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- Pe cât e de bogat Popescu,
pe-atât e de sărac... cu duhul.

Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.roeconomie/ 7

cultură / 9

Europarlame ntarul Marian
Jean Marinescu a susţinut ieri, la
sediul Organizaţiei Judeţene a PDL
Dolj, o conferinţă de presă, în ca-
drul căreia a analizat nerealizările
Guvernului Ponta, după un an de
la instalarea acestuia la Palatul Vic-
toria şi modul în care a fost mani-
pulat şi minţit poporul în campa-
nia electorală din iarna anului tre-
cut.

Me moria multora e scurtă, dar asta le face
bine , aşa cum le  face  şi compania re ciprocă. În
urmă cu nişte ani, nu aşa de mulţi, mai e xact
prin octombrie  1999, am avut cee a ce la vremea
re spectivă s -a numit „scandalul manualelor”.
Sacrificare a e roilor şi a multor eve nime nte , în

„Traviata”, pe
scena craioveană,
cu tenorul de
renume mondial
Teodor Ilincăi

spiritul „noii is torii”,  cum afirma şi Lucian Boia,
nu a fost  deloc o soluţie  inspirată. Ce l mai înju-
rat manual de  is torie a fost  cel coordonat de un
anumite Sorin Mitu (Editura Sigma),  cu proe-
mine nte opţiuni politice,  şi asupra ace stuia s -a
re vărsat întreaga mânie.
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Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Autostrada Craiova-
Piteşti are ca miză
doar exproprierile

care presupun sume
mari de bani”
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Vicepremierul ºi ministrul de Finanþe, Daniel
Chiþoiu (foto), a admis, sâmbãtã, cã la sfârºitul
lui 2012 în coaliþia de guvernare s-a discutat
despre suprataxarea tuturor celor care obþin ve-
nituri de peste 1.000 de euro pe lunã, inclusiv
privaþii, arãtând cã în USL nu s-a ajuns la o
decizie ºi cã în acest moment subiectul este
înschis. Întrebat pe acest subiect, Chiþoiu a rãs-
puns „da, am discutat”, dupã care a explicat cã
„la sfârºitul anului trecut s-a luat în discuþie acest
lucru, dar de atunci nu am mai luat în discuþie
ºi nici nu am mai fãcut calcule sau analize”. La
întrebarea dacã s-a discutat pe varianta supra-
taxãrii ºi a celor din mediul privat, vicepremie-
rul a rãspuns: „Da, dar atunci a fost în discuþie
ca suprataxarea sã fie pentru toþi care realizea-
zã venituri, dar nu s-a stabilit limita minimã la
vremea respectivã. Era vorba de, cifrã brutã
sau cifrã netã, peste 1.000 de Euro”. Chiþoiu a
precizat cã în USL nu s-a ajuns la luarea unei

decizii politice prin care toþi cei care obþin veni-
turi sã fie suprataxaþi. „Guvernul USL aplicã
programul de guvernare aprobat în Parlament.
Toate politicile publice ºi economice se iau prin
decizie politicã la nivelul USL. La nivelul USL
nu s-a ajuns la o decize politicã astfel încât
sã implementãm acest proiect”, a recunos-
cut vicepremierul. Rãspunzând unei alte în-
trebãri, Chiþoiu a spus cã premierul Victor
Ponta nu i-a cerut sã reia discuþiile pe mar-
ginea acestui proiect de suprataxare, subli-
niind cã acesta este „deocamdatã închis”.
„Nu am mai discutat în USL. Deocamdatã
e un subiect închis. Nu s-a reluat nici o dis-
cuþie”, a spus acesta. El le-a atras atenþia
jurnaliºtilor cã deþin o informaþie falsã în
acest sens. „Aveþi o informaþie falsã. Nu
ºtiu cine promoveazã aceastã informaþia fal-
sã”, a spus Chiþoiu. Ministrul a fost între-
bat de jurnaliºti dacã pe masa sa s-ar afla

un nou proiect referitor la suprataxare, care ar
prevedea sã fie impozitaþi nu doar bugetarii, ci
ºi cei din mediul privat. „Nu ºtiu cine v-a dat
informaþia, dar nu existã nici un proiect pe masa
mea în acest sens”, a spus vicepremierul.
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Antonescu: Am fost de acord
cu creºterea venitului
minim garantat

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a
declarat, sâmbãtã, cã salutã decizia Gu-
vernului de a majora venitul minim ga-
rantat de la 1 iulie, el arãtând cã este
vorba de o decizie asupra cãreia „s-a
cãzut” de acord. „Întotdeuna poþi face
lucrurile altfel, întotdeuna pot exista
nuanþe ºi pãreri diferite. Important e sã
faci ceva. Or, este o decizie asupra cãre-
ia am cãzut de acord ºi salut faptul cã
Guvernul a luat-o”, a spus Antonescu.
Guvernul va majora cuantumul ajutoa-
relor sociale începând cu 1 iulie, pentru
a compensa creºterea preþurilor la ener-
gie, a anunþat premierul Victor Ponta.
El a precizat cã venitul minim garantat
va creºte, în medie, cu 13%, în douã tran-
ºe (cu 8,5% din luna iulie anul acesta ºi
cu 4,5% din ianuarie anul viitor), iar
alocaþia de susþinere a familiei va fi ma-
joratã, în medie, cu 30%.
UDMR vrea doar radierea
cuvântului „naþional”
din Constituþie

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a ex-
plicat sâmbãtã, dupã ºedinþa Consiliului
Reprezentanþilor Unionali (CRU) de la
Sibiu, cã formaþiunea sa doreºte doar eli-
minarea „sintagmei stat naþional” din
Constituþie ºi nu „radierea articolului 1,
alineatul 1, din Constituþie”, afirmând cã
traducerea oficialã nu a respectat întoc-
mai declaraþia sa. „La primul articol, noi
am propus o amendare care se referã doar
la sintagma de stat naþional, nu la cele-
lalte prevederi din articolul 1. Am subli-
niat ºi în discursul meu cã doar despre
acest lucru vorbim, despre sintagma de
stat naþional. Nu propunem nici o modifi-
care privind statul unitar, indivizibil, su-
veran ºi aºa mai departe. Vorbim doar de
statul naþional”, a explicat Hunor, potri-
vit corespondentului Mediafax. Liderul
UDMR ºi-a cerut scuze apoi presei de lim-
ba românã prezentã la CRU pentru con-
fuzia creatã, datoratã traducerii oficiale,
ºi a menþionat cã toate modificãrile la
Constituþie propuse de UDMR vor fi de-
puse în dupã-amiaza zilei de 14 mai.

Preºedintele PNL, Crin Anto-
nescu, a declarat, sâmbãtã, cã pre-
mierul Victor Ponta a fost prezen-
tat, în ultima perioadã, ca un „cãp-
cãun naþionalizator”, el arãtând cã
s-a exagerat în prezentarea inten-
þiilor prim-ministrului cu privire la
confiscarea proprietãþilor ilicite.
„Eu vreau sã spun din capul locu-
lui cã s-a exagerat, cred, ºi decla-
raþia ºi, categoric, s-au exagerat ºi
intenþiile premierului, care a fost
prezentat aºa, în ultimele zile, ca
un fel de cãpcãun naþionalizator,
mâncãtor de proprietate. Nu e ca-
zul. Cunosc foarte bine convinge-
rile lui Victor Ponta în aceastã pri-
vinþã”. El a arãtat cã în USL vor fi
purtat aceste discuþii ºi a dat asi-
gurãri cã textul actual al Constitu-
þiei, referitor la proprietate, nu va

Antonescu: S-a exagerat când Ponta a fost
prezentat ca un cãpcãun naþionalizator Preºedintele UDMR, Kelemen

Hunor, afirmã cã Uniunea nu este
de acord cu regionalizarea, pe
motiv cã „nu credem cã Româ-
nia are nevoie de încã un nivel
administrativ, de încã un nivel bi-
rocratic, pentru cã problemele
României nu stau în lipsa acestui
nivel de administraþie publicã.
Vrei, nu vrei, la un moment dat,
dacã mai înfiinþezi încã un nivel
administrativ, judeþele vor fi go-
lite, pentru cã nu centrul cedea-
zã din putere. Nu faci regionali-
zare pentru un premier, pentru o
coaliþie, faci pentru 40-50 de ani.
Nu mai trebuie sã scoatem bani
din buzunarul oamenilor, pentru
cã încã un nivel administrativ în-
seamnã costuri în plus, înseam-
nã cã centrele decizionale vor fi
mai departe de cetãþean. Noi cre-
dem cã avem nevoie de regiuni
economice mai mici în toatã þara.

Kelemen:  Spunem nu reg ional i zãr i i

avea de suferit. „Vom acea aceste
discuþii, vom gãsi cele mai bune
nuanþe politice ºi juridice ºi în nici
un caz proprietatea, aºa cum este
ea consfinþitã ºi apãratã în actualul
text al Constituþiei, nu va avea de
suferit”, a spus Antonescu.
Premierul Victor Ponta a declarat,
marþi, cã nu i s-ar pãrea excesiv
ca în anumite situaþii sã fie con-
fiscate maºinile ºi motocicletele,
ca sancþiune pentru abateri rutie-
re grave. De asemenea, acesta de-
clara pentru „Gândul” cã va pro-
pune, la revizuirea Constituþiei, o
modificare a articolului 44 privind
dreptul de proprietate, astfel în-
cât averile obþinute ilegal sã fie
confiscate, iar exproprierile de „in-
teres strategic” sã poatã fi fãcute
mai uºor.

Eºecul se datoreazã faptului cã
actualele regiuni au fost desem-
nate prost. Eu cred cã pentru re-
gionalizare trebuie sã mergem la
referendum, nu asumare, nu or-
donananþã. Nu trebuie sã-þi fie
fricã de cetãþeni. Trebuie sã-i în-
trebi pe oameni dacã vor sã mear-
gã în alt judeþ”, a afirmat Hunor.
Potrivit acestuia, „judeþele bogate
vor creºte, iar judeþele sãrace vor
deveni tot mai sãrace, trebuie ju-
deþe apropiate ca dezvoltare”. În-
trebat de jurnaliºti dacã UDMR
spune „nu” regionalizãrii, liderul
UDMR a rãspuns: „Da, spunem
nu. Nu suntem de acord cu re-
giuni administrative”. Premierul
Victor Ponta declara, marþi, cã
Guvernul poate merge ºi pe vari-
anta angajãrii rãspunderii pe regio-
nalizare, în situaþia în care va exis-
ta un acord politic nu doar al USL,
ci al tuturor forþelor politice.

Senatorul PSD de Dolj
Mircea Geoanã a declarat cã
social-democraþilor ar trebuie
sã le revinã, în 2014, funcþia
României de comisar european,
el adãugând cã þara noastrã ar
trebui sã þinteascã ºi poziþia de
vicepreºedinte al Comisiei
Europene. „E un element de
normalitate. Prim-ministrul este
social-democrat ºi Victor Ponta
cred cã are o obligaþie faþã de
familia noastrã politicã ca, în
viitoarea Comisie, care este un
for politic, sã avem, din partea
unui guvern condus de un
social-democrat, un comisar
care sã facã parte din familia
social-democratã”, a afirmat
Geoanã sâmbãtã. Întrebat dacã
au fost discuþii în USL în
aceastã privinþã, parlamentarul
a spus cã subiectul nu intrã în

Geoanã: Funcþia de comisar european
a României ar trebui sã revinã

PSD în 2014
discuþia internã a USL, însã a
amintit cã precedenþii comisari
europeni ai României au prove-
nit din familiile liberalã ºi
popularã, iar acum inclusiv
liderii Partidului Socialiºtilor
Europeni se aºteaptã ca noul
comisar european al României
sã provinã din rândurile PSD.
„ªi, poate mai puþin important
decât culoarea politicã, este ce
portofoliu va avea. ªi unul,
apropo de ambiþia României,
cred cã ar trebui sã þintim o
poziþie viitoare de vicepreºedin-
te al Comisiei. România are
potenþial de negociere ºi o
influenþã regãsitã, astfel încât
sã putem þinti un portofoliu
important, dar ºi o poziþie
politicã pentru viitorul comisar
la conducerea Comisiei Europe-
ne”, a spus Geoanã.

Vicepremierul Daniel Chiþoiu a
declarat, sâmbãtã, cã sumele de bani
în plus necesare plãþii pensiilor mi-
litare au fost identificate în bugete-
le ministerelor de resort, el arãtând
însã cã plata efectivã se va face de
la 1 ianuarie 2014.  „Acum o lunã
am înaintat un punct de vedere al
Guvernului cãtre Parlament, în care
am spus cã avem sumele de bani în
bugetele ministerelor de resort, de
linie, astfel încât sã poatã fi plãtite
aceste pensii începând cu 1 ianua-
rie anul viitor”, a spus Chiþoiu. Pre-
mierul Victor Ponta preciza, în apri-

lie, cã anul acesta Guvernul nu are
resurse pentru a acoperi suma de 8
milioane de lei lunar, reprezentând
pierderi ale militarilor la recalcula-
rea pensiilor, el arãtând cã ministe-
rele Apãrãrii ºi de Interne cautã ca
din fondurile pe care le au deja la
dispoziþie sã facã o realocare pen-
tru acestea. Guvernul a avizat fa-
vorabil proiectul legislativ privind
plata pensiilor militare recalculate la
nivelul din decembrie 2010, dar cu
condiþia ca legea sã fie aplicatã din
ianuarie 2014. Proiectul legislativ a
fost depus în luna martie la Parla-
ment, de cãtre mai mulþi deputaþi ºi
senatori, printre care Gabriel Oprea,
Corneliu Dobriþoiu ºi Radu Stroe.
În forma depusã la Parlament, pro-
iectul prevede cã pensiile militare
sau revizuite, ale cãror cuantumuri
sunt mai mici decât cele cuvenite
pentru luna decembrie 2010, sã fie
plãtite totuºi în cuantumul cuvenit
pentru acea lunã.

Banii pentru reîntregirea pensiilor
militare au fost gãsiþi, dar plata

se va face din 2014



  cuvântul libertăţii / 3luni, 13 mai 2013 actualitate

Memoria multora e scurtă, dar asta le face bine,
aşa cum le face şi compania reciprocă. Îm urmă cu
nişte ani, nu aşa mulţi, mai exact prin octombrie
1999, am avut ceea ce la vremea respectivă s-a nu-
mit „scandalul manualelor”.  Sacrificarea eroilor şi
a multor evenimente, în spiritul „noii istorii”, cum
afirma şi Lucian Boia, nu a fost deloc o soluţie in-
spirată. Cel mai înjurat manual de istorie a fost cel
coordonat de un anume Sorin Mitu (Editura Sig-
ma), cu proeminente opţiuni politice, şi asupra aces-
tuia s-a revărsat întreaga mânie. Iar printre cei mai
vehemenţi politicieni ai vremii s-a aflat şi senato-
rul Sergiu Nicolaescu, stins recent din viaţă, în cali-
tatea sa de regizor al unor filme de propagandă a
regimului comunist, al căror mesaj naţionalist are
efecte şi astăzi. Printre acestea şi „Mihai Viteazul”
(premierea a avut loc la 13 februarie 1971). S-a pus
problema ca manualul de istorie al lui Sorin Mitu
pentru ultima clasă de liceu, altminteri excentric,
să fie ars în piaţa publică, dar inclusiv moţiunea
care solicita retragerea acestuia a fost respinsă.
Guvernul Radu Vasile n-a căzut din cauza istoriei,
dar s-a făcut ţăndări la puţin timp, când premier a
fost numit Mugur Isărescu. Oricum, s-a reţinut
ceva: GDS şi majoritatea membrilor Facultăţii de
istorie din Bucureşti s-au pronunţat, în toiul pole-
micii aprinse, pentru respectarea profesionalismu-
lui şi a dreptului la exprimare necenzurată. Acade-
mia Română s-a alătura corului denigrator, lansând
ideea ca manualele să fie vizate „de cei mai înţe-
lepţi dintre noi”, ca un recurs la autoritate. Reac-
ţiile „anti-Mitu”, justificate în bună măsură, ple-
cau de la superficialitatea cu care era abordată an-
vergura domnitorului Mihai Viteazul, „personajul
preferat al istoricilor români”. Din păcate, nici ma-
nualele apărute la alte edituri (Humanitas, RAO şi
All) nu erau scutite de erori şi contradicţii, prezen-

Ce ne spune
istoricul Lucian Boia

În subtitlul „Un mit naţional:
Mihai Viteazul”, al cărţii sale „Is-
torie şi mit în conştiinţa româ-
nească”, istoric ul Luc ian Boia,
extrem de controversat după ulti-
mul său eseu „De ce este România
altfel”, ne spune că domnitorul care
a reuş it să stăpâneasc ă, pentru
scurt timp, la 1599-1600, cele trei
ţări reunite trei veacuri mai târziu,
a început să fie receptat ca unifi-
cator abia spre mijlocului secolu-
lui al XIX-lea. În istoriografia cro-
nicărească a veacului al XVII-lea
şi chiar mai târziu, spre 1800, la
Şcoala ardeleană, lipseşte cu de-
săvârşire o asemenea interpretare.
La Miron Costin, Mihai Viteazul se
află în postura de cuceritor al Ar-
dealului şi Moldovei, „pricină de
multe vărsări de sânge între creş-
tini”, de altfel puţin apreciate chiar
de munteni. „Să urâse muntenilor
cu domnia lui Mihai Vodă, tot cu
oşti şi războaie”. Să fi fost Mihai
Viteazul la 1600 „mai patriot” de-
cât erudiţii cronicari de la sfârşitul
secolului al XVII-lea?, se întreba
autorul. Nici Şcoala ardeleană, că-
reia conştiinţa naţională româneas-
că din veacul al XIX-lea îi dato-
rează atât de mult, nu face pasul

MIRCEA CANŢĂR

tând un Mihai Viteazul confuz, încât s-a acreditat
ideea că singurul manual conceput într-un spirit di-
ferit a fost cel apărut sub îndrumarea istoricului
Ioan Scurtu, de la Facultatea de istorie a Universi-
tăţii Bucureşti. Mihai Viteazul i-a unit într-adevăr
pe români, dar nu la 1600, ci postum, la 1918. Aşa
cum opinează Lucian Boia în cartea sa, bine primi-
tă, „Istorie şi mit în conştiinţa românească” (Ed. Hu-
manitas, 2011), „o istorie unică este o utopie”, dar
şi prea multe voci pe o temă delicată, generoasă,
spunem noi, nu pot genera decât o confuzie de ne-
descris. Chiar dacă o concluzie precum aceea că
„nu avem ce învăţa de la Ştefan cel Mare şi Mi-
hai Viteazul şi nici măcar de la oamenii politici ai
perioadei interbelice,  fiindcă problemele prezen-
tului se rezolvă cu mijloacele prezentului şi din
perspectiva prezentului” merită discutată. Fiind-
că, de pildă, pentru istoricul C.C. Giurescu isto-
ria avea menirea de a întreţine „sentimentele de
mândrie naţională şi de absolută încredere în vi-
itorul poporului şi statului nostru” („Istoria ro-
mânilor din cele mai vechi timpuri până la moar-
tea regelui Ferdinand I”, Ed. Cugetarea, 1943).
Neîndoielnic, obiectivitatea istoricilor s-a dovedit
imposibilă. Ea a flotat permanent. Când efeme-
rul rector al Universităţii Bucureşti P.P. Panai-
tescu, consacrat prin episodul său legionar, dar şi
prin „Monografia Mihai Viteazul”, evoca, pate-
tic, „clopotele de la Mănăstirea din dealul Târgo-
viştei, care îl plâng pe Mihai Vodă”, asociindu-le
cu buciumul de pe dealul Siretului, care trezeşte
numele lui Ştefan al Moldovei („Cuvântul” din
20 noiembrie 1940), fără nici o referire la Craio-
va, al cărei ban a şi fost Mihai Viteazul, atunci
suntem în faţa unei obiectivităţi istorice mutila-
te. Şi de aici pleacă toate celelalte interpretări,
unele mai discutabile decât altele.

decis iv,  încât Samuel Mic u, în
„Scurtă conştiinţă a istoriei ro-
mânilor”, scrie: „În anul 1593
(...), acesta, Mihai Vodă, carele să
zice Viteaz, foarte mare ostaşiu a
fost şi pre turci i-au bătut şi pre
ardeleni i-au biruit şi Ardealul l-
au luat şi l-au dat împăratului Ru-
dolf”. Gheorghe Şincai consacră
un spaţiu larg domniei lui Mihai şi
pune lucrurile la punct în favoarea
românilor, compunând un portret
moral avantajos lui Mihai. Nici la
bănăţeanul Damasc hin Bojinc ă
(1830), discipol al Şcolii ardelene,
nu apare ideea naţională cu adevă-
rat conturată. Abia prin Nic olae
Bălcesc u (prin lucrarea „Istoria
românilor sub Mihai Vodă Viteazul”,
începută la 1847 şi neîncheiată la
moartea sa, în 1852), eroul de la
Călugăreni se impune decisiv şi
definitiv în sensul ideii naţionale.
Ultima cruciadă

Lungmetrajul „Mihai Viteazul”,
filmul lui Sergiu Nicolaescu şi Ti-
tus Popovici, a fost consecinţa dis-
cursului din balconul Comitetului
Central al PCR din august 1968 a
încă proaspătului secretar gene-
ral, performanţa supremă a carie-
rei sale politice.  Ca orice ispravă
născută pe un fundal c onfuz şi
impur, isprava românească din

august 1986 a stârnit până la urmă
o serie de neînţelegeri şi distorsi-
uni, abia acum bine distilate de is-
toricul american Larry Watts. Pri-
mită de români ca a doua afirmare
a independenţei, după cea din 1877,
convingea atunci până şi adversa-
rii vechi ai regimului său. 120 de
actori, ne asigură filmologul Cris-
tian Tudor Popescu, pentru rolul
lui Mihai Viteazul, au trecut prin
probe, pentru ca alegerea finală să
fie tot Amza Pelea.  În Spania,
Franţa, Italia filmul a rulat sub ti-
tlul „Ultima cruciadă”, Mihai obţi-
nând recunoaştereaortodoxiei de
către împăratul Rudolf al II-lea ca
religie cu drepturi depline în regat.
Prezentarea insistentă a lui Mihai
Viteazul  ca vizionar al unirii tutu-
ror românilor este o mistificare, în
viziunea lui CTP. Şelim Paşa îl tot
întreabă: „Nu înţeleg, de ce vrei tu
mereu domnia acestei ţări amărâ-
te?”. Orice analiză lucidă a com-
portamentului politico-militar şi di-
plomatic al domnitorului român ară-
ta că scopul lui a fost mărirea ne-
contenită a puterii personale. Ceea
ce îşi dorea şi liderul comunist de
la Bucureşti.  În film, trupele lui
Mihai arată ca „armata întregului
popor”, iar la întrebarea lui Sigis-
mund Bathori „câtă oaste ai?”,
Mihai îi răspunde mândru: „Toa-

tă ţara”. Nimic mai fals.
Armata sa era una de mer-
cenari, de lefegii, plătiţi
din banii boierilor. Dova-
da c ea mai învederată că
lui Mihai nici nu i-a tre-
cut prin minte ideea unirii
este împrejurarea c ă el nu
eliberează,  c ând pune
mâna pe Ardeal, poporul
din robia în care îl ţineau
nobilii, ci le garantează
ac es tora neomeneş tile
drepturi. În Ţara Româ-
nească a legat ţăranii de
moşiile boiereşti prin legea
„aşezământul lui Mihai”, o
legare de glie îndelung co-
mentată. În fine, în perioa-
da interbelică nici un isto-
ric nu ar fi afirmat că Mi-
hai Viteazul ar fi avut în
minte un proiect de unita-
te românească. Chiar şi în
manualele şcolare este in-
firmată o asemenea pre-
zumţie. Nu are sens să
mai prelungim demonstraţia. Este
firesc să revenim la Mihai Vitea-
zul, revendicat ca simbol al Băniei,
reiterând însă un avertisment: asu-
pra unor chestiuni delicate şi cu o
încărcătură ideologică imensă de-
a lungul timpului, orice aplecare
trebuie dozată, în limitele bunei

cuviinţe şi mai ales ale deplinei apro-
fundări istorice. Când Prefectura
Dolj, ca să dăm un exemplu, îşi
trimite reprezentanţi fără nici o le-
gătură cu cartea, să aibă mesaje,
plonjarea în ridicol este garantată.
Deşi nici istoricii craioveni nu s-
au arătat la vreo notabilă înălţime.

Mihai Viteazul:
Prea zdruncinata obiectivitate



4 / cuvântul libertãþii luni, 13 mai 2013
eveniment

Reamintim cã Irinel Marian
Coandã zis Charlie, de 34 de ani,
din Craiova, preºedintele Asocia-
þiei Suporterilor Olteni ºi condu-
cãtorul facþiunii „Sezione Ultra” a
galeriei, a fost arestat preventiv
pe 16 aprilie a. c., pentru 20 de
zile, la o zi dupã ce l-a agresat pe
Costinel Antonio Ciceu, agent al
Poliþiei Locale Craiova. Inciden-
tul s-a petrecut la finalul meciului
de baschet dintre SCM U Craiova
ºi Gaz Metan Mediaº, disputat pe
15 aprilie în Sala Polivalentã din
Craiova, când, în timpul încãie-
rãrii iscate pe teren, Charlie a pã-
truns fãrã drept pe suprafaþa de

„Charlie”, 9 luni de închisoare„Charlie”, 9 luni de închisoare„Charlie”, 9 luni de închisoare„Charlie”, 9 luni de închisoare„Charlie”, 9 luni de închisoare
cu suspendare pentru ultrajcu suspendare pentru ultrajcu suspendare pentru ultrajcu suspendare pentru ultrajcu suspendare pentru ultraj

Preºedintele Asociaþiei Suporterilor Olteni ºi con-
ducãtor al facþiunii Sezione Ultra a galeriei „ªtiin-
þei” Craiova, Irinel Marian Coandã, de 34 de ani, zis
„Charlie” a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen de încercare de 2
ani ºi 9 luni pentru ultraj la poliþist local. În timpul
altercaþiei iscate la finalul meciului de baschet dintre
SCM U Craiova ºi Gaz Metan Mediaº, de pe 15 aprilie
a.c., Charlie a intrat pe teren ºi a pocnit un agent al

joc ºi l-a lovit pe agentul care se
afla în exercitarea atribuþiilor de
serviciu. Un echipaj al IJJ Dolj l-
a prins pe Charlie ºi l-a dus la
Secþia 1 Poliþie Craiova, ulterior
fiind prezentat Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova ºi in-
stanþei de judecatã cu propunere
de arestare preventivã.

În faþa anchetatorilor Irinel
Marian Coandã a recunoscut co-
miterea faptei, pe 24 aprilie a fost
trimis în judecatã, inculpatul soli-
citând instanþei sã fie judecat cu
aplicarea prevederilor art. 320
ind.1 Cod de procedurã penalã,
care prevede reducerea cu o trei-

me a limitelor de pedeapsã în ca-
zul recunoaºterii faptei. Pe 30
aprilie a.c., bãrbatul a fost con-
damnat la 9 luni de închisoare,
Judecãtoria Craiova dispunând
suspendarea sub supraveghere a
pedepsei, pe durata unui termen
de încercare de 2 ani ºi 9 luni. În
plus, Coandã are de achitat 1.200
de lei cheltuieli judiciare cãtre stat.
Instanþa a dispus punerea în liber-
tate a inculpatului, odatã cu pro-
nunþarea sentinþei, însã i-a impus
o serie de obligaþii, între care sã
se prezinte, la datele fixate la Ser-
viciul de Probaþiune; sã anunþe în
prealabil orice schimbare de do-

miciliu, reºedinþã sau locuinþã
ºi orice deplasare care depã-
ºeºte 8 zile, precum ºi întoar-
cerea; sã comunice ºi sã jus-
tifice schimbarea locului de
muncã; sã comunice infor-
maþii de naturã a putea fi con-
trolate mijloacele lui de exis-
tenþã. Judecãtorii au mai de-
cis ca, pe perioada termenu-
luid e încercare, respectiv 2
ani ºi 9 luni, craioveanul sã
nu participe ºi sã nu asiste la
nici o competiþie sau joc sportiv.

Pe laturã civilã s-a dispus dis-
jungerea cauzei, procesul conti-
nuând la Judecãtoria Craiova, ur-

mãtorul termen fiind stabilit pe 28
mai a.c, iar pe laturã penalã, sen-
tinþa poate fi atacatã cu recurs la
Curtea de Apel Craiova.

Poliþiei Locale, fiind arestat o zi mai târziu. ªi-a recu-
noscut fapta, astfel cã a fost trimis în judecatã ºi con-
damnat rapid, cu aplicarea prevederilor vizând redu-
cerea cu o treime a limitelor de pedeapsã. Sentinþa pe-
nalã a fost pronunþatã de Judecãtoria Craiova pe 30
aprilie, când Irinel Marian Coandã a fost pus în liber-
tate, însã procesul continuã pe latura civilã, iar bãrba-
tul nu are voie sã paticipe la nici un fel de competiþie
sportivã pe durata termenului de încercare.

Povestea lui Mihai Alexandru C., mino-
rul de 6 ani care a fugit de acasã, anul tre-
cut, în luna martie, ca sã scape de violen-
þele la care îl supunea chiar cea care i-a dat
viaþã, i-a ºocat pânã ºi pe anchetatori. Asta
pentru cã micuþul era plin de vânãtãi ºi urma
de arsuri din cap ºi pânã în picioare. Potri-
vit cercetãrilor efectuate de poliþiºti ºi pro-
curorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova, Florentina Bicã (de 22 de ani la
momentul comiterii faptelor), ºi-a luat ba-
gajele ºi copilul, pe Mihai Alexandru C., de
6 ani ºi s-a mutat la Costel Lucan, concu-
binul ei, în comuna Breasta, pe la sfârºitul
anului 2011. Aºa a început coºmarul pen-
tru micuþ, care a devenit þinta bãtãilor celor
doi. Sãtul de tratamentul primit, copilul a
fugit de acasã, la sfârºitul lunii martie 2012,
încercând sã ajungã la tatãl sãu, care era
bolnav, ºi a fost gãsit în autobuz de mãtuºa
sa, Ioana Sîrbu, de 38 de ani, din comuna
Predeºti. Femeia a fost cea care a alertat
autoritãþile, dupã ce copilul i-a povestit ce
pãþeºte ºi i-a arãtat rãnile, ºi l-a oprit acasã,
cu acordul reprezentanþilor Direcþiei Gene-
rale de Asistenþã Socialã ºi Protecþie a Co-
pilului (DGASPC) Dolj.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, ieri,
în jurul orei 12.00, Marin Nica, de 51 de
ani, din Craiova, în timp ce conducea un
autoturism Dacia Logan cu numãrul B-42-
MZZ pe bulevardul „1 Mai”, din municipiu,
a lovit douã persoane, soþ ºi soþie, angajate
regulamentar în traversarea strãzii, pe tre-
cerea de pietoni din zona Fabricii de Con-
fecþii. Douã ambulanþe ajunse la faþa locului
au preluat victimele ºi le-au transportat la
spital, stabilindu-se cã este vorba despre
Mircea Popa, de 64 de ani ºi Constanþa Popa,
de 60 de ani, cea din urmã fiind diagnosti-
catã cu fracturã de bazin. Poliþiºtii de la
Rutierã au ajuns la locul accidentului, l-au
testat pe ºoferul vinovat cu etilotestul, re-
zultatul fiind negativ ºi i-au întocmit dosar
penal pentru vãtãmare corporalã din culpã,
dupã cum a precizat comisar ºef Adrian
Cãpraru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Florentina Bicã, femeia de 23 de ani din comuna Breasta, jude-
catã pentru cã ºi-a bãtut ºi maltratat în mod repetat propriul fiu,
care avea 6 ani, ºi l-a lãsat ºi pe concubinul ei sã-l agreseze pe
micuþ, ºi-a aflat, vineri, 10 mai a.c., sentinþa. Magistraþii Judecã-
toriei Craiova au condamnat-o pe femeie la 3 ani de închisoare cu
executare prentru infracþiunile de rele tratamente aplicate mi-

norului ºi lovire ºi alte violenþe, concubinul ei, care este recidi-
vist, primind aceeaºi pedeapsã pentru infracþiunea de lovire ºi
alte violenþe. În plus, cei doi trebuie sã-i achite minorului, care
acum locuieºte la o mãtuºã, suma de 15.000 lei daune morale ºi
au de plãtit câte 1.300 de lei cheltuieli judiciare cãtre stat. Sentin-
þa nu este definitivã, putând fi atacatã cu recurs.

Urme de violenþã din cap
ºi pânã-n picioare pe trupul micuþului

În rechizitoriul întocmit la finalizarea
cercetãrilor, procurorii au reþinut în sar-
cina femeii faptul cã, cu intenþie, în luna
martie 2012, a exercitat repetat acte de
violenþã asupra fiului ei minor. În plus, a
adoptat o atitudine de pasivitate faþã de
actele de agresiune ale concubinului ei,
care l-a lovit repetat cu palmele ºi cu cor-
puri dure pe minor, l-a ars pe umãr cu o
brichetã încinsã, pe palme cu o rezisten-
þã supraîncãlzitã de la un reºou artizanal
ºi l-a înþepat în umãrul stâng cu vârful
unui cuþit. Ba mai mult, din declaraþiile
micuþului se pare cã cei doi, ca sã-l “pe-
depseascã”, îl trezeau ºi noapte din somn
ºi-l luau la palme. “Raportul medico-le-
gal întocmit în cauzã a confirmat prezenþa
urmelor de violenþã din cap ºi pânã în pi-
cioare, iar evaluarea psihologicã a eviden-
þiat existenþa abuzurilor fizice ºi emoþio-

nale trãite de copil. Toate aceste fapte au
pus în primejdie gravã dezvoltarea fizicã,
intelectualã ºi moralã a minorului”, ne-a
declarat la mometul trimiterii în judecatã
a celor doi, purtãtorul de cuvânt al Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Craiova,
procuror Nicolae Uncheºelu. În timpul
audierilor, atât femeia, cât ºi concubinul
ei au motivat cã minorul era neascultãtor
ºi foarte agitat ºi de aceea, din când în
când îi mai dãdeau câte o palmã.

Florentina Bicã, arestatã preventiv pe
29 martie 2012., a fost trimisã în judeca-
tã pentru rele tratamente aplicate mino-
rului ºi lovire ºi alte violenþe, starea de
arest fiind menþinutã pânã pe 20 iunie
2012, în acelaºi dosar Costel Lucan, con-
damnat pe 10 aprilie 2012 la un an de în-
chisoare cu suspendare pentru infracþi-
uni la regimul circulaþiei, fiind judecat
pentru loviri ºi alte violenþe.

Vineri, Judecãtoria Craiova a pronunþat
sentinþa, cei doi concubini fiind gãsiþi vi-

novaþi. Ambii au fost condam-
naþi la câte trei ani de închi-
soare cu executare (din pe-
deapsa aplicatã femeii urmând
sã se scadã durata arestãrii pre-
ventive), plata, în solidar, a su-
mei de 15.000 lei daune mora-
le copilului pe care l-au mal-
tratat ºi achitarea a câte 1.300
de lei cheltuieli judiciare. Atât
procurorii, cât ºi inculpaþii pot
face recurs împotriva sentin-
þei, întrucât aceasta nu este de-
finitivã.

Soþ ºi soþie accidentaþi
pe trecerea de pietoni

Douã persoane, soþ ºi soþie, au ajuns
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova ieri, la prânz, dupã ce au fost
loviþi de un Logan, în timp ce traver-
sau strada regulamentar, pe trecerea
de pietoni. Din nefericire, femeia a

fost accidentatã grav, alegându-se cu
fracturã de bazin.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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Deputatul Dascãlu a atras atenþia
vizavi de schimbãrile politice fãcute la
nivelul instituþiilor statului ºi a politizãrii
excesive a acestora. “Au fost fãcute
peste 5.000 de schimbãri în sistem, nu
s-a þinut cont dacã oamenii erau
profesioniºti. S-au fãcut schimbãri în
funcþie de clientela politicã a USL.
Chiar de la instalarea guvernului au
fost probleme cu miniºtrii, au fost
retraºi sau schimbaþi aproape jumãtate
din membrii guvernului. Toate aceste
lucruri au determinat critici foarte dure

Deputaþii democrat-liberali doljeni, Constantin
Dascãlu ºi ªtefan Stoica au susþinut ieri, la sediul
Organizaþiei Judeþene a PDL Dolj o conferinþã de

presã, în cadrul cãreia au prezentat „Raportul real al
unui an de guvernare USL realizat de Partidul Democrat

Liberal. - Mai 2012-Mai 2013, Anul declinului-”.

„S-au fãcut schimbãri fãrã sã se þinã„S-au fãcut schimbãri fãrã sã se þinã„S-au fãcut schimbãri fãrã sã se þinã„S-au fãcut schimbãri fãrã sã se þinã„S-au fãcut schimbãri fãrã sã se þinã
cont de profesionalismul oamenilor”cont de profesionalismul oamenilor”cont de profesionalismul oamenilor”cont de profesionalismul oamenilor”cont de profesionalismul oamenilor”

Restricþionarea circulaþiei rutiere se face în
urma cererii nr. 71028/2013 prin care  Asociaþia
TMUCB-MITLIV EXIM SRL solicitã eliberarea
acordului pentru restricþionarea circulaþiei rutie-
re. Acordul la aceastã solicitare a fost aprobat,
cu urmãtoarele condiþii: se vor respecta de  cãtre
constructor schema de semnalizare aºa cum a
fost   avizatã de Poliþia Rutierã precum ºi “Nor-
mele metodologice privind condiþiile de închidere
a circulaþiei ºi de instituire a restricþiilor de circu-
laþie în vederea executãrii de lucrãri în zona dru-
mului public ºi/sau pentru protejarea drumului”,
aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr.1112/411,
publicat în Monitorul Oficial nr.397/24.08.2000;
constructorul va delimita strict zona de interven-
þie ºi va asigura variante de acces  auto alterna-

Primãria municipiului Craiova anunþã restricþionarea circulaþiei rutiere pe strada Bu-
covãþ ºi pe Caracal, tronsonul cuprins între intersecþiile cu str. Ana Ipãtescu ºi cu str.
Anul 1848, în perioada13 – 27 mai a.c., în vederea executãrii lucrãrilor de reabilitare a
reþelei de alimentare cu apã prevãzute în cadrul contractului „CL1 – Extinderea ºi rea-
bilitarea reþelelor de alimentare cu apã ºi canalizare în Municipiul Craiova”-Obiect 1.

Omul Guvernului la
Dolj, Marius Deca, nu e
„opãrit” între picioare,
cum s-ar putea crede, de
aºa ceva n-ar zâmbi
voluptos. Pozeazã doar
artistic, ca Van Damme la
tinereþe. Tocmai coborâ-
se „de pe cal” la hipo-
dromul din Parcul „Nico-
lae Romanescu” ºi rãmã-
sese rãscãiat. Ca bun
orator ce se revendicã în

Doljul e trist, Marius Deca – vesel.Doljul e trist, Marius Deca – vesel.Doljul e trist, Marius Deca – vesel.Doljul e trist, Marius Deca – vesel.Doljul e trist, Marius Deca – vesel.
Nu s-ar putea invers?Nu s-ar putea invers?Nu s-ar putea invers?Nu s-ar putea invers?Nu s-ar putea invers?

tive pentru locatari, sau pentru eventuale situaþii
de urgenþã; constructorul rãspunde civil, adminis-
trativ, contravenþional sau penal (dupã caz) pen-
tru eventualele evenimente rutiere sau pagube ma-
teriale datorate desfãºurãrii lucrãrilor, semnalizãrii
ºi delimitãrii necorespunzãtoare a acestora, sau
nemenþinerii ºi neasigurãrii semnalizãrii rutiere pe
întreaga perioadã de desfãºurare a lucrãrilor; con-
structorul va solicita  asistenþã de specialitate din
partea deþinãtorilor de reþele de utilitãþi, în vede-
rea executãri lucrãrilor;

Lucrãrile se vor finaliza pânã la data de
27.05.2013, datã la care se va reface suprafaþa
carosabilului ºi se va permite accesul autovehi-
culelor pe sectoarele de drum respective.

MARIN TURCITU

CV-ul propriu. Oricum,
buna lui dispoziþie con-
trasteazã cu a majoritãþii
populaþiei judeþului Dolj,
în care, dupã un ºomaj
destul de amar, de pro-
porþii e vorba, se coche-
teazã ºi cu o secetã
înfricoºãtoare. Motive de
bunã dispoziþie n-ar prea
fi. Dupã ce s-a ocupat
asiduu de „deszãpezire”
ºi apoi de ameninþãtoarea

ieºire din matcã a Dunã-
rii, cãscând gura de pe
malul românesc al aces-
teia, asta ar mai trebui,
ca Marius Deca, funcþio-
nar public „pe fals”, sã
devinã ºi... obsedat de
secetã. ªi sã raporteze el
la Guvern... cum merg
irigaþiile, date pe mâna
mult prea competentului
Iulian Bucur, de la con-
servatori. (M.C.)

din partea Uniunii Europene, comunitã-
þii internaþionale, au determinat schim-
barea cursului leu/euro. De asemenea,
au fost atacuri deschise asupra siste-
mului judiciar din România, asupra
procurorilor ºi au pus semne de între-

bare asupra existenþei
statului de drept sau nu”, a
declarat deputatul Con-
stantin Dascãlu.

ªtefan Stoica : „Avem
peste 4.500 de firme în
insolvenþã”

Tot despre declinul
economiei româneºti a vorbit în cadrul
aceleiaºi conferinþe de presã ºi depu-
tatul ªtefan Stoica. “Avem peste
4.500 de firme în insolvenþã iar numã-
rul locurilor de muncã a scãzut foarte
mult. Este o guvernare a dublului-

limbaj, a incompetenþei, atât la nivel
central cât ºi local. Au venit în faþa
cetãþenilor ºi au spus cã o sã curgã
lapte ºi miere, au spus foarte multe
minciuni ºi acum ne prezintã cu
aroganþã procentul de 70 % din
voturile de la alegeri dar care le-au
obþinut pe minciunã. În ultimul an de
guvernare al USL nu au fost manageri
privaþi aºa cum s-a promis în campa-
nie deºi PDL a lãsat cadrul legislativ
necesar ºi în aceastã perioadã au
crescut arieratele acestor companii
ale statului”, a mai spus ªtefan Stoica.

MARGA BULUGEAN
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Zi festivã a fost ieri ºi la Poiana
Mare. Localnicii þin Sãrbãtoarea
Salcâmului de când se ºtiu ºi, de
fiecare datã, participarea este una
numeroasã. Desfãºuratã într-un

Luna mai pare a fi preferatã de auto-
ritãþile locale din judeþul Dolj pentru or-
ganizarea unor evenimente festive pre-
cum zilele comunelor sau, dupã caz, ale
oraºelor. Dacã mai þinem cont cã, tot în
aceastã perioadã au loc ºi sãrbãtori deja

tradiþionale, cum ar fi cea a salcâmului
sau a bujorului, se poate trage conclu-
zia cã ultima lunã de primãvarã este una
plinã de petrecere ºi voie bunã. În plus,
în acest an, la Craiova, a avut loc pri-
ma ediþie a Zilelor „Mihai Viteazul”,

care a culminat cu reeditarea bãtãliei
de la Cãlugãreni, pe Hipodromul din
Parcul „Nicolae Romanescu”. La Po-
iana Mare ºi Desa a fost sãrbãtoritã
Ziua Salcâmului, în timp ce la Calafat
ºi Filiaºi au avut loc Zilele oraºului.

PAGINÃ realizatã de MARIN TURCITU ºi RADU ILICEANU

La Craiova, Zilele „Mihai Vitea-
zul” au continuat sâmbãtã seara cu
cel mai aºteptat eveniment, simula-
rea bãtãliei de la Cãlugãreni. Peste
10.000 de craioveni, prezenþi pe Hi-
podromul din Parcul „Nicolae Ro-
manescu”, au gustat din plin spec-
tacolul în aer liber oferit de actori,
dar ºi de cei mai buni cascadori din

10.000 de craioveni au asistat
la reeditarea Bãtãliei de la Cãlugãreni

România. Efectele
speciale ºi scenele
de luptã au fost ur-
mãrite cu sufletul la
gurã de spectatori,
care au aplaudat
fiecare moment.
Organizatorii au în-
cercat sã redea cât
mai fidel condiþiile
de luptã cu salve
de tun, corturi de
campanie, arme ºi

uniforme militare de sfârºit de secol
XVI. Au ridicat chiar ºi un pod, de
pe care, la fel ca în urmã cu mai
bine de 400 de ani, Sinan Paºa a cã-
zut ºi ºi-a pierdut dinþii, spre amuza-
mentul celor prezenþi. Apreciat a fost
ºi jocul actorilor, în frunte cu Ion
Besoiu, Nataºa Raab, Maria Buzã,
Vlad Miriþã, Radu Pietreanu sau Va-

sile Calofir.
„Simularea bãtãliei de la Cãlugã-

reni a ieºit excelent! 10 000 de cra-
ioveni au savurat piesa presãratã cu
glume ºi efecte speciale. Mi s-a pã-
rut un spectacol foarte frumos. Cred
cã este o manifestare care ne aduce
falã. Este primul spectacol din Cra-
iova la care participã mii de oameni,
mi-a plãcut foarte mult. Mi-au plã-
cut foarte mult scenele de luptã, sunt
sigurã cã ºi copiii le-au apreciat. Cred
cã am stabilit ºi un record de public
prezent la un spectacol”, a declarat
Lia Olguþa Vasilescu, primarul mu-
nicipiului Craiova.

Zilele „Mihai Viteazul” s-au înche-
iat, ieri searã, cu un carnaval al dan-
sului ºi costumelor medievale ºi un
Concert extraordinar susþinut de
Orchestra Simfonicã a Filarmonicii
„Oltenia”.

Un alt oraº doljean care la sfârºit
de sãptãmânã a sãrbãtorit a fost
Municipiul Calafat. Ca de fiecare
datã, ºi anul acesta, programul  spec-
tacolelor a fost unul variat pentru a
acoperi un segment cât mai mare de
public. Cele mai importante momen-
te au fost, cu siguranþã, cele de sâm-
bãtã ºi duminicã, atunci când pe sce-
na amplasatã în Centrul civic au ur-
cat Fly Project, Loredana, Corina,
Sylvie ºi Andra.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a participat, sâm-
bãtã, la Calafat la un concert de
muzicã de camerã, susþinut de Sep-
tetul „Contempo” al Filarmonicii
„Oltenia” Craiova, eveniment orga-
nizat la Muzeul de Artã din Calafat,
cu prilejul celei de-a XXII-a ediþie a
Zilelor Municipiului.

„Sunt onorat sã particip la o nouã
ediþie a Zilelor Municipiului Calafat,
aºa cum o fac aproa-
pe în fiecare an. Si-
gur cã în aceastã pe-
rioadã foarte multe lo-
calitãþi îmbracã stra-
ie de sãrbãtoare, însã
am ales sã vin la
dumneavoastrã, la
Calafat, pentru a vã
prezenta respectul pe
care vi-l port ºi pen-
tru cã, sentimental,
sunt mai aproape de
acest municipiu. La

Ion Prioteasa: „Sunt onorat
sã particip la o nouã ediþie

a Zilelor Municipiului Calafat”
ceas aniversar doresc sã transmit ca-
lafetenilor cele mai sincere urãri de
sãnãtate, prosperitate, realizãri pro-
fesionale, precum ºi un cãlduros-
 « La mulþi ani !», iar Primãriei Ca-
lafat ºi Consiliului Local succes în
realizarea tuturor proiectelor pe care
ºi le-au propus!”, a declarat preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

La rândul sãu, primarul de la Ca-
lafat, Mircea Guþã, s-a declarat foarte
mulþumit de manifestrãrile din acest
an: „Am avut alãturi de noi delegaþii
de sârbi, bulgari, olandezi, care sunt
încântaþi de ceea ce au vãzut la noi.
De la an la an, organizarea este tot
mai bunã, iar artiºtii pe mãsura eve-
nimentului. Ne declarãm mulþumiþi
ºi sperãm sã dezvoltãm câteva pro-
iecte cu colegii din Serbia, Bulgaria,
Olanda ºi Italia, care s-au arãtat foar-
te deschiºi la o colaborare”.

La fel ca la Poiana Mare ºi lo-
calnicii din comuna Desa þin la tra-
diþie ºi la acest sfârºit de sãptãmâ-
nã au lãsat grijile cotidiene deopar-
te pentru a participa la sãrbãtoarea
intitulatã „Floare de salcâm”. At-
mosfera de sãrbãtoare a fost în-
treþinutã de Emil Pondilã cu Tara-

Atmosferã de sãrbãtoare la Desa
ful ºi Sanda Argint. Pe lista de in-
vitaþi a autoritãþilor locale s-au re-
gãsit ministrul Mihai Voicu, depu-
tatul Ionuþ Stroe, senatorul Mario
Ovidiu Oprea ºi pe preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa.

„De obicei prezenþa este foarte
mare, dar în acest
an fiind sãrbãtoa-
re ºi la Poiana
Mare ºi la Calafat
cred cã numãrul
participanþilor va fi
mai mic. Am ales
sã organizãm în
acelaºi timp sãrbã-
toarea pentru cã
sãptãmâna viitoare
nu cred cã salcâ-
mii ar mai fi avut
floare”, a afirmat
Iulian Bâlteanu,
primarul Comunei
Desa.

Tot la acest sfârºitul sãptãmânii
au avut loc ºi Zilele oraºului Filiaºi.
La spectacolul care a avut loc sâm-
bãtã seara în centrul localitãþii au
participat peste 2.500 de filiºeni,
cel mai mare succes avându-l Radu
Ille ºi HI-Q. Ieri seara au fost încã
ºi mai mulþi participanþi, printre
invitaþii care au urcat pe scenã
numãrându-se Costinel Mitroi,
Paula Simbrian, Elena Carmen
Duicã, Cristian Bãnãþeanu, AMI,
What’s Up ºi Andreea Bãnicã. În-
chiderea oficialã a Zilelor Filiaºu-
lui 2013 a fost însoþitã de un spec-
taculos  foc de artificii.

„Soliºtii ºi-au fãcut treaba foar-

Radu Ille ºi HI-Q, artiºti cu lipici la publicul din Filiaºi
te bine, fiind apreciaþi de public la
adevãrata lor valoare. Duminicã
seara cred cã vor
fi ºi mai mulþi par-
ticipanþi, pentru cã
oamenii sunt atraºi
de focul de artifi-
cii care în fiecare
an este unul spec-
taculos. Aºteptãm
sã ne viziteze pre-
fectul judeþului,
preºedintele Con-
siliului Judeþean
Dolj, Ion Priotea-
sa, ºi primarii din
localitãþile înveci-

nate”, a precizat ieri, Nicolae Stãn-
cioi, primarul oraºului Filiaºi.

Primar Poiana Mare: „De când mã ºtiu eu
s-a sãrbãtorit salcâmul la Poiana Mare”

cadru natural deosebit, într-o fru-
moasã poianã înconjuratã de sal-
câmi, tradiþionala petrecere câmpe-
neascã a adunat la un loc peste 2.000
de locuitori din localitate, dar ºi din

împrejurimi. La eve-
niment erau aºtepta-
te ieri ºi oficialitãþi în
frunte cu preºedinte-
le Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prio-
teasa, dar ºi deputaþi,
senatori ºi directori
de instituþii decon-
centrate.

„Anul acesta am
preferat sã avem o
sãrbãtoare mai liniº-
titã, fãrã cheltuieli

mari. De aceea nu vom avea lãu-
tari care sã cânte. În schimb sunt
tot felul de comercianþi, care au la
vânzare produse pentru toate gus-
turile. Dacã mã întrebaþi la a câta
ediþie este aceastã sãrbãtoare nu aº
putea sã vã spun exact. De când
mã ºtiu eu s-a sãrbãtorit salcâmul
la Poiana Mare. Þin minte cã eram
mic ºi veneam cu pãrinþii la aceas-
tã sãrbãtoare. Aºteptãm sã fim ono-
raþi cu prezenþa ºi de oficialitãþi. A
confirmat prezenþa domnul preºe-
dinte al Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, ºi cred cã vor veni
ºi deputaþi, senatori ºi directori de
deconcentrate”, a precizat Marin
Vintilã, primarul comunei Poiana
Mare.

Doljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurtDoljul pe scurt, foarte pe scurt



luni, 13 mai 2013 cuvântul libertăţii / 7economie

 Preşedintele PDL Dolj a sem-
nalat jurnaliştilor faptul că acest
guvern conduce ţara doar de la
televizor, iar în rest sunt doar pro-
misiune deşarte şi vorbe goale,
fără niciun fel de acoperire. „Au
existat foarte multe promisiuni în
campania de la alegerile parla-
mentare de anul trecut. Sunt con-
vins că oamenii aveau nişte aş-
teptări şi au văzut şi ei cum stau
lucrurile. După părerea mea este
cea mai slabă guvernare de până
acum. Sunt două etape ale gu-
vernării: prima parte în care au
distrus imaginea României în ex-
terior şi a doua parte, o guver-
nare făcută prin imagine la tele-
vizor, cu vorbe goale, cu tot felul
de subiecte false aruncate pe
piaţă”, a mai spus europarlamen-
tarul Marinescu.
„După părerea mea, acolo, se
ţinteşte banul public”

Vicepreşedintele Grupului Po-
pularilor Europeni a reluat şi sub-
iectul legat de infrastructura ju-
deţului Dolj, punând pentru a nu
ştiu câta oară aceeaşi întrebare.
“Care sunt demersurile celor 15
parlamentari USL, ale preşedin-
telui CJ Dolj şi primarului Lia Ol-
guţa Vasilescu pentru Centura de
Sud a Craiovei?”. Marinescu spu-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:
Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

„Autostrada Craiova-Piteşti are ca miză doar
exproprierile care presupun sume mari de bani”
Europarlamentarul Marian Jean Marinescu a susţinut ieri, la sediul
Organizaţiei Judeţene a PDL Dolj, o conferinţă de presă, în cadrul
căreia a analizat nerealizările  guvernului Ponta, după un an de la
instalarea acestuia la Palatul Victoria şi modul în care a fost mani-
pulat şi minţit poporul în campania electorală din iarna anului
trecut. Marinescu a vorbit şi despre autostrada Craiova-Piteşti,
despre interesele imobiliare din jurul acestui proiect, dar şi despre
modul în care se vor taxa maşinile pe aceste tronsoane de drum.

ne că pentru acest proiect a
existat finanţare şi că anul trecut
s-au transferat banii de la inves-
tiţii la activităţi sociale. Preşedin-
tele PDL Dolj susţine că proiec-
tul autostrăzii Craiova-Piteşti are
ca miză doar exproprierile care
presupun sume mari de bani care
se vor duce în buzunarelor „băie-
ţilor deştepţi” din afacerile imo-
biliare.  “Eu vă spun de pe acum,
la Craiova-Piteşti nu e vorba de
drum, e vorba de sutele de mili-
oane de euro pe care le va da sta-
tul pe exproprieri şi după ceva
timp se va constata că nu se poa-
te realiza aşa ceva. După păre-
rea mea, acolo, se ţinteşte banul
public necesar pentru terenuri.
Banii ăia îi va da statul pentru că
atunci când vor concesiona lucra-
rea, terenul îl va da statul”, a mai
spus Marian Jean Marinescu. 
Întârziere de două luni

Simultan cu declaraţiile euro-
parlamentarului Marian Jean Ma-
rinescu, de la Craiova, pe margi-
nea aceluiaşi subiect, legat de au-
tostrada Craiova-Piteşti, a vorbit
şi Dan Şova, ministrul delegat
pentru Proiecte de Infrastructu-
ră de Interes Naţional şi Investiţii
Străine la emisiunea “După 20 de
ani”, difuzată ieri de Pro TV. Şova

a spus cu această
ocazie că proiectul
va fi gata până la
alegerile din 2016.
“Sunt trei proiecte
de concesiune:
Comarnic - Bra-
şov, centura Sud şi Craiova - Pi-
teşti, toate sunt în derulare. Au-
tostrada Craiova - Piteşti este în-
târziată cu două luni faţă de cele-
lalte două. Noi am spus că de-
semnăm câştigătorul în octombrie
la Comarnic, în noiembrie la cen-
tura Sud şi în decembrie la Cra-
iova - Piteşti. Toate ar trebui să
se termine  până la alegerile din
2016”, a spus ministrul Şova. Pen-
tru construcţia drumului expres/
autostrăzii Craiova - Piteşti au de-
pus oferte un consorţiu românesc
format din companiile Spedition
UMB şi Tehnostrade şi asocieri-
le străine Obrascon Huarte Lain
- OHL ZS din Spania, China Com-
munications Construction Com-
pany - Dogus Insaat Ve Ticaret
(Turcia) - Egis Projects (Franţa),

Strabag (Austria) - Vinci (Fran-
ţa) - Aktor (Grecia) şi Impregilo
- Salini din Italia.
Taxele sunt şi nu prea...

Şova a vorbit tot la ProTV şi
despre sistemul de taxare a ma-
şinilor care vor circula pe auto-

străzile din
România şi va
presupune mai
multe mecanis-
me, cum ar fi vi-
nieta, taxa elec-
tronică prin tele-
fonul mobil sau
codul de bare pus
pe parbriz şi se va
aplica odată cu
darea în folosinţă a autostrăzii.
Ministrul delegat pentru Proiecte
de Infrastructură de Interes Na-
ţional a respins modelul de taxa-
re cu barieră, pe motiv că duce la
aglomeraţie, iar în plus nu este
agreat nici de investitorii care vor
concesiona aceste autostrăzi. În-
trebat de jurnaliştii de la ProTV
când se vor institui aceste taxe

pe autostrăzile realizate în conce-
siune, ministrul a răspuns: “Pe
cele aflate în concesiune, vom
plăti taxă de la momentul dării în
folosinţă”.  Autostrăzile pe care
se va circula cu taxă vor fi Co-
marnic-Braşov, Craiova-Piteşti şi
Centura Sud.

Şova spune că tot statul
e de bază

Dan Şova a vorbit şi despre
situaţia în care concesionarii nu
vor obţine încasări suficiente pen-
tru întreţinerea şi reabilitarea dru-
murilor, va interveni statul cu plă-
ţile de disponibilitate. “Dacă nu
vor fi suficiente încasări, aici in-
tervine statul cu ceea ce se nu-
meşte plată de disponibilitate,
Când faci un asemenea contract,
porneşti de la o ipoteză simplă.
Faci un model financiar, care are
la bază un studiu de trafic”, a
subliniat Ministrul delegat pentru
Proiecte de Infrastructură de In-
teres Naţional, la aceeaşi emisi-
une TV. Şova a spus că în ceea
ce priveşte autostrada Craiova-
Piteşti, aceasta se află amplasa-
tă în zonă industrială. “Se face
Craiova - Piteşti tocmai ca să
poată ajunge toată industria din
sudul ţării în port la Constanţa,
deci va avea trafic. Bun, deci
faci modelul financiar pe taxe.
Şi spui: „Domnule, noi evaluăm
că se va încasa atâta”. Şi apoi
se face un model de risc. Vine
banca şi spune: „S-ar putea să
nu încasezi atâta şi luăm risc
40%”. Cine îl acoperă? Îl aco-
peră statul, prin plata de disponi-
bilitate. Adică, în ipoteza în care
ăla nu-şi acoperă cheltuielie, vine
statul şi îi dă diferenţa’’, a argu-
mentat Şova.

Dan Şova
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Elevii doljeni care doresc
sã urmeze un liceu cu pro-
fil vocaþional vor intra în
febra examenelor, înscrie-
rile pentru susþinerea pro-
belor se vor face în perioa-
da 27-29 mai. Evaluarea ele-
vilor care opteazã pentru
specializãrile vocaþionale va
avea loc în perioada 30 mai
- 1 iunie. Astfel, la Colegiul
„ªtefan Odobleja “, vor
susþine testãrile cunoºtinþe-
lor de limbi moderne, la Liceul de Artã „Marin Sorescu “- probele
care vizeazã artele ºi muzica, la Seminarul Teologic Ortodox „Gri-
gorie Teologul “ºi Liceul Adventist - pentru clasele de teologie, iar
la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Triºcu “se vor organiza
probele de aptitudini pentru clasele acestui liceu ºi pentru clasele
vocaþionale de la Colegiul Tehnic „Energetic “, Liceul Tehnologic
Auto din Craiova, Colegiul „Nicolae Titulescu “, Liceul CFR.

Pentru judeþul Dolj, Ministerul Educaþiei a aprobat 5.852 de lo-
curi în clasa a IX-a, aproximativ 209 clase, din care 89 pentru
învãþãmântul teoretic, 107 pentru învãþãmântul tehnic ºi 13 pentru
învãþãmântul vocaþional.

Probele de aptitudini
la liceele vocaþionale
se dau la sfârºitul lunii mai

Departamentul de Limbi
Moderne Aplicate, din ca-
drul Universitãþii din Craio-
va, va organiza în aceastã
lunã „Sãptãmâna limbilor
strãine”, ediþia I.

Deschiderea oficialã va
începe pe 22 mai cu o ex-
poziþie ºi prezentare de pos-
tere cu tema „Anul cetãþea-
nului european”. Pe 23 mai
se vor desfãºura simulãri de
examene de limbi strãine, pe 24 mai-Interacþiune culturalã în limbaje
specializate, iar festivitatea de premiere va avea loc pe 25 mai 2013.
Manifestarea se va desfãºura la sediul nou al Facultãþii de Drept.

“Sãptãmâna limbilor strãine”,
prima ediþie la Universitatea
din Craiova

Uniunea Studenþilor din
România (USR) continuã sã
identifice problemele din sis-
temul educaþional românesc
pentru a genera soluþii.

Astfel, organizaþiile stu-
denþeºti din Craiova, mem-
bre ale USR - Asociaþia Stu-
denþilor din Facultatea de
Economie ºi Administrarea Afacerilor (ASFEEA), Asociaþia Studenþi-
lor de la Facultatea de Educaþie Fizica si Sport (ASFEFSK), Asociaþia
Studenþilor din Facultatea de ªtiinþe Sociale (ASFIG), EESTEC Cra-
iova, Organizaþia Studenþilor Farmaciºti (OSF), Societatea Studenþi-
lor Mediciniºti din Craiova (SSMC) ºi Societatea Studenþilor Stoma-
tologi (SSS) -, lanseazã tuturor studenþilor provocarea de a lua parte
la dezbaterea regionalã intitulatã “Calitatea educaþiei ºi nevoile sociale
ale studenþilor”, care este organizatã în cadrul celei de-a VI-a ediþii a
Congresului Studenþilor din România – Un nou model de societate
pentru TINEri. Dezbaterea se desfãºoarã marþi, 14 mai, începând cu
ora 14.00, la Casa de Culturã a Studenþilor din Craiova

Raportul întâlnirii va fi prezentat Ministerului Educaþiei Naþionale la
plenara Congresului Studenþilor din România, pe 18 mai 2013.

“Calitatea educaþiei ºi nevoile
sociale ale studenþilor”,
dezbatere regionalã
o organizaþiilor studenþeºti

În perioada aprilie - mai 2013,
în ºapte instituþii de învãþãmânt
preuniversitar din sudul judeþu-
lui Dolj, se desfãºoarã acþiuni de
educaþie ecologicã sub genericul
“Natura cel mai bun profesor”.
Aceastã activitate este parte a
proiectului “Managementul inte-
grat al ariei naturale protejate de
importanþã comunitarã ROSPA
0074 Maglavit”, implementat de
cãtre compania Butterfly Effect
ºi partenerii sãi: Muzeul Olteniei
Craiova ºi Asociaþia “Salvaþi
Dunãrea ºi Delta”.

 Proiectul “Managementul
integrat al ariei naturale prote-
jate de importanþã comunitarã
ROSPA 0074 Maglavit” urmã-
reºte protecþia ºi îmbunãtãþirea
biodiversitãþii, conºtientizarea
ºi educarea publicului privind
importanþa conservãrii specii-
lor de importanta comunitara în
aria protejatã Maglavit prin
acþiuni de informare ºi educa-
þie ecologicã.

În cadrul activitãþii de educa-

þie ecologicã “Natura cel mai
bun profesor” se fac prezentãri
multimedia, iar elevii aflã cât
mai multe informaþii privind aria
naturalã protejatã, precum ºi
speciile ºi habitatele de interes
naþional ºi comunitar din aria na-
turalã protejatã Maglavit.

Dupã ce pe 25 aprilie acþiu-

nea s-a desfãºurat în ºcolile din
Maglavit ºi Cetate, marþi, 14
mai, este rândul unitãþilor de în-
vãþãmânt din Calafat. Acþiunea
continuã ºi joi, 16 mai, la ºcoli-
le din Poiana Mare, Desa. Eve-
nimentele sunt organizate cu
sprijinul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

“Natura, cel mai bun profesor!”,
pentru elevii doljeni

Liderii elevilor din România
s-au întâlnit la sfârºitul lunii
aprilie în cadrul  Adunãrii Ge-
nerale Extraordinare a Consi-
liului Naþional al Elevilor
(CNE) la Cluj-Napoca, la eve-
niment luând parte preºedinþii
consiliilor judeþene ale elevilor,
precum ºi membrii Comisiei de
Revizuire a Regulamentului de
Organizare ºi Funcþionare al
Consiliului Naþional al Elevilor.
Din partea Consiliului Jude-
þean al Elevilor Dolj, la întâl-
nire a luat parte ºi Bianca

Barbu preºedintele organizaþie
în judeþul nostru.

În urma Adunãrii Generale
Extraordinare a CNE, repre-
zentanþii elevilor au finalizat
Statutul Elevului, documentul
care prevede drepturile ºi obli-
gaþiile elevilor, urmând a fi îna-
intat Ministerului Educaþiei
Naþionale pentru a fi adoptat.
Statutul Elevului a fost realizat
în conformitate cu prevederile
Declaraþiei Drepturilor Copilu-
lui ºi ale Omului, dupã modelul
Statutului Studentului.

De asemenea, în cadrul Adu-
nãrii Generale s-a stabilit Sta-
tegia de Implementare a Politi-
cilor Educaþionale la nivel naþi-
onl, strategie care urmãreºte
patru direcþii de dezvoltare a sis-
temului educaþional, totodatã in-
dicatori de evaluare a învãþã-
mântului preuniversitar: sistemul
de evaluare, conslierea psiho-
pedagogicã, politicile sociale ºi
dotarea în educaþie. Participan-
þii au analizat cele patru direcþii
de dezvoltare, au identificat pro-
blemele, cauzele, efectele ºi

soluþiile, urmând a fi adoptate o
serie de poziþii publice, propu-
nerile elevilor fiind totodatã pre-
zentate ºi comunicate Ministe-
rului Educaþiei Naþionale.

Statutul Elevului a fost finalizat

Totodatã, membrii Consiliului
Naþional el Elevilor au adoptat
rezoluþia de aderare a Consiliu-
lui Naþional al Elevilor la The
Organising Bureau of European
School Student Unions (OBES-
SU), platformã a organizaþiilor
elevilor la nivel european, ºi au

stabilit agenda activitãþilor, res-
pectiv proiectelor care urmea-
zã a fi implementate prin inter-
mediul structurilor Consiliului
Elevilor în urmãtoarea perioa-
dã. “Reprezentanþii elevilor au
demonstrat cã meritã sã fie vo-
cea colegilor lor! În urma Adu-
nãrii Generale a CNE am reu-
ºit sã finalizãm Statului Elevu-
lui, un document care a trecut
prin mâna multor generaþii ºi
pentru care urmeazã efectuarea
unor demersuri în vederea apro-
bãrii documentului de cãtre

Ministerul Educaþiei Naþionale.
Evenimentul s-a dovedit a fi un
bun prilej pentru participanþi, în
vederea schimbului de bune
practici ºi idei, miza fiind edu-
caþia non-formalã, dar ºi eva-
luarea calitãþii învãþãmântului
preuniversitar, modalitãþile de
lucru reprezentând un bun exer-
ciþiu democratic care contribu-
ie la formarea unor cetãþeni 
mai buni pentru socitatea româ-
neascã”, a afirmat Preºedinte-
le Consiliului Naþional al Elevi-
lor, Iulia Miron.

Adunarea Generalã ExtraordinarãAdunarea Generalã ExtraordinarãAdunarea Generalã ExtraordinarãAdunarea Generalã ExtraordinarãAdunarea Generalã Extraordinarã
a Consiliului Naþional al Elevilora Consiliului Naþional al Elevilora Consiliului Naþional al Elevilora Consiliului Naþional al Elevilora Consiliului Naþional al Elevilor
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Cea mai recentã viziune regizoralã a
operei „Traviata”, de Giuseppe Verdi, pre-
zentatã de Teatrul Liric „Elena Teodorini”
în premierã în februarie 2009, aparþine re-
gizorilor artistici Tamas Ferkay (Austria)
ºi Arabela Tãnase, care au realizat ºi de-
corurile. Coregrafia este poartã semnãtu-
ra lui Francisc Valkay, iar costumele sunt
creaþia lui Rãsvan Drãgãnescu.

În rolul Alfredo se va afla Teodor
Ilincãi, absolvent al Universitãþii de
Muzicã din Bucureºti – specializarea
Muzicã Bizantinã, promoþia 2006, an din
care a devenit solist al Operei Naþionale
din capitalã. Între colaborãrile sale cu
nume importante ale liricii mondiale se
numãrã cea cu celebra sopranã Angela
Gheorghiu, alãturi de care a concertat
în 2011 la Valladolid (Spania). La Craio-
va, tenorul va evolua dupã o apariþie la
Royal Festival Hall din Londra (10 mai)
ºi înaintea altor importante evenimente
muzicale la Ateneul Român (18 mai),
Opera Naþionalã Bucureºti („Boema” –
23 mai), Hamburgische Staatsoper, Ger-
mania („Faust” – 4 ºi 7 iunie), Teatro
Municipal de Santiago, Chile („Romeo
ºi Julieta” – 20, 25, 27 ºi 30 iulie) º.a.

Operã în trei acte (patru tablouri), pe
un libret de Francesco Maria Piave,
dupã romanul „Dama cu camelii” de
Alexandre Dumas-fiul, „Traviata” îi va
aduce în scenã pe soprana Diana Þu-
gui (Violetta Valéry), baritonul ªtefan

În anul 1848, Alexandre Dumas-fiul a
publicat „Dama cu camelii”, roman puter-
nic autobiografic, care a servit apoi ca sur-
sã de inspiraþie pentru libretul operei lui Giu-
seppe Verdi, „La Traviata”, cu singura di-
ferenþã cã, în operã, personajul feminin apa-
re sub numele de Violetta Valery. Dintr-un
roman celebru s-a nãscut o operã nu mai
puþin celebrã, a cãrei acþiune se petrece în
Parisul anilor 1850 ºi a cãrei premierã a avut
loc pe 6 martie 1853, la Teatro La Fenice,
din Veneþia.

Unul dintre cei mai valoroºi tineri
tenori români, cu o extraordinarã ca-
rierã internaþionalã, Teodor Ilincãi se
va afla, sãptãmâna aceasta, pe scena
Teatrului Liric „Elena Teodorini”, în
spectacolul cu opera „Traviata”, de Giu-
seppe Verdi. Reprezentaþia va avea loc
joi, 16 mai, de la ora 19.00, sub condu-
cerea muzicalã a lui Giovanni Froio
(Italia) ºi cu o excelentã distribuþie, în

care se regãsesc soliºti ai Operei Naþi-
onale ºi Teatrului de Operetã „Ion Da-
cian” din Bucureºti. Teodor Ilincãi evo-
lueazã la Craiova dupã ce un alt repu-
tat tenor, cu o impresionantã carierã
în þarã ºi peste hotare, Bogdan Mihai,
a fãcut joia trecutã, pe aceeaºi scenã a
Teatrului Liric „Elena Teodorini”, un
rol îndelung aplaudat în „Bãrbierul din
Sevilla” de Gioacchino Rossini.

Tenorul Teodor Ilincãi (30 de ani) este originar din
localitatea Mãlini, judeþul Suceava. În anul 2006 a
devenit solist al Operei Naþionale din Bucureºti, unde
ºi-a fãcut debutul cu rolul Ionicã din „Motanul în-
cãlþat” de Cornel Trãilescu. În acelaºi an a obþinut o
bursã oferitã de CEE Musiktheater din Viena, care s-
a prelungit de la an la an, graþie aptitudinilor vocale ºi

muzicale deosebite, dar ºi studiului ne-
întrerupt. Debutul sãu internaþional, care
a fost un veritabil succes, a avut loc  în
ianuarie 2009 pe scena Operei din Ham-
burg, unde a interpretat rolul MacDuff
din opera „Macbeth” de G. Verdi, as-
tãzi Teodor Ilincãi fiind aplaudat pe cele
mai importante scene ale lumii. Pânã în
2014, artistul este invitat sã cânte la
operele din Monte Carlo, Hamburg, Vie-
na, Berlin, Toulouse, Santiago de Chile,
Londra, Paris etc. Calitatea vocii ºi mu-
zicalitatea sa l-au plasat pe primul loc în
cadrul concursului de tenori din Szcze-
cin – Polonia (2008). În 2009 i-au fost
oferite douã distincþii importante:  So-
listul anului, decernat în cadrul Galei

Premiilor VIP, ºi Premiul „Ludovic Spiess” oferit de
Forumul Muzical Român, urmând ca în anul 2010 sã
fie onorat cu Premiul „In memoriam Iosif Sava” pen-
tru activitatea pe anul 2009, oferit de Radio România
Cultural. Tot în 2010 s-a clasat pe locul al II-lea la
Concursul Internaþional de canto „Francisco Viñas”
din Barcelona.În zilele de 16-17 mai la Chiºinãu ºi

18-19 mai la Iaºi se va desfãºura cea de-
a V-a ediþie a Festivalului Internatio-
nal de Poezie „Grigore Vieru”, adresat
iubitorilor de poezie, poeþilor de limbã
românã din lume, dar ºi traducãtorilor
din literatura românã. Evenimentul pune

în prim-plan atât opera poetului Grigore
Vieru, cât ºi contribuþia generaþiei de
scriitori afirmaþi în anii ’60 ai secolului
trecut. De asemenea, festivalul promo-
veazã debutul literar al tinerilor autori
prin concursul de poezie „Grigore
Vieru”. Organizator este Institutul
Cultural Român „Mihai Eminescu” la
Chiºinãu, care va acorda „Marele Premiu
pentru Poezie” ºi va susþine prezenþa
actorului Eusebiu ªtefãnescu ºi a
naistului Gheorghe Zamfir în cadrul
evenimentului. Co-organizatori sunt
Centrul cultural-ºtiinþific „Grigore Vieru”
Chiºinãu, Asociaþia Culturalã „Feed-
back” Iaºi, Biblioteca Naþionalã pentru
Copii „Ion Creangã” Chiºinãu, iar
parteneri – Ministerul Culturii al Repu-
blicii Moldova, Ministerul Culturii din
România, Academia de ªtiinþe a Republi-
cii Moldova, Primãriile municipiilor
Chiºinãu ºi Iaºi.

Festivalul Internaþional
de Poezie „Grigore Vieru”,

ediþia a V-a

Alexander Balanescu s-a nãscut la Bu-
cureºti, în 1954, dar a plecat din Româ-
nia, împreunã cu familia, în 1969, emi-
grând în Israel, iar doi ani mai târziu ºi-a
stabilit reºedinþa în Marea Britanie. ªi-a
fãcut studiile la renumite ºcoli de muzicã
din Ierusalim, New York ºi Londra, iar
astãzi este considerat unul dintre cei mai
vizionari violoniºti contemporani ºi un pro-
lific compozitor.

Cvartetul pe care l-a înfiinþat încã din
1987 a colaborat cu muzicienii principali ai
avangardei britanice, iar datoritã succesu-
lui la public ºi manierei neconvenþionale de
prezentare a muzicii a fost ales pentru a
cânta în deschiderea turneului Pet Shop
Boys din 1989, pe Stadionul Wembley, în
faþa a 10.000 de persoane. Multe dintre

Compozitorul ºi violonistul Alexander Balanescu

revine la Filarmonica „Oltenia”
Concert simfonic extraordinar, pe data de 24 mai, la Filarmonica „Oltenia”,

susþinut de Orchestra Simfonicã (dirijor: Constantin Grigore) ºi solistul Alexan-
der Balanescu. Reputatul compozitor ºi violonist de avangardã s-a aflat pentru
prima oarã la Craiova pe 13 februarie a.c., cu prilejul unui recital în cadrul cãruia
a interpretat douã compoziþii proprii: Winter Variations ºi Studies for Miriam. ªi de
aceastã datã muzicianul va oferi publicului o lucrare a sa în primã audiþie în
România – „Lorenzaccio” pentru vioarã ºi orchestrã, alãturi de o primã audiþie la
Craiova – „Fratres” pentru vioarã ºi orchestrã, de Arvo Pärt, ºi de Sarabandã, gigã,
badinerie, de Arcangelo Corelli. Biletele s-au pus în vânzare la Agenþia Filarmoni-
cii „Oltenia”, la preþul de 15 lei (8 lei pentru elevi, studenþi ºi pensionari), concer-
tul fiind inclus în abonament.

creaþiile sale aduc un tribut muzicii balca-
nice ºi româneºti: are în repertoriu lucrãri
moderne aparþinând lui Bela Bartok, iar unul
dintre cele mai cunoscute albume ale sale a
fost dedicat spiritului Mariei Tãnase.

Încã din februarie a.c. Alexander Bala-
nescu a mãrturisit cã are, împreunã cu Fi-
larmonica „Oltenia”, câteva proiecte în
acest an: un concert simfonic, în premie-
rã absolutã, în luna mai, ºi un altul în toam-
nã. Nu a exclus nici un spectacol aici îm-
preunã cu cântãreaþa Ada Milea, în aceas-
tã formulã de duo remarcabil ajungând
pânã acum cu „The Island” / „Insula” în
SUA ºi în mai multe þãri din Europa.

De asemenea, Alexander Balanescu a
precizat, cu acelaºi prilej, cã intenþioneazã
sã prezinte la Craiova spectacolul multi-

media „Maria T” – care dã ºi titlul unuia
dintre albumele sale, lansat în 2005 –, re-
alizat împreunã cu artistul Klaus Oberma-
ier ºi inspirat din melodiile pe care Maria
Tãnase le-a fãcut celebre, dar ºi din viaþa
ºi personalitatea acesteia. Show-ul Cvar-
tetului Balanescu ar putea avea loc în ca-
drul celei de-a XXII-a ediþii a Festivalului-
concurs Naþional al Interpreþilor Cântecu-
lui Popular Românesc „Maria Tãnase”,
care va fi organizatã la Craiova în aceastã
toamnã.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ignat – solist al Operei Naþionale Bu-
cureºti (Giorgio Germont), mezzoso-
prana Raluca Ciocã – Teatrul de Ope-
retã „Ion Dacian” din Bucureºti (Flora
Bervoix), tenorul Ion Sandu Filip (Gas-
ton de Létorières), baºii Ioan Cherata
(Baronul Duphol), Dragoº Drãnicea-
nu (Doctorul Grenvil) ºi ªtefan Bonk
– debut (Marchizul de Obigny), Gabriel
Marciu (Comisionarul), Andreea

Leonte Vasile (Annina), Marian Dã-
buleanu (Giuseppe), cãrora li se alãtu-
rã soliºtii de balet Eva ªtefãnescu ºi Ni-
colae Popa. Îºi vor da concursul Corul
ºi Orchestra Teatrului Liric „Elena Teo-
dorini” – maestru de cor  Lelia Candoi,
concert-maestru  Dan Bozgan.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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COMENTAR IU

Fostul premier socialist bul-
gar Serghei Staniºev (foto), li-
derul Partidului Socialiºtilor
Europeni (PES), a anunþat la
sfârºitul sãptãmânii cã inten-
þioneazã sã îl dea în judecatã
pentru calomnie pe fostul mi-
nistru Þvetan Þvetanov, mem-

bru al formaþiunii conserva-
toare GERB. În urmã cu câ-
teva zile, în contextul campa-
niei electorale pentru alege-
rile parlamentare de ieri, din
Bulgaria, Þvetanov a sesizat
Procuratura Generalã, acu-
zându-l pe Staniºev cã a fost

ales lider al PES dupã ce ar
fi oferit mitã 116 milioane de
leva (aproximativ 58 de mili-
oane de euro). Staniºev a de-
clarat cã este dispus sã sem-
neze o declaraþie prin care sã
renunþe în mod voluntar la
imunitate parlamentarã dupã

scrutinul de ieri, pen-
tru a f i  cercetat  în
acest caz, subliniind
cã este  vorba de o
campanie de discredi-
tare orchestratã  de
adversarii politici din
cadrul GERB. Ime-
diat, în apãrarea lui
Staniºev a sãrit pre-
mierul social-demo-
cra t  român,  Vic tor
Ponta, care, într-un
comunicat remis sâm-
bãtã ,  a  precizat  cã
„acuzaþiile aduse de
cãtre fostul ministru
bulgar Þsvetan Þsve-
tanov la adresa lide-

rului PES, Serghei Stanisev,
nu sunt mai mult decât sim-
ple neadevãruri venite pe fon-
dul luptei electorale din Bul-
garia. Este pur ºi simplu ridi-
col sã susþii cã ocuparea unei
funcþii atât de prestigioase
precum preºedintele Partidu-
lui Socialiºtilor Europeni poa-
te fi influenþatã în vreun fel,
în afara practicilor democra-
t ice .  Este  o  acuzaþ ie  care
aduce ofense întregii familii
social-democrate europene ºi
politicii moderne europene,
deopotrivã. Se cunosc tensi-
unile specifice unei campanii
electorale, însa nu existã scu-
ze atunci când se ajunge la
astfel de atacuri nedemne,
care intrã în contradicþie cu
valorile Uniunii Europene. Am
încredere cã asemenea con-
flicte sterile vor fi puse deo-
parte, pentru a asigura o des-
faºurare liniºtitã ºi corectã a
alegerilor din Bulgaria”.

StaniºevStaniºevStaniºevStaniºevStaniºev, acuzat de un oponent bulgar, acuzat de un oponent bulgar, acuzat de un oponent bulgar, acuzat de un oponent bulgar, acuzat de un oponent bulgar
cã a dat mitã pentru a fi preºedinte Pcã a dat mitã pentru a fi preºedinte Pcã a dat mitã pentru a fi preºedinte Pcã a dat mitã pentru a fi preºedinte Pcã a dat mitã pentru a fi preºedinte PESESESESES

Patru explozii, provocate de
maºini-capcanã, au avut loc
sâmbãtã într-un sat din sudul
Turciei, la frontiera cu Siria,
anunþã postul turc NTV. Bi-
lanþul atentatelor depãºeºte 40
de morþi, afirmã ministrul turc
de Interne, Muammer Guler,
citat  de ziarul „Hurriyet”.
„Cel puþin 40 de persoane au
fost ucise, alte 100 au fost
rãnite”, a declarat Muammer
Güler. Bilanþul precedent era
de 18 morþi ºi 22 de rãniþi.
Siria se confruntã, de peste
doi ani, cu revolte reprimate
violent ºi cu confruntãri arma-
te între serviciile de securita-
te subordonate regimului Bas-
har al-Assad ºi forþele milita-

Patru exploz i i ,  produse într-o
local i tate turcã situatã la frontiera

cu Siria: cel puþin 40 de morþi
Justiþia din Guatemala l-a

condamnat, vineri, pe fostul
dictator Efrain Rios Montt,
în vârstã de 86 de ani, la 80
de ani de închisoare, 50
pentru genocid ºi 30 pentru
crime de rãzboi. „Actele lui
Jose Efrain Rios Montt
corespund genocidului, (...)
iar pedeapsa care îi cores-
punde trebuie aplicatã”, a
declarat judecãtoarea Jaz-
min Barrios în cursul lecturii
verdictului, la care acuzatul
poate face apel. Îmbrãcat
într-un costum sobru, fostul
dictator a ascultat impasibil
anunþul. Judecãtoarea a mai
solicitat revocarea plasãrii
sale în domiciliu forþat, care

Fostul  dictator din Guatemala,
condamnat la 80 de ani  de
închisoare pentru genocid

a început în 2012, ºi încarce-
rarea acestuia. În cursul
preºedinþiei sale, între 1982
ºi 1983, scurtã, însã foarte
durã, au fost executate cele
mai grave crime împotriva
indigenilor din timpul rãzbo-
iului civil care a durat 36 de
ani, fiind masacraþi de cãtre
armatã 1.771 de indieni de
etnie maya ºi ixil în districtul
Quiche (nord). Montt este
primul preºedinte sud-
american care este condam-
nat pentru genocid. Anterior,
acesta ºi-a declarat nevino-
vãþia: „Nu am avut niciodatã
intenþia, obiectivul de a
distruge o etnie (...). Nu am
comis genocid”.

re ale opoziþiei. Bilanþul aces-
tor confruntãri este, potrivit
estimãrilor ONU, de peste
70.000 de morþi. În cursul
unui dialog cu utilizatorii or-
ganizat  de reþeaua socialã
Google+, televiziunea NBC
News ºi Departamentul de
Stat, secretarul de stat John
Kerry a denunþat „lucrurile
teribile pe care le-a fãcut re-
gimul (n.r.  -  preºedintelui
s i r i an  Bashar  a l -Assad) ,
prin voinþa sa de a ucide între
70.000 ºi 100.000 de persoa-
ne din propriul sãu popor,
prin faptul cã a recurs la gaz,
pentru care considerãm cã
avem dovezi solide privind
utilizarea sa”.

Partidul fostului premier Nawaz Sharif
(foto) a revendicat, sâmbãtã seara, vic-
toria formaþiunii sale în scrutinul parla-
mentar din Pakistan, invitând adversarii
politici sã coopereze pentru rezolvarea
problemelor þãrii. Potrivit proiecþiilor te-
leviziunilor pakistaneze, Liga Musulmanã
(PML-N), condusã de Sharif, are un
avans considerabil în faþa principalilor ad-
versari, Miºcarea pentru Justiþie (PTI),
condusã de fosta legendã a crichetului,
Imran Khan, ºi a Partidului Poporului Pa-
kistanez (PPP). Partidul lui Imran Khan
ºi-a recunoscut înfrângerea, felicitându-l
pe Nawaz Sharif. Participarea la alegeri-
le legislative desfãºurate sâmbãtã a fost
de „aproximativ 60%”, cea mai ridicatã
ratã din 1977, a anunþat ieri dimineaþã
Comisia electoralã (ECP), potrivit AFP.
Peste 86 de milioane de pakistanezi au fost
chemaþi sã aleagã deputaþii din Parlamen-
tul federal ºi adunãrile provinciale în ca-

drul unui scrutin considerat istoric pentru
consolidarea democraþiei într-o þarã în
care, de la crearea sa, în 1947, militarii
au rãsturnat trei guverne civile. Electo-
ratul pakistanez, nemulþumit de criza ener-
geticã ce paralizeazã economia þãrii ºi de
atentatele frecvente, s-a deplasat în nu-
mãr mare la vot în Punjab, provincie în
care se aflã mai mult de jumãtate din cir-
cumscripþiile þãrii. Participarea la vot pã-
rea foarte entuziastã ºi la Islamabad, în
Karachi, Lahore ºi Peshawar, fiind redu-
sã în provincia Balucistan, afectatã frec-
vent de violenþe. Talibanii pakistanezi, ad-
versari ai acestui scrutin, pe care l-au
considerat cã nu respectã legile islamu-
lui, au pus în aplicare ameninþãrile cã vor
comite atentate asupra birourilor de vot,
provocând moartea a 26 de persoane, însã
fãrã sã reuºeascã sã împiedice desfãºu-
rarea lui. În total, cinci atentate au avut
loc sâmbãtã în Pakistan în ziua votului.

Alegeri sângeroase în Pakistan, câºtigate
de formaþiunea fostului premier, Nawaz Sharif

Siria ºi Hezbollah ameninþã
cã vor deschide un front
împotriva Israelului

Preºedintele sirian, Bashar al-
Assad, ºi liderul miºcãrii Hezbol-
lah, Hassan Nasrallah, ameninþã
cã vor redeschide un nou „front
de rezistenþã” împotriva Israelu-
lui, în zona Înãlþimilor Golan, ca
reacþie la raidurile aeriene
israeliene ºi pe fondul situaþiei
conflictuale din Siria. Bashar al-
Assad ºi tatãl sãu, Hafez al-
Assad, au pãstrat armistiþiul
patru decenii în zona Podiºului
Golan, aflat sub controlul
Israelului, în pofida stãrii de
rãzboi dintre cele douã þãri. Dar,
dupã raidurile aeriene efectuate
de Israel în Siria sãptãmâna
trecutã, al-Assad a ameninþat,
potrivit presei libaneze ºi israe-
liene, cã va transforma Înãlþimi-
le Golan într-un „front de
rezistenþã”, sugerând cã a
ordonat grupãrilor subordonate
sã lanseze atacuri împotriva
statului evreu. La rândul sãu,
aliatul Damascului, Hassan
Nasrallah, a promis cã va
intensifica atacurile pentru
„eliberarea Podiºului Golan”.
Coreea de Nord se considerã
din nou provocatã militar
de SUA

Coreea de Nord a calificat,
ieri, drept o „gravã provocare”
sosirea, sâmbãtã, în largul Coreei
de Sud, a unui grup naval al
marinei americane, condus de
port-avionul US Nimitz, pentru
efectuarea de noi manevre,
informeazã AFP. Grupul include
distrugãtoare ºi nave de patrula-
re, cu 64 de avioane la bord,
care vor participa în urmãtoarele
zile la exerciþii comune efectuate
de SUA ºi Coreea de Sud, la
douã sãptãmâni de la încheierea
manevrelor anuale, care au
provocat, de asemenea, indignare
la Phenian. Comisia nord-
coreeanã pentru reunificarea
paºnicã a Coreei, însãrcinatã cu
afaceri intercoreene, a avertizat
cã „aceste exerciþii navale
comune, ce implicã cel mai
modern armament, între care un
portavion nuclear, constituie un
ºantaj vicios ºi demonstreazã cã
voinþa lor de a ne invada a atins
un nivel iresponsabil”.
China: 27 de mineri
ºi-au pierdut viaþa într-o
explozie în minã

Autoritãþile au anunþat cã 27
de mineri au fost uciºi într-o
explozie produsã, sâmbãtã dupã-
amiazã, într-o minã de cãrbune
din sud-vestul Chinei, a informat
ieri Associated Press. Biroul de
siguranþã a muncii din provincia
Sichuan a anunþat cã 108 mineri
lucrau în subteran când s-a
produs accidentul. Din cele 81 de
persoane salvate, 6 au fost grav
rãnite ºi 9 au suferit rãni minore.
Cu mai puþin de 24 de ore
înainte, o altã explozie s-a
produs la o minã din provincia
Guizhou, sud-vestul Chinei, unde
au murit 12 persoane. În minele
din China se înregistreazã cele
mai grave accidente din lume,
menþioneazã AP.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
D.G.F.P.Dolj - Administratia Finantelor Pu-
blice Bailesti scoate la licitatie publica
urmatoarele bunuri mobile si imobile
apartinind urmatorilor debitori: I. I. Ber-
ceanu Dan Liviu din localitatea Afumati
CF-26546384 in data de 23.05.2013 ora
11 urmatoarele bunuri: 1) semanatoare
SC 3.6 C(SUP 29) -  3.085 lei. SC Sfintul
Patru SRL din localitatea Bailesti str.
Eternitatii nr. 21A CF-25836517 in data
de 24.05.2013 ora 11 urmatoarle bunuri:
1) cosuri metalice gunoi (15 buc) – 194
lei/buc. Cioanoiri Toni Tanase din locali-
tatea Bailesti str. Ana Ipatescu nr. 66 CNP
in data de 27.05.2013 ora 11 urmatoarle
bunuri: 1) autoutilitara Dacia – 4.300 lei.
Afumatu Cornel din localitatea Galicea
Mare str. 1 Mai nr. 46 CNP in data de
28.05.2013 ora 11 urmatoarle bunuri: 1)
motociclu QONGQI – 830 lei. Preturile nu
includ TVA. Invitam pe cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor, sa instiin-
teze despre aceasta organul de execu-
tare inainte de data stabilita pentru van-
zare. Licitatia se va tine la sediul AFPM
Bailesti, la ora   11 iar vinzarea se va face
conform OG nr. 92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
numai catre cei care nu au obligatii fis-
cale restante. Pentru participarea la lici-
tatie ofertantii depun, cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei, respective
22.05.2013; 23.05.2013; 24.05.2013;
27.05.2013 urmatoarele documente: a)
oferta de cumparare; b) dovada platii ta-
xei de participare sau o scrisoare de
garantie bancara, reprezentind 10% din
pretul de pornire a licitatie, in contul con-
tul RO37TREZ2925067XXX000742, cod
fiscal 4554416, deschis la Trezoreria Bai-
lesti c) imputernicirea persoanei care il
reprezinta pe ofernat; d) pentru persoa-
nele juridice de nationalitate romana,
copie de pe certificatul unic de inregis-
trare eliberat de oficiul registrul comer-
tului; e)pentru persoanele juridice strai-
ne, copie de pe actul de inmatriculare in
limba romana; f) pentru persoanele fizi-
ce romane, copie de pe actul de identifi-
care; g) pentru persoanele fizice strai-
ne, copie de pe pasaport; h) dovada,
emisa de creditorii fiscali, ca nu are obli-
gatii fiscale restante. Relatii suplimen-
tare la telefon 0251/312.169 sau la se-
diul AFPM Bailesti str. Victoriei nr. 42.

DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PUBLI-
CE DOLJ-ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PU-
BLICE CALAFAT, organizeazã licitatie publi-
cã la  SEDIUL din GHEORGHE DOJA, NR 3 în
data de 24.05.2013, ora 10, pentru bunul imo-
bil apartinind lui SC I.P.S.A. S.R.L., POIANA
MARE, CF 8171928.Bunurile imobile licitate
sunt: 1) teren intravilan in suprafata de 6031
mp. la pret de 20505 lei situat in Poiana Mare,
str. Toamnei, nr. 166, jud. Dolj, 2) imobil ate-
lier mecanic format din: corp cladire atelier
mecanic la pretul de 22899 lei; Vanzarea se
efectueaza in bloc. Invitãm pe cei care pre-
tind vreun drept asupra acestor bunuri, sã
înºtiinþeze despre aceasta AFPM CALAFAT,
inainte de data stabilitã pentru vînzare, men-
þionatã mai sus. Pentru participarea la licita-
þie, ofertanþii trebuie sã depunã cu cel puþin
o zi înainte de data licitatiei, urmãtoarele do-
cumente: a) oferta de cumpãrare, b) dovada
depunerii taxei de participare sau a consti-
tuirii garanþiei sub forma scrisorii de garan-
þie bancarã, reprezentînd 10% din preþul de
pornire al licitaþiei in contul RO2-
6TREZ2935067XXX000490 la Trezoreria Ca-
lafat, c) împuternicirea persoanei care îl re-
prezintã pe ofertant, d) pentru persoanele ju-
ridice de naþionalitate românã, copie de pe
certificatul unic de inregistrare, eliberat de
Oficiul Registrului Comerþului; e) pentru per-
soanele juridice strãine,actul de înmatricu-
lare tradus în limba românã; f) pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de
identitate, g) pentru persoanele fizice strãi-
ne, copie de pe paºaport, dovada emisã de
organele fiscale, cã nu are obligaþii fiscale
restante faþã de acestea; i) invitãm pe toþi cei
care pretind un drept asupra bunurilor, sã
înºtiinþeze despre aceasta organul de exe-
cutare înainte de data stabilitã pentru vânza-
re, j) invitãm pe cei interesaþi în cumpãrarea
bunurilor sã se prezinte la termenul de vãn-
zare la locul fixat în acest scop ºi pânã la
acest termen sã prezinte oferte de cumpãra-
re; k) publicaþia de vânzare se va afiºa la
13.05.2013. Licitaþia începe de la cel mai mare
preþ din ofertele de cumpãrare scrise, dacã
acesta este superior preþului de pornire la
licitaþie, iar în caz contrar incepe de la acest
din urmã preþ. Adjudecarea se face în favoa-
rea participantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decît preþul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofertanþi-
lor care nu s-au prezentat la licitatie, celui
care a refuzat incheierea procesului verbal
de adjudecare, precum si adjudecatarului
care nu a plãtit preþul. Pentru relaþiisuplimen-
tare vã puteþi adresa la sediul ADMINISTRA-
ÞIEI  FINANÞELOR PUBLICE CALAFAT, str. GH.
DOJA, nr. 3 sau la telefon: 0251/231611.

DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PUBLI-
CE DOLJ - ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PU-
BLICE CALAFAT, organizeazã licitatie publi-
cã la  SEDIUL din GHEORGHE DOJA, NR. 3 în
data de 23.05.2013, ora 10, pentru bunul mobil
apartinind lui SC ANGES TRANSLOGISTIC
IMPEX S.R.L., POIANA MARE, CF 22607144.
Bunul mobil licitat: autoutilitara marca Mer-
cedes-Benz, tip VITO 112 CDI pretul de por-
nire la licitatie 5160 lei, excusiv TVA. Invitãm
pe cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri, sã înºtiinþeze despre aceasta
AFPM CALAFAT, inainte de data stabilitã pen-
tru vînzare, menþionatã mai sus. Pentru par-
ticiparea la licitaþie, ofertanþii trebuie sã de-
punã cu cel puþin o zi înainte de data licita-
tiei, urmãtoarele documente: a) oferta de
cumpãrare, b) dovada depunerii taxei de par-
ticipare sau a constituirii garanþiei sub for-
ma scrisorii de garanþie bancarã, reprezen-
tînd 10% din preþul de pornire al licitaþiei in
contul RO26TREZ2935067XXX000490 la Tre-
zoreria Calafat, c) împuternicirea persoanei
care îl reprezintã pe ofertant, d) pentru per-
soanele juridice de naþionalitate românã, co-
pie de pe certificatul unic de inregistrare, eli-
berat de Oficiul Registrului Comerþului; e)
pentru persoanele juridice strãine, actul de
înmatriculare tradus în limba românã; f) pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate, g) pentru persoanele fizi-
ce strãine, copie de pe paºaport, dovada emi-
sã de organele fiscale, cã nu are obligaþii fis-
cale restante faþã de acestea; i) invitãm pe
toþi cei care pretind un drept asupra bunuri-
lor, sã înºtiinþeze despre aceasta organul de
executare înainte de data stabilitã pentru
vânzare, j) invitãm pe cei interesaþi în cum-
pãrarea bunurilor sã se prezinte la termenul
de vãnzare la locul fixat în acest scop ºi pânã
la acest termen sã prezinte oferte de cumpã-
rare; k) publicaþia de vânzare se va afiºa la
13.05.2013. Licitaþia începe de la cel mai mare
preþ din ofertele de cumpãrare scrise, dacã
acesta este superior preþului de pornire la
licitaþie, iar în caz contrar incepe de la acest
din urmã preþ. Adjudecarea se face în favoa-
rea participantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decît preþul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofertanþi-
lor care nu s-au prezentat la licitatie, celui
care a refuzat incheierea procesului verbal
de adjudecare, precum si adjudecatarului
care nu a plãtit preþul. Pentru relaþiisuplimen-
tare vã puteþi adresa la sediul ADMINISTRA-
ÞIEI  FINANÞELOR PUBLICE CALAFAT, str. GH.
DOJA, nr. 3 sau la telefon: 0251/231611.

Anunþul tãu!
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CERERI SERVICIU

Solicit angajare, secreta-
riat, administraþie. Tele-
fon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii
de Ingineria Mediului în
Horticulturã, cu experi-
enþã în domeniul vân-
zãrii de materiale de
construcþii, caut loc de
muncã în aceste do-
menii. Telefon: 0351/
802.028.
Doamnã serioasã caut
de lucru ca menajerã.
Telefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
SC Dumatrucks Vi SRL,
angajazã 8 (opt) opera-
tori utilaje. Informaþii su-
plimentare la telefon:
0251/339.421.
FAMILIE serioasã cãu-
tãm bonã internã pen-
tru Canada, pentru o pe-
rioadã de minim 6 luni,
pentru îngrijirea unui
bãiat de 5 ani. Telefon:
0763/663.193.
Caut restaurator mobi-
lã veche lemn masiv.
Telefon: 0745/602.422.
Caut femeie internã pen-
tru ajutor gospodãrie.
Telefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Atelier de creaþie ºi croi-
torie la comandã anga-
jeazã modelieri cu ex-
perienþã. Telefon: 0760/
652.522.

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate de contabi-
litate presteazã servi-
cii de calitate la preþ
avantajos. Telefon:
0766/379.545.

RAIKKO ROOF VINDE
ÞIGLÃ METALICÃ LA
PREÞ DE PRODUCÃ-
TOR, 5,5 EURO/MP.
MONTÃM ÞIGLÃ ME-
TALICÃ TIP LINDAB,
JGHEABURI ªI BUR-
LANE REPARAÞII ACO-
PERIªURI + PLACÃRI
POLISTIREN, DUL-
GHERIE. OFERIM CER-
TIFICAT DE GARANÞIE,
PREÞ AVANTAJOS.
EXECUTÃM ORICE
FEL DE LUCRÃRI LA
CASE. DISCOUNT
10%.TELEFON: 0740/
519.461; 0762/014.352.
EXECUTÃM dulgherii,
învelitor toate tipurile de
tablã, curãþãm jgheaburi
ºi reparãm. Telefon:
0748/417.501.
Înfiinþare societãþi ºi aso-
ciaþii. Telefon: 0761/
633.118; 0766/000.580.
Servicii de vidanjare. Te-
lefon: 0748/210.827;
0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului. 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. Te-
lefon: 0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/307.962.

VÂND APARTAMENT
2 CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELE-
FON: 0763/265.251.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
cart. Rovine zona J-uri,
47 mii Euro negociabil.
Telefon: 0766/360.302,
0763/679.696.
3 - 4 CAMERE
Particular, 4 camere, 4
balcoane, ultracentral.
Telefon: 0724/804.875.
La Filiaºi vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate ºi casã + teren.
Telefon: 0766/577.828.
Vând apartament 3 ca-
mere, Slatina, zona
ACR, parter, cu toate
dotãrile, preþ negociabil.
Telefon: 0762/620.432.
Vând apartament 4 ca-
mere decomandate.
Zonã centralã (Ciufulici).
Telefon: 0351/809.765.
Vând apartament 4 ca-
mere, Lãpuº sau
schimb cu o casã lângã
Craiova. Telefon: 0766/
483.542.

CASE
VÂND casã, Romaneºti.
Telefon: 0747/760.885.
Vând casã + teren 1329
mp, comuna Malu Mic,
în spatele ºcolii. Telefon:
0764/049.616.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
curte 38 ari, în Þigleºti,
Valea Stanciului. Telefon:
0721/502.003.
Vând proprietate Câr-
cea-Viaduct, locaþie de-
osebitã. 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 soli-
dã, zonã centralã, Agro-
nomie, 6 camere, 2 bãi,
bucãtãrie, teren 462 m2,
garaj. Telefon: 0726/
275.943.
Schimb casa D+P 6 ca-
mere 2 holuri, 2 bãi, piv-
niþã teren 1300 mp utili-
tãþi schimb cu 2 aparta-
mente. Telefon: 0761/
824.947.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 ca-
mere, 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
TEREN Catargiu, 400
mp, str. Munteniei. Tele-
fon: 0766/908.984.
Cedez 4300 mp teren
intravilan în schimbul
– garsonierã + dife-
renþã bani – la 10 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 1275 mp cu
viþã-de-vie la Cârcea,
preþ negociabil. Telefon:
0351/809.765.
Vând 2 ha pãdure comu-
na Borãscu, judeþul Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între case,
cu casã la þarã în co-
munele învecinate sau
vând. Telefon: 0763/
616.711.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 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. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªim-
nicu de Sus (600 mp de
Lacul Tanchiºtilor), nego-
ciabil. Telefon: 0351/
170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând camion Iveco, tur-
bo diesel, an fabricaþie
2008, 39000 km, nerulat
în România, motor 3500,
dublã axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil sau
alte variante. Telefon:
0748/99.55.94.
Vând Volkswagen Golf
VI culoare alb, an fabri-
caþie 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, înmatri-
culat 1800 E, negociabil.
Telefon: 0740/316.002.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil. Te-
lefon: 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
Albine – Familii puterni-
ce, cu 5-6 rame cu puiet
– Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând araci roºii, fasole,
vie 0,30-1-2  lei/buc. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Albine – familii puternice
– cu 4-5 rame cu puiet.
Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând perucã pentru dame
tunsã scurt, pãr negru.
Telefon: 0251/531.294.
Vând puieþi de viºin al-
toiþi, fructe mari puieþi de
pruni, 2 lei bucata. Tele-
fon: 0251/428.437.
SENZAÞIONAL. Filiaºi -
se vinde restaurantul DI-
VERTIS. Telefon: 0743/
055.225; 0760/653.355.
Vând bicicletã Franþa, cu
cadru genþi ionox, cau-
ciucuri noi, Cehia schim-
bãtor în torpedou pantã.
Telefon: 0351/467.841;
0762/672.086.
Vând: clocitoare, bicicle-
tã, telefon, feliator, cos-
tum Giudo copii, cear-
ceaf medicinal. Telefon:
0785/634.748; 0351/
461.140.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, diverse.
Telefon: 0762/559.132.
Vând þiglã – Jimbolia ºi
cãrãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Vând þuicã de 40 grade.
Telefon: 0745/751.558.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde

sãmânþã de floarea-
soarelui Favorit

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

Relaþii suplimentare
la telefoanele:
0251/468.159

0785/292.188

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

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

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

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

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

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

0251/522.009; 0351/407.237

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând mobilier aparta-
ment: dormitor (pat ma-
trimonial, douã noptiere,
ºifonier trei uºi, comodã,
oglindã), douã camere
tineret, mobilier bucãtã-
rie, bibliotecã, canapea
trei piese. Stare bunã,
preþ negociabil. Telefon:
0745/780.055.
Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoa-
re portocaliu, preþ foarte
bun. Telefon: 0744/
325.836; 0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând frigider Electrostar,
combinã muzicalã CMS
205, piese Dacia noi, piei
bovinã argãsite, calcula-
tor instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând faianþã micã albã –
faianþã micã roz, negocia-
bil. Telefon: 0770/334.168.
Vând maºinã de spãlat,
televizor color, frigider
clasa A. Telefon: 0742/
884.839; 0351/463.661.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MARMU-
RÃ. TELEFON: 0731/
989.215; 0251/425.651.

Vând butelii aragaz pen-
tru voiaj, arcuri spirale
pentru suspensii dublurã
la Mercedes 190D, de
epocã. Telefon: 0251/
598.518.
Vând masã lemn masiv
– ext.12 persoane, foto-
lii sculptate gen jilþ; do-
zator bere + tub CO2,
frigidere, scaun ergono-
mic, balanþã Berkel, cuier
pom, aparat telefon-fax.
Telefon: 0746/660.001.
Vând cadru metallic pen-
tru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, chiu-
vetã cu picior (ciupercã),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând set 16 piese pen-
tru gãtit etajat, econo-
mic, rapid, fãrã ulei. Ca-
dou nuntã deosebit. Te-
lefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând grâu, comuna
Terpeziþa, 1 leu/kg. Te-
lefon: 0760/191.641.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, ta-
câmuri, frigider. Telefon:
0724/512.304.

Vând canistrã aluminiu
20 litri, ansamblu ax vo-
lan cu pedaliere ºi con-
tact cu cheie Dacia 1310
nou, arzãtor încãlzire la
gaze sau butelie, arzã-
toare gaze sobã, reduc-
tor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Te-
lefon: 0757/624.843.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F
Caravan, montate cau-
ciucuri de iarnã mãrimea
175/65R 14. Preþ 100
lei/buc. Telefon: 0767/
517.023.
Vând radio, oglindã inte-
rior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi
2 oglinzi exterioare, 1 in-
terior pt. Dacia 1300. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/517.023.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini ouã-
toare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon:
0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iar-
nã 175/65 R14(82T)
M+S pneumant R cu
jenþi la 4 gãuri, preþ 700
Ron, negociabil. Telefon:
0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi
cu toc noi pentru casã,
cilindru de cupru cu þea-
vã 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 capotã motor Da-
cia 1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.

Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã, diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm. Tele-
fon: 0351/800.654.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã
jubiliarã argint 25 gr, Ca-
rol I 1881, 300 euro. Te-
lefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze, mar-
ca Anca – Pocket – Ita-
lia, în funcþiune. Telefon:
0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând grilaje geamuri,
preþ negociabil. Telefon:
0761/270.365.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ieftin centralã termi-
cã 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 plu-
titor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2
m, tãblii nou – nouþ, sal-
tea, alain delone 42-44-
46 bãrbat- fermoar- nas-
turi-tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scau-
ne. Telefon: 0768/034.443.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþio-
nare. 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 uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
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Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

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 nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re 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 apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat marca Dubet sau
Diamant. Telefon: 0745/
589.825.
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 sculp-
tat, canapea, fotolii mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri,
icoane, cãrþi poºtale,
medalii, argintãrii, sãbii,
obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon:
0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez la bloc, Calea
Bucureºti. Telefon:
0762/047.095

Primesc în gazdã, con-
diþii casã, toate utilitãþi-
le, preþ avantajos. Te-
lefon: 0746/657.647.
ÎNCHIRIEZ casã Fãcãi,
fãrã chirie, doar costurile
întreþinerii. Telefon: 0760/
428.582.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
Primesc în gazdã o fatã.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez spaþiu comer-
cial 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.
P+E pretabil pentru fir-
me, creºe, grãdiniþã co-
pii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobi-
lat, liniºte ºi igienã de-
plinã, microcentralã,
aer condiþionat. Tele-
fon: 0756/028.300,
0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobi-
latã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracen-
tral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termi-
cã, tot confortul, 250
euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Te-
lefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medicinã.
Telefon: 0770/300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, neconsuma-
tor de bãuturi alcoolice,
caut camerã cu chirie,
preferabil la casã, zona
Brestei. Preþ convenabil.
Telefon: 0740/895.691.
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MATRIMONIALE
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã co-
pii. Telefon: 0747/072.472.

Intelectual craiovean cu
vilã, pensionar, sãnãtos,
altruist, caut partenerã
compatibilã. Telefon:
0251/458.192.
Salariat, 50 de ani, nefu-
mãtor, neconsumator de
bãuturi alcoolice, caut
doamnã serioasã, fãrã
obligaþii, apropiatã de
vârstã. Telefon: 0740/
895.691.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.

Absolvenþii clasei a XII-a D,
promoþia 1983, liceul Nico-
lae Bãlcescu (astãzi Carol I),
Craiova, diriginta d-na Prof.
Olga Curelaru, sunt invitaþi
sã-i contacteze pe colegii
MARIUS MITRICA (tel.:
0761/115.246, email:
m.mitrica@romtelecom-
.ro) sau CAMELIA FLO-
RESCU (tel.: 0723/622.703
sau 0768/264.822, email:
kameliaflorescu@yahoo.-
com) pentru organizarea
întâlnirii de 30 de ani de la
absolvirea liceului (intenþio-
nam în iunie 15, anul aces-
ta 2013). Mulþumiri antici-
pate pentru promptitudine.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu docu-
mente pe numele Covei
Horea. Gãsitorului ofer
recompensã. Telefon:
0764/292.916.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Cupa Angliei era competiþia lui Costel Pan-
tilimon, care în cinci partide primise doar un
singur gol, ºi era anunþat ca titular ºi pentru
finalã. Ei bine, Roberto Mancini (foto) “s-a su-
cit”, locul sãu în poartã fiind luat de titularul de
drept al lui City, Joe Hart. N-a fost suficient
însã ca “cetãþenii” sã-ºi ºi adjudece trofeul, sin-

Blestemul lui Pantilimon!

City a pierdut Cupa Angliei în dauna modestei WiganCity a pierdut Cupa Angliei în dauna modestei WiganCity a pierdut Cupa Angliei în dauna modestei WiganCity a pierdut Cupa Angliei în dauna modestei WiganCity a pierdut Cupa Angliei în dauna modestei Wigan
Pleacã Mancini, vine Pellegrini?

gurul rãmas în joc în acest sezon, ei înclinându-
se, sâmbãtã, pe “Wembley”, în faþa lui Wigan,
formaþie aflatã pe poziþie retrogradabilã în Pre-
mier League, scor 0-1. Golul trupei pregãtite de
Roberto Martinez, aflatã la primul trofeu din
istoria clubului, a venit în prelungirile meciului
(90+1) ºi a purtat semnãtura lui Ben Watson.
City a terminat meciul în 10, Zabaleta fiind eli-
minat în minutul 84. Prin aceastã victorie, Wi-
gan ºi-a asigurat un loc în viitoarea ediþie a
Europa League.

Revenind la netitularizarea lui Pantilimon,
tehnicianul Roberto Mancini a replicat dupã
meci: “ªtiu cã Pantilimon este un portar bun,
dar aºa am vrut eu, sã schimb în finalã. ªtiu cã
va fi dezamãgit, dar asta e”.

Presa englezã apãrutã ieri a scris cã antre-
norul italian s-a rãzgândit ºi l-a taxat pe goalke-

eper-ul român pentru cã fãcuse înaintea parti-
dei niºte declaraþii care l-au deranjat. “Stafful
ºtie cã dupã finalul sezonului vreau sã plec de
la City. Nu ºtiu cu siguranþã dacã finala Cupei
va fi ultimul meu meci, dar sunt tînãr ºi aº vrea
sã evoluez mai mult. Vom discuta dupã”, decla-
rase Pantilimon, sigur de prezenþa sa ca titular
în ultimul act.

Altfel, în Regat umblã vorba cã tehnicianul
Manuel Pellegrini, care a fãcut minuni în acest
sezon de Ligã cu Malaga, l-ar putea înlocui pe
Mancini. Conform Daily Mail, chilianul are ºi
avantajul cã, dacã ar veni pe “Ettihad Sta-
dium”, nu ar face-o cu mâna goalã, ci l-ar adu-
ce dupã el ºi pe Isco, unul dintre cei mai dis-
putaþi fotbaliºti ai momentului de cãtre gru-
pãri importante precum Barcelona, Real Ma-
drid, Bayern ºi Chelsea.

Meci realmente de infarct, sâmbãtã searã,
pe “Dragao”! FC Porto a învins Benfica cu 2-1,
dupã un gol reuºit în prelungiri, ºi are practic
titlul în buzunar, cu o singurã etapã rãmasã de
jucat din Liga Sagres.

Clasicul Portugaliei, unul în care “alb-albaº-
trii” au plecat cu un deficit de douã puncte faþã
de rivala din capitalã, a fost decis de brazilianul
Kelvin, cu un gol în minutul 90+2. Pânã atunci,
oaspeþii deschiseserã scorul prin Lima (19), ega-
litatea fiind restabilitã în urma unui autogol sem-
nat de Maxi Perreira (26).

În ultima etapã, care va avea loc duminica
viitoare, Porto se va deplasa în fief-ul echipei
de pe locul al treilea, Paços de Ferreira (care nu
mai poate nici urca nici coborî în clasament), în
timp ce Benfica va primi vizita penultimei clasa-
te, Moreirense.

Ca ºi campioanã!

Porto a trecut dramatic de Benfica, deposedând-o
pe rivalã de primul loc, cu o rundã înainte de finiº

Dupã ºapte finale de cupe europene, din care
douã de Liga Campionilor, cea de-a opta a fost
cu noroc pentru Gyor ETO. Campioana Unga-
riei a câºtigat, sâmbãtã, la Veszprem, trofeul Li-
gii Campionilor, dupã ce a învins formaþia nor-
vegianã Larvik HK, scor 23-22 (13-8), ºi în man-
ºa retur a finalei competiþiei. În prima încleºta-
re, handbalistele maghiare se impuseserã la trei
goluri, 24-21.

Premierea câºtigãtoarei, dar ºi a finalistei, a
fost fãcutã de preºedintele EHF, Jean Brihault,
de preºedintele forului naþional de profil din

26 de titluri are în palmares FC Porto, ultime-
le douã cucerite în 2011 ºi 2012).

32 de campionate a cucerit pânã în prezent
Benfica, însã doar de douã ori în ultimii 18 ani
(2005 ºi 2010).

Sãpunaru, primire emoþionantã
pe „Dragao”

La marele meci de sâmbãtã a asistat ºi fostul
fotbalist al “dragonilor”, Cristi Sãpunaru, 29 de
ani, acum în Spania, la Zaragoza.

Fanii i-au fãcut o primire demnã de un ade-
vãrat idol, i-au strigat numele ºi l-au aplaudat,
iar Sãpunaru a fost profund marcat: “E impresi-
onant, am rãmas fãrã cuvinte”.

“A fi de la Porto înseamnã a fi mai puternic,
mai diciplinat, a fi învingãtor. Nu pot explica în
cuvinte. Numai cine are inima coloratã în alb-

albastru ºtie despre ce vorbesc.
Am dat totul pe teren pentru Porto, supor-

terii vor rãmâne în sufletul meu”, a declarat fun-
daºul pentru canalul oficial al clubului FC Porto,
club al cãrui tricou la îmbrãcat între 2008 ºi 2012.

HANDBAL (F)
S-a spart ghinionul!

Gyor a câºtigat în premierã un trofeu continental, chiar pe cel mai preþios, Liga Campionilor
Ungaria, Ivan Vetesi, ºi de primarul oraºului
Gyor, Zsolt Borkai.

Titlul de golgeter al sezonului 2012-2013 a
revenit tot unei unguroaice, Zsuzsanna Tomori,
de la FTC Budapesta, cu 95 de goluri, Pe locul
doi în topul celor mai bune marcatoare s-a si-
tuat Katarina Bulatovici (fostã la Oltchim, dar
care din sezonul viitor va evolua pentru Gyor)
cu 90 de goluri.

Campioana României, Oltchim, a fost elimi-
natã în semifinalele Ligii Campionilor, chiar de
câºtigãtoarea trofeului, Gyor ETO.

FC Barcelona a devenit matematic
campioanã, graþie remizei înregistrate,
sâmbãtã, în meciul Espanyol – Real
Madrid, scor 1-1.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: „U” Cluj – CSMS Iaºi / 21:30 –

FOTBAL – Liga I: Viitorul – Gloria Bistriþa.
Digi Sport 2
12:00 – TENIS ATP – Turneul de la Roma: ziua întâi.
Digi Sport 3
17:00 – FOTBAL – Liga a II-a: ACS Poli Timiºoara – FCM

Târgu Mureº / 19:00 – BASCHET (F) – Finala Ligii Naþionale
(meciul 5, ultimul, scor 2-2): CSM Târgoviºte – ICIM Arad /
23:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Sociedad – Granada.

Dolce Sport 1
19:30 – FOTBAL – Liga I: FC Braºov – CFR Cluj.
Eurosport
0:00 – CICLISM – Turul Californiei (SUA) – Etapa a doua.
Eurosport 2
19:30 – FOTBAL – Camp. Poloniei: Zaglebie Lubin –

Gornik Zabrze.

Cadou de la concitadina Espanyol

Barça s-a încoronat fãrã sã joace
Înregistrând un avans de ºapte punc-

te dupã acest joc (fãrã a lua în calcul
meciul de asearã cu Atletico), catalanii
nu mai pot fi ajunºi de “galacticii” lui
Mourinho, care mai au douã meciuri de
disputat.

Este cel de-al 22-lea titlu din istoria
Barçei, un trofeu ce vine sã încununeze
un sezon zbucimat pentru trupa lui Tito
Vilanova (foto), care a fost zdobitã de
Bayern Munchen în semifinalele Ligii
Campionilor, scor 0-7 la general.

Acesta este primul titlul pentru Tito
Vilanova din postura de principal al ca-
talanilor. Chiar ºi aºa, cei de la Real con-
tinuã sã conducã în clasamentul titluri-
lor cucerite, cu 32 de trofee.

BUNDESLIGA – ETAPA A 33-A

Bayern – Augsburg 3-0
Schalke – Stuttgart 1-2
(La gazde, Ciprian Marica a fost rezervã. De cealaltã

parte, Alexandru Maxim a fost titular, evoluând pânã în
minutul 83)

Leverkusen – Hannover 3-1
Wolfsburg – Dortmund 3-3
Werder – Frankfurt 1-1
Hoffenheim – Hamburg 1-4
Mainz – M’gladbach 2-4
Furth – Freiburg 1-2
Dusseldorf – Nurnberg 1-2
1. Bayern 88 10. Wolfsb. 42
2. Dortm. 66 11. Stuttgart 42
3. Leverk. 62 12. Mainz 41
4. Schalke 52 13. Nurnb. 41
5. Freiburg 51 14. Werder 34
6. Frankfurt 50 15. Dussel. 30
7. Hamburg 48 16. Augsb. 30
8. M’bach 47 17. Hoffenh. 28
9. Hannov. 42 18. Furth 21

SERIE A – ETAPA A 37-A

Juventus – Cagliari 1-1
Catania – Pescara 1-0
Udinese – Atalanta 2-1
Genoa – Inter 0-0
(La vizitatori, Cristi Chivu nu s-a regãsit în lot)
Fiorentina – Palermo 1-0
Lazio – Sampdoria 2-0
(ªtefan Radu a fost titular la capitolini, evoluând pânã în

minutul 63)
Napoli – Siena 2-1
Chievo – Torino 1-1
(La gazde, Adrian Stoian a jucat tot meciul, în timp ce

Paul Papp nu a fãcut parte din lot)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Parma – Bologna, Milan –

Roma.
1. Juventus 87 11. Cagliari 44
2. Napoli 78 12. Chievo 44
3. Milan* 68 13. Bolog.* 40
4. Fiorentina 67 14. Sampd. 39
5. Udinese 63 15. Atalanta 39
6. Lazio 61 16. Torino 38
7. Roma* 58 17. Genoa 37
8. Catania 55 18. Palermo 32
9. Inter 54 19. Siena 30
10. Parma* 46 20. Pescara 22

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 37-A

Aston V. – Chelsea 1-2
Stoke – Tottenham 1-2
Everton – West Ham 2-0
Fulham – Liverpool 1-3
Norwich – West Brom 4-0
(Gabriel Tamaº a fost rezervã la învinºi)
QPR – Newcastle 1-2
Sunderland – Southampton 1-1
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Man. United – Swansea;
Partidele Arsenal – Wigan ºi Reading – Man. City se vor

disputa mâine, din cauza faptului cã formaþiile oaspete ale
celor douã întâlniri s-au întâlnit sâmbãtã în finala Cupei
Angliei (1-0 pentru Wigan).

1. United* 85 11. Stoke 41
2. City* 75 12. Norwich 41
3. Chelsea 72 13. Newcas. 41
4. Tottenh. 69 14. South. 40
5. Arsenal* 67 15. Fulham 40
6. Everton 63 16. A.Villa 40
7. Liverpool 58 17. Sunderl. 39
8. West B. 48 18. Wigan* 35
9. Swansea* 46 19. Read.* 28
10. West H. 43 20. QPR 25

LIGUE 1 – ETAPA A 36-A

Lille – Reims 3-0
Marseille – Toulouse 2-1
Ajaccio – Troyes 0-1
(Adrian Mutu a fost integralist la gazde)
Bordeaux – Nancy 3-2
Bastia – Montpellier 3-1
Brest – Sochaux 0-2
Valenciennes – Rennes 4-1
Lorient – St’Etienne 3-1
(Bãnel Nicoliþã a fost rezervã la oaspeþi)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Evian – Nice, Lyon – Paris SG.
1. Paris SG* 74 11. Valenc. 45
2. Marseille 70 12. Rennes 45
3. Lyon* 63 13. Bastia 43
4. Lille 60 14. Sochaux 40
5. Nice* 60 15. Ajaccio 39
6. St’Etien. 59 16. Reims 39
7. Lorient 53 17. Nancy 35
8. Bordeaux 52 18. Evian* 34
9. Montpel. 51 19. Troyes 34
10. Toulou. 45 20. Brest 29

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 35-A

Levante – Zaragoza 0-0
(Cristian Sãpunaru nu a fãcut parte din lotul formaþiei

oaspete)
Bilbao – Mallorca 2-1
Valladolid – Deportivo 1-0
Osasuna – Getafe 1-0
Espanyol – Real M. 1-1
Rayo – Valencia 0-4
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Betis – Celta, Atletico –

Barcelona, Malaga – Sevilla;
Astãzi: Sociedad – Granada.
1. Barcel.* 88 11. Espan. 44
2. Real M. 81 12. Vallad. 43
3. Atletico 72 13. Levante 42
4. Valencia 59 14. Bilbao 41
5. Socied.* 58 15. Osasuna 36
6. Malaga 53 16. Gran.* 35
7. Betis* 49 17. Zarag. 34
8. Getafe 47 18. Deport. 32
9. Sevilla* 46 19. Celta 31
10. Rayo 46 20. Mallorca 29
Real Madrid are un joc în plus, cel disputat, miercuri, în

devans pentru etapa a 36-a, 6-2 cu Malaga. Tot atunci,
Atletico s-a impus cu 3-1 pe terenul Celtei.

(*) – un joc mai puþin.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XXXI- A

Steaua 31 23 6 2 67-23 75
Petrolul 30 15 11 4 53-29 56
Pandurii 30 17 5 8 50-38 56
Astra 30 16 6 8 56-30 54
Dinamo 31 15 8 8 44-33 53
Vaslui 31 13 10 8 43-33 49
Rapid 30 12 9 9 29-27 45
FC Braşov 30 12 8 10 43-44 44
CFR Cluj 30 11 10 9 49-34 43
Mediaş 31 11 8 12 38-44 41
Oţelul 31 10 10 11 35-38 40
„U” Cluj 30 9 8 13 32-45 35
Ceahlăul 31 8 7 16 38-54 31
Concordia 30 6 10 14 24-45 28
Severin 30 6 9 15 30-40 27
Viitorul 30 5 12 13 32-49 27
Iaşi 30 6 5 19 28-45 23
Bistriţa 30 3 8 19 19-60 17

6

5

4

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

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Dinamo – Steaua 0-2
Au marcat: Boubacar 13 – aut., Tănase 70.
Gaz Metan – Oţelul 1-2
Au marcat: Vitinho 47 / Benga 49, Vancea 59.
Ceahlăul – FC Vaslui 0-2
Au marcat: Temwanjera 62, Antal 75.

Meciurile Concordia – Petrolul, CS Severin – Pandurii şi Astra
Giurgiu – Rapid s-au jucat aseară.

Astăzi
„U” Cluj – CSMS Iaşi – ora 19 (Digisport 1)
FC Braşov – CFR Cluj – ora 19.30 (Dolcesport 1)
Viitorul – Gloria Bistriţa – ora 21.30 (Digisport 1)

LIGA I – ETAPA A XXXI-A

Formaţia feminină de handbal SCM Craiova a pierdut ultima partidă
oficială disputată în acest sezon, ieri, în deplasare, cu Corona Braşov,
scor 30-23 (16-12) şi s-a clasat pe locul 10, care îi asigură prezenţa în
Liga Naţională şi în campionatul viitor. În acest sezon, SCM a contabili-
zat 4 victorii, 3 egaluri şi 12 eşecuri, în urma cărora a acumulat 11 punc-
te, cu patru mai multe decât formaţia care a retrogradat, Danubius Ga-
laţi, care mai are însă o partidă de jucat. Ultimul meci al jucătoarelor lui
Bogdan Burcea este programat însă vineri, de la ora 17.30, în Sala Poli-
valentă din Bănie, în compania campioanei şi semifinalistei Ligii Campio-
nilor, Oltchim Rm. Vâlcea, cu prilejul retragerii din activitate a portarului
Ildiko „Shumi” Barbu.
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al sezonului
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