ziua cu noaptea,
fiind acuma toate pregătite gata pentru a
doua zi, precum şi pentru zilele următoare, orişice lucru de mână înceată. Nu înceată însă şi datinile şi credinţele. Din contră, tocmai când încetează lucrul de mână,
atunci se încep acestea şi ţin lanţ una de
alta până luni după Duminica Tomii».
- Suntem în Postul S fintelor Paşti. Care
mai este astăzi înţelesul real al acestei perioade? De cât sacrificiu şi de câtă rugăciune, în adevăratul sens al cuvântului, mai suntem capabili?
- Cred că de foarte puţin… Pentru simplu
fapt că noi nu mai percepem ritmicitatea lumii în raport de calendarul popular. Perioada de post este una de mare curăţire spirituală şi trupească, pe care noi nu o mai percepem aşa. Este vorba despre o alternanţă
între exces, impuritate şi puritate sau, mai
bine zis, purificare. Tot acest interval de o
lună şi jumătate înseamnă pregătirea, iniţierea pentru trecerea într-o nouă viaţă, pentru că de fiecare dată Paştele înseamnă începerea unei noi vieţi. Modelul cristic, al
morţii şi renaşterii, al preluării tuturor defectelor, murdăriilor, crimelor, greşelilor este
reiterat an de an şi este un fel de terapie
socială. Din nefericire, nu mai funcţionează
foarte mult. Din ritual, Paştele devine – ca
pentru toată societatea – o ceremonie şi un
spectacol. Suntem într-un moment de spectacularizare a societăţii tradiţionale, în care tot ce
înseamnă ritual cu sensul de trecere şi iniţiere,
care presupune o anumită ritmicitate, se transformă. Suntem atraşi de suprafaţa sclipitoare,
superficială, ineficientă şi lipsită de sens. Asta
este societatea…
«Cea mai mare şi mai însemnată sărbătoare de peste an e Paştile, deci şi coptura
cea mai însemnată ce se face pentru această sărbătoare este pasca. Şi fiindcă această
coptură e cea mai însemnată, fără de care,
cel puţin în Bucovina, nici nu i-ar veni cuiva a crede că sunt Paştile, de aceea trebuie
ca să se şi facă numai din pânea cea mai
aleasă. Iar pânea cea mai aleasă, după credinţa şi spusa românilor, este grâul, pentru
că el e cinstea mesei. De aceea se şi face
pasca mai ales din făină de grâu. Se mai
face pască din făină de grâu amestecată cu
făină de păpuşoi. Şi asta numai din cauză
că, pe când grâul este cinstea mesei, pe
atunci păpuşoiul e hrana casei. Din alt fel
de făină însă nu se face nici chiar de către
cei mai sărmani şi mai nevoiaşi oameni».
- Oamenii mai merg la biserică din credinţă
sau doar din obişnuinţă? Inclusiv faptul că biserica, la rândul ei, trece printr-o perioadă dificilă
din punctul de vedere al mandatului, al misiunii
în această lume, ar putea încăpea în discuţie...
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- Eu însumi merg foarte rar la biserică… Pentru că Dumnezeu este în suflet! Bineînţeles că
un astfel de răspuns nu ajută foarte mult Biserica, văzută ca instituţie. Dar asta spune foarte
multe şi despre statutul ei, despre perceperea
sensurilor credinţei, despre perceperea sensurilor misionare ale preotului. Toate acestea altădată aveau o semnificaţie conjunctă, toate se
îmbinau şi dădeau un fel de reţea care educa
poporul. Acum lucrurile sunt pu ţintel cam…
perturbate şi Biserica – deşi foarte multă lume
are încredere în ea –, din păcate este o umbrelă
de vreme rea. Nimeni nu se duce la biserică săşi manifeste devotamentul faţă de Dumnezeu,
faţă de Iisus, faţă de Maria, ci se gândeşte la
instituţia aceasta ca la o protectoare, un scut în
absolut. Este un fel de refulare a grijilor şi neajunsurilor vieţii şi, în acelaşi timp, este nevoia
de protecţie – protecţie pe care societatea nu o
acordă, pe care şcoala nu o creează, pe care
sistemul de sănătate nu o realizează. Din punc-

t ul aces t a d e
vedere, eu n-aş
fi foarte fericit
fiind preot sau
g es t ion ân d o
in st it uţ ie p recum aceasta…
Biserica nu trebuie să atragă,
biserica trebuie
să existe ca iertare, ca îndrumător, ca ajutor. Din nefericire, oamenii nu gândesc chiar aşa.
«Aşa s-au făcut ouăle roşii de când au
apuca t oamenii a le face şi tot aşa s-or
face ele şi de acuma înainte. Iar când nu
s-or mai face, atunci va fi sfârşitul lumii,
căci iată ce ne spune în privinţa aceasta o
legendă din Bucovina:
„Zice că Necuratul, pe când nu căzuse
încă din mărirea sa, voi să rămâie singur
domnitor şi stăpânitor peste toată lumea.
Spre a-şi ajunge însă scopul acesta, trebuia să-l prindă mai î ntâi pe Dumnezeu şi
să-l lege în lanţuri. Şi ca să-l poată mai
degrabă şi mai uşor înşela şi lega, făcu un
scaun de aur, care se putea închide şi deschide, şi apoi pofti pe Dumnezeu ca să se
suie pe scaunul acela. Dumnezeu însă, în
atotştiinţa sa, înţelese şiretenia Diavolu-

Doar câteva zile mai sunt până la Sfintele Paşti, „cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an” din calendarul
creştinilor, după cum o numea, cu mai bine de un secol în urmă, folcloristul Simeon Florea Marian, din ale cărui cercetări am ales reprezentative citate în cele
ce urmează. O sărbătoare a iubirii, speranţei şi sacrificiului, atribute care în lumea de astăzi îşi pierd însă din ce în ce mai mult semnificaţia.
„Sunt elementele care ar trebui să modeleze omul, să-l facă mai bun în
lupta lui cu răul, cu diavolul, cu tot ce este compromis în lume. Este însă o retorică slabă: ar trebui să ţinem seama de ele permanent, zi de zi, însă, din nefericire, o facem doar la marile sărbători. Deodată ne trezim în noaptea de Înviere că
avem poftă să ne ducem la biserică, să ne etalăm maşina, cravata, rochia, pantofii,
ca după aceea să venim acasă şi să ne dedăm exceselor… Nu acesta este modelul! El contrazice întregul post, el contrazice întreaga esenţă cristică!”, afirmă
prof. univ. dr. Nicu Panea, de la Universitatea din Craiova, reprezentant de primă
mărime al şcolii româneşti moderne de antropologie culturală şi apreciat, în egală măsură, de specialiştii etnologi şi folclorişti. „Suntem într-un moment de spectacularizare a societăţii tradiţionale”, mai spune Nicu Panea, totodată decan al
Facultăţii de Litere craiovene şi autor a numeroase lucrări de specialitate.
Despre semnificaţia postului şi întâlnirea oricărui creştin cu sacrul în Săptămâna Mare, despre credinţa sau obişnuinţa de a merge la biserică pentru a
participa la marele miracol al Învierii Domnului, despre tradiţii şi obiceiuri, „lupta” dintre autentic şi kitsch am stat de vorbă cu domnia sa, apreciindu-i solidele
cunoştinţe şi, totodată, sinceritatea şi echilibrul discursului.
lui şi de aceea îi zise să se suie el mai întâi
şi să-i arate cum are să se suie şi ce are
după aceea să facă, că el nu ştie. Diavolul,
nebănuind nimic, nu aşteptă să-i mai zică
încă o dată, ci cugetând în mintea sa că
şi-a ajuns acuma scopul se şi sui pe scaun.
Dar n-a apucat bine să se suie, şi iată că
uşile scaunului se şi închiseră şi el rămase
acolo prins. Văzându-se înşelat, începu a
se văieta şi a întreba pe Dumnezeu când
va scăpa el din prinsoarea aceea.
- Când nu vor mai face femeile ouă
roşii şi pască! – răspunse Dumnezeu.
Deci atunci va ieşi Diavolul din prinsoarea care a pregătit-o el lui Dumnezeu, şi va fi domnitor şi stăpânitor peste
pământ , când nu vo r mai face femeile
ouă roşii şi pască”».
- Se abat asupra omenirii vremuri
mai... întunecate: sărăcie, cutremure, revolte, războaie, boli, limitări ale drepturilor umane. Cum credeţi că ar trebui creştinul să treacă prin acestea fără să deznădăjduiască, fără să se compromită în vreun fel sufleteşte?
- Este foarte complicat… În primul rând
cred că ar trebui să fie conştient de existenţa lui ca un creştin. Sau ortodox. Sau catolic. Sunt însă foart e pu ţ in i care
co nşt ien tizează
lucrul acesta. Uitaţi-v ă la exemplul noii papalităţi, unul aproape
socialist. Gândiţivă că noul papă
face pub licit ate
aproape populistă. De ce? Pentru
că ştie foarte bine
că instituţia pe care o conduce este înfiorător de
compromisă. El ia pentru prima dată numele unui
mare sfânt excepţional al Bisericii Catolice, acel
sfânt care vorbeşte cu porumbeii, care iubeşte
natura înaintea instituţiei, care gândeşte că orice este creaţia lui Dumnezeu… Sfântul Francisc
din Assisi nu este doar protectorul Italiei, este
un exemplu cu totul şi cu totul aparte în istoria
Bisericii. Lucrul acesta pe care îl face Papa Francisc vorbeşte de la sine despre încercarea Bisericii de a deveni substanţial populară în ceea ce
înseamnă protejarea valorilor esenţiale ale creştinismului.
Ortodoxismul a fost „minat” o istorie întreagă de relaţia pervers-mizerabilă cu politicul. Ortodoxismul s-a legitimat şi se legitimează prin
această relaţie cu politica de stat, cu domnitorul,
cu conducătorul, cu stăpânul, împreună au gestionat destinele. A fost o parte bună, pentru că
prin Biserică neamul nostru a rezistat vicisitudi-

nilor. A fost o parte foarte proastă, pentru că –
vremsau nu să recunoaştem – o parte din moralitate, care este genetică, a fost moştenită din
acest exemplu. Şi, în condiţiile acestea, a fi creştin astăzi este extrem de complicat şi de definit
pentru un român. Cu toate că foarte mulţi români
consideră că Biserica este instituţia capitală a
neamului şi în ea au cea mai mare încredere…
Asta nu înseamnă că Biserica e, într-adevăr, instituţia cea mai valoroasă, cea mai consistentă,
axiologic. Din nefericire, ea vorbeşte despre eşecul celorlalte valori – justiţia, echitatea socială…
«Sosind Paştile, atât cei ce merg la Înviere, cât şi ceilalţi căsaşi, de la cel mai
înaintat în vârstă până la cel mai mic băieţel, se spală într-un legean sau strachină
mare, în care se află de regulă, pe lângă
apă proaspătă şi curată, încă şi unul sau
mai multe ouă roşii, precum şi câţiva bani
de aur sau de argint. Oul roş, cu care se
spală, însemnează ca să fie uşori, roşi şi
sănătoşi ca oul, iar banii, ca să le meargă
bine peste tot anul, să fie curaţi ca argintul şi ca a urul şi să aibă bani de ajuns.
După ce s-a spălat şi s-a îmbrăcat fiecare,
care voieşte să meargă la Înviere, în hainele cele mai nouă, mai bune şi mai frumoase ce le are, ia unul blidul cu pasca pe
care se află totdeauna şi vreo câteva ouă
roşi şi se duce la Înviere».
- Duminică vom prăznui Învierea Domnului, „cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă
şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an”
din calendarul creştinilor. Ce semnifică Paştele? Ce ar trebui să înţelegem noi, ca oameni,
din această sărbătoare?
- Noile teorii antropologice vorbesc despre
religie ca des pre un a din tre fo rmele cultu rii
populare. Din punctul acesta de vedere, Paştele
reglează, modelează un comportament tipic. El
reiterează nevoia de curăţenie, de sacrificiu, de
iubire, de conştientizare a acestei ciclicităţi a
naturii – viaţă-moarte, moarte-viaţă –, încrederea, speranţa… Pentru că, în cele din urmă, Paştele este o sărbătoare a speranţei. Şi lucrul cel
mai important pe care aceste sărbători – şi mai
ales modelul cristic – îl impun se rezumă la trei
lucruri: sacrificiul, iubirea şi speranţa. Sunt elementele care ar trebui să creeze omul, să-l modeleze, să-l facă mai bun în lupta lui cu răul, cu
diavolul, cu tot ce este compromis în lume. Este
însă o retorică slabă: că ar trebui să ţinemseama
de ele permanent, zi de zi, însă, din nefericire, o
facem doar la marile sărbători. Deodată ne trezim
în noaptea de Înviere că avem poftă să ne ducem la biserică, să ne etalăm maşina, cravata,
rochia, pantofii, ca după aceea să venim acasă şi
să ne dedăm exceselor alimentare… Nu acesta
este modelul! El contrazice întregul post, el contrazice întreaga esenţă cristică, el co ntrazice
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„Din nefericire, Paştele
o ceremonie şi un spectacol”
întreaga esenţă a iubirii – iubirea faţă de aproape, faţă de natură, faţă de creaţia divină. Iubirea
înseamnă înţelegere, căldură faţă de cel cu care
împarţi lumea aceasta, responsabilitate faţă de
natură, respect faţă de tot ce omul a creat şi
Dumnezeu a creat. Lucrurile acestea sunt însă
uitate şi rămâne doar spectacularul…

«În ziua Învierii fiecare gospodar sau
gospodină, fiecare ins, mic sau mare, tânăr
sau bătrân, care ia parte la Înviere, trebuie
să aducă cu sine şi o lumină, pe care o aprinde şi o ţine aprinsă în tot timpul săvârşirii
Sfintei Învieri de către preot. După Înviere,
mai fiecare se întoarce cu lumina aceasta,
numită în cele mai multe părţi lumina Învierii, aprinsă acasă. Iară după ce ajung
acasă şi păşesc peste pragul tinzii, încep a
se închina, apoi intrând în casă sting lumânarea în grindă, afumând-o pe aceasta în
semnul crucii. (...) O păstrează apoi cu cea
mai mare sfinţenie peste tot anul, spre a o
avea din demână şi a o putea aprinde la întâmplări primejdioase, precum când e teamă de vreo vărsare mare de apă, de ruperea
vreunui nor, de grindină sau piatră, de vreo
furtună mare, de fulger, tunet şi trăsnet. Afară de aceasta, se mai întrebuinţează lumina
Învierii încă şi spre a afuma vitele cu dânsa,
când au acestea johnă sau tragăn».
- Perioada sărbătorilor pas cale es te una
încărcată de tradi ţii şi obiceiuri. În Săptămâna Mare, ultimele trei zi le – respectiv joi,
vineri şi sâmbătă – s unt un adevărat punct
culminant pe care î l trăieş te orice creşti n în
întâlnirea cu sacrul, pentru a participa la marele miracol al Învierii Domnului. În derularea – pe cât de spectaculoasă, pe atât de încărcată de s imboluri – a „filmului ” lor, există diferenţe semni ficative între lumea s atului ş i cea urbană?
- În lumea oraşului toată această sărbătoare
se concentrează în noaptea de Înviere şi, eventual, în serile de denie. În lumea satului, lucrurile sunt mult mai profunde. Sărbătoarea şi întreg comportamentul cultural se reflectă extrem
de puternic în Joia Mare. În această noapte se
manifestă responsabilitatea faţă de trecut, de
strămoşi şi de ceea ce urmează. Este o asumare
a conştiinţei existenţei sau, mai bine zis, a existenţei conştiente în această societate. Joia Mare
este o sărbătoare populară. Acea masă închinată morţilor care se face dimineaţa şi focurile
care se aprind în cimitire înainte de a răsări soarele ţin de o întreagă conştiinţă populară, ele
nu au nici o legătură cu retorica Bisericii Ortodoxe. Trebuie subliniat aici că cele două tipuri
de retorici au coexistat – o cultură populară şi
una relig ios-o ficială ort odoxă –, fapt care a
modelat foarte important şi interesant identitatea noastră culturală. Faptul că la sat lucrurile
acestea se practică dovedeşte cât de profundă
este această identitate, că încă este o lecţie care
se rosteşte. O lecţie învăţată, foarte bine ştiută, ca la rândul ei să fie rostită peste ani. Lucrul
acesta vorb eşte de continuit atea iden tităţii
poporului nostru…
Aş putea spune că diferenţa dintre sat şi
oraş – dacă facem comparaţia aceasta – este
între substanţialitate şi spectacularitate, dacă
nu chiar superficialitate, între conţinut şi formă. Lumea oraşului mimează formele respective, care sunt golite de conţinut. Deşi Biserica
încearcă să le dea un conţinut… Retorica oficială a Bisericii Ortodoxe a mers mână în mână
cu retorica sărbătorilor populare – înmormântarea este făcută de preot, dar este făcută de
întreaga pletoră de ritualuri, credinţe şi superstiţii care vin din adâncul conştiinţei populare.
Acelaşi lucru se întâmplă şi la sărbătorile pascale. Obiceiul de a roşi ouăle nu este propagat
de Biserica Ortodoxă, ci vine dintr-o anumită
cultură populară, dintr-o legendă splendidă a
sângelui lui Hristos care se prelinge pe ouăle
puse ca ofrandă la rădăcina crucii. El nu există
în mitologia catolică, nici măcar în cea ortodoxă, ci în mitologia populară românească. L-am
preluat şi l-am făcut centrul sărbătorii: nu există nici o masă fără ouăle colorate. Aţi observat
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în ultimul timp că, deşi roşii prin excelenţă, ele
au devenit multicolore... Este prima formă a desacralizării, prima formă a spectacularizării. Încercăm să facem o masă estetică, nu rituală.
Asta vorbeşte despre sărăcirea noastră: ne umplem de culori, dar ne sărăcim de conţinut.
«Sfârşind de mâncat şi de băut, se scoală cu toţii de la masă, îşi fac cruce, mulţumesc încă o dată din adâncul inimii lor lui
Dumnezeu, pentru că i-a învrednicit a ajunge sfânta Înviere, şi apoi se duce fiecare în
treaba sa. Aşa, feciorii şi fetele, băietanii
şi copilandrele, toţi gătiţi în hainele cele
mai nouă, mai scumpe şi mai frumoase ce
le au, se duc la biserică, ca acolo să petreacă restul zilei, ciocnind şi trăgând clopotele; băieţii şi copilele se duc pe la vecini şi neamuri, parte ca să capete Moşi şi
parte ca să ciocnească şi ei, iar gospodarul şi gospodina rămân acasă, căci cei căsătoriţi au datină ca în ziua de Paşti să nu
se depărteze după Înviere şi până la vecernie nicăieri de acasă.
(...) Cu toate că nu mai au alta nimic de
făcut, căci în ziua de Paşti nici măcar foc
nu este iertat a face, totuşi în această zi
mare nimeni nu se culcă să doarmă, afară
de oamenii cei mai bătrâni. Cine doarme
în ziua de Paşti, acela nu numai că va fi tot
anul somnoros şi leneş, nu numai că-i va ploua ploaia pologul (fânul), ci vine totodată şi
Iuda de-i fură paştile».

vinte, alungă iarna, negura şi aduce lumina. Nu întâmplător în a d oua zi de
Paşte, în cimitir, în satele olteneşti se
dau hore de pomană, un alt simbol solar. Prin circularitatea şi mişcarea ei, hora
face aceeaşi magie a aducerii soarelui,
a renaşterii vieţii pe pământ. Avem aici
exact metafora cristică, simbolul cristic
al vieţii care învinge moartea.
Toate acestea se găsesc astăzi. Mergem în nordul judeţului nostru şi găsim
aces te hore de pomană. Peste to t în
Oltenia de munte există astfel de femei
specializate în facerea colacilor rituali.
«Cine moare în acest interval, şi
mai ales în ziua de Paşti şi în săptămâna cea dintâi după Paşti, numită
pret utindene Săptămâna luminată, p entru că lumina raiului străluceşte fiecăruia ca re moare în această
săpt ămână şi pentru că în t impul acesta
uşile raiului sunt deschise, i ară ale iadului închise, acela merge de-a dreptul în
rai, unde este d e bună sea mă primit, de ar
fi fă cut el o rişicât de multe păcate, căci
toate i se ia rtă. (...) Dar nu numai cel ce
moare în ziua de Paşti este feri cit, ci şi cel
ce se naşte î n aceast ă zi, şi mai cu seamă
când trage cl opotul î ntâia oa ră la bi serică, se priveşte de un om no rocos pentru
toat ă viaţ a».

- Cândva, de Paşti se organizau în sate cete de colindători
care anunţau ves tea Învi eri i
Domnului Iisus. În zona noastră,
a Olteniei, modelarea colacilor
şi prescurilor rituale intra în
atribuţiile unei femei specializate – „babă de vatră”, cum i se
spunea. Erau, apoi, femeile care
ştiau meşteşugul îmbinării culorilor şi motivelor tradiţionale
pe coaja de ou, adică al încondeierii... Câte se mai păstrează azi
din toate acestea şi din alte asemenea?

- Vorbim aici, desigur, doar de lumea satului,
căci cea a oraşului inventează, este foarte comodă şi încearcă tot felul de refugii pragmatice. Şi vorbim despre locuri şi locuri, obiceiuri şi
obiceiuri… Colindatul de primăvară nu este tipic Olteniei, ci Transilvaniei, cum oul decorat
cu mărgele este specific Bucovinei, Moldovei
în general.
„Baba d e vatră” se în cadrează însă într-o
semantică ce ţine de organizarea satului oltenesc, e un „concept” p e care nu-l găseşti la
oraş. Colacul făcut de ea este un simbol solar
şi este legat de o anumită meserie, de o anumită vârstă, de un anumit rol încetăţenit – faptul
că acea femeie se numeşte aşa înseamnă că
acea colectivitate o recunoaşte în felul acesta,
deci ea îndeplineşte un rol în societate. Rolul
acestea pendulează între iniţiere şi efectul magic. Efectul magic este acela că, făcând colacul, ajută printr-o magie benefică la renaşterea
timpului. Făcând colacul înseamnă că îndeplineşte completitudinea solarităţii. Cu alte cu-

- Se amestecă acum urări şi
mesaje transmise... în fel şi chip,
o mulţime de gesturi şi simboluri nu mai au relevanţă religioasă, ci una pur comercială, jalnice reproduceri ale originalului
ne invadează inclusiv în ceea ce
ţine de domeniu artei... În lupta
aceasta dintre autentic şi kitsch,
cine este câştigător?
- Din nefericire, kitsch-ul. Pentru că este extrem de bine susţinut
de tehnologii, de un context social
superficial, spectacular şi de o mentalitate urbană interesată de spectacol, de „jocul de artificii” şi nu de
profunzimea simplă şi sobră. E adevărat că lucrurile astea atrag, nenorocirea mare
este că nu ele ne trebuie. E adevărat că uneori
viaţa noastră are nevoie de culoare, de pasiune,
de ritm, dar sunt momente în care trebuie să uitămde lucrurile astea şi să ne gândim la elementele esenţiale, axiale. Sunt puţine momente de
genul acesta în viaţă şi ar trebui să ţinem cont de
ele şi să nu le amestecăm. Paştele este o centralitate – se înscrie într-o serialitate care începe de
Florii sau, şi mai devreme, de Dragobete. Nimeni
nu vorbeşte de Paştele blajinilor, despre ce se
întâmplă cu cojile ouălor pe care noi le spargem... Toate lucrurile astea spun o anumită poveste şi vorbesc despre calendar ca o filosofie.
Aceasta este viaţa şi lumea pe care şi-au imaginat-o ţăranii şi i-au dat un sens – poveste lângă
poveste, semnificaţie lângă semnificaţie, simbol
lângă simbol.
Revin la o idee ceva mai veche... Creaţia divină este o creaţie armonică, iar lumii i s-a dat ca
moştenire păstrarea ei. Şi tot ceea ce face socialmente, organizat ritual în general, nu are decât

acest scop, de a păstra armonia. În momente de
criză, armonia aceasta este ruptă de ceva, în general de principiile răului. Iar omul este dator, dacă
trăieşte conform credinţei strămoşeşti, să încerce
să echilibreze momentele de balans. Marile sărbători sunt astfel de momente rituale prin care
armonia este reinstaurată. Lucrul acesta este dătător de speranţă. Dacă am renunţa la această
concepţie nu numai că ne-am pierde identitatea,
dar cred că am fi înfiorător de traumatizaţi.

  Cred că toţi cei ce ciocnesc unul
cu altul se vor vedea pe cealaltă lume. Mai
departe se crede şi se zice că al cărui ou se
strică sau se sparge mai întâi, acela e mai
slab, prin urmare are să şi moară mai degrabă sau i se iartă păcatele.
  O seamă de fete mai îndătinează,
când merg în ziua de Paşti la biserică, de
a-şi pune un ou roşu în sân, ca să fie totdeauna roşii. Iar peste zi, tot în ziua de
Paşti , lipesc găoci d e ouă ro şii la uşile
caselor lor, anume ca să le vină mai degrabă peţitori.
  Se pune în ziua de Paşti o glie cu
iarbă verde lângă pragul uşii, ca toţi casnicii să calce pe iarbă verde, anume ca să
fie sănătoşi şi frumoşi ca iarba verde.
  Paştile, după credinţa şi spusa
românilor de pretuti ndeni, este o sărbătoare aşa de mare şi de sfântă, că nu numai a lucra , ci chiar şi a face jocuri cu
lăutari şi a juca la auzul muzicii, după cum
se joacă în celelalte sărbători mai mari de
peste an, este păcat. Ba nici măcar a întreprinde vreo călătorie sau a încheia vreo
căsătorie nu-i iertat.
- Pe dvs. personal ce vă marchează în mod
deosebit din tot acest scenariu ritual deschis de
Duminica Floriilor, închis de Duminica Tomii
şi intersectat de noaptea Învierii Mântuitorului?
- Acea relaţie cu strămoşii care se face în
noaptea de Joia Mare. Este o rememorare organizată a tot ce a fost înaintea ta, o conştientizare a faptului că faci parte dintr-o serialitate, că
eşti dator celor care au suferit pentru tine, ţi-au
dat viaţă, au muncit ca tu să devii ceva vieţuind şi, în acelaşi timp, că eşti dator pentru cei
cărora tu le-ai dat viaţă. Este o lecţie de responsabilitate. De altfel, o astfel de lecţie este
sărbătoarea Învierii Domnului, pentru că trebuie să ne gândim la noaptea aceea nu în sine,
ci ca metaforă, ca simbol al existenţei, ca imagine a sacrificiului lui Hristos. Şi din punctul acesta de vedere sărbătorile – oricare ar fi ele, nu
numai acestea – sunt momente de deschidere
a ochilor, de alungare a orbirii simbolice şi de a
conştientiza existenţa ta ca fiinţă responsabilă
faţă de destinul culturii, dar, în acelaşi timp,
faţă de destinul naturii pe care tu trebuie să o
supui. Totodată, este o responsabilitate faţă
de existenţa ta armonică, existenţa ta ca iubire… Dacă nu realizezi lucrul acesta, eşti o frunză pe apă… Trece viaţa ta fără nici o semnificaţie şi observi cu groază că timpul nu a lăsat
urme, că nu ai putut să te lupţi împotriva destinului, că nu ai reuşit să creezi nimic, că nu ai
reuşit să stăpâneşti nimic… Şi în felul acesta
vezi cât de mic eşti. Sau cât de nimic eşti…
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În data de 15.05.2013 la sediul CMR Oltenia din str. Brestei, nr. 3A, et. 4, se va
organiza concurs pentru ocuparea unui
post de tehnician meteorolog la S.M.J.
Slatina. Cerinte: Studii medii sau superioare (absolvent liceu, post licealã de
specialitate, licenþã în geografie, fizicã,
ingineria mediului), cunostinþe generale de fizicã. Tel.: 0251.411.711.
În ziua de 17.05.2013, ora 8.30 la Judecãtoria Strehaia, numitul Balteanu Mircea având domciliul în oraºul Strehaia,
str. Calea Severinului, nr. 15, este citat
în calitate de pârât în Dosarul nr. 887/
313/2011, completul C 6.
Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã Salubris Dolj, organizeazã concurs la sediul din str. A. I. Cuza nr. 1, în
data de 9.05.2013, ora 13.00 – proba
scrisã ºi în data de 13.05.2013 ora
13.00 proba de interviu, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi: - Economist, studii superioare absolvite cu
diploma de licenþã sau echivalentã,
vechime, în specialtate de minim 3 ani;
- Jurist, studii superioare absolvite cu
diploma de licenþã sau echivalentã.
Dosarele vor fi depuse pânã în data
de 8.05.2013, la sediul din A. I. Cuza nr.
7, camera 4. Bibliografie: Jurist: Legea
nr. 101/2006, Legea nr. 51/2006, O.U.G.
nr. 34/2006 ( cu modificãrile ºi completãrile ulterioare); Economist Legea nr.
82/1991, Ordinul 1752/2005, Ordinul
1792/2002 (cu modificãrile ulterioare).
Informaþii suplimentare se pot obþine
la telefon: 0251/416.235, int. 340.
S.C. PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
organizeazã, în data de 03.06.2013 orele 11.00, la sediul din str. Calea Bucureºti nr. 51, concurs – proba scrisã ºi
interviu, pentru ocuparea postului vacant de paznic. Dosarele se vor depune pânã la data de 28.05.2013, orele
10.00, la sediul S.C. PIEÞE ªI TÂRGURI
S.R.L. – Compartimentul Resurse Umane, Salarizare. Tematica ºi condiþiile de
participare vor fi afiºate la sediul societãþii. Relaþii suplimentare la numãrul de
telefon: 0251/410.696.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
Craiova, cu sediul în Craiova, str. Tabaci, nr. 1, jud. Dolj organizeazã în
data de 17.05.2013, 12:00, licitaþie publicã în vederea închrierii unor spatii
destinate desfãºurate unor activitãþi
comerciale. Documentaþia se poate
obþine de la Oficiul juridic al Spitalului Clinic Judetean de Urgenþã Craiova, începand cu data apariþiei anunþului. Ofertele de participare se depun
la Registratura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta 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
sau la telefon: 0251/502.242.
CERERI SERVICIU

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 lucru ca menajerã.
Telefon: 0758/152.881.

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,Agentcomercial, Mãcelar, Peisagist-floricultor, Manager
Proiect, Auditor în domeniul calitãþii, Expert
achiziþii publice, plata în
rate. Strada “Sãrarilor”
nr. 31 (incinta COMAT
OFERTE SERVICIU DOLJ). Telefon: 0251/
Caut restaurator mo- 432.266; 0743/108.821.
bilã veche lemn masiv.
Telefon: 0745/602.422. PRESTÃRI SERVICII
Caut femeie internã pen- RAIKKO ROOF VINDE
tru ajutor gospodãrie. Te- ÞIGLÃ METALICÃ LA
lefon: 0751/016.612; PREÞ DE PRODUCÃTOR, 5,5 EURO/MP.
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi MONTÃM ÞIGLÃ MEcroitorie la comandã TALICÃ TIP LINDAB,
angajeazã modelieri JGHEABURIªIBURLAcu experienþã. Telefon: NEREPARAÞIIACOPERIªURI + PLACÃRI PO0760/652.522.
LISTIREN,DULGHERIE.
MEDITAÞII
OFERIM CERTIFICAT
Meditez limba româ- DE GARANÞIE, PREÞ
nã, orice nivel. Tele- AVANTAJOS. EXECUfon: 0754/031.894.
TÃMORICEFELDELUPregãtesc contabilitate CRÃRI LA CASE. DIS– studenþi, ºomeri etc. COUNT 10%.TELETelefon: 0722/943.220; FON: 0740/519.461;
0762/014.352.
0755/139.772.

S.C. LUTEREC IMPEX
S.R.L., Craiova, str.
Siretului, nr. 35, judeþul
Dolj, J16/3109/1994,
RO 6440779, declarã
pierdut Certificat de
Înregistrare cu sera B,
nr. 1829108, la data de
15 octombrie 2012.
Se declarã nul. Telefon:
0251/464.030, 0251/464.031.
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

VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃNEªTI-OLT. 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.
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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

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.
Vilã Braniºte Mãnãstire. Telefon: 0762/
638.632.

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.
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.

TERENURI

VÂND teren Muntenilor, Hanul Doctorului,
1000 mp. Telefon:
0766/520.626.

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 m2 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 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.
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Vând Volkswagen
Golf VI culoare alb,
an fabricaþie 2010,
km 10.000, preþ
8.500 euro. Telefon:
0744/391.195; 0351/
429.196.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Telefon: 0723/221.837.
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 perucã pentru
dame tunsã scurt, pãr
negru. Telefon: 0251/
531.294.
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 100 baniþe
grâu nou, preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.

publicitate
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 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 25-40 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.
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.
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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.
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 mobilã sufragerie lemn masiv, mobilã
dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã
ºi bibliotecã, birou,
masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
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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 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.
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
Primesc în gazdã,
condiþii casã, toate
utilitãþile, preþ avantajos. Telefon: 0746/
657.647.
ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi,
fãrã chirie, doar costurile întreþinerii. Telefon:
0760/428.582.
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Închiriez apartament
cu 2 camere decomandat, zona George Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Primesc în gazdã o
fatã. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez spaþiu comercial 148 mp la
demisol pretabil bar,
discotecã, casino,
birouri. Filiaºi. Telefon: 0769/784.998.
Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã
– Brazdã în blocurile
G4, G5, sau G6. Telefon: 0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de
apartament decomandat, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/267.631.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdiniþã copii. Telefon:
0251/429.943; 0742/
450.724.
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.
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.

Cumpãr spaþiu
comercial,
70-80 mp. Telefon:
0729/033.903
MATRIMONIALE 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.

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.
Ofer unei pensionare sub 70 ani adãpost ºi cãldurã. Telefon: 0251/428.437.

PIERDERI

PIERDUT Certificat
Înmatriculare, pentru
firma SC Bim SRL. Îl
declar nul
Pierdut borsetã cu
documente pe numele Covei Horea. Gãsitorului ofer recompensã. Telefon: 0764/
292.916.
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BUNDESLIGA – ETAPA A 31-A
Vineri: Furth – Hannover 2-3;
Sâmbãtã: Bayern – Freiburg 1-0, Leverkusen – Werder 1-0, Wolfsburg – M’gladbach 31, Hoffenheim – Nurnberg 2-1, Augsburg –
Stuttgart 3-0, Dusseldorf – Dortmund 1-2;
Duminicã: Mainz – Frankfurt 0-0, Schalke
– Hamburg 4-1.
1. Bayern
84
10. Mainz
40
2. Dortm.
64
11. Wolfsb.
40
3. Leverk.
56
12. Stuttgart 39
4. Schalke
49
13. Nurnb.
38
5. Frankfurt 46
14. Werder
32
6. Freiburg 45
15. Dussel.
30
7. M’bach
44
16. Augsb.
30
8. Hamburg 44
17. Hoffenh. 27
9. Hannov. 41
18. Furth
18

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 33-A
Vineri: Rayo – Osasuna 2-2;
Sâmbãtã: Levante – Celta 0-1, Bilbao –
Barcelona 2-2, Atletico – Real M.1-2, Zaragoza – Mallorca 3-2;
Duminicã: Espanyol – Granada 0-1, Malaga – Getafe 2-1, Valladolid – Sevilla 1-1, Sociedad – Valencia 4-2.
Luni, dupã închiderea ediþiei: Betis – Deportivo.
1. Barcelona 85
11. Espan.
43
2. Real M.
74
12. Vallad.
40
3. Atletico
68
13. Levante
40
4. Sociedad 58
14. Bilbao
37
5. Malaga
53
15. Osasuna 33
6. Valencia 53
16. Granada
32
7. Betis*
48
17. Celta
30
8. Rayo
46
18. Deport.* 30
9. Getafe
44
19. Zarag.
30
10. Sevilla
43
20. Mallorca 28

SERIE A – ETAPA A 34-A
Sâmbãtã: Atalanta – Bologna 1-1, Cagliari
– Udinese 0-1, Pescara – Napoli 0-3;
Duminicã: Sampdoria – Fiorentina 0-3,
Chievo – Genoa 0-1, Palermo – Inter 1-0, Torino – Juventus 0-2, Parma – Lazio 0-0, Roma –
Siena 4-0, Milan – Catania 4-2.
1. Juventus 80
11. Bologna
40
2. Napoli
69
12. Parma
40
3. Milan
62
13. Atalanta
39
4. Fiorentina 61
14. Chievo
39
5. Roma
55
15. Sampd.
38
6. Udinese 54
16. Torino
36
7. Inter
53
17. Palermo
32
8. Lazio
52
18. Genoa
32
9. Catania
48
19. Siena
30
10. Cagliari 42
20. Pescara
22

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 35-A
Sâmbãtã: Man. City – West Ham 2-1, Everton – Fulham 1-0, Southampton – West Brom
0-3, Stoke – Norwich 1-0, Wigan – Tottenham
2-2, Newcastle – Liverpool 0-6;
Duminicã: Reading – QPR 0-0, Chelsea –
Swansea 2-0, Arsenal – Man. United 1-1.
Luni, dupã închiderea ediþiei: A. Villa –
Sunderland.
1. United
85
11. Fulham
40
2. City*
71
12. Stoke
40
3. Chelsea* 65
13. South.
39
4. Arsenal
64
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. Swansea* 42
19. QPR
25
10. West H. 42
20. Reading
25
(*) – un meci mai puþin.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Gloriile ªtiinþei joacã
pentru Trofeul „Nicolae Dobrin”
Astãzi, în Trivale, va avea loc un atractiv turneu de
old-boys, la care participã Craiova Maxima, Steaua
’86, FC Argeº all-time ºi Juventus Bascov all-time
La iniþiativa lui Vali Nedelea, patronul echipei Juventus Bascov, ºi a lui Ilie Bãrbulescu,
fostul jucãtor al echipelor FC Argeº ºi Steaua,
este programatã astãzi la Piteºti, pe stadionul
„Nicolae Dobrin”, o competiþie de old-boys
dotatã cu trofeul care poartã numele fostului
mare fotbalist argeºean Nicolae Dobrin. Printre participante se numãrã ºi Craiova Maxima,
alãturi de FC Argeº all-time, Juventus Bascov
all-time ºi Steaua ’86. Din lotul reunit sub titulatura Craiova Maxima fac parte: Gabriel Boldici, Marius Racolþea – portari, Nicolae Negrilã, Nicolae Tilihoi, Nicolae Ungureanu, Auricã
Þicleanu, Auricã Beldeanu, Ion Geolgãu, Ilie

LIGUE 1 – ETAPA A 34-A
Vineri: Lille – Sochaux 3-3;
Sâmbãtã: Lorient – Marseille 0-1, Ajaccio
– Montpellier 2-1, Bordeaux – Reims 0-0, Bastia – Toulouse 0-0, Brest – Rennes 0-2, Valenciennes – Nancy 0-0;
Duminicã: Lyon – St’Etienne 1-1, Nice –
Troyes 3-1, Evian TG – Paris SG 0-1.
1. Paris SG 73
11. Toulou.
42
2. Marseille 64
12. Valenc.
41
3. Lyon
60
13. Bastia
40
4. St’Etien. 58
14. Reims
38
5. Lille
57
15. Ajaccio
38
6. Nice
57
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

rt

Balaci, Rodion Cãmãtaru, Costicã Donose,
Cornel Papurã, Emil Sãndoi, Gigi Ciurea, Marian Bâcu, Silvian Cristescu, Daniel Mogoºanu
ºi Narcis Mohora. Manager va fi Corneliu Stroe,
antrenor - Nicolae Negrilã, iar delegat - Ion Împuºcãtoiu. Pentru FC Argeº vor evolua jucãtori precum Andrei Speriatu, Mihai Zanfir, Vasile Popa, Constantin Stancu, Ion Ceauºu, Jean
Barbu, Viorel Moiceanu, Ion Vlãdoiu, Marius
Priseceanu, Augustin Eduard, Viorel Turcu,
Marcel Ghergu sau Iulian Crivac, iar antrenori
au fost chemaþi Florin Halagian ºi Tãnase Dima.
De asemenea, antrenorului Stelei ’86, Emerich
Jenei, i-a chemat pentru acest turneu demonstrativ pe foºtii sãi elevi: Helmuth Duckadam, ªtefan Iovan, Ilie Bãrbulescu, Adrian Bumbescu, Tudorel Stoica, Milodrag Belodedici,
Radu Troi, Mihail Majearu,
Gheorghe Pena, Lucian Bãlan, Daniel Gherasim, Daniel
Iftodi, Daniel Prodan. În primul meci, de la ora 17, Steaua întâlneºte Juventus, iar
de la ora 18, fostele glorii ale
Argeºului se vor confrunta
cu jucãtori din mai multe generaþii ale Universitãþii Craiova, urmând ca finala sã se
dispute de la ora 19.30. Fie-

care meci va avea douã reprize a câte 30 de
minute, iar în caz de egalitate se vor executa 5
lovituri de departajare. Aºa cum se obiºnuieºte la astfel de evenimente, schimbãrile vor fi
nelimitate. Biletele la spectacolul de astãzi costã 20 de lei. Va conduce meciurile fostul arbitru
ºi actualul patron al lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu, iar crainic va fi Cristian Þopescu.

SPORT LA TV – TRANSMISII DIRECTE 30 APRILIE – 2 MAI
Marþi

Miercuri

Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor
(semifinale, manºa retur): Real Madrid – Borussia Dortmund.
Digi Sport 2
18:30 – FOTBAL ÎN SALÃ / 20:00 –
BASCHET (F) – Finala Ligii Naþionale: CSM
Târgoviºte – ICIM Arad.
Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor
(semifinale, manºa retur): Real Madrid – Borussia Dortmund.
Dolce Sport 2
18:00 – BASCHET (M) – Camp. Greciei:
Panionios – Olympiakos / 20:00 – HANDBAL (M) – Camp. Germaniei: Fuchse Berlin
– Rhein Neckar.
TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor
(semifinale, manºa retur): Real Madrid – Borussia Dortmund.
Eurosport
12:00, 15:00, 16:30, 19:30, 21:00 –
SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia):
sferturi de finalã.
Eurosport 2
13:00 – TENIS WTA – Turneul de la Estoril (Portugalia) / 16:00 – TENIS ATP –
Openul Portugaliei / 22:00 – SNOOKER –
CM de la Sheffield (Anglia): sferturi de finalã.

Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor (semifinale, manºa retur): FC Barcelona – Bayern
Munchen / 3:45 – FOTBAL – Cupã Libertadores (optimi de finalã, prima manºã): Boca Juniors – Corinthians.
Digi Sport 2
18:00 – BASCHET (M) – Play-off (semifinale, meci 1): BC Mureº – Gaz Metan Mediaº /
20:00 – BASCHET (M) – Play-off (semifinale,
meci 1): Municipal Oradea – CSU Ploieºti.
Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor (semifinale, manºa retur): FC Barcelona – Bayern
Munchen.
Dolce Sport 2
16:00 – HANDBAL (M) – Camp. Germaniei: Magdeburg – Flensburg.
Eurosport
12:00, 15:00, 16:30, 19:30, 21:00, 0:00,
1:30 – SNOOKER – CM de la Sheffield (Anglia): sferturi de finalã.
Eurosport 2
13:00 – TENIS WTA – Turneul de la Estoril
(Portugalia) / 16:30 – CICLISM – Cele patru zile
de la Dunkerque (Franþa) / 18:00 – TENIS ATP
– Openul Portugaliei / 21:00 – SNOOKER –
CM de la Sheffield (Anglia): sferturi de finalã.

Joi
Digi Sport 1
22:05 – FOTBAL – Liga Europa (semifina-

HANDBAL (M) – LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETUR
Sâmbãtã
în tur
FC Barcelona (Spa) – Atletico Madrid (Spa)
32-24
20-25
MKB Veszprem (Ung) – THW Kiel (Ger)
28-29
31-32
Duminicã
Targi Kielce (Pol) – Metalurg Skopje (Mac)
26-15
27-25
Hamburg (Ger) – Flensburg (Ger)
23-25
32-26
Echipele subliniate au acces în Final Four-ul de la Koln (1-2 iunie). Tragerea la sorþi a meciurilor
din semifinale va avea loc joi, 2 mai.

le, manºa retur): Chelsea – FC Basel / 2:15 –
FOTBAL – Cupã Libertadores (optimi de finalã, prima manºã): Sao Paulo – Atletico Mineiro.
Digi Sport 2
18:00 – BASCHET (M) – Play-off (semifinale, meci 2): BC Mureº – Gaz Metan Mediaº
/ 20:00 – BASCHET (M) – Play-off (semifinale, meci 2): Municipal Oradea – CSU Ploieºti /
22:05 – FOTBAL – Liga Europa (semifinale,
manºa retur): Benfica – Fenerbahce.
Digi Sport 3
20:00 – FOTBAL – Liga a doua: UTA Arad
– FC Argeº.
Dolce Sport 1
22:05 – FOTBAL – Liga Europa (semifinale, manºa retur): Benfica – Fenerbahce.
Dolce Sport 2
15:00 – FOTBAL – Liga a doua: CS Otopeni – Sãgeata Nãvodari / 22:05 – FOTBAL –
Liga Europa (semifinale, manºa retur): Chelsea – FC Basel.
Sport.ro
22:05 – FOTBAL – Liga Europa (semifinale, manºa retur): Benfica – Fenerbahce.
Eurosport
15:00 – SNOOKER – CM de la Sheffield
(Anglia): semifinale / 18:00 – TENIS ATP –
Openul Portugaliei / 21:00 – SNOOKER – CM
de la Sheffield (Anglia): semifinale.
Eurosport 2
13:00 – TENIS WTA – Turneul de la Estoril (Portugalia) / 16:00, 20:00 – TENIS ATP –
Openul Portugaliei.
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Podari e campioanã, dar Calafatul
e aproape de baraj
Echipa lui Naicu a marcat nu mai puþin de 15 goluri
pe „Constructorul”, inclusiv prin portarul Barbu
Ultima etapã a schimbat liderul ºi a
stabilit implicit campioana sezonului
regulat, AS Podari. Echipa lui Naicu a
umplut poarta celor de la Dinamyk pe
„Constructorul” ºi a câºtigat la golaveraj campionatul, meciurile directe cu
Calafatul având scoruri identice, 1-0.
Pentru Podari au punctat: Boroiban
5, Þenovici 3, Niþã 2, Telea, Mitroi,
Stoian, Dumitraºcu, dar ºi portarul
Barbu, care a transformat o loviturã

de pedeapsã. O victorie mult mai importantã a obþinut însã formaþia care
a terminat a doua, Dunãrea Calafat, în
Valea Roºie contra „pompierilor” prin
golul veteranului Costel Bârsan. Astfel, Calafatul va aborda play-off-ul cu
avantajul destul de confortabil de 5
puncte faþã de Filiaºi ºi Podari, în timp
ce Prometeul doar va arbitra lupta pentru accederea în baraj, cu ºanse doar
teoretice de a se mai implica în lupta la

Rezultatele ultimei etape:

Clasament final al sezonului regulat

CS Iºalniþa – CSJ ªtiinþa 1-0 (la juniori 1-2)
ªcoala GP – Amaradia Melineºti 1-2 (la juniori 3-2)
CSO Filiaºi – Energia Craiova 2-1 (la juniori 4-8)
Dinamyk Craiova – AS Podari 1-15 (la juniori 2-4)
Prometeu Craiova – Dunãrea Calafat 0-1 (la juniori 1-1)
Progresul Segarcea – Recolta Ostroveni 5-3 (la juniori 1-1)
FC Leamna – Viitorul Cârcea 1-4 (la juniori 8-0)
Avântul Pieleºti a stat.

Clasament play-off
1. Calafat
2. CSO Filiaºi
3. AS Podari
4. Prometeu

6
6
6
6

4
2
2
1

1
2
2
1

1
2
2
4

vârf. Prima rundã a play-off-ului se va
disputa vineri, iar jocurile vor opune
echipele care s-au întâlnit în ultimele
douã runde ale campionatului: Dunãrea Calafat – Prometeu Craiova ºi AS
Podari – CSO Filiaºi. S-au stabilit de
asemenea semifinalele Cupei României, programate pe 15 mai, pe teren
neutru, de la ora 17.30: AS Podari –
Recolta Ostroveni ºi CS Iºalniþa – FC
Leamna.

8-2
7-8
5-6
5-9

13
8
8
4

1. AS Podari
2. Calafat
3. Prometeu
4. Filiaºi
5. CS Iºalniþa
6. Ostroveni
7. Segarcea
8. Melineºti
9. Pieleºti
10. Cârcea
11. Leamna
12. CSJ „U”
13. ªcoala GP
14. Dinamyk
15. Energia

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

22
21
20
17
16
12
12
11
12
10
9
7
6
5
2

2
5
2
4
4
5
4
5
1
5
3
7
6
0
3

4
2
6
7
8
11
12
12
15
13
16
14
16
23
23

109-26
98-23
87-33
65-33
63-39
66-67
59-59
64-69
63-83
51-48
58-69
39-63
51-77
38-145
33-110

68
68
62
55
52
41
40
38
37
35
30
28
24
15
9

+26
+26
+20
+13
+10
-1
-2
-4
-5
-7
-12
-14
-18
-27
-33

Clasament final juniori
1. Energia
2. CS Iºalniþa
3. FC Leamna
4. ªcoala GP
5. CSJ „U”
6. CSO Filiaºi
7. AS Podari
8. Calafat
9. Pieleºti
10. Melineºti
11. Ostroveni
12. Prometeu
13. Segarcea
14. Dinamyk
15. Cârcea

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

26
19
18
18
17
17
15
14
13
11
8
7
6
6
4

0
0
1
0
3
0
1
2
2
2
4
2
3
1
1

2
9
9
10
8
11
12
12
13
15
16
19
19
21
23

125-22
86-37
74-50
88-45
90-50
74-55
75-65
63-50
61-92
78-77
47-77
43-89
39-71
35-99
32-131

78
57
55
54
54
51
46
44
41
35
28
23
21
9
13

Liga a V-a Dolj, etapa a 21-a
Seria I

Seria a II-a

Viitorul Ciupercenii Noi - Flacãra Moþãþei
Fulgerul Maglavit - Recolta Urzicuþa
SC Poiana Mare - Sic Pan Unirea
Victoria Pleniþa - Avântul Verbiþa
Recolta Lipovu - Vânãtorul Desa
Agrifarm Întorsura - Recolta Galicea Mare
Avântul Rast a stat.
Clasament
1. Vânãtorul Desa
19
15 2
2. Sic Pan Unirea
18
14 3
3. Flacãra Moþãþei
19
11 4
4. SC Poiana Mare
20
11 4
5. Ciupercenii Noi
20
9 4
6. Fulgerul Maglavit
20
9 2
7. Recolta Urzicuþa
19
9 2
8. Agrifarm Întorsura
19
7 5
9. Victoria Pleniþa
20
8 0
10. Avântul Verbiþa
19
6 4
11. Galicea Mare
18
6 2
12. Avântul Rast
19
5 2
13. Recolta Lipovu
20
1 1

5-0
4-0
1-1
2-1
0-3
5-2
2
1
4
5
7
9
8
7
12
9
10
12
18

77-17
83-25
40-35
57-33
54-42
38-43
39-46
45-39
44-50
38-42
42-52
24-51
12-98

47
45
37
37
31
29
29
26
24
22
20
17
4

Atletico Craiova - Voinþa Belcin
AS Goieºti - Avântul Þuglui
Jiul Bucovãþ - FEFS Craiova
Jiul Breasta - Standard ªimnic
Avocaþii Craiova - ªtiinþa Malu Mare
Viitorul Craiova - Viitorul Coºoveni
Unirea Braloºtiþa a stat.
Clasament
1. Avocaþii Craiova 18
15 1
2. Viitorul Craiova
19
13 2
3. Voinþa Belcin
19
11 6
4. AS Goieºti
19
10 4
5. ªtiinþa Malu Mare 20
9
6
6. Jiul Breasta
20
10 1
7. Avântul Þuglui
20
10 1
8. Viitorul Coºoveni 19
9
3
9. Unirea Braloºtiþa 19
9
3
10. Standard ªimnic 20
7
4
11. Jiul Bucovãþ
19
5
1
12. Atletico Craiova 19
2
0
13. FEFS Craiova
20
1
0

Seria a III-a
1-4
3-0
3-0 (n)
2-0
2-1
1-4
2
4
2
5
5
9
9
7
7
9
13
17
19

65-17
45-23
52-33
57-34
35-34
42-30
46-52
51-45
45-34
35-41
40-57
13-73
13-57

46
41
39
34
33
31
31
30
30
25
16
6
3

Unirea Amãrãºtii de Jos - Unirea Tâmbureºti
3-1
Inter Secui - Sporting Leu
3-0
Ajax Dobroteºti - Fulgerul Mârºani
1-2
Victoria Celaru - Victoria Cãlãraºi
10-1
Olimpia Badoºi - UT Dãbuleni
1-5
Progresul Amãrãºtii de Sus - Progresul Castranova 2-2
Viitorul Bratovoieºti - Sporting Rojiºte
1-0
Clasament
1. Victoria Celaru
20
17 0
3
74-21 51
2. UT Dãbuleni
20
13 2
5
60-34 41
3. Sporting Rojiºte
20
11 2
7
48-28 35
4. Amãrãºtii de Sus 20
10 4
6
41-47 34
5. Unirea Tâmbureºti 20
9 4
7
41-35 31
6. Fulgerul Mârºani 20
9 3
8
52-40 30
7. Viit. Bratovoieºti
20
9 2
9
43-41 29
8. Prog. Castranova 20
8 4
8
34-27 28
9. Inter Secui
20
9 1
10
48-36 28
10. Sporting Leu
20
7 6
7
38-39 27
11. Vict. Cãlãraºi
20
6 3
11
35-59 21
12. Ajax Dobroteºti 20
5 4
11
33-47 19
13. Olimpia Badoºi
20
4 4
12
21-57 16
14. Amãrãºtii de Jos 20
2 3
15
22-78 9

Liga a VI-a Dolj – etapa a 20-a
Seria I

Seria a II-a

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

Unirea Goicea - Deznãþuiul Giurgiþa
4-2
Progresul Cerãt - Recolta Cioroiaºi
7-2
Tricolorul Sadova - Avântul Dobreºti
3-2
Dunãrea Bistreþ - Viitorul Mãceºu de Sus nu s-a jucat
Viitorul Valea Stanciului - ªtiinþa Calopãr 6-2
Dunãrea Gighera - Recolta Mãceºu de Jos nu s-a jucat
Progresul Drãnic - Triumf Bârca
0-3
Clasament
1. Triumf Bârca
19 14 3 2 46-16
45
2. Mãceºu de Sus 18 14 1 3 75-22
43
3. Unirea Goicea
19 11 5 3 62-30
38
4. Deznãþ. Giurgiþa 19 12 1 6 62-36
37
5. Mãceºu de Jos 18 11 3 4 46-19
36
6. Progresul Cerãt 19 8 6 5 44-38
30
7. Avântul Dobreºti 19 8 2 9 37-36
26
8. Valea Stanciului 19 7 3 9 39-47
24
9. Tricolorul Sadova 19 7 2 10 35-52
23
10. Dunãrea Gighera 18 6 5 7 38-37
23
11. ªtiinþa Calopãr 19 6 2 11 25-45
20
12. Dunãrea Bistreþ 18 5 1 12 23-43
16
13. Progresul Drãnic 19 3 1 15 18-51
10
14. Recolta Cioroiaºi 19 0 3 16 19-97
3

Clasament
1. Victoria Basarabi 19 16
2. Unirea Vela
19 13
3. Tractorul Cetate 19 13
4. Voinþa Caraula
19 11
5. Viitorul Vârtop
19 11
6. Dunãrea Negoi
19 9
7. Avântul Giubega 19 9
8. Gloria Catane
19 7
9. Voinþa Radovan 19 7
10. Juve Piscu Vechi 19 7
11. Viitorul Dobridor 19 6
12. Ciupercenii Vechi 19 4
13. Siliºtea Crucii
19 4
14. Seaca de Câmp 19 3

1
1
1
2
1
2
1
5
2
2
4
1
0
3

2
5
5
6
7
8
9
7
10
10
9
14
15
13

85-28
54-35
85-32
58-34
76-61
58-58
49-53
43-43
41-62
53-60
36-52
35-85
41-77
42-76

49
40
40
35
34
29
28
26
23
23
22
13
12
12

Seria a IV-a

Seria a III-a
Luceafãrul Popânzãleºti - Flacãra Drãgoteºti
Voinþa Puþuri - Torentul Secui
ªtiinþa Teasc - Energia Radomir
AS Gherceºti - Viitorul II Cârcea
Atletico Zãnoaga - Progresul Mischii
Unirea Câmpeni - Unirea Dioºti
Avântul Daneþi - Rapid Potmelþu
Clasament
1. Energia Radomir 19 15 2 2 50-24
2. Viitorul II Cârcea 19 15 2 2 75-19
3. AS Gherceºti
19 13 2 4 59-26
4. Progresul Mischii19 11 2 6 51-32
5. Atletico Zãnoaga 19 11 1 7 45-40
6. Rapid Potmelþu 19 9
5 5 52-35
7. Avântul Daneþi 19 7
3 9 41-57
8. Luc. Popânzãleºti 19 7
3 9 37-49
9. Unirea Dioºti
19 7
2 10 50-59
10. Voinþa Puþuri
19 5
4 10 23-32
11. Torentul Secui 19 5
2 12 24-54
12. Fl. Drãgoteºti 19 3
6 10 31-50
13. Unirea Câmpeni 19 3
2 14 24-52
14. ªtiinþa Teasc
19 2
4 13 26-62

3-0
6-1
1-2
2-2
4-2
2-5
5-2
47
47
41
35
34
32
24
24
23
19
17
15
11
10

Sporting Seaca de Pãdure - Jiul Mihãiþa
FC Schitu - Gaz Beton Filiaºi
Voinþa Argetoaia - Sportul Fratoºtiþa
Voinþa Raznic - Viitorul Valea Fântânilor
AS Greceºti - AS Scãeºti
Sportul Carpen - Viitorul Brãdeºti
Vulturul Cernãteºti a stat.
Clasament
1. Vulturul Cernãteºti 17 15 2 0 56-11
2. Jiul Mihãiþa
18 14 0 4 49-24
3. Voinþa Raznic
18 13 1 4 45-26
4. Gaz Beton Filiaºi
17 11 2 4 41-15
5. Valea Fântânilor
18 9 4 5 41-27
6. AS Scãeºti
18 9 1 8 35-31
7. FC Schitu
17 7 3 7 36-37
8. Voinþa Argetoaia
18 7 0 11 38-53
9. AS Greceºti
18 6 0 12 26-51
10. Viitorul Brãdeºti 17 4 1 12 22-38
11. Sportul Fratoºtiþa 17 4 1 12 29-50
12. Sportul Carpen
17 4 0 13 17-45
13. Seaca de Pãdure 16 2 1 13 20-47

0-3
0-4
3-0
2-1
2-3
5-1
47
42
40
35
31
28
24
21
18
13
13
12
7
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LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANŞA A DOUA

Real şi Barça umblă după miracole
Real Madrid – Borussia Dortmund (în tur 1-4)

FC Barcelona – Bayern Munchen (în tur 0-4)

Stadion: „Santiago Bernabeu”, astăzi, ora 21:45, TVR 1, Digi 1, Dolce 1.
Echipe probabile
Real: D. Lopez – Essien, S. Ramos, Varane, Coentrao – Khedira, X. Alonso – Di
Maria, Ozil, Cr. Ronaldo – Benzema. Antrenor: Jose Mourinho.
Borussia: Weidenfeller – Piszczek, Subotici, Hummels, Schmelzer – S. Bender,
Gundogan – Blaszczykowski, Gotze, Reus – Lewandowski. Antrenor: Jurgen Klopp.
Arbitru: Howard Webb (Anglia).
cu minut, pas
c u pas , gol
cu gol până în
ultima secundă. Simt că va
fi cel mai important meci
al Realului din
ultimii 10 ani.
Dacă nu ajungem în finală,
va fi eşecul
meu”, a dec larat Mourinho ieri, în
c adrul unei
Ridiculizate în urmă cu o săptămână pe pământ german, Real Madrid şi FC Barcelona vor încerca
astăzi, respectiv mâine, să răstoarne toate calculele hârtiei pentru o
calificare în finala UEFAChampions
League. Prima ce va intra în luptă
va fi formaţia lui Jose Mourinho, care
are de remontat un deficit de trei
goluri (1-4, Lewandowski a înscris
toate golurile Borussiei, pentru Real
punctând Ronaldo).
Cu unele probleme la c oapsa
stângă, ceea ce a şi făcut să fie
menajat, sâmbătă, contra rivalei
Atletico, într-un meci esenţial pentru oc uparea locului sec und în
Primera (scor 2-1, autogol Juan
Fran şi Di Maria), Cristiano Ronaldo s-a antrenat normal, ieri, şi
este apt de joc.
Suspendat la Dortmund, Arbeloa ar putea rata şi partida din această seară, el acuzând unele dureri în
zona lombară. Incertitudini planează şi în ceea ce îl priveşte pe Marcelo, brazilianul având probleme
musculare. Ambii nu au fost prezenţi la antrenamentul de ieri.
Altfel, este de aşteptat ca Ramos să revină în centru defensivei, în locul lui Pepe, dezastruos
pe „Iduna Park”, situaţie în care,
în flacul drept, în condiţiile în care
Arbeloa nu va fi recuperat, ghanezul Essien să fie utilizat.
„Toată lumea e pregătită. Vom
încerca, în primul rând, să cîştigăm partida, iar apoi să marcăm
numărul de goluri de care avem
nevoie. Totul trebuie gândit minut

conferinţe de presă.
Cât o priveşte pe Dortmund,
Jurgen Klopp nu are nici un fel de
dificultăţi de efectiv.
Real şi Borussia au remizat la 2
în ultimul meci pe „Bernabeu”,
chiar în această ediţie a Ligii (în
grupa D). Marcatori: Pepe 34 Ozil
39 / Reus 28, Arbeloa 45 autogol.
O misiune şi mai ingrată decât
Real are rivala catalană
Barc elona!
Ca şi c ând
n-ar fi fost
s uf ic ie nt ă
dif er en ţa
enormă din
tur, plus indisponibilităţiile de mai
lungă durată
ale lui Puyol
şi Mas cherano, nic i
Jordi Alba nu va juca cu Bayern,
fiind suspendat. Există însă şi o
veste bună. Messi pare să-şi fi regăsit pofta de joc după accidentarea suferită la Paris (în turul „sferturilor), înscriind un gol şi oferind
un assist, sâmbătă, la Bilbao (22). Urmare a evoluţiei slabe de pe
„Allianz Arena”, puştiul Mark Bartra va ieşi, cel mai probabil, din
calculele lui Tito Vilanova. Alex
Song sau Abidal sunt variantele de
înlocuire. Putea fi şi Adriano (suspendat la Muchen), dar brazilianul
îl va substitui pe Alba.
La formaţia bavareză va reveni

golgeterul Mario Mandzukici (suspendat săptămâna trec ută). Din
schemă va sări mai mult ca sigur
Mario Gomez, mai ales că este şi
în pericol de a rata finala dacă va
înc asa un c artonaş galben. Alţi
cinci jucători ai campioanei Germaniei se află într-o situaţie identică. Este vorba despre Lahm, Dante, L. Gustavo, J. Martinez şi
Schweinsteiger.

Bavarezii încă se tem
Germanii se aşteaptă ca jucătorii Barcelonei să dea o replică pe
măsură după ce au pierdut în tur
cu 0-4. Preşedintele bavarezilor,
Franz Beckenbauer, e convins că
Barcelona va încerca să întoarcă
rezultatul prin orice metodă.
„Catalanii se vor folosi de toate
modalităţile pentru a-şi atinge obiectivul, legale sau ilegale”, a spus
Beckenbauer pentru Bild.
Chiar dacă scorul din tur pare
unul liniştilor, preşedintele lui Ba-

yern se teme de forţa spaniolilor.
„Jucătorii Barcelonei vor replica pentru că orgoliul le-a fost rănit. Barcelona nu va renunţa, va
face tot posibilul să întoarcă rezultatul. Jucătorii lor vor încerca
să provoace, vor folosi toate trucurile din lume”.
Beckenbauer a venit şi cu o recomandare: „Noi nu trebuie să ne
implicăm în dueluri personale, pentru că adversarii vor încerca să ne
distragă de la meci”.
Ultimul act al Ligii Campionilor
va avea loc în 25 mai, pe arena
londoneză Wembley.

LIGA EUROPA – SEMIFINALE –
MANŞA A DOUA
Joi, ora 22:05
Chelsea – FC Basel
(în tur 2-1), Digi 1, Dolce 2
Benfica – Fenerbahce (în tur 0-1), Digi 2, Dolce 1, Sport.ro
Finala este programată în 15 mai, pe “Amsterdam ArenA”.
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Stadion: „Camp Nou”, mâine, ora 21:45, Digi 1, Dolce 1.
Echipe probabile
Barcelona: Valdes – Dani Alves, Pique, A. Song, Adriano – Xavi, Busquets, Iniesta –
Messi, Fabregas, Pedro. Antrenor: Tito Vilanova.
Bayern: Neuer – Lahm, J. Boateng, Dante, Alaba – Javi Martinez, Schweinsteiger –
Robben, Muller, Ribery – Mandzukici. Antrenor: Jupp Heynckes.
Arbitru: Damir Skomina (Slovenia).

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.
Dinamo – Gaz Metan
2-0
Au marcat: Alexe 43, An. Cristea 83.
CFR Cluj – Steaua
0-0
Meciurile Pandurii – Gloria Bistriţa, Oţelul – Concordia şi CSMS
Iaşi – FC Braşov s-au disputat aseară.

CLASAMENT
M
V
E
Î
G
P
Steaua
28
20
6
2
62-23 66
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
28
14
7
7
41-29 49
6
Vaslui
28
12
9
7
39-29 45
Rapid
28
12
8
8
29-25 44
CFR Cluj
28
10
10
8
46-31 40
FC Braşov
27
10
8
9
35-37 38
Mediaş
28
10
7
11
33-40 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)

