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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Sunt sigur, Popescule, că mărul
din care a muşcat Adam avea gustul
mărului adevărat, nu ca al merelor
pe care le mâncăm noi acum.
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Excelenţa înseamnă inimă şi pasi-
une, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, în-
ţelepciune şi tenacitate. Înseamnă res-
pect şi energie, tradiţie şi inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine pro-
misiune, aceeaşi pe care o acordăm
vinurilor noastre. Astfel, când le veţi
întâlni aroma şi savoarea veţi şti că
aţi gustat din excelenţă. Aceeaşi care
domneşte în viile noastre. Din 1884. www.domeniulcoroanei.ro

PDL Dolj,
la două decenii
de existenţă

Pedeliştii doljeni mai mult au mi-
mat decât au celebrat împlinirea a
două decenii de existenţă.  Fireşte,
în opoziţie nu este deloc conforta-
bil. Nici pe plan c entral,  momentul
n-a avut amplitudine de luat în sea-
mă, încât declaraţiile acide ale lui
Vasile Blaga,  vizând precumpănitor
pe cei dispuş i să dezerteze decât să
rămână, au fos t doar inventariate. La
două decenii de existenţă,  PDL-ul îşi
putea îngădui mai multe ges turi gân-
dite, spre a semnala ieş irea din con-
valesc enţă ş i prezenţa sa tonică pe
sc ena politic ă.

Preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa :
„Suntem foarte
aproape de
implementarea unui
proiect de 20 de
milioane de euro”

Un autobuz animat s-a pus în mişca-
re, ieri-dimineaţă, pe străzile oraşului,
stârnind bună dispoziţie printre călă-
tori şi aprecieri în rândul craiovenilor.
Având la bord peste 40 de copii, actori ai
Teatrului „Colibri” şi o mulţime de pă-
puşi viu colorate, autobuzul a vestit, într-
un mod inedit, Zilele municipiului Cra-
iova, ca şi apropiata sărbătoare de 1 Iu-
nie. Deşi au călătorit cu R.A.T. Craio-
va, pasagerii n-au urmat vreun traseu
obişnuit, ci unul al fabulelor pline de
învăţăminte, cu personaje poznaşe, iar
bilete nici că le-au trebuit! „A fost o ex-
perienţă minunată!”, au spus, la final,
cu convingere şi cu dorinţa de a mai
face o astfel de plimbare. „Autobuzul
cu păpuşi” va circula pe străzi întreaga
săptămână, reprezentanţii Primăriei
Craiova şi ai Teatrului pentru Copii şi
Tineret „Colibri” fiind convinşi că pro-
iectul va cere bis! Poftiţi, aşadar, să des-
coperiţi Craiova culturală şi prin inter-
mediul păpuşilor!

Accelerăm spre statutul de Capitală culturală europeană!

9 CU
LTU

RĂ

pa
gi

na
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Contractul cu compania Bechtel pentru con-
strucþia Autostrãzii Transilvania nu a mai fost
încheiat ieri cu totul, a declarat ministrul delegat
pentru Proiecte de Infrastructurã, Dan ªova, dupã
ce cu puþin timp înainte tot acesta anunþase cã
„suma (n.r. – pe care statul o mai are de plãtit
cãtre constructor) este stabilitã”, iar contractul

va fi încheiat cu certitudine la data stabilitã. „Re-
zilierea contractului este o chestiune de zile, mai
sunt unele detalii de pus la punct în aceastã pe-
rioadã”, a explicat agenþiei Mediafax ministrul
ªova. La rândul sãu, premierul Victor Ponta a
precizat, tot pentru Mediafax, cã a decis sã tri-
mitã Corpul de Control pentru a verifica acest

contract. Dan ªova a explicat cã
pentru a putea fi construitã Auto-
strada Transilvania ar trebui scoa-
se la licitaþie ºi construite toate tron-
soanele în acelaºi timp. De aseme-
nea, ministrul delegat pentru Pro-
iecte de Infrastructurã a afirmat cã
urmeazã sã discute cu cei de la Di-
recþia Concesiuni ºi cã se va extin-
de contractul cu consultantul teh-
nic, pentru cã acesta cunoaºte foar-
te bine situaþia. Totodatã, ªova a
spus cã va avea loc o discuþie ºi cu
bãncile, despre cum ar trebui pro-
cedat în cazul acestei lucrãri. „O
sã implicãm autoritãþile locale. Eu
vreau sã fac o întâlnire, ori la Cluj

ori la Oradea, cu ºefii judeþelor pe unde trece
autostrada, sã vedem în ce mãsurã ne pot ajuta
ºi ei”, a subliniat Dan ªova. Ministrul a menþio-
nat cã formula care se va aplica în acest caz va
fi cel mai probabil concesiune ºi cã a discutat cu
câteva companii de construcþii interesate sã par-
ticipe la realizarea acestui proiect. Proiectul de
construire a Autostrãzii Transilvania, pe traseul
Braºov - Borº, a început în anul 2004, în baza
unui contract cu o valoare de 2,2 miliarde de
euro acordat companiei americane Bechtel. Lu-
crãrile au fost întrerupte la jumãtatea anului 2005,
când autoritãþile au început reanalizarea con-
tractelor încheiate de guvernarea precedentã.
Compania a finalizat pânã acum 52 km de auto-
stradã (Turda-Câmpia Turzii) din totalul de 415
km, iar termenul de finalizare a autostrãzii fuse-
se stabilit iniþial pentru anul 2011 ºi prelungit cu
un an, din cauza întreruperii lucrãrilor în 2005.
Între timp, Bechtel a renunþat la partea de auto-
stradã între Târgu Mureº ºi Braºov. Dupã 11 ani
de la semnarea contractului, statul român are 52
de kilometri de autostradã în funcþiune ºi 1,4
miliarde de euro deja plãtite.
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Deputatul PDL Theodor Paleo-
logu (foto) scrie, pe Facebook, cã
preºedintele PDL, Vasile Blaga, nu
înþelege cã ameninþãrile ºi insulte-
le, proferate personal sau prin in-
terpuºi, nu pot duce la consolida-
rea partidului. „În continuare, Va-
sile Blaga nu înþelege cã amenin-
þãrile ºi insultele, proferate perso-
nal sau prin interpuºi, nu pot duce
la consolidarea partidului. Care
au fost mesajele de la petrecerea
de ziua partidului? «Sã plece»
(TRU) ºi «praful ºi pulberea»
(Blaga). Câtã inconºtienþã!”, co-
menteazã Paleologu pe Facebo-
ok. Europarlamentarul PDL Tra-
ian Ungureanu le-a cerut, dumi-
nicã, colegilor sãi de partid Teo-
dor Baconschi ºi Cristian Preda
sã plece din PDL, „dacã le este
lehamite” de partid. „Teodor Ba-
conschi a dat peste cap agenda
dreptei. Lumea aºteaptã totuºi o
lãmurire. Ce vine mai întâi: teo-

Paleologu: Blaga nu înþelege
cã ameninþãrile nu pot duce

la consolidarea PDLVicepreºedintele PSD Con-
stantin Niþã a declarat, ieri, cã
subiectul modificãrii protocolu-
lui USL nu este închis, iar
viitorul document al Uniunii va
trebui sã clarifice modul de
rezolvare a tensiunilor. „Proto-
colul, dupã opinia noastrã ºi aºa
cum spunea preºedintele
partidului, trebuie modificat.
Dacã ne uitãm în protocolul
existent, în momentul de faþã
douã treimi din acesta reprezintã
modul în care trebuie sã câºti-
gãm alegerile ºi modul cum
gestionãm lucrul acesta, cum
preluãm puterea. E, în aceastã
situaþie va trebui sã ne gândim
acum cum gestionãm puterea
împreunã cu liberalii, ºi aici
sigur intervin alte clauze ºi alt
mod de lucru. De aceea credem
noi cã este nevoie de modifica-
rea acestui protocol. Eu sunt
convins cã ºi colegii noºtri
liberali vor fi de acord pânã la
urmã cu acest lucru”, a spus

Niþã: Subiectul modificãrii
protocolului USL nu este închis

Delegaþia Permanentã a PNL,
reunitã la sala I.I.C. Brãtianu din
Parlament, a decis, ieri, exclude-
rea din partid a primarului Sec-
torului 1, Andrei Chiliman - dupã
ce actualul edil a activat timp de
24 de ani în PNL, motivul sanc-
þiunii fiind sãvârºirea unor „aba-
teri grave de la disciplina parti-
dului” – ºi a deputatului Diana
Tuºa. Propunerea de excludere
a primarului ºi a deputatului, îna-
intatã de Biroul Permanent Naþi-
onal (BPN) Delegaþiei Permanen-
te, a fost aprobatã cu majoritate
de voturi, au declarat pentru
Mediafax surse din partid. Con-
form surselor citate, pentru ex-
cluderea lui Chiliman din PNL au
votat 139 de membri, doar 8 vo-
tând împotrivã. „Sancþiunea ex-

Primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, ºi deputatul Diana Tuºa, exclusi din PNL
cluderii unui membru din Parti-
dul Naþional Liberal se poate apli-
ca în una din urmãtoarele situa-
þii: (...) dacã a sãvârºit abateri
grave de la disciplina partidului,
inclusiv prin acþiuni sau declara-
þii publice împotriva hotãrârilor
luate prin vot de organismele de
conducere ale partidului la toate
nivelele sau împotriva conduce-
rii partidului la toate nivelele, îm-
potriva imaginii ºi prestigiului
partidului ºi împotriva candida-
þilor PNL la toate funcþiile publi-
ce de la orice nivel”, prevede Sta-
tutul PNL.

Preºedintele PNL, Crin Anto-
nescu, a declarat, ieri, dupã ºedin-
þa BPN, cã a propus excluderea
din partid a lui Andrei Chiliman ºi
a Dianei Tuºa, în baza articolului

16 din Statutul partidului. La so-
sirea la ºedinþa Delegaþiei Perma-
nente, primarul Andrei Chiliman
a declarat cã nu a venit pentru a
se apãra pe sine, ci pentru a apã-
ra PNL de Crin Antonescu. „Eu
am venit aici ca sã apãr princi-
piile pentru care am intrat în PNL
la sfârºitul anului 1989, ºi anu-
me libertatea de expresie, liber-
tatea de opinie, libertatea de aso-
ciere ºi un anumit mod de a face
politicã. Am venit aici sã apãr li-
beralismul, sã apãr PNL de Crin
Antonescu. Nu am venit aici ca
sã mã apãr pe mine, pentru cã
nu am de ce. Nu voi intra în lo-
gica asta bolºevicã pe care în-
cearcã Crin Antonescu sã o im-
prime PNL. Am speranþa cã vom
reuºi, împreunã cu colegii din

PNL, sã scoatem Partidul Naþio-
nal Liberal din mocirla politicia-
nistã, din obsesia pentru putere a
unui singur om, ºi cã vom reuºi
sã readucem PNL la valorile, la
principiile ºi la politicile liberale tra-
diþionaliste, deci pentru asta am
venit aici”, a declarat Chiliman.
„Niciodatã n-am crezut cã în PNL
se va putea ajunge la o astfel de
situaþie. Nu am crezut niciodatã
cã delictul de opinie este sancþio-
nat în PNL, un partid care se ca-
racterizeazã tocmai prin libertatea
de exprimare”, a reacþionat depu-
tatul Diana Tuºa, dupã ce a aflat
cã a fost exclusã din PNL. Parla-
mentarul a precizat cã în cazul
excluderii sale au fost înregistra-
te 104 voturi „pentru”, 41 „îm-
potrivã” ºi 19 voturi nule.

Niþã la RFI. Liderul social-
democrat declarã cã subiectul
modificãrii protocolului nu este
închis. „Nu cred cã este închis,
nu cred cã este închis ºi eu sunt
convins cã primul-ministru Vic-
tor Ponta va aborda aceastã
chestiune într-un mod foarte
serios”, a spus vicepreºedintele
PSD. Întrebat dacã s-au mai
calmat tensiunile din USL, Con-
stantin Niþã a rãspuns: „În USL
au fost, mai sunt ºi probabil cã
vor mai fi (n.r. - tensiuni). De
aceea este nevoie ca viitorul
protocol sã clarifice modul de
rezolvare a acestor tensiuni.
Este greu sã þii în frâu douã
partide puternice, douã partide
care au câºtigat alegerile ºi nu
numai în plan central, dar ºi în
plan local, tensiunile sunt mai
mult în plan local decât în plan
naþional. De aceea, dupã opinia
noastrã, este nevoie de o altã
abordare a relaþiilor dintre cele
douã partide aflate la putere”.

ria dreptei sau discuþia despre des-
tinaþia boscheþilor din Parcul He-
rãstrãu? Cristi Preda, un alt mem-
bru care nu s-a dat plecat din ori-
bilul PDL, vorbeºte de PDL ca
partid anti-Bãsescu. Asta e cul-
mea! Tu loveºti, tu dai cu capul
în gurã, tu dai cartonaº roºu!
Atenþie la penibil!”, a spus Traian
Ungureanu.

Deputatul PSD Aurel Nechita
rãmâne fãrã mandat

Plenul Camerei Deputaþilor va lua
act, mâine, de vacantarea mandatului
deputatului PSD Aurel Nechita, ca
urmare a deciziei Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie privind incompatibi-
litatea sa, a anunþat ieri liderul
grupului PSD, Marian Neacºu. „În
acest caz nu poate sã fie o sancþiune
disciplinarã, pentru cã avem o decizie
foarte clarã. Nu ne mai jucãm ca în
mandatul trecut. Avem o hotãrâre
definitivã ºi irevocabilã a instanþei, o
punem în executare”, a adãugat
Neacºu. Instanþa supremã a stabilit, în
11 februarie, cã deputatul Aurel
Nechita este incompatibil, întrucât
deþine atât funcþia de parlamentar, cât
ºi pe cea de decan al Facultãþii de
Medicinã ºi Farmacie din cadrul
Universitãþii „Dunãrea de Jos” din
Galaþi, ANI comunicând sentinþa
Camerei Deputaþilor.
Neamþu: Fãrã politicã în
cadrul  Preºedinþiei!

Preºedintele Partidului Noua
Republicã, Mihail Neamþu, a declarat,
ieri, la Galaþi, cã nu i se pare normal sã
transformi Cotroceniul într-un
laborator pentru un partid ºi a susþinut
ca toþi cei care vor sã facã politicã
partinicã în cadrul Administraþiei
Prezidenþiale sã demisioneze. „Nu mi
se pare normal sã transformi Cotroce-
niul într-un laborator pentru un
partid. Sã-ºi dea demisia mâine toþi cei
care vor sã facã politicã partinicã în
cadrul Administraþiei Prezidenþiale.
Dacã Traian Bãsescu ar vrea sã facã
fundaþii pentru copiii bolnavi de
cancer ºi sã ofere faimoasa casã din
strada Mihãileanu acestei fundaþii,
atunci eu salut lucrul acesta. Dar ca
politicieni de prim rang sã transforme
instituþii ale statului, sub o formã sau
alta, în laboaratoare politice, mie mi se
pare prea mult”, a spus Neamþu.
Fundaþia „Miºcarea Popularã”, are
ca membri-fondatori o parte a
consilierilor de la Cotroceni.
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• Ora 9.30, Liceul „Matei Ba-
sarab”: „Autobuzul cu pãpuºi” –
spectacol interactiv pentru copii
susþinut într-o locaþie neconvenþi-
onalã. Organizatori: Primãria Craio-
va, Teatrul pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” Craiova, R.A.T. Craiova

• Ora 9.30, Palatul Copiilor
Craiova – site-ul instituþiei: „De-
spre strãzi ºi despre oameni” – ex-
poziþie de desen digital. Organiza-
tori: Primãria Craiova, Palatul Co-
piilor Craiova

• Ora 10.00, Palatul Copiilor
Craiova: Atelier Eco art „Iubeºte-
þi Craiova!” – proiect transdisci-
linar. Organizatori: Primãria Muni-
cipiului Craiova, Palatul Copiilor
Craiova

• Ora 10.00, Esplanada Teatru-

ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA – EDIÞIA
A XVII-A (27 mai – 2 iunie)

Craiovenii care îndrãgesc spor-
tul minþii sunt invitaþi ºi astãzi în
centrul oraºului pentru a se delec-
ta aºa cum le place, adicã jucând
ºah de „Zilele Craiovei”. Pe espla-
nada Teatrului Naþional „Marin So-
rescu” îi aºteaptã o tablã de ºah –
gigant, cu pioni pe mãsurã, cu aju-
torul cãrora pot sã facã o partidã
de ºah. Ieri, în prima zi, tabla nu a
dus lipsã de competitori. Atraºi de
ineditul unui joc în aer liber ºi pro-
fitând de faptul cã se gãseau des-
tul de mulþi parteneri dornici sã-ºi
exerseze mintea, mulþi tineri ºi-au
aranjat piesele, mutându-le apoi pe
suprafaþa în pãtrate albe ºi negre.
Cum jocul s-a desfãºurat într-o
piaþã animatã, nu au dus lipsã nici
de public. Plãcut surprinºi, trecã-

torii s-au oprit din mers, poposind
pentru câteva minute pe marginea
tablei de mari dimensiuni, de unde
au urmãrit câteva mutãri inteligen-
te. ”Îmi place foarte mult ºahul, îl
joc de când eram mic. Ideea cu ta-
bla de mari dimensiuni mi se pare
una foarte bunã. Am vãzut-o ºi în
alte oraºe ºi m-aº bucura dacã ar
rãmâne permanent în centrul ora-
ºului sau poate în vreun parc. Sunt
mulþi iubitori ai acestui sport în
Craiova ºi cred cã ar veni sã joa-
ce”, a spus unul dintre jucãtorii de
ocazie care tocmai finalizase o par-
tidã de ºah ºi ieºise câºtigãtor.
Jocul cu pioni este amenajat ºi as-
tãzi pe esplanada Teatrului, aºtep-
tându-i pe toþi cei care sunt dor-
nici de o partidã de ºah.

La o partidã de ºah-gigant
pe esplanada Teatrului

lui Naþional „Marin Sorescu”:
ªah gigant – activitate interactivã
la care pot participa toþi cetãþenii
Craiovei pasionaþi de ºah. Organi-
zatori: Primãria Craiova, Casa de
Culturã „Traian Demetrescu”

• Ora 10.00, Esplanada Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu”:
Expoziþie stradalã – membrii Ce-
naclului „Constantin Brâncuºi”.
Organizatori: Primãria Craiova,
Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu”

• Ora 11.00, Muzeul Olteniei,
Secþia de ºtiinþe ale naturii – sala
de conferinþe: Diseminarea pro-
iectului european „ªcoli pentru
ape curate” – prelegerea cu tema
„Conservarea Zonelor naturale
limitrofe Craiovei”. Organizatori:

Primãria Municipiului Craiova, Mu-
zeul Olteniei Craiova, ªcoala Gim-
nazialã „Sfântul Dumitru” Craiova

• Ora 11, Teatrul Liric „Elena
Teodorini”: „Cocoºelul neascul-
tãtor” de C. Ungureanu. Organiza-
tori: Primãria Municipiului Craiova,
Teatrul Liric „Elena Teodorini” Cra-
iova

• Ora 16.00, Sala „Ion Constan-
tintinescu” Craiova: Cupa Primã-
riei Craiova – ediþia I – baschet
masculin. Organizatori: Primãria
Municipiului Craiova, S.C.M. Cra-
iova, I.S.J. Dolj

• Ora 18.00, Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”, Salon Me-
dieval: Spectacol de teatru – Tru-
pa Effect. Organizatori: Primãria
Craiova, Casa de Culturã „Traian
Demetrescu”

• Ora 19.00, Esplanada Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu” –
Spectacolul „Zilele întâmplãrii”.
Organizatori: Primãria Municipiului
Craiova, Fundaþia „I.S. Drãgulescu”
Craiova

• Ora 19.00, Cartier Rovine,
zona Poºtei – Spectacolul „Invi-
taþie la joacã”. Organizatori: Pri-
mãria Craiova, Teatrul pentru Copii
ºi Tineret „Colibri”

• Ora 20.00, Cartier Rovine,
zona Poºtei – Concert extraordinar
susþinut de Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase”. Organizatori: Pri-
mãria Craiova, Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase”

Programul de astãzi:

Dupã o pauzã de doi ani,
artiºtii plastici craioveni au
rãspuns provocãrii pe care le-au
lansat-o organizatorii actualelor
„Zile” ale municipiului ºi ºi-au
scos ºevaletele ºi paletele cu
culori în stradã. Mai precis, pe
esplanada TNC acolo unde se
desfãºoarã, pe parcursul acestei
sãptãmâni, ateliere de creaþie în
aer liber. Aducând cu ei toatã
recuzita de care au nevoie atunci
când picteazã, artiºtii de la
Cenaclul ”Constantin Brâncuºi al
Casei de Culturã „Traian Deme-
trescu” îºi aºeazã pânzele, aleg
culori ºi apoi picteazã tablouri în
prezenþa craiovenilor. În cele
câteva ore care pe care aceºtia le
petrec în compania artiºtilor,
deprind o adevãratã lecþie despre
culoare, linii ºi luminã, într-un

cuvânt despre arta vie.

Cenaclul „Constantin Brân-
cuºi” vã dã întâlnire cu arta

Scopul acestei frumoase
acþiuni, aºa cum au mãrturisit
pictorii, este aceea de a-i
apropia pe craioveni, ºi nu
numai, pe toþi cei care au ocazia
sã treacã pe la aceste mini-
ateliere, de picturã. Aranjându-
ºi, cu mare atenþie, tablourile pe
cele câteva simeze improvizate,
pictorul Ghiþã Bebicã pãrea
însufleþit de misiunea pe care o
are în aceste câteva zile. ”Dacã
publicul nu vine în galerie sã
vadã un tablou, ne ducem noi
spre el. ªi, pânã la urmã, arta
chiar asta înseamnã: o deschide-
re cãtre oameni. Dacã stãm bine

ºi ne gândim, adevãrata artã s-a
nãscut în stradã, adicã pentru
oameni, ºi nu pentru muzee”.
Ghiþã Bebicã este considerat
unul dintre cei mai buni pictori
craioveni la momentul actual,
fiind recunoscut pentru lucrãrile
lui în care se evidenþiazã
culoarea ºi factura clasicã a
compoziþiei.

O adevãratã lecþie de picturã
Dincolo de reclama implicitã

pe care ºi-o fac – pe esplanadã
vã veþi întâlni cu pictorii Cocoº
Andreescu Antoaneta, Nela
Sãlceanu, Eugen Dumitru,
Mariana Montegaza ºi Ghiþã
Bebicã – artiºtii recunosc cã este
nevoie de o asemenea acþiune
pentru a populariza arta în rândul

craiovenilor. Pictorii considerã cã
locuitorii din Craiova nu au o
legãturã foarte mare cu pictura, ºi
cu arta în general, iar aceste
ateliere nu sunt altceva decât o
formã binevenitã de educare a
publicului. „Arta la noi nu este
aºa de cãutatã din cauza sãrãciei.
Prea puþini oameni mai cumpãrã
un tablou ºi prea puþini mai trec
pragul unei expoziþii, deºi acolo
nu trebuie sã plãteascã nici un
ban”, spunea, ieri, pictorul Ghiþã
Bebicã.

Faþadele blocurilor, inesteti-
ce  în ochii artiºtilor

Tot discutând despre legãtura
dintre picturã ºi stradã, artiºtii
Cenaclului „Constantin Brân-
cuºi” au venit cu o idee intere-
santã pentru amenajarea urbanis-

ticã. Aceºtia intenþioneazã sã le
propunã autoritãþilor sã coloreze
împreunã blocurile craiovenilor,
care se vãd mohorâte sau
stridente prin ochii unui pictor,
care este întotdeauna îndrãgostit
de culoare. „Oraºul nostru e deja
suprasaturat de culori þipãtoare,
urâte. Ar fi frumos dacã autoritã-
þile ne-ar da girul sã alegem noi
culorile pentru faþada blocurilor.
Putem prepara culorile, facem
nuanþe plãcute ºi în armonie cu
mediul înconjurãtor. Cred cã ar fi
o ocazie bunã de a mai aranja
puþin cartierele”. Pânã atunci
însã vã puteþi da întâlnire cu
artiºtii plastici pe esplanadã
pentru a picta împreunã strada
„A.I.Cuza”, pe care unul dintre
pictori tocmai începuse sã o
contureze.

 Timp de douã zile, îi veþi gãsi pe esplanada
Teatrului Naþional „Marin Sorescu” aplecaþi
deasupra ºevaletelor. Artiºtii plastici ai Ce-
naclului „Constantin Brâncuºi” îi provoacã pe

craioveni la o ineditã lecþie despre artã, arã-
tându-le tuturor celor interesaþi cum o stra-
dã, o piaþã, o floare sau chipul unui copil se
aºeazã, cu mãiestrie, pe pânzã pictorului.

Mini-ateliere de picturã la „Zilele Craiovei”Mini-ateliere de picturã la „Zilele Craiovei”Mini-ateliere de picturã la „Zilele Craiovei”Mini-ateliere de picturã la „Zilele Craiovei”Mini-ateliere de picturã la „Zilele Craiovei”
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Aeroportul Internaþional
Craiova poate fi considerat, pe
bunã dreptate, un proiect de
succes. Recent, am vãzut cum
a decolat de pe pistã un apa-
rat de zbor pentru transportul
pasagerilor, care aparþine de
asemenea unei companii im-
portante, Wizz Air, ºi foarte
mulþi nu credeau cã acest lu-
cru se va putea întâmpla vreo-
datã ºi de aici, din inima Ol-
teniei. Dar am înþeles cã in-
vestiþiile ce þin de acest proiect
nu s-au încheiat aici ºi se tre-
ce la o altã etapã. Despre ce
este vorba ?

Aºa este... Aeroportul este un
proiect de succes al Consiliului
Judeþean Dolj, dar aº putea sã
spun cã este ºi proiectul de su-
flet al craiovenilor ºi nu numai,
pentru cã el va deservi pe toþi
oltenii. Spunem cã este un pro-
iect important pentru cã astãzi,
când vedem cum s-a conturat
aceastã investiþie,  ne bucurãm
cã am fost întreprinzãtori ºi am
anticipat impactul într-un mo-
ment în care nimeni nu ne dã-
dea vreo ºansã cã se poate face
ceva pe acest Aeroport, ºi ni se

Preºedintele Consiliului Judeþean

Judeþul Dolj devine, pe zi ce trece,
mai atractiv pentru investitori. ªi asta
pentru cã administraþia publicã a cre-
ionat, cu mulþi ani în urmã, un plan de
dezvoltare al infrastructurii, care, de
anul acesta, a prins contur ºi începe
sã condiþioneze într-un fel dezvoltarea
acestei zone. La capitolul infrastruc-

turã aerianã, zarurile sunt aruncate.
Un proiect care, în urmã cu câþiva ani,
era doar pe hârtie, un proiect pe care
mulþi îl vedeau doar un eºec, pune as-
tãzi Doljul pe harta aeroporturilor eu-
ropene ºi impune judeþul nostru în
fruntea clasamentului, fiind cotat drept
cel mai important din regiunea Olte-

spunea cã suntem prea aproape
de Bucureºti sau cã suntem prea
aproape de Sofia ºi cã un al trei-
lea aeroport în aceastã parte de
sud a Europei nu ar mai trebui
sã mai existe. Dar noi nu ne-am
lãsat ºi ne-am pus problema....
Bun, dar totuºi dacã vrea sã vinã
un investitor în Craiova, în Ol-
tenia, cum va putea sã ajungã el.
Pentru cã orice investitor se va
interesa. Îºi punea întrebarea:
este vreun aeroport pe acolo,
existã drumuri asflatate, apã cu-
rentã, utilitãþi, canalizare ?!
Foarte multã lume descoperã
România venind în România ºi
vãzând pe viu. România se poa-
te vedea în toatã splendoara ei
doar dacã ajungi pe aceste me-
leaguri, nu pe internet sau din
vorbe. ªi atunci am început
acest proiect mare, iar acum ne
apropiem de final cu el.

Finanþare
europeanã pentru
Aeroportul Craiova

V-aþi simþit într-un fel „rãz-
bunat” când aþi vãzut atâþia pa-
sageri în Aeroport ?

La momentul iniþial, ne gân-
deam dacã proiectul nu a fost
prea mare. Chiar ne întrebam pe
aici.. Acum însã, când am inau-
gurat zborurile cãtre Milano ne-
am dat singuri rãspunsul la în-
trebare, ºi anume cã el începe
sã devinã chiar mic. Acest lu-
cru l-am constatat când am vã-
zut cã eram peste 400 de per-
soane, pasageri care se întorceau
de la Milano ºi alþi pasageri care
doreau sã se îmbarce cu desti-
naþia Milano. Toate parcarea era
ocupatã, sãlile de aºteptare erau
ocupate, instituþiile statului îºi

fãceau datoria, iar când a ateri-
zat ºi avionul acesta foarte mare,
AIRBUS 330, aproape cã a ocu-
pat toatã platforma ºi a vãzut
atunci toatã lumea cã trebuie sã
urmeze o etapã II, pentru cã ceea
ce înseamnã platforma ºi noi ne
dorim ca acest proiect sã se de-
ruleze printr-unul cu finanþare
europeanã. Ce pot sã spun acum
ar fi cã, în mod cert, ceea ce

am fãcut acolo a fost bine, atât
din punct de vedere al termina-
lelor, cât ºi al punctului de con-
trol, iar în perioada urmãtoare,
dacã se continuã în ritmul aces-
ta, va trebui sã venim cu un nou
terminal, lângã actualul.

Se vorbeºte ºi de un termi-
nal cargo....

Da, pe de altã parte sunt fir-
me care vorbesc de un terminal
de cargo ºi, în felul acesta, com-
paniile mari cum ar fi Pirelli, de
la Slatina, sau Ford de la Craio-
va, sã poatã sã-ºi transporte pro-

dusele ºi pe calea aerului. Tre-
buie sã amintm ºi faptul cã sun-
tem foarte aproape de implemen-
tarea proiectului de 20 de mili-
oane de euro, care constã în rea-
bilitarea infrastructurii de miº-
care, ºi ar trebui sã ºtie cititorii
dumneavoastrã cã, la un moment
dat, am fost chiar daþi la o par-
te. Dar acum putem sã rãsuflãm
uºuraþi ºi ne putem lãuda cu fap-
tul cã suntem printre cele trei ae-
roporturi din România finanþate
prin acest program. Oficial, vom
anunþa acest lucru la finele lunii
august- începutul lunii septem-
brie, când vom putea sã semnãm
un contract.

Podul Calafat-Vidin
va aduce investitori
ºi bunãstare
locuitorilor
din Calafat

Am vorbit de investiþii în in-
frastructura aerianã, dar legãtu-
rile Doljului cu Europa ºi nu
numai se vor consolida ºi prin
infrastructura terestrã, ºi mã re-
fer aici strict la investiþia fãcutã
la Podul de la Calafat-Vidin.
Cum vedeþi lucrurile în viitor..

ªi acest proiect este foarte
aproape de a fi finalizat ºi, proba-
bil, luna viitoare, în jurul datei de
15 iunie, se va inaugura Podul de
la Calafat. Din acest moment chiar
putem sã spunem cã, în Dolj, lu-
crurile se miºcã, deoarece acest
proiect este unul dintre cele mai
importante lucruri care s-au în-
tâmplat în ultimii ani, pe plan ju-
deþean, dar ºi la nivelul regiunii
Olteniei. Pentru multã lume, ºi în
mod special pentru cei din zona
municipiului Calafat, se va schim-
ba sensul vieþii. Acum se vede
foarte puþin acest lucru, dar, pe
parcurs, se va contura foarte bine.
În primul rând, nu trebuie sã scã-
pãm din vedere faptul cã se va
scurta drumul cãtre Turcia ºi Gre-
cia. ªi pentru transportatori, acest
lucru este prioritar. Legãturile din-
tre Bulgaria ºi România se vor face
cu atâta uºurinþã, iar, dupã intra-
rea în spaþiul Schegen, practic
Bulgaria ºi România vor fi unite.
Mã aºtept, aºadar, ca, dupã mo-
mentul inaugurãrii Podului ºi dupã
momentul aderãrii noastre la
Schegen, nivelul de trai a locuito-
rilor din municipul Calafat sã
creascã, prin investiþiile care se
vor face, prin turism.

Sã înþeleg cã aveþi mari aºtep-
tãri legate de acest pod...

Da, chiar foarte multe. Ne aº-
teptãm la realizarea unei infras-
tructurii de depozite a firmelor din
Turcia, Grecia sau chiar ºi din alte
pãrþi prin care sã se facã distri-
buirea mãrfii pânã-n Balcani ºi
chiar pânã-n Moldova. Vom avea
un moment în care vor fi firme
atrase în Portul de la Calafat. Mã
gândesc chiar la un terminal de
containere, poate chiar ºi ceva mai
mult, într-un moment în care vom
putem sã vedem ºi Dunãrea  cã a
putut sã fie dragatã ºi se poate cir-
cula în siguranþã. Tot ceea ce se
produce la Craiova, în materie de
producþie, drumul cel mai ieftin va
fi cel pe apã ºi, atunci, Portul de la
Calafat ºi Portul de la Bechet vor
fi cele mai importante pentru
aceastã economie. Adicã, vom
avea o infrastructurã de drumuri
pânã la Calafat ºi pânã la Bechet ºi
luate ca un ansamblu per total for-
mat din porturi ºi pod putem vorbi
de o economie europeanã.

Dunãrea,
punctul forte
pentru dezvoltarea
regionalã

Am înþeles, avem aeroport,
avem pod peste Dunãre, avem
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Dolj, Ion Prioteasa :
Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

niei. Astfel, Aeroportul Internaþional
Craiova a devenit proiectul de suflet
al doljenilor. Judeþul Dolj va deveni
peste o lunã de zile poarta de deschi-
dere cãtre Europa, atunci inaugurân-
du-se Podul de la Calafat-Vidin. De-
spre aceste proiecte am discutat cu
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,

Ion Prioteasa, omul care a vegheat la
acest proiect de dezvoltare ºi care ne-
a dezvãluit ºi alte lucruri despre mo-
dul în care vede domnia sa acest ju-
deþ peste câþiva ani de zile, ce investi-
þii vor mai urma sã fie fãcute în dome-
niul infrastructurii, cu ce costuri ºi ce
implicã tot acest efort concertat.

ºi porturi la Dunãre. Ce facem
cu aceste porturi, în Europa
porturile presupun investiþii
majore ºi ulterior aduc  profit.
La noi cum stã treaba?

Din câte ºtim noi, la nivelul
Ministerului Transporturilor, se
lucreazã la o hotãrâre de guvern
prin care sã se dea cãtre comu-
nitãþile locale în administrare
porturile. Este posibil ca locali-
tãþile riverane Dunãrii, cum este
de exemplu Bechetul sau Cala-
fatul, sã nu poatã sã susþinã sin-
gure un astfel de proiect. Dar,
în mod cert, împreunã cu Con-
siliul Judeþean Dolj, lucrurile ar
sta altfel. Noi insistãm pe acest
transfer de la Autoritatea Portua-
rã Giurgiu cãtre comunitãþile lo-
cale pentru cã  este vorba ºi de
multe fonduri europene pentru
dezvoltarea acestor porturi. Eu
cred cã o mânã de oameni de la
ARPDF Giurgiu nu au posibili-
tatea ºi nici nu sunt interesaþi sã
dezvolte toatã aceastã zonã ºi sã
depunã proiecte pentru fiecare
port în parte. Eu cred cã noi
avem cel mai mare interes pen-
tru dezvoltarea acestor porturi.
Aºa cã, pânã la momentul acce-
sãrii fondurilor europene pentru
aceastã zonã, ar trebui sã aibã
loc transferul fãrã justa despã-
gubire, aºa ca de la „stat la stat”.

Sã continuãm... Strategia
Dunãrii. ªtim cã sunteþi vice-
preºedintele Grupului Interre-
gional „Dunãrea”, iar în urmã
cu douã luni aþi participat la
Forumului Naþional al Strate-
giei Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunãrii, gãzduit de
Ministerul Afacerilor Externe.

Aºa este. Prima ediþie a aces-
tui Forum s-a desfãºurat în Ger-

mania, la Regensburg, iar anul
acesta la Bucureºti. Eu cred
foarte mult în acest proiect, care
se contureazã ºi care înseamnã
Strategia Dunãrii ºi care este,
aºa cum am mai spus-o, asemã-
nãtor cu cel pentru þãrile balti-
ce: este un proiect cu foarte
mulþi bani, cu foarte multe axe
ºi unde estimãm pentru Româ-
nia o sumã de circa 100 de mili-
arde euro, ceea ce ar însemna
ca  þãrii noastre sã-i revinã o
sumã importantã. ªi asta pentru
cã, din cei 2085 kilometrii de
Dunãre, 1.075 de kilometri se
petrec pe teritoriul României. De
aceea, o prioritate o au localitã-
þile riverane Dunãrii, dar nu nu-
mai ele pentru cã toate judeþele
sunt eligibile. ªi, referindu-mã
strict numai la judeþul Dolj, cu
cei 150 de kilometri de Dunãre,
eu cred cã foarte multe dintre
problemele localitãþilor de aici -
mã refer la probleme legate de
mediu, reabilitãri clãdiri, diguri,

infrastructurã, zonã culturalã,
zonã transfrontalierã - acestea
sunt lucruri ameliorate sau re-
zolvate prin acest proiect care
se va întinde pe o perioadã de
câþiva ani de zile ºi în care Ro-
mâna este una din pãrþile foarte
puternic importante.

 „Sunt onorat cã
îndeplinesc funcþia
de vicepreºedinte
al Grupului
Interregional
„Dunãrea””

Cum vedeþi Doljul în aceas-
tã ecuaþie...?

Vreau sã anunþ de pe acum cã,
în toamnã, va avea loc în Ro-
mânia un forum, unde vor par-
ticipa peste 600 de invitaþi, în
frunte cu cele mai mari perso-
nalitãþi ale UE. Þinând cont cã
România ºi Austria sunt cele mai
importante state în aceastã stra-
tegie, o sã avem ºi o participare
solidã. Dincolo de aceastã par-
ticipare, o sã ne revinã ºi o par-
te importantã din aceºti bani. Eu
sunt onorat cã îndeplinesc func-
þia de vicepreºedinte al Grupu-
lui Interregional „Dunãrea” ºi
sper ca, din aceastã funcþie, sã
pot ajuta mai mult judeþul nos-
tru. Pentru Dolj, un judeþ mare
ºi cu multe nevoi, Strategia Du-
nãrii este una dintre cele mai im-
portante oportunitãþi pe care le
avem la îndemânã pentru a ob-
þine fonduri europene. Am con-
vingerea cã proiectul de dezvol-
tare a regiunii Dunãrea ne va aju-
ta sã tragem mai sus judeþul
Dolj, pentru cã, din fericire, atât
Consiliul Judeþean, cât ºi primarii
au experienþa ºi expertiza nece-

sarã pentru a atrage finanþare ne-
rambursabilã, prin programele
Uniunii Europene.

Investitorii mai întreabã ºi
de altceva... Mã gândesc cã nu
se rezumã doar la infrastruc-
turã, ci ºi la confort, la ali-
mentarea cu apã curentã ºi,
bineînþeles, la sistemul de ca-
nalizare. Cum stãm la acest
capitol?

Avem Masterplanul de Apã ºi
Canalizare. Investiþie majorã
care acum începe sã-ºi arate
beneficiile, pentru cã se trece
de la faza de documentare ºi li-
citaþie la faza de montaj. Încep
lucrãrile la Filiaºi, Calafat, Po-
iana Mare, Bãileºti, Bechet, Dã-
buleni ºi, nu în ultimul rând, la
Cãlãraºi. Pentru toate aceste lo-
calitãþi va fi  o varã fierbinte,
dar la anul toþi locuitorii aces-
tor comunitãþi vor avea apã ºi
canalizare, aºa cã meritã tot dis-
confortul creat ca urmare a
acestor lucrãri. Am început sã
vorbim, din ce în ce mai mult,
ºi despre o extindere a aducþiu-
nii de apã de la Izvarna, un pro-
iect ce va depãºi 100 milioane
de euro. Este vorba de cea de-
a doua aducþiune ºi sper sã în-
deplinim astfel un vis mai vechi
al craiovenilor, ºi anume ca toþi

locuitorii acestui oraº sã poatã
consuma apã de izvor.

Sunt aºteptaþi
ºi investitorii...

Avem infrastructurã, posibil
ºi porturi moderne. Suntem
implicaþi în proiectul Strategia
Dunãrii. Dar investitori avem?
Ce s-a întâmplat cu investito-
rii chinezi? Mai sunt ei hotã-
râþi sã vinã în România, în
Dolj, sã investeascã?

Sigur cã ar fi bine sã vinã in-
vestitorii chinezi. Existã ºi o
mare disponibilitate de bani. Au
avut loc discuþii, acum ar tre-
bui sã trecem ºi la fapte. Au
venit mai multe delegaþii, ºi de
la Ambasada Chinei ºi delegaþii
de oameni de afaceri. Le-am
oferit spaþii amenajate cu toate
utilitãþile la Parcul Industrial, le-
am prezentat terenuri pentru
parcurile fotovoltaice, unde ar
dori sã dezvolte o afacere în
domeniul captãrii energiei sola-
re. Cred cã ce a þinut de noi, ca
administraþie publicã, am fãcut
totul. Urmeazã sã se mai deci-
dã ºi ei, iar noi suþinem tot ceea
ce înseamnã investiþie, locuri de
muncã ºi, implicit, creºtere eco-
nomicã. Este foarte importantã
ºi vizita pe care o pregãteºte
premierul Victor Ponta ºi pe
care trebuie sã o facã în China,
în perioada urmãtoare. Lucru-
rile importante se fac, de obi-
cei, la nivel înalt. Dar nu este
vorba doar de investitorii chi-
nezi, noi îi aºteptãm ºi pe cei
englezi. De exemplu, joi, pe 30
mai, îl aºteptãm la Craiova pe
Preºedintele Camerelor Comu-
ne din Marea Britanie, John
Bercow, dar ºi pe Excelenþa Sa,
Martin Harris, Ambasadorul
Marii Britanii la Bucureºti. Cei
doi oficiali englezi vor veni în-
soþi de Valeriu Zgonea, preºe-
dintele Camerei Deputaþilor.

D-le preºedinte, vã mulþu-
mim frumos pentru cã ne-aþi
acordat acest interviu !
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Oficialii din Sãnãtate au anunþat
cã deblocarea posturilor în sistemul
sanitar va avea loc cel mai probabil
dupã luna iulie a.c., în funcþie de cum
se va face rectificarea bugetarã. În
acest moment, angajãrile în sistem
se realizeazã dupã principiul „plea-
cã un om, vine un om”. În ceea ce
priveºte rectificarea bugetarã, repre-
zentanþii Ministerului Sãnãtãþii spun
cã au sesizat deja Ministerul Finan-
þelor pentru o rectificare pozitivã.
Totul depinde însã de modul cum
merge economia.

Deblocarea posturilor în sistemul
sanitar este solicitatã cu insistenþã,
în condiþiile în care un numãr tot mai
mare de spitale întâmpinã dificultãþi
cauzate de deficitul de personal, fapt
confirmat de specialiºti, dar ºi de ci-
fre. Îngrijorãtor este cã mai toate spe-
cialitãþile medicale se confruntã cu
probleme, pornind de la radioterapie
ºi pânã la chirurgie toracicã, respec-
tiv chirurgie cardiovascularã. O si-

tuaþie similarã existã ºi în cazul sec-
þiilor de Anestezie Terapie Intensivã,
specialitate de o importanþã extremã
în salvarea de vieþi omeneºti, acolo
unde  necesarul ar fi de minimum
1.500 de cadre medicale.

Dupã calculele reprezentanþilor
Colegiului Medicilor din România,
anul trecut, în 27 de judeþe din în-
treaga þarã existau unitãþi sanitare
care funcþionau fãrã a fi acoperite
din punct de vedere al personalului
medical.

Exod al halatelor albe
De la an la an, tot mai mulþi medici

solicitã Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Dolj eliberarea certificatelor de con-
formitate care atestã obþinerea titlu-
lui de medic, medic dentist, farmacist,
medic specialist sau medic primar.
Aceste documente sunt necesare, în
general, pentru a putea lucra în alte
þãri din Uniunea Europeanã. În ulti-
mul an, 163 de cadre medicale din ju-

deþul Dolj, 113 medici ºi 50 de asis-
tenþi medicali, au solicitat astfel de
certificate. Iar exodul medicilor s-a
accentuat în ultimii ani. Dacã în 2009
plecau peste hotare 60 de doctori din
Dolj, în 2010 numãrul acestora ajun-
gea la 70, iar în 2011 emigrau 85 de
cadre medicale, anul trecut 113 me-
dici doljeni ºi-au cãutat de lucru în
diferite colþuri ale Europei.

Printre statele preferate de docto-
rii doljeni se numãrã Anglia, Germa-
nia, Franþa, Italia, Belgia ºi, într-un
procent mai mic, þãrile nordice.

Cei mai cãutaþi sunt medicii de fa-
milie, urmaþi îndeaproape de chirurgi,
specialiºti în boli interne ºi anestezie
terapie intensivã. Aºa cum era de
aºteptat, majoritatea doctorilor care
pleacã sunt tineri. Chiar dacã existã
ºi excepþii – medici cu vârsta peste
50 de ani –, cei mai hotãrâþi sã pãrã-
seascã þara rãmân medicii rezidenþi,
nemulþumiþi de condiþiile de muncã,
dar mai ales de salarii.

Peste 14.000 de doctori
au pãrãsit România

Potrivit datelor oferite de Cole-
giul Medicilor din România, din 2007
ºi pânã în prezent peste 14.000 de
medici au ales sã plece peste grani-
þele þãrii. Pentru pregãtirea acestora
statul român a investit peste 3,5 mi-
liarde de euro. ªi mai îngrijorãtor
este însã faptul cã, anul trecut, s-a
coborât sub pragul critic de 40.000
de medici cu liberã practicã în Ro-
mania. La începutul acestui an, în

cabinetele, clinicile ºi spitalele din
þarã lucrau doar 39.813 medici, com-
parativ cu 41.799 medici în 2012 ºi
55.000 de medici în 1990, în condiþii-
le în care numãrul de bolnavi a cres-
cut constant.

Conform calculelor, dacã în cen-
trele universitare, media doctorilor
este de 3,6 la 1.000 de locuitori, zona
ruralã chiar are de suferit. Aºa se
face cã, la nivel naþional, rezultã o
medie de numai 1,9 medici la 1.000
de locuitori.

RADU ILICEANU

Aºteptatã de toatã lumea, deopotrivã de me-
dici, manageri de spitale, pacienþi ºi absolvenþi de
Medicinã, deblocarea posturilor din Sãnãtate nu
va avea loc mai devreme de a doua jumãtate a
acestui an, cel mai probabil abia în toamnã. Între

timp, tot mai mulþi medici aleg sã plece în strãinã-
tate în cãutarea unui loc de muncã mai bun.  Nu-
mai în ultimul an, 163 de cadre medicale din jude-
þul Dolj, atât asistenþi medicali, cât ºi medici, au
îngroºat rândurile celor care au pãrãsit þara.

Accidentul s-a petrecut ieri dimi-
neaþã, în jurul orei 04.00, în apropie-
rea centrului comercial „Billa” din
Craiova. Din cercetãrile efectuate de
poliþiºtii Biroului Rutier a reieºit cã
Marcel Þereanu, de 41 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un au-
toturism Matiz, pe strada „Paºcani”,
ajuns la intersecþia cu bulevardul
„Nicolae Titulescu” nu a acordat prio-
ritate de trecere unui autoturism Audi
A6 condus regulamentar de Alexan-
dru Costin, de 23 de ani, din aceeaºi
localitate, intrând în coliziune cu
acesta. În urma impactului deosebit
de violent Matizul s-a rãsturnat, rã-
mânând suspendat pe plafon. La faþa

Douã femei au ajuns la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, ieri dimineaþã, în urma unui
grav accident de circulaþie petrecut pe bulevardul
„Nicolae Titulescu” din Craiova. Cele douã victi-
me sunt în stare gravã, ambele intrând în comã din
cauza multiplelor leziuni suferite, în special în zona

capului. Ele erau pasagere într-un autoturism Ma-
tiz care s-a rãsturnat în urma unei coliziuni cu un
Audi. Poliþiºtii au stabilit cã vina îi aparþine ºoferu-
lui de la Matiz, care nu a acordat prioritate de tre-
cere celuilalt autoturism, acesta fiind cercetat pe-
nal pentru vãtãmare corporalã din culpã.

Douã femei în comã dupã ce
s-au rãsturnat cu maºina

Se pare cã tot scandalul izbucnit
în noaptea de sâmbãtã spre dumini-
cã are la bazã relaþia de concubinaj
dintre fiica lui Robert Ciucure zis
Amar, de 34 de ani, din Craiova ºi
unul dintre bãieþii lui Ionel Cãlin zis
Nixon, de 41 de ani, din Craiova, cu

care nici una dintre familii nu este
de acord. Astfel, de aproximativ un
an de zile, de când dureazã relaþia,
pe unde se întâlnesc, membrii celor
douã familii se „ciocnesc”. Asta s-a
întâmplat ºi sâmbãtã noaptea. Po-
trivit procurorilor Parchetului de pe

lângã Tribunalul
Dolj, Cosmin Cãlin
ºi Robert Ciucure
circulau cu un Re-
nault Megane pe
strada „General Dra-
galina” din Craiova
ºi au fost blocaþi în
trafic de un Audi A6,
în care se aflau Io-
nel Cãlin zis Nixon
(„cunoscut” al oa-
menilor legii întrucât

este judecat, în prezent într-un do-
sar vizând comiterea de fraude in-
formatice, aflat pe rolul Tribunalu-
lui Bucureºti), fratele sãu, Vasile
Cãlin, George Constantin ºi Sorin
Constantin, ambii bãieþii lui Nixon.
Dupã o scurtã ceartã, Robert Ciu-
cure, care avea asupra sa un cuþit
tip baionetã, cu lama de 40 cm, i-a
aplicat lui Nixon o loviturã în zona
abdominalã, cauzându-i leziuni care
i-au pus în primejdie viaþa, dupã care
a fugit ºi a sãrit gardul în curtea unei
locuinþe. „În aceastã împrejurare cei-
lalþi trei l-au urmãrit, au rupt mai mul-
te scânduri dintr-un gard ºi cu aces-
tea i-au aplicat mai multe lovituri
peste membrele superioare ºi infe-
rioare, apoi l-au pus în portbagajul
autoturismului lor. Cu ocazia alter-

caþiei dintre cele douã grupuri de
persoane, autoturismele au suferit
avarii, au fost distruse bunuri si a fost
tulburatã liniºtea publicã. În cauzã s-
a început urmãrirea penalã pentru
tentativã de omor ºi vãtãmare corpo-
ralã gravã, lipsire de libertate ºi ultraj
contra bunelor moravuri ºi tulbura-
rea ordinii ºi liniºtii publice”, ne-a
declarat procuror Magda Bãdescu,
purtãtorul de cuvânt al Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj. Nixon a
ajuns la spital cu „plagã înjunghiatã
penetrantã abdominalã cu hemope-
ritoneu”, iar Robert Ciucure, scos de
poliþiºti din portbagajul maºinii, a
fost diagnosticat cu „politraumatism

cu fracturi de membre”, cel din urmã
fiind operat ieri.

Dupã finalizarea scandalului, Va-
sile Cãlin a dispãrut de la domiciliu,
fiind cãutat acum de poliþiºti, iar faþã
de Robert Ciucure s-a început urmã-
rirea penalã pentru tentativã de omor,
în timp ce Sorin ºi George Constan-
tin sunt acuzaþi de  vãtãmare corpo-
ralã gravã, lipsire de libertate ºi ultraj
contra bunelor moravuri ºi tulbura-
rea ordinii ºi liniºtii publice. Procuro-
rii Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj au cerut, ieri dupã-amiazã,
emiterea mandatelor de arestare pre-
ventivã pe numele bãtãuºilor.

CARMEN ZUICAN

Douã familii de romi din Craiova s-au „rãzboit” în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, în plinã stradã,
cu baionetã, scânduri din gard, în urma bãtãii doi din-
tre combatanþi ajungând la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova. Unul dintre ei, Ionel Cãlin zis
Nixon a fost înjungiat în abdomen, iar cel care l-a
înjunghiat, Robert Ciucure zis Amar, a fost prins ºi
„tãbãcit” de bãieþii ºi fratele lui Nixon alegându-se

„Rãzboi” între romi sfârºit în spital„Rãzboi” între romi sfârºit în spital„Rãzboi” între romi sfârºit în spital„Rãzboi” între romi sfârºit în spital„Rãzboi” între romi sfârºit în spital

locului au fost solicitate echipeje de
Descarcerare ºi SMURD din cadrul

ISU Dolj, întrucât cele douã pasage-
re care se aflau în Matiz au fost rãni-

te grav, una dintre ele fiind scoasã
din maºinã în urma intervenþiei echi-
pajului de Descarcerare.

Emilia Þereanu, de 39 de ani ºi
Doina Coliþã, de 35 de ani, ambele
din Craiova, au fost transportate la
Unitatea de Primiri Urgenþe a Spita-
lului Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, unde au intrat în comã ca urma-
re a leziunilor grave suferite, mai ales
la cap. Tot la spital a fost adus cu o
ambulanþã ºi Marcel Þereanu, a pri-

mit ºi el îngrijiri medicale, constatân-
du-se cã are fracturi costale.

“Ambii conducãtori auto au fost
testaþi cu etilotestul, rezultatul fiind
negativ, iar în cauzã poliþiºtii rutieri
ajunºi la faþa locului au întocmit do-
sar penal sub aspectul comiterii in-
fracþiunii de vãtãmare corporalã din
culpã”, a declarat comisar ºef Adri-
an Cãpraru, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

cu multiple leziuni ºi fracturi. Cel din urmã, care a
fost gãsit de forþele de intervenþie în portbagajul
maºinii, este acuzat de tentativã de omor, iar bãieþii
lui Nixon sunt acuzaþi de vãtãmare corporalã gravã,
lipsire de libertate ºi ultraj contra bunelor moravuri
ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice. Procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj au cerut instan-
þei arestarea preventivã a ultimilor trei.
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MIRCEA CANÞÃR

Pedeliºtii doljeni mai mult au mimat
decât au celebrat împlinirea a douã de-
cenii de existenþã. Fireºte, în opoziþie
nu este deloc confortabil. Nici pe plan
central, momentul n-a avut amplitudine
de luat în seamã, încât declaraþiile aci-
de ale lui Vasile Blaga, vizând precum-
pãnitor pe cei dispuºi sã dezerteze de-
cât sã rãmânã, au fost doar inventaria-
te. La douã decenii de existenþã, PDL-
ul îºi putea îngãdui mai multe gesturi
gândite, spre a semnala ieºirea din con-
valescenþã ºi prezenþa sa tonicã pe sce-
na politicã. Teama cã se vor mai produ-
ce „dezertãri”, dupã ce Miºcarea Popu-
larã va ajunge partid, e mai degrabã un
sindrom al drobului de sare. Fiindcã sunt

multe de fãcut în plan organizatoric pânã
ce un proiect politic devine realitate. Cât
de convingãtori pot fi Daniel Funeriu
sau Sebastian Lãzãroiu, ambii membri
fondatori ai Fundaþiei Miºcarea Popula-
rã, rãmâne de vãzut. Revenind la PDL
Dolj, manifestarea de la Breasta, de vi-
neri seara, mai mult simbolicã, menitã
sã permitã „un inventar” al militanþilor
autentici, n-a mai cuprins ºi alte dezi-
derate. Ce vrea PDL-ul de la Dolj în con-
tinuare? Ce discurs va adopta? Ce gre-
ºeli ale unei perioade recente îºi va re-
proºa? Care sunt oamenii cheie pentru
actuala etapã? Nu ºtim motivele reale ºi
nici nu suntem impacientaþi de asta, dar
PD-ul, pânã a deveni PDL, a mai fost în

opoziþie, ºi pãrea mult mai firav, fãrã a
avea structurile actuale în teritoriu, dar
nu cocheta atât de copios cu resemna-
rea. Adicã avea „ceva voce”. Nu grija
PDL Dolj este avutã în vedere. Fiecare
doarme cum îºi aºterne, dar starea de
ofilire, sinonimã cu letargia, pare domi-
nantã la principalul partid de opoziþie.
Motive îndreptãþite, altele decât indife-
renþa pernicioasã nu existã. Unde sunt
oamenii PDL-ului „cocoþaþi” prin tot fe-
lul de funcþii de decizie administrativã
pânã acum un an? La „partizani”? Toþi
ºi-au tras basca pe ochi ºi au devenit
apolitici? La toþi le este ruºine cã au fost
portocalii? N-ar fi de mirare, fiindcã nici
ai USL-ului de astãzi, cã mâine nu se

mai ºtie, nu erau mai locvace, mai com-
bativi. Vibra vãzduhul când vorbeau
consilierii judeþeni social-democraþi Da-
niela Tarniþã sau Alina Tãnãsescu, ca sã
nu mai vorbim de parlamentarii Cosmin
Enea ºi Florentin Gust. Senatorul Flo-
rea Voinea, extrem de „aferat”, încã nu
revenise „pe acasã”. Nu se rãsuceau
frunzele în copaci când apãrea deputa-
tul Ion Cãlin pe la vreun post de televi-
ziune local. E drept, nu prea avea timp
sã onoreze... toate invitaþiile. Nu-i de-
loc plinã de mister tãcerea PDL-iºtilor
doljeni. Pânã la o eventualã revenire la
putere a partidului lor, n-au decât sã-ºi
vadã de „micile interese”. Zglobii vor
deveni dupã aceea.

Dupã vizita de lucru la Muzeul
de Artã din Craiova, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a afirmat cã la ora ac-
tualã Palatul „Jean Mihail” este
„o bijuterie arhitectonicã pentru
întreaga Oltenie”: „Lucrãrile la
clãdirea Palatului «Jean Mihail»
se apropie de sfârºit. Sunt încân-
tat de ceea ce am vãzut la Mu-
zeu, o clãdire cu adevãrat deo-
sebitã. O bijuterie arhitectonicã
pentru întreaga Oltenie. Am con-
vingerea cã cei care vor vizita
muzeul vor fi captivaþi de ceea
ce vor vedea, de imaginea aces-
tei clãdiri impunãtoare. Palatul
«Jean Mihail», o clãdire restau-
ratã care pune în valoare toate

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a întreprins,  luni dimineaþã, o vizi-
tã de lucru la Muzeul de Artã din Craiova, aflat
într-un amplu proces de consolidare ºi resta-
urare, lucrãrile fiind executate prin interme-
diul unui proiect cu finanþare europeanã în
valoare de aproximativ ºapte milioane euro.

Investiþia este aproape de finalizare, iar pri-
mul oaspete care va vizita Muzeul de Artã
«Jean Mihail» din craiova, chiar înainte sã fie
inaugurat, va fi preºedintele Camerei Comu-
nelor din Marea Britanie, John Bercow, care
va întreprinde o vizitã în craiova în aceastã
sãptãmânã.

acele basoreliefuri ºi elemente de
ornament arhitectural, este o pie-
sã de muzeu ea însãºi”.

„Primul oaspete va fi preºedintele
Camerei Comunelor

din Marea Britanie, John Bercow”
ªeful administraþiei judeþene a

mai spus cã la acest obiectiv cul-
tural munca a fost una destul de
migãloasã, trebuind sã fie cãutate
materiale pentru restaurare în
Franþa ºi Germania. Primul oaspe-
te, înainte de inaugurare, va fi pre-
ºedintele Camerei Comunelor din
Marea Britanie, John Bercow, care
va fi prezent în Craiova, joi, 29 mai
a.c. „A fost o muncã de migalã ºi,
aºa cum se ºtie deja, pentru aceastã

lucrare s-au cãutat materiale în
toatã Europa, de la mãtasea de
Lyon, tapetul de Franþa ºi Germa-
nia, pânã la foiþele de aur cu care
sã se acopere structura, pentru cã
ne-am dorit sã redãm publicului
acest Palat al lui Jean Mihail la fel
cum a fost el fãurit, la începutul
secolului trecut, de cãtre meºterii
italieni. De altfel, Muzeul de Artã
din Craiova, chiar dacã nu a fost
inaugurat, se va bucura de primul
oaspete peste doar câteva zile, pen-
tru cã ne dorim sã-l aducem într-
o vizitã pe preºedintele Camerei
Comunelor din Marea Britanie,
John Bercow. Cu acest prilej vom
expune ºi o parte dintre obiectele
care i-au aparþinut marelui sculp-

tor Constantin Brâncuºi ºi care se
aflã în proprietatea noastrã. Este o
vizitã importantã pentru Craiova ºi
judeþul Dolj ºi mã bucur cã alãturi
de preºedintele Camerei Comune-
lor va fi aproape de noi ºi ambasa-
dorul Marii Britanii la Bucureºti,
Excelenþa Sa Martin Harris, un
prieten apropiat nouã, cu care am
dezvoltat o relaþie deosebitã. Mã

aºtept ca dupã aceastã vizitã la
Craiova înalþii noºtri oaspeþi sã ple-
ce încântaþi de ceea ce vor vedea,
de ceea ce vor vizita, dar în spe-
cial de aceste locuri speciale din
Craiova ºi de cãldura oamenilor din
aceastã regiune a Olteniei”, a de-
clarat preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa.

MARIN TURCITU

La finalul celei de-a doua etape
de înscrieri în clasa pregãtitoare,
care s-a desfãºurat în perioada 8-
17, încã 879 de cereri au fost vali-
date, listele finale fiind publicate pe
site-ul Inspectoratului ªcolar Jude-
þean (ISJ) Dolj.

Planul de ºcolarizare aprobat de
Ministerul Educaþiei Naþionale pen-
tru anul ºcolar 2013-2014, preve-
de un numãr de 274 de clase pre-
gãtitoare, numãrul acestora fiind
însã suplimentat la cererea unitãþi-
lor de învãþãmânt doljene. “Înscrie-
rile la clasa pregãtitoare se încheie,
în mod oficial, în data de 31 mai.
Din punctul nostru de vedere, în
acest an lucrurile stau foarte bine.
În prima etapã s-au înscris 3.591
de copii, iar în cea de-a doua etapã
încã 879. Noi aºteptam un numãr

Încã 879 de elevi doljeni s-au înscris în clasa zero
ceva mai mare de elevi care sã fie
înscriºi în clasa pregãtitoare, potri-
vit statisticilor. În total s-au înre-
gistrat 4.787 de elevi, iar noi aºtep-
tam peste 5.000. Însã trebuie luat
în calcul ºi faptul cã mai sunt ºi
copii care au fost înscriºi direct în
clasa I. Din experienþa anului tre-
cut ºtim cã am avut cereri chiar ºi
în luna septembrie, iar acest lucru
nu este exclus nici acum. Este vor-
ba, în cele mai multe cazuri, de
copiii care sunt plecaþi cu familia
în strãinãtate. Locuri mai sunt, aºa-
dar nu vor fi probleme. Am primit
acordul Ministerului Educaþiei de a
merge cu efectivele chiar pânã la
30 de copii în clasã, ceea ce ne ofe-
rã posibilitatea sã rezolvãm toate
problemele pãrinþilor care, dintr-un
motiv sau altul nu au ajuns sã-ºi

înscrie copiii pânã acum pentru cla-
sa pregãtitoare. Pentru anul ºcolar
2013-2014, planul de ºcolarizare
aprobat de minister este de 274 de
clase pregãtitoare, însã l-am supli-
mentat, fiind ºcoli care au solicitat
acest lucru”, au afirmat reprezen-
tanþii ISJ Dolj.

Cadrele didactice care urmeazã
sã predea la clasa pregãtitoare, pre-
cum ºi cele care predau la clasa I
vor urma cursuri de formare. “Pro-
fesorii vor urma cursuri de forma-
re pentru a putea preda la clasa pre-
gãtitoare, aºa cum s-a întâmplat ºi
în anul ºcolar trecut. În plus, în
acest an cursurile vor fi urmate ºi
de cadrele didactice care predau la
clasa I”, au mai precizat reprezen-
tanþii ISJ Dolj.

ALINA DRÃGHICI
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Spectacolul-
eveniment

de luni seara, de la
Naţionalul ieşean, a

răsplătit performanţa
din teatrul românesc

Pe parcursul zilelor de astăzi şi
mâine, 29 mai, specialiştii îşi vor
prezenta rezultatele cercetărilor ar-
heologice desfăşurate în diverse si-
turi din ţară, pe parcursul anului
2012. Comunicările vor fi structu-
rate pe cinci secţiuni principale:
Preistorie, Epoca Fierului, Epoca
Greco-Romană, Civilizaţia medie-
vală şi Arheologia prev entiv ă.
Mâine, ora 18.00, în sala de confe-

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa,
apreciază că organizarea Sesiunii Naţionale de Rapoarte Arheologi-
ce de către Muzeul Olteniei este o recunoaştere a rolului important pe
care îl joacă municipiul Craiova în domeniul culturii, în contextul
investiţiilor importante care s-au realizat în ultimii ani în acest sector.
„Toţi cei care astăzi ne sunt oaspeţi ştiu că se află într-un judeţ în
care autorităţile locale au investit în domeniul culturii poate cel mai
mult din ţară. Nu mai este nici o surpriză pentru nimeni că municipiul
Craiova se află de câţiva ani pe harta culturală a României, cu inves-
tiţii care ar face cinste oricărui oraş din Europa. (…) Numai în ulti-
mii doi ani Consiliul Judeţean Dolj a alocat aproximativ 300.000 de
lei pentru cercetarea arheologică, ceea ce face ca această sesiune
naţională organizată la Craiova să vină şi ca o recunoaştere a efortu-
rilor pe care le depunem an de an pentru a ajuta la îmbunătăţirea
cercetării arheologice”, a declarat Ion Prioteasa.

În ultima zi a sesiunii – joi, 30 mai – va fi organizată o
excursie documentară la obiective culturale din judeţul

Dolj, cel mai important dintre acestea fiind monumentul
arheologic vizitabil de la Cioroiu Nou.

Aproximativ 150 de arhe ologi de  la majori-
tate a muze elor, universităţilor şi institutelor
de cercetare de profil din România participă,
în perioada 27-30 mai, la cea de-a XLVII-a edi-
ţie a Sesiunii Naţionale de Rapoarte Arheolo-
gice, care se desfăşoară în premieră la Craio-

va. Evenime ntul es te organizat de  Ministerul
Culturii –  Direcţia Patrimoniu Cultural, Con-
siliul Judeţean Dolj, Muzeul Olteniei, Direc-
ţia Judeţeană pentru Cultură Dolj şi Univer-
sitatea din Craiova – Departamentul de Isto-
rie şi Relaţii Inte rnaţionale.

rinţe a Secţiei de Istorie-Arheolo-
gie a Muzeului Olteniei va avea loc
o masă rotundă cu o temă actuală
– „Arheologia preventivă în Ro-
mânia”, în cadrul căreia va fi pre-
zentată comunicarea „Considera-
ţii pe marginea Raportului de risc
cu privire la proiectele de infras-
tructură elaborat de Banca Mon-
dială cu privire la Arheologie”.

«Majoritatea comunicărilor se

referă la rezultatele cercetărilor ar-
heologice desfăşurate pentru mari
proiecte de infrastructură din Ro-
mânia, unele aflate în desfăşura-
re, altele finalizate, cum ar f i tron-
soane ale Autostrăzii Nădlac – Si-
biu, tronsoane ale Autostrăzii 2
Cernavodă – Medgidia,  Varianta
Ocolitoare a Municipiului Alexan-
dria. De asemenea, importante şi
cunoscute situri arheologice din
România, c are sunt şi obiective
turistice, vor face obiectul prezen-
tărilor, cum ar fi Histria, Callatis,
Sarmizegetusa, Noviodunum,  Ti-
biscum, Drobeta,  Cioroiu Nou,
Apulum,  Porolissum,  Capidava,
monumentul Tropaeum Traiani de
la Adamclisi, Potaissa, Pietroase-
le, Buridava etc.», a precizat ar-
heolog dr. Florin Ridiche, ma-
nagerul Muzeului Olteniei.

La această importantă sesiu-
ne, Oltenia este reprezentată prin
rapoartele de cercetare ale arheo-
logilor  de la amintita instituţie,  cu
rezultatele din trei situri (Cioroiu
Nou, Desa şi Răcari),  Univers i-
tatea din Craiova – Departamen-
tul de Is torie ş i Relaţii Internaţi-
onale,  cu rezultatele din două s i-
turi (Suc idava – Corabia, judeţul
Olt, ş i Desa), Muzeul Judeţean
„Aurelian Sac erdoţeanu” din
Râmnicu Vâlcea, cu rezultatele
cercetărilor de la Ocniţa – Buri-

dava, Muzeul Judeţean „Alexan-
dru Ştefulescu” din Târgu Jiu, cu
rezultat ele din s itul Biseric a
„Sfinţii Voievozi” de la Ţânţăreni,
ş i Muzeul Regiunii Porţilor  de
Fier din Drobeta-Turnu Severin,
cu ultimele informaţii ale cerc e-
tărilor din Amfiteatrul roman de
la Drobeta.

«Pen tru Muze ul Olten iei,
ac eastă sesiune de comunicări
ştiinţifice este o bună ocazie de

a-şi populariza nu numai rezulta-
tele propriu-zise ale cercetărilor
arheologice desfăşurate la Desa,
Răcari şi Cioroiu Nou, ci şi de a
sublinia eforturile financiare făcute
de Consiliul Judeţean Dolj, în ul-
timii ani, în a transforma monu-
mentele arheologice c ercetate, în
obiective turistice,  ca un exem-
plu de bună practică şi pentru alte
autorităţi locale sau centrale», a
adăugat Florin Ridiche.

Sesiunea Naţională de Rapoarte
Arheologice, în premieră la Craiova

Deţine valoroase colecţii de
timbre şi ilustrate, pe care
continuă să le îmbogăţească

„Am vrut ca de Zilele Craiovei să
arăt, mai ales tinerilor, cum era aceas-
tă urbe cu zeci şi zeci de ani în urmă.
Pentru că a fost şi a rămas un oraş
frumos, iar mulţi nici nu ştiu diver-
se lucruri despre el. Avem construc-
ţii vechi, care sunt monumente de
artă, dar care astăzi, din păcate, se
distrug. Şi se pierde o avere imen-
să…”, spune Ştefan Ardeleanu.

Pasionat colecţionar de timbre,
membru al Asociaţiei Filatelice Cra-
iova, domnia sa a adunat însă, de-a
lungul anilor, şi o mulţime de ilustra-
te, de o deosebită valoare. „Toate sunt
originale. Prezentându-le, publicul
poate face o paralelă între ce a fost
cândva şi ce este astăzi. Le am de la
colecţionari foarte cunoscuţi, ca pro-
fesorul Pătraşcu, fie prin schimburi,
fie contracost. Voi continua să îm-
bogăţesc această colecţie, pentru că
sunt legat de Craiova şi aş vrea ca
toată lumea să vadă cum era acest

Craiova a fost şi a rămas un oraş frumos, una dintre
cele mai mari zestre ale sale fiind monumentele de arhi-
tectură, adevărate opere de artă. Din păcate însă nu există
preocupare pentru conservarea lor, consideră prof. Ştefan
Ardeleanu, împătimit colecţionar craiovean a cărui viaţă
se leagă, de aproape opt decenii, de aceste locuri. Din arhi-
va personală, Ştefan Ardeleanu a adus pe simezele Salonu-

lui Medieval al Casei de Cultură „Traian Demetrescu” un
crâmpei din Craiova de altădată, imortalizat în peste 40 de
vechi ilustrate, reunite în cadrul unei expoziţii. O lecţie în
egală măsură de istorie şi de artă, în special pentru tânăra
generaţie, care poate afla, astfel, câte ceva despre trecutul
său… O lecţie nu întâmplător oferită de Ştefan Ardeleanu
de Zilele municipiului Craiova.

oraş”, mai spune Ştefan Ardeleanu.
„Din păcate, avem chiar
în centrul Craiovei case în
paragină. E o pierdere!”

Originar din Ardeal (localitatea
Pomi), unde s-a născut la 10 mai
1925, a copilărit în judeţul Olt, în
comuna Stoeneşti şi la Carac al,
apoi, în 1935, a venit împreună cu
familia la Craiova. A fost şi a rămas
fermecat de această urbe… „Erau

trăsuri, magazi-
ne, negustorii te
trăgeau de mâ-
necă… Un oraş
c omercial, c u
mulţi meseriaşi”,
îşi aminteşte Şte-
fan Ardeleanu.
Anii au trecut
însă, iar  unele
lucruri s-au
schimbat ş i nu
neapărat în bine.

„Ceea ce mă
nemulţumeşte
cel mai mult as-
tăzi este c ă nu
există o grijă

pentru conservarea construcţiilor,
care păstrează stilul specific al vre-
murilor de altădată. Azi nu se mai
ridică aşa case frumoase, azi se fac
blocuri. Însă construcţiile vechi au
frumuseţea lor. Din păcate, avem
chiar în centrul Craiovei case în
paragină. Au ajuns pe mâna unor
proprietari care intervin la faţade
şi la structură, ceea ce e o pierde-
re, ba chiar o pagubă. Ar trebui să
existe iniţiativă în acest sens şi să

păstrăm ce avem. Pentru că avem
o avere, o bogăţie inestimabilă!
Trebuie să fie grijă atât din partea
Primăriei, cât şi a celor care lo-
cuiesc acum acolo”, este de păre-
re Ştefan Ardeleanu.
Cea mai veche ilustrată
datează din 1913 şi redă
Monumentul Independenţei

Cele peste 40 de ilustrate din ar-
hiva personală, prezentate în cadrul
expoziţiei de la Casa de Cultură
„Traian Demetrescu”, prezintă cu
precădere edificii importante ale ur-
bei, unele ridicate în urmă cu aproa-
pe un secol, ba chiar mai mult. Co-
legiul Naţional „Carol I”, Palatul de
Justiţie – azi Universitatea, Palatul
Administrativ, Palatul „Jean Mihail”
– azi Muzeul de Artă, clădirea Pal-
lace, Biserica „Sf. Ilie”, Casa Bă-
niei, Spitalul Filantropia, Liceul Mi-
litar „D.A. Sturza”, ca şi podul sus-
pendat din Parcul „Nicolae Roma-
nescu”, cu turnul din vecinătatea
sa şi cu Casa „Bibescu”, sunt nu-
mai câteva dintre ele.

Cea mai veche ilustrată expusă
din colecţia Ştefan Ardeleanu da-

tează de un secol şi redă Monumen-
tul Independenţei, realizat de sculp-
torul Dumitru Pavelescu-Dimo, in-
augurat în 1913 şi distrus în 1948.
«Are o semnificaţie deosebită pen-
tru mine. Îl înfăţişează pe Regele
Carol I salutând victoria Indepen-
denţei de la 1877. Atunci a spus cu-
vintele rămase nemuritoare „Asta-i
muzica ce-mi place!”. Însă în 1948
monumentul – o mare lucrare de
artă, premiată – a fost ras de pe
suprafaţa pământului. N-au ţinut
seama că e istorie… Eu am apucat
să-l văd, era în „gura” Parcului „Ro-
manescu”. L-au topit, iar din soclu
au făcut pavaj în parc…», a po-
vestit Ştefan Ardeleanu, invitându-i
pe craioveni, mai tineri sau de-o vâr-
stă, să vadă zestrea arhitectonică a
urbei, cu parfumul de odinioară…

***
Intitulată „Craiova între trecut

şi prezent”, expoziţia va rămâne
deschisă întreaga săptămână, auto-
rul pregătind de pe-acum o alta:
„Eminescu în filatelie”, având în
vedere că la jumătatea lunii iunie se
vor împlini 124 de ani de la naşte-
rea poetului.
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Accelerăm spre statutul

de Capitală culturală

europeană!

Un autobuz animat s-a pus în mişcare,  ieri-dimi-
neaţă, pe străzile oraşului, stârnind bună dispoziţie
printre călători şi aprecie ri în rândul craiovenilor.
Având la bord peste  40 de copii, actori ai Teatrului
„Colibri” ş i o mulţime de păpuşi viu colorate, auto-
buzul a vestit, într-un mod inedit , Zilele municipiu-
lui Craiova, ca şi apropiata sărbătoare de 1 Iunie.
Deşi au călătorit cu R.A.T. Craiova, pasagerii n-au
urmat vreun traseu obişnuit , ci unul al fabulelor pli-
ne de învăţăminte,  cu personaje poznaşe,  iar bilete

nici că le-au trebuit! „A fost o experie nţă minuna-
tă!”, au spus, la final,  cu convingere  şi cu dorinţa de
a mai face o astfe l de plimbare.  „Autobuzul cu pă-
puşi” va circula pe străzi între aga săptămână,  re-
prezentanţii Primăriei Craiova ş i ai
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Co-
libri” fiind convinşi că proiectul va
cere  bis! Poftiţi, aşadar,  să descope-
riţi Craiova culturală şi prin inter-
mediul păpuşilor!

Adriana Teodorescu, mana-
gerul Teatrului pentru Copii şi
Tineret „Colibri”: «Poposim pe unde
nici nu se aşteaptă craiovenii! Va fi o
surpriză pe unde vor călători copiii cu
acest autobuz. Vor descoperi Craiova şi
prin intermediul păpuşilor şi al fabulelor,
dar şi prin intermediul unui traseu care
nu face parte din cele obişnuite ale Regiei
Autonome de Transport Craiova. În
afară de faptul că vor vedea oraşul altfel,
cei mici vor avea parte şi de o porţie de
educaţie, pentru că vor fi introduşi în
lumea fabulelor lui La Fontaine, Grigore

Alexandrescu şi Alexandru Donici. Pe
scurt, personajul principal, o vulpe,
se plimbă prin foarte multe fabule şi
păcăleşte, dar va fi şi păcălită, la
rândul ei, de barză, de măgar, de lup,
de cocoş, de corb şi alte asemenea
vieţuitoare, care, desigur, au şi
trăsături umane, căci acesta este tot
farmecul fabulelor! Cred că e
minunat faptul că reuşim să bucurăm
atâţia copii de Zilele Craiovei şi cu
siguranţă craiovenii vor cere bis la
acest proiect».

Au călătorit
împreună cu
vulpea cea
şireată, lupul,
leul, corbul şi
alte personaje
ale fabulelor

„Autobuzul cu
păpuşi” s -a pus
în mişcare ieri-di-
mineaţă, fiind pri-
mul eveniment din
programul de ma-
nifestări dedic at
celei de-a XVII-a

ediţii a Zilelor municipiului Craio-
va. Punctul de plec are – Liceul
„Matei Basarab”, de unde s-au îm-
barcat 15 elevi din clasa a III-a,
însoţiţi de prof. Anca Suciu, şi alţi
19 din clasa I A, împreună cu prof.
Marian Ghiţuică. Aflaţi cu toţii la
prima experienţă artistică de acest
fel, pasagerii nici n-au bănuit ce
surpriză minunată îi aşteaptă! Şi-
au ocupat, cuminţi, locurile în au-
tobuzul purtând însemnele Regiei
Autonome de Transport (R.A.T.)
Craiova şi decorurile Teatrului pen-
tru Copii şi Tineret „Colibri” şi au
pornit la drum.

Călătoria n-a fost una obişnuită,
ci… în lumea fabulelor lui La Fon-
taine, Grigore Alexandrescu şi Ale-
xandru Donici. I-au însoţit şireata
vulpe, însufleţită de actriţa Ionica
Dobrescu, şi, cu umor şi vioiciu-
ne, desprinşi din poveştile copilă-
riei, lupul, leul, măgarul, corbul, co-
coşul şi barza, care au prins viaţă
din mâinile şi prin glasul actorilor
Alice Ianoş şi Daniel Mirea. Po-
vestea s-a depănat în încurajările

micilor spectatori, implicaţi
şi ei în acţiune şi, prin ur-
mare, trăind cu emoţie şi ne-
răbdare fiecare scenă în care
şireata vulpe păcăleşte ori
este păcălită de celelalte personaje.
Iar după reprezentaţie nu mică le-a
fost bucuria să ţină chiar ei în mâini
păpuşile! Purtaţi pe nesimţite, preţ
de mai bine de un ceas, pe străzile
Craiovei în sărbătoare, s-au întors,
apoi, la sediul şcolii, cu ochii stră-
lucindu-le de bucurie.
Trei actori de poveste! „Copiilor
le-a plăcut foarte mult şi ne
bucurăm de bucuria lor!”

Ingeniosul proiect a fost apre-
ciat nu numai de copii, ci şi de ac-
torii care au mânuit păpuşile cu atâ-
ta pricepere şi dibăcie. «Am jucat
în tot felul de locuri, dar la un au-
tobuz nu m-aş fi gândit! Cu toate
că este o idee de demult, venită
din Occident, când trupele de ac-
tori păpuşari îşi promovau piesele
pe oriunde puteau, ca să aibă spec-
tatori. Este prima mea experienţă
de acest gen după 25 de ani de
meserie. A fost inedit, aşadar, pen-
tru mine şi cred că şi pentru copii.
Nu e mare diferenţă faţă de o sală
de spectacole, numai că aici tre-
buie să ne ţinem mai bine echilibrul!
La început am fost puţin speriată,
am avut mari emoţii, dar totul a
mers bine, iar copiii au fost foarte
încântaţi», a declarat, la finalul re-
prezentaţiei, Ionica Dobrescu.

Deşi mărturiseşte că nu circulă
prea des cu autobuzul, Daniel Mi-
rea e obişnuit cu spectacole sus-
ţinute în spaţii neconvenţionale –
de obicei în aer liber, în şcoli şi
grădiniţe, ba chiar şi într-un mij-

loc de transport în comun!
«Eu am mai participat la un
proiect asemănător, „Tram-
vaiul cu GAG-uri”, în urmă
cu câţiva ani, organizat tot
în Craiova, de Asociaţia Cul-
turală „GAG”.  Şi acum e
cam la fel, dar… mai zgâl-
ţâitor un pic!  Copiilor le-a
plăcut foarte mult şi ne bu-
curăm de bucuria lor! A fost

prima reprezentaţie, poate cu mai
multe emoţii, dar promitem că şi
următoarele vor fi extraordinare»,
a spus actorul.
Autobuzul va circula zilnic, până
duminică. Plimbarea e amuzan-
tă, educativă şi… gratuită!

Şi astăzi „Autobuzul cu pă-
puşi” porneş te tot la 9.30 şi tot
de la Liceul „Matei Basarab”,  iar

Teatrul „Colibri” primeşte în administrare
Clubul „Electroputere”

Pe ordinea de zi a şedinţei ordi-
nare a Consiliului Local al Munici-
piului Craiova care se va desfăşura
joi, 30 mai, de la ora 10.00, în Sala
Mare a Primăriei, se regăseşte şi
darea în administrare către Teatrul
pentru Copii şi Tineret „Colibri” a
clădirii „Clubul Cultural al Sindica-
tului Liber Electroputere” Craiova,
situat pe Calea Bucureşti nr. 56.

M o m e n t u l
es te unul înde-
lung aşteptat de
păpuşarii craio-
veni,  având în
vedere c ă,  din
2006, de când a
fost evacuată din
s tra da „Al.  I .
Cuza” nr. 16,  vi-
zavi de Universi-

tate, instituţia nu mai are un sediu
propriu, cu scenă de spectacole
şi spaţiu suficient. O vreme şi-a
găsit adăpost în clădirea Proiect
S.A., iar din 2009 este chiriaş într-
o casă situată pe strada „Împăra-
tul Traian” nr. 28-30.

«Nu este surprinzător faptul că
Primăria şi Consiliul Local Craiova
îşi respectă nu numai intenţia, dar
şi promisiunea de a recunoaşte im-

portanţa şi meritele pe care Teatrul
„Colibri” le are în cetate. Poate pă-
rea straniu faptul că până acum nor-
malitatea era privită ca excepţie. Dar,
în perspectiva înscrierii Craiovei în
cursa pentru câştigarea titlului de
Capitală culturală europeană, reme-
dierea nefericitei situaţii în care sin-
gurul Teatru pentru Copii şi Tineret
din Oltenia a fost lipsit de sediu pro-
priu timp de şapte ani este priorita-
te zero. Şi promisiunea de a des-
chide stagiunea 2013-2014 într-un
sediu propriu, cu spaţii adecvate
pentru spectacole şi activităţi co-
nexe, este certitudine. Mai ales că
va fi a 65-a stagiune din istoria  mi-
cului teatru mare al Craiovei», spu-
ne teatrologul Adriana Teodorescu,
de la începutul lunii aprilie a acestui
an manager al Teatrului pentru Co-
pii şi Tineret „Colibri”.

Tudor Gheorghe,
în concert la Craiova cu

„Primăvara Simfonic”
„Primăvara Simfonic”, spectacolul pe care Tudor Gheorghe l-a pus în

scenă în urmă cu zece ani, poate fi văzut din nou, în cadrul unui amplu
turneu naţional, în marile oraşe ale ţării, printre care şi Craiova. Mâine, 29
mai, ora 19.00, cele mai frumoase poezii şi cântece româneşti interpretate
de maestru fi readuse pe scena Teatrului Naţional „Marin Sorescu”. „Sal-

câmii”, „Noapte de mai”, „Valţul roze-
lor”, „Note de primăvară” şi „Dorul
călător” sunt doar câteva dintre melo-
diile care vor răsuna în acompaniamen-
tul a peste 80 de muzicieni, membri ai
Corului şi Orchestrei Simfonice „Rap-
sodia”, şi sub conducerea muzicală a
dirijorului şi orchestratorului Marius
Hristescu. Încă se mai găsesc bilete pen-
tru concert la Agenţia TNC, la preţul
unic de 85 de lei. Turneul naţional „Pri-
măvara Simfonic” va continua apoi cu
oraşele Ploieşti (30 mai), Piteşti (31
mai), Arad (2 iunie), Timişoara (3 iu-
nie), Oradea (5 iunie), Cluj-Napoca (6
iunie) şi Râmnicu Vâlcea (10 iunie).

Anca Suciu, profesor pen-
tru învăţământul primar – cla-
sa a III-a: «Călătoria a fost foar-
te frumoasă şi incitantă! Şi, în
acelaşi timp, plină de emoţie din
partea copiilor şi a actorilor! Ele-
vii au participat pentru prima dată
la o astfel de activitate şi am în-
ţeles că şi… Doamna Vulpe la
fel! A fost totul plin de candoa-
re, de bucurie a copilăriei, de fru-
museţe, de culoare, de lumină!
A fost o experienţă minunată!».

***
Mariana Ghiţuică, profesor

pentru învăţământul primar
– clasa I: «Activitatea a fost una
inedită, nu am mai participat la
aşa ceva până acum. Am fost
chiar în lumea poveştilor şi a
copilăriei, o lume cu totul şi cu
totul deosebită, iar copiii noştri
au fost încântaţi. Şi de 1 Iunie
le-am pregătit activităţi deosebi-
te, dar… sunt surpriză!».

mâine şi joi îl găsiţi,  la aceeaşi
oră,  în faţa Colegiului Naţional
„Elena Cuza”. Vineri,  31 mai, vă
puteţi îmbarca, dar  la ora 16.30,
de la Grădiniţa „Tudor Vladimi-
resc u”.  Pe cât de amuzante, pe
atât de educ ative c ălătorii se
anunţă şi sâmbătă,  1 iunie – cu
plec are din centrul Craiovei, şi
duminic ă,  2 iunie – de la Centrul
„Noricel” (Piaţa Centrală), tot de
la 9.30. Atenţie: plimbarea e gra-
tuită!  Vă trebuie doar un s trop
de c uriozitate ş i multă dragos te
pentru teatrul de păpuş i!
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Douã rachete au vizat, dumini-
cã, suburbiile din sudul Beirutului,
fieful miºcãrii ºiite Hezbollah, an-
gajatã în lupte alãturi de trupele
guvernului din Damasc, ceea ce
atestã o prelungire a conflictului
sirian în Liban. În Siria, oraºul stra-
tegic Qousseir, þinta unei ofensive
majore a regimului lui Bashar al-
Assad ºi a Hezbollah, a fost bom-
bardat de aviaþie, potrivit Obser-
vatorului Sirian al Drepturilor
Omului (OSDH). La Instanbul,
opoziþia sirianã ºi-a prelungit cu o
zi reuniunea, lucrãrile sale fiind
întârziate de rãzboi. Cele douã ra-
chete care au lovit cartierele din
sudul Beirutului, bastionul Hezbol-
lah, au fãcut patru rãniþi, potrivit
unei surse de securitate, o premierã
de la rãzboiul cu Israelul, în 2006.
Una din rachete a lovit parcul unui
vânzãtor de maºini, rãnind patru
muncitori sirieni, potrivit unei sur-

se care ºi-a pãstrat anonimatul.
„Acest incident este probabil în le-
gãturã cu conflictul din Siria”, a
afirmat sursa de securitate. „Au-
torii acestui atac sunt teroriºtii ºi
vandalii, care nu vor pace ºi stabi-
litate pentru Liban ºi libanezi”, a
denunþat preºedintele þãrii, Michel
Sleimane, într-un comunicat. Mi-
nistrul de Interne, Marwan Char-
bel, s-a deplasat la faþa locului, unde
a denunþat „un act de sabotaj, care
vizeazã crearea de discordie”. „Noi
nu putem, în acest stadiu, acuza
pe nimeni. Sperãm doar cã ceea ce
se întâmplã în Siria nu trebuie sã
se extindã în Liban ºi existã oameni
care ar trebui sã înþeleagã cã Liba-
nul nu poate sã suporte”, a spus el
jurnaliºtilor. Atacul a avut loc la o
zi dupã discursul ºefului Hezbol-
lah, Hassan Nasrallah, care a pro-
mis partizanilor sãi victoria în Si-
ria, unde miºcarea este angajatã în

particular în bãtãlia de la Qousseir.
Franþa a condamnat ferm violen-
þele din Liban, unde rachetele au
vizat duminicã suburbiile ºiite din
Beirut, a afirmat ministrul francez
al Afacerilor Externe, Laurent Fa-
bius, aflat în vizitã la Abbu Dhabi.
„Noi nu avem toate detaliile cu pri-
vire la originea acestor lucruri, dar
Franþa condamnã foarte ferm vio-
lenþele care au avut loc în Liban.
(...) Noi suntem alãturi de popula-
þia civilã ºi de autoritãþile libane-
ze”, a spus Fabius. Vineri, ºi SUA
îºi exprimaserã îngrijorarea ca Li-
banul sã fie antrenat în conflictul
sirian. Libanul este profund divi-
zat între partizanii regimului siri-
an, condus de Hezbollahul ºiit, ºi
câmpul ostil Damascului, având în
fruntea sa suniþii lui Saad Hariri,
ex-premier. La Istanbul, Coaliþia
naþionalã a opoziþiei siriene ºi-a ex-
primat dorinþa de pace în Liban,
estimând cã Hezbollahul repetã
„grava eroare a lui Assad, de a
obliga oamenii sãi sã ucidã sirieni
nevinovaþi, ceea ce va duce ca
membri onorabili ai Hezbollah sã
dezerteze”. Reuniunea opoziþiei,
prevãzutã sâmbãtã, pentru dezba-
terea în particular a posibilei con-
ferinþe de pace „Geneva 2”, s-a
prelungit cu o zi. La cererea mai
multor þãri, precum Arabia Sau-
ditã, pentru lãrgirea numãrului de
membri ai opoziþiei ºi reducerea
influenþei Fraþilor Musulmani, lu-
crãrile au fost blocate. În teatrul
de luptã, armata sirianã a anunþat

cã a intrat sâmbãtã pe aeroportul
militar Tabaa, una din poziþiile che-
ie pentru rebeli, la nord de Qous-
seir. Nouã combatanþi Hezbollah,
uciºi în regiunea Qousseir, au fost
aduºi în oraºul libanez Baalbek, ºi,
deºi iniþial au fost respinse acuza-
þiile privind participarea combatan-
þilor sãi, se vorbeºte deja de 75 de
morþi din partea Hezbollah. Pe de
altã parte, miniºtrii de Externe eu-
ropeni urmau sã se întâlneascã
ieri, la Bruxelles, pentru definirea
unei poziþii comune în privinþa
sancþiunilor împotriva regimului
sirian. În centrul discuþiilor figu-
ra ridicarea embargoului asupra
armelor, reclamat de Londra ºi Pa-
ris. În ultimele zile, ambasadorii
UE au încercat sã-ºi reconcilieze
punctele de vedere. Ei s-au întâl-
nit ieri dimineaþã, înainte ca Înal-
tul Reprezentant pentru Diploma-
þie, Catherine Ashton, sã transmi-
tã propunerea sa miniºtrilor. Cu
toate acestea, la Bruxelles euro-
penii rãmân divizaþi ºi de o parte
se aflã Franþa ºi Marea Britanie,
iar de cealaltã Austria ºi Suedia,
acestea din urmã ostile ridicãrii
embargoului asupra armelor, te-
mându-se cã acestea vor ajunge
în mâinile luptãtorilor islamiºti.
Trei opþiuni au fost puse pe masã:
o ridicare a embargoului, o pre-
lungire a mãsurilor actuale de
embargou dupã data de 1 iunie sau
consolidarea mãsurilor existente
(o extensie a conceptului de arme
non-letale).
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Ancheta asupra agresãrii tânãrului militar rã-
nit la nivelul gâtului cu o armã albã, sâmbãtã, la
Paris, în timp ce se afla într-o misiune de patru-
lare în cartierul de afaceri La Défense, „avan-
seazã” în privinþa identificãrii agresorului, potri-
vit unor surse apropiate investigaþiei. O înregis-
trare video îl aratã pe presupusul agresor - care

poartã o pãlãrie ºi haine de culoare închisã - ru-
gându-se, cu câteva minute înainte de agresiu-
ne, precizeazã aceleaºi surse. Poliþiºtii au gãsit
în apropiere de locul unde a fost comisã agresi-
unea un sac din plastic în care se afla o sticlã, un
cuþit ºi resturi. Contactat ieri dimineaþa de postul
Canal+, ministrul de Interne, Manuel Valls, a de-

clarat cã anchetatorii din cadrul Brigãzii crimi-
nalistice dispun de „piste serioase”. Victima,
Cédric Cordiez, a fost externatã ieri dimineaþã
de la spitalul militar în care a primit îngrijiri. Mi-
litarul rãnit participa la o misiune de patrulare
împreunã cu doi camarazi ºi a fost lovit pe la
spate, la nivelul gâtului, cu o armã albã.

Cazul soldatului înjunghiat în gât la Paris:
Anchetatori i  dispun de „piste serioase”

Premierul britanic, David Came-
ron, a fost criticat dur pentru cã a
plecat într-o vacanþã la Ibiza împreu-
nã cu familia, în contextul în care
Marea Britanie se confruntã cu cea
mai importantã crizã teroristã dupã
atentatele cu bombã de la 7 iulie 2005.
Potrivit ediþiei electronice a publica-
þiei „The Daily Mail”, parlamentari
britanici sunt indignaþi de faptul cã
premierul ºi-a luat „câteva zile de pa-
uzã” pe insula spaniolã Ibiza, unde a
plecat sâmbãtã dimineaþa împreunã
cu soþia, Samantha, ºi copiii - Nancy,
Elwen ºi Florence. Însã Downing
Street numãrul 10 a rãspuns criticilor
duminicã, subliniind cã „rãmâne la
conducere” în pofida faptului cã se
aflã în strãinãtate. Polemica are loc,
totodatã, în contextul în care un par-
lamentar conservator a avertizat cã
premierul ar mai putea avea doar un
an la dispoziþie pentru a-ºi salva postul.
David Ruffley, parlamentar din Bury
St Edmunds, a subliniat cã este ne-
cesar ca premierul sã obþinã o victo-
rie în alegerile europene de anul vii-
tor, altfel UKIP va atrage conserva-
tori. „Cred cã David Cameron are la

dispoziþie 12 luni pentru a arãta cã
strategia sa funcþioneazã”, a spus el.
UKIP poartã „dicuþii în toate direcþii-
le” cu politicieni conservatori dispuºi
sã i se alãture, „aproximativ 20” de
parlamentari eurosceptici dorind sã
candideze într-un tandem conserva-
tori-UKIP în alegerile generale din
2015, a declarat duminicã Nigel Fa-
rage, liderul formaþiunii naþionaliste ºi
eurosceptice. Familia premierului a
plecat în vacanþã la doar douã zile
dupã ce acesta a prezidat o reuniune
de urgenþã a Cabinetului COBRA, cu
privire la asasinarea unui militar, Lee
Rigby, la Woolwich, în sud-estul Lon-
drei, pe 22 mai a.c., în plinã stradã.
Deputata laburistã Sarah Champion
a declarat pentru „The Sun” cã ple-
carea sa în vacanþã aratã cã este „ex-
trem de deconectat de la realitate”.
Reacþii negative au apãrut ºi pe Twit-
ter. Cuplul apare într-o imagine pu-
blicatã de ziar bând cafea, în apropie-
rea unei plaje, la Ibiza, relaxat, într-o
atmosferã informalã, premierul pur-
tând o cãmaºã de culoare închisã ºi
sandale, fãrã sã fie deranjat de clienþi,
inclusiv britanici. Potrivit unui sondaj

publicat sãptãmâna trecutã, 42,5%
dintre cei chestionaþi au declarat cã
sunt de acord ca parlamentarii sã fie
chemaþi din vacanþã pentru discuþii
pe tema crizei în domeniul securitãþii.
Însã, potrivit unei anchete „Mail On
Sunday”, britanicii aprobã felul în care
Cameron a reacþionat cu privire la asa-
sinatul de la Woolwich.

În paralel, cei trei bãrbaþi arestaþi
în sudul Londrei, sâmbãtã, în legã-
turã cu uciderea soldatului Lee Rig-
by, au fost eliberaþi pe cauþiune, a
anunþat Scotland Yard, citat
de BBC News Online. Bãrba-
þii, cu vârste de 21, 24 ºi, res-
pectiv, 28 de ani, au fost ares-
taþi sub suspiciunea de con-
spiraþie în vederea comiterii
unei crime, dar au fost elibe-
raþi pe cauþiune la o secþie de
poliþie din Londra. Alþi doi bãr-
baþi, arestaþi sub suspiciunea
cã au comis crima, rãmân în
arest. Un bãrbat în vârstã de
22 de ani, arestat duminicã în
nordul Londrei, rãmâne, de
asemenea, în detenþie. Ares-
tarea sa de cãtre departamen-

tul antiterorist al poliþiei în zona Hig-
hbury Grove, sub suspiciunea de
conspiraþie în vederea comiterii unei
crime, a fost a noua arestare în ca-
drul acestei anchete. Celelalte trei
persoane - un bãrbat în vârstã de 29
de ani, o femeie în vârstã de 31 de
ani ºi una de 29 de ani - au fost arestate
joi, sub suspiciunea de conspiraþie
în vederea comiterii unei crime. Cele
douã femei au fost eliberate fãrã a fi
acuzate, vineri, iar bãrbatul a fost
eliberat pe cauþiune sâmbãtã.

Premierul Cameron, criticat pentru cã a plecat în vacanþã

Incidente violente la Paris:
Poliþia a reþinut aproximativ
300 de persoane

Poliþia a reþinut aproximativ 300
de persoane în urma manifestaþiei
de la Paris împotriva cãsãtoriilor
între persoane de acelaºi sex, care a
degenerat, duminicã seara, în
violenþe. Manifestaþia a reunit între
150.000 de persoane, potrivit
poliþiei, ºi peste un milion, potrivit
organizatorilor, care, încã o datã,
au denunþat „minciuna” prefectu-
rii. Dupã dispersarea manifestaþiei,
care s-a desfãºurat fãrã tulburãri,
câteva sute de persoane au provo-
cat incidente violente în cursul
serii, timp de douã ore, pe Esplana-
da Invalizilor. Într-un comunicat,
ministrul de Interne, Manuel Valls,
a precizat cã „aceste incidente au
fost provocate de câteva sute de
persoane, majoritatea provenite din
rândul extremei drepte ºi miºcãrii
identitare, care au agresat poliþiºtii,
dintre care patru au fost rãniþi,
jandarmii ºi jurnaliºtii”. Poliþia a
reþinut 293 de persoane, dintre care
231 au fost plasate în arest
preventiv, a anunþat pentru AFP
prefectura de poliþie, precizând cã
majoritatea acestora, aproximativ
200, se referã la persoane reþinute
pe Esplanada Invalizilor.
UE îºi prelungeºte misiunea
de poliþie din Afganistan
pânã în 2014

Miniºtrii de Externe din Uniu-
nea Europeanã au prelungit, ieri,
misiunea europeanã de poliþie în
Afganistan (EUPOL) pânã la 31
decembrie 2014, data prevãzutã
pentru retragerea trupelor de luptã
ale NATO din aceastã þarã,
transmite AFP. Un buget de 108
milioane de euro a fost alocat
pentru funcþionarea, de la 1 iunie ºi
pânã la sfârºitul lui 2014, acestei
misiuni, destinate „a crea, sub
gestiune afganã, forþe de poliþie
permanente ºi eficiente”, a precizat
UE într-un comunicat. Cu sediul la
Kabul ºi condusã de un comisar al
poliþiei suedeze, Karl Ake Roghe,
EUPOL Afganistan mizeazã pe
circa 350 de europeni, dintre care
numeroºi poliþiºti experimentaþi, ºi
200 de agenþi locali.
India: Cel puþin 19 morþi,
dupã ce un autobuz a
cãzut într-un canal

Cel puþin 19 de persoane au
murit, ieri, dupã ce un autobuz a
ieºit în mod accidental în afara
carosabilului ºi a cãzut într-un
canal, în nordul Indiei, a anunþat
poliþia. Douãzeci ºi trei de pasa-
geri au fost salvaþi ºi spitalizaþi
dupã accident, care s-a petrecut în
districtul Etah, la aproximativ 265
de kilometri de capitala statului
Uttar Pradesh, Lucknow, a
declarat pentru AFP un oficial
local, Lokesh M. Unsprezece
victime aparþin unei familii care se
întorcea la New Delhi dupã ce a
fost la o nuntã în regiune. ªoferul
autobuzului a pierdut controlul
maºinii încercând sã depãºeascã
un camion, a adãugat acest
oficial. Sãptãmâna trecutã, 33 de
persoane au murit, de asemenea,
în nordul þãrii, dupã ce un aubuz
supraaglomerat a pãrãsit carosabi-
lul ºi a cãzut într-un râu.
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Anunþul tãu!
Popa&Asociaþii Insolvenþã IPURL cu se-
diul în Craiova str. Popa ªapcã, bl. Popa
ªapcã, sc. B3, Ap. 45, în calitate de lichi-
dator judiciar al SC CALEDA COM SRL,
organizeazã licitatie cu strigare pentru
vânzarea unor bunuri mobile de natura
mijloacelor fixe ºi obiectelor de inventar
situate la sediul lichidatorului judiciar in
data de 28.05.2013 orele 16. Lista bunu-
rilor supuse vânzãrii prin licitaþie, caie-
tul de sarcini ºi raportul de evaluare  se
gãsesc  la sediul lichidatorului judiciar.
Preþul de pornire al licitaþiei este cel din
raportul de evaluare diminuat cu 50%.
Cuantumul garanþiei de participare este
de 10% din preþul de pornire a licitaþiei.
La licitaþie pot participa persoane fizice
sau juridice în condiþiile legii. Informa-
þii suplimentare pot fi solicitate la  tele-
fon: 0726402987, fax 0351411854, e-mail:
popa.asociatii@gmail.com.
Spitalul Municipal Calafat anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a autorizaþiei de mediu pen-
tru activitatea de spital ce se desfãºoarã
în Secþia exterioarã TBC Poiana Mare,
str. 1 decembrie , nr. 266. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova, str. Petru Rareº, nr. l zilnic între
orele 9-14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul ARPM Craiova pãnã
la data de 13.06.2013.
Comuna Argetoaia anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a autorizaþiei/acordului de mediu
privind activitatea/proiectul „Moderniza-
re piaþã ºi târg de vite în satul Argetoaia,
Comuna Argetoaia, judeþul Dolj„ ce se
desfãºoarã în Argetoaia, Dolj. Informa-
þiile privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova str. Petru Rareº nr. 1 zilnic
între orele 9-14.Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 11.06.2013.
Asociaþia GAL “Colinele Olteniei” orga-
nizeazã în data de 28.06.2013, ora 10.00,
concurs pentru ocuparea postului va-
cant de animator (1 post). Dosarele de
concurs se vor depune  pânã cel târziu
25.06.2013, orele 16.00, la sediul GAL
“Colinele Olteniei”, com. Coþofenii din
Dos, str. Nicu Iovipale, nr. 170, jud. Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþine la
numarul de telefon:  0760678480.
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CERERI SERVICIU
Caut sã fac menaj, pro-
gram 8-16. Telefon: 0751/
911.417.
Solicit angajare, secre-
tariat, administraþie. Te-
lefon: 0763/17.23.63.
Absolvent al Facultãþii de
Ingineria Mediului în Hor-
ticulturã, cu experienþã în
domeniul vânzãrii de
materiale de construcþii,
caut loc de muncã în
aceste domenii. Telefon:
0351/802.028.
Doamnã serioasã caut
de lucru ca menajerã.
Telefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Angajãm cu contract de
muncã muncitori necalifi-
caþi pentru sortare deºeuri
reciclabile. Telefon: 0752/
627.702; 0760/74.14.18.
Caut restaurator mobi-
lã veche lemn masiv.
Telefon: 0745/602.422.
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon:
0754/031.894.

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

PRESTÃRI SERVICII
EXECUTÃM dulgherii,
învelitor toate tipurile de
tablã, curãþãm jghea-
buri ºi reparãm. Tele-
fon: 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.
Societate de contabi-
litate presteazã servi-
cii de calitate la preþ
avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.

Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin îm-
bunãtãþitã, Valea Roºie.
Telefon: 0763/524.642.
Vând/schimb garsonie-
rã, Brazdã, bl. G7, et.  3,
cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament douã
camere decomandate,
2 balcoane,et.  8, Ciu-
percã, 40.000 euro ne-
gociabil . Telefon. 0764/
060.106
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃ-
NEªTI-OLT. TELEFON:
0763/265.251.
Schimb sau (vând)în
Constanþa apartament
2 camere decomanda-
teconfort l cu similar
Craiova. telefon: 0251/
547.907. 0241/ 616.736.

Vând apartament 2 ca-
mere, etaj 2/4, Craiova
central. Telefon: 0351/
429.144.
Vând apartament 2 ca-
mere, Brazda lui No-
vac. Telefon: 0762/
307.962.
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, apartament 3
camere, imbunatatiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poli-
grafie). 56.000 euro ne-
gociabil. tel.
0721218871.
Vând apartament 3 ca-
mere, Filiaºi, mobilat.
Telefon: 0762/243.539.
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 lân-
gã Craiova. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vãnd casã cu  dependin-
þe,  livadã, vie, în Fra-
toºtiþa Filiaºi. Telefon:
0720/ 929.024.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.
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.
Vând casa D+P 6 ca-
mere, 2 bãi, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300 mp,
garaj. Telefon: 0761/
824.947.

TERENURI
Vând 4300mp teren in-
travilan la 10 km de Cra-
iova – cedez 4500mp
pentru renovarea unei
case + anexe. Telefon:
0727/884.205.
Teren zona Tribunal Ju-
deþean, strada Iancu
Jianu. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren centura
Nord 600 mp, 35 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând teren intravilan
Pieleºti (Peugeot), cer-
tificat urbanism, 3000
mp, 10 euro/mp. Tele-
fon: 0722/531.426.
Vând 2 ha pãdure comu-
na Borãscu, judeþul Gorj.
Telefon: 0723/693.646.

Cedez 4300 mp teren
intravilan în schimbul –
garsonierã + diferenþã
bani – la 10 km de Cra-
iova. 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.
Schimb 450 m2 teren
(cãpºunãrie) între case,
cu casã la þarã în comu-
nele 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 fa-
cilitãþile preþ convenabil.
Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.

ANUNÞ

Direcþia Silvica Dolj organizeazã
concurs în data de 12.06.2013, ora
11:00, la sediul din str. Iancu Jianu,
nr. 19, mun. Craiova, pentru ocupa-
rea postului vacant de tehnician sil-
vic la Ocolul Silvic Filiaºi.

Relaþii privind:
· modalitatea de verificare a com-

petenþelor profesionale,
· condiþiile de participare,
· conþinutul dosarelor, ce se de-

pun la sediul D.S. Dolj, pana în data
de 6.06.2013, ora 16:00,

· bibliografie, tematica si alte re-
laþii se vor obþine la sediul D.S. Dolj
si sediile ocoalelor din structura D.S.
Dolj, precum si la nr. de telefon 0251/
421.363.
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Cumpãr spaþiu
comercial,

70-80 mp. Telefon:
0729/033.903

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

Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªim-
nicu de Sus (600 mp de
Lacul Tanchiºtilor), ne-
gociabil. Telefon: 0351/
170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Tele-
fon: 0745/043.152.
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 KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005, preþ
negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, nego-
ciabil. 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
Vând cal semigreu. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând mobilã, dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bucãtãrie
din fontã 20 lei, jaluzele
diferite mãrimi, lustre 2
ºi 3 braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate 500
mp cu teren intravilan
12.500 mp împrejmuit
cu gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând familii albine. Tele-
fon: 0741/034.955.
Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Tele-
fon: 0728/381.894.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, diverse.
Telefon: 0762/559.132.

2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.
VÂND Combinã Class
Consul, stare impecabi-
lã, meritã vãzutã. Tele-
fon: 0746/015.958.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã  pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi anti-
bioticele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
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.
Telefon: 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 þiglã – Jimbolia ºi
cãrãmidã. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

Vând þuicã de 40 grade.
Telefon: 0745/751.558.
Vând jaluzele verticale
pentru sufragerie, culoa-
re portocaliu, preþ foarte
bun. Telefon: 0744/
325.836; 0766/656.844.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 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, ne-
gociabil. 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 AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând butelii aragaz pen-
tru voiaj, arcuri spirale
pentru suspensii dublu-
rã 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 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.
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 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.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, ta-
câmuri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
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 ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând centralã Vaillant 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon:
0721/483.933.

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 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 maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
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 fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
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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 ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, 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)
model ºi culoare deose-
bite. Telefon: 0741/
772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
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 hi-
dro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon: 0746/
152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.

Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din sal-
câm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. 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 casã modestã
cu gaze ºi curte în Con-
stanþa – ICIL. Telefon:
0351/429.144.
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 CO-
MERCIAL, 70-80 MP. TE-
LEFON: 0729/033.903.
Cumpãr dormitor sculp-
tat, canapea, fotolii mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Cumpãr tablouri, mo-
nede, timbre, ceasuri,
icoane, cãrþi poºtale,
medalii, argintãrii, sãbii,
obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon:
0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Inchiriez apartament.
Telefon: 0741/ 252.102.
ÎNCHIRIEZ spaþiu co-
mercial, str. Sf.Apostoli.
Tel. 0745.581.701
Închiriez apartament cu
3 camere, decomandat,
mobilat, Randez-vous
Brazdã. Telefon: 0747/
896.616.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez la bloc, Calea
Bucureºti. Telefon:
0762/047.095
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 came-
re modificat în 4 ca-
mere, blocurile K,
strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral,
pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mo-
bilatã ºi utilatã. Tele-
fon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gaz-
dã, condiþii bloc. Tele-
fon: 0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.
Particular vând sau
închiriez pe termen
lung apartament ul-
tracentral, 4 camere,
2 bãi, mobilat, centra-
lã termicã, tot confor-
tul, 250 euro. Rog se-
riozitate! Telefon:
0720/001.909.
Închiriez garsonierã bu-
levardul „1 Mai”. Tele-
fon: 0785/886.507.
Închiriez apartament
trei camere G. Enescu.
Telefon: 0763/589.837;
0740/240.421.

Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medicinã.
Telefon: 0770/300.327.

CERERI
Salariat, 50 ani, singur,
nefumãtor, 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
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.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã
copii. Telefon: 0747/
072.472.

DIVERSE
Pensionar singur caut
familie pentru întreþinere
la þarã. Telefon: 0762/
603.748.

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.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
CONDOLEANÞE
Colegii pensionari de la
Scoala „ Mihai Viteazul”
Craiova, deplâng trece-
rea în nefiinþã a colegei
învãþãtoare VERONICA
ALECU ºi sunt alãturi
de familia greu încerca-
tã. Dumnezeu s-o odih-
neascã în pace!
COMEMORÃRI

Familiile Nancu Viorica
ºi Doru, Enuca Geta ºi
Adrian, Costel  ºi  Ele-
na Bazãverde,anunþã
împlinirea a 10 ani de la
dispariþia celui ce a fost
BAZÃVERDE COSTICÃ
(Tecu). Nu te vom uita
niciodatã!
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Clasament

1. Steaua 33 23 7 3 70-29 76
2. Petrolul 33 16 13 4 59-33 61
3. Astra 33 17 8 8 63-36 59
4. Pandurii 32 18 5 9 55-42 59
5. Vaslui 33 15 10 8 48-34 55
6. Dinamo 33 15 8 10 47-40 53
7. FC Braºov 33 14 9 10 50-47 51
8. CFR Cluj 33 11 13 9 53-38 46
9. Rapid 33 12 10 11 33-35 46
10. Mediaº 33 12 9 12 41-45 45
11. Oþelul 33 11 10 12 38-41 43
12. „U” Cluj 33 10 8 15 38-52 38
13. Viitorul 33 8 12 13 42-53 36
14. Ceahlãul 32 8 7 17 40-57 31
15. Concordia 32 6 12 14 26-47 30
16. Severin 33 6 11 16 32-44 29
17. Iaºi 32 7 5 20 30-47 26
18. Bistriþa 33 3 9 21 20-66 18

FC Braºov – Gloria Bistriþa 4-0
Au marcat: Enceanu 1, 15, Buga 56,

Machado 79.
Meciurile FC Vaslui – Oþelul 1-0
A marcat: Antal 43.
Dinamo – Viitorul 2-3
Au marcat: Dãnciulescu 16, Alexe 60

/ Al. Lazãr 11, Chiþu 62, Bejan 89.
Gaz Metan – Rapid 1-1
Au marcat:  Breeveld 44 / Herea 18.
 „U” Cluj – Petrolul 2-4
Au marcat: Buleicã 80, Borza 89 / Gro-

zav 6, Bokila 24, Sauvadet 72, Mojica 84.
CS Severin – Steaua 1-1
Au marcat: M. Roman 25 / Iancu 90.
Astra Giurgiu – CFR Cluj 3-3
Au marcat: Fatai 8, 10, Takayuki 39 /

Mureºan 17, Maah 33, 82.
Meciurile Concordia – Pandurii ºi

Ceahlãul – CSMS Iaºi s-au jucat asearã.

Liga I - Etapa a 33-a

Doljul ºi Mehedinþiul îºi vor trimi-
te campioanele sã se lupte pe 19 iu-
nie, pe teren neutru, în judeþul Gorj,
pentru un loc în Liga a III-a. Din Dolj

În maxim 8 zile avemÎn maxim 8 zile avemÎn maxim 8 zile avemÎn maxim 8 zile avemÎn maxim 8 zile avem
o campioanã a Doljuluio campioanã a Doljuluio campioanã a Doljuluio campioanã a Doljuluio campioanã a Doljului

Calafat ºi Podari luptã cot la cot pentru ajungerea în barajul de promovare

se va alege câºtigã-
toarea între Calafat
ºi Podari, în timp ce
Mehedinþiul are
aproape sigur deta-
ºata pentru baraj:
Recolta Dãnceu.
Variantele pentru
desemnarea gazdei
sunt Rovinari ºi
Motru. Prima a orga-
nizat ºi anul trecut
meciul dintre CS
Apã Craiova ºi Po-
sada Periºani, adju-
decat de echipa lui

Naicu, antrenorul care poate ajunge
în aceeaºi posturã ºi în aceeaºi loca-
þie, dar cu FC Podari. La Rovinari te-
renul este mai bun, dar stadionul este

mai modest amenajat, în timp ce Mo-
trul, care din varã are echipã în Liga a
II-a, este mai aproape de reprezen-
tanta Mehedinþiului. FRF, prin Comi-
tetul sãu de Urgenþã din 24 mai a sta-
bilit ca AJF-urile sã comunice cam-
pioanele pânã pe 6 iunie, aºa încât
ultimele douã runde din Liga a IV-a
Dolj se vor disputa mâine, respectiv
miercurea viitoare. AJF Dolj ar putea
anunþa mâine searã campioana doar
dacã Dunãrea Calafat bate Filiaºiul
ºi Podariul pierde acasã cu Prome-
teu, în orice altã situaþie suspansul
prelungindu-se pânã în ultima etapã.
În cazul în care Calafatul câºtigã cu
Filiaºiul, trebuie sã nu piardã „deci-
sivul” de la Podari pentru a ajunge
în baraj. Pe de altã parte, Podariul
trebuie sã batã neapãrat Calafatul,
caz în care îi este suficient ºi un
punct mâine cu Prometeu, fiindcã la
egalitate de puncte avantajatã ar fi
echipa lui Naicu, învingãtoare în mai
multe meciuri directe. Altfel, AJF a
decis cã FC Podari ºi CS Iºalniþa vor
juca finala Cupei României, faza ju-
deþeanã, pe 12 iunie, cel mai proba-
bil pe „Extensiv”.

Programul ultimelor douã runde:
Mâine, ora 18: Dunãrea Calafat – CSO Filiaºi ºi FC Podari – Prometeu Craiova.
Miercuri, 5 iunie, ora 18: FC Podari – Dunãrea Calafat, CSO Filiaºi – Prometeu.
Clasament
1. Calafat 10 6 1 3 16-7 19
2. AS Podari 10 5 3 2 14-10 18
3. Filiaºi 10 3 2 5 10-16 11
4. Prometeu 10 2 2 6 12-19 8

Etapa a 34-a
Astãzi
Steaua – FC Braºov – ora 18 (Digis-

port 1)
Oþelul – Dinamo – ora 22 (Digisport 1)
Miercuri, 28 mai
CFR Cluj – „U” Cluj – ora 19 (Digis-

port 1)
Petrolul – Gaz Metan – ora 21.30 (Di-

gisport 1)
Pandurii – Astra – ora 21.30 (Digis-

port 2)
Joi, 29 mai
Gloria – Concordia – ora 20.30 (Digis-

port 1)
Rapid – Ceahlãul – ora 20.30 (Dolces-

port 1)
Viitorul – CS Severin – ora 20.30 (Di-

gisport 2)
CSMS Iaºi – FC Vaslui – ora 20.30

(Dolcesport 2)

Seria a II-a

Voinþa Belcin - Avântul Þuglui 8-3
Unirea Braloºtiþa - Standard ªimnic 3-2
Juventus Craiova - ªtiinþa Malu Mare 0-3
Jiul Breasta - Jiul Bucovãþ 3-1
AS Goieºti - Viitorul Coºoveni 2-5
Viitorul Craiova - Avocaþii Craiova 0-2
Clasament

1. Avocaþii Craiova 23 19 2 2 79-19 59
2. Voinþa Belcin 23 14 6 3 64-39 48
3. Viitorul Craiova 24 15 2 7 52-32 47
4. Unirea Braloºtiþa 24 14 3 7 62-38 45
5. AS Goieºti 24 13 4 7 72-47 43
6. ªtiinþa Malu Mare 24 12 6 6 48-41 42
7. Jiul Breasta 24 13 2 9 52-33 41
8. Viitorul Coºoveni 24 12 4 7 67-50 41
9. Avântul Þuglui 24 12 1 11 57-65 37
10. Standard ªimnic 24 9 4 11 45-47 31
11. Jiul Bucovãþ 24 6 1 17 45-72 19
12. Juventus Craiova 24 4 2 18 24-66 14
13. Atletico Craiova 24 3 0 21 18-86 9
14. FEFS Craiova 24 1 0 23 13-69 3

Seria I

Recolta Urzicuþa - Sic Pan Unirea 2-5
Flacãra Moþãþei - Avântul Verbiþa 4-1
Fulgerul Maglavit - Recolta Galicea Mare 1-3
SC Poiana Mare - Vânãtorul Desa 4-4
Recolta Lipovu - Avântul Rast 0-3
Victoria Pleniþa - Agrifarm Întorsura 3-2
Viitorul Ciupercenii Noi a stat.
Clasament

1. Vânãtorul Desa 23 18 3 2 87-23 57
2. Sic Pan Unirea 22 17 3 2 98-33 54
3. Flacãra Moþãþei 23 14 4 5 53-41 46
4. SC Poiana Mare 23 11 6 6 63-40 39
5. Recolta Urzicuþa 23 11 2 10 48-58 35
6. Ciupercenii Noi 23 10 4 8 63-53 34
7. Agrifarm Întorsura 23 9 5 9 55-44 32
8. Fulgerul Maglavit 23 10 2 11 43-49 32
9. Victoria Pleniþa 23 10 0 13 52-56 30
10. Avântul Verbiþa 23 8 4 11 46-53 28
11. Galicea Mare 22 8 3 11 51-60 27
12. Avântul Rast 23 6 2 15 30-62 20
13. Recolta Lipovu 23 1 1 22 12-109 4

Seria a III-a

Unirea Tâmbureºti - Victoria Cãlãraºi 2-1
Sporting Leu - Fulgerul Mârºani 2-1
Unirea Amãrãºtii de Jos - UT Dãbuleni 1-7
Inter Secui - Progresul Castranova 1-0
Ajax Dobroteºti - Sporting Rojiºte 3-1
Victoria Celaru - Progresul Amãrãºtii de Sus 8-1
Viitorul Bratovoieºti - Olimpia Badoºi 0-1
Clasament
1. Victoria Celaru 24 21 0 3 92-26 63
2. UT Dãbuleni 24 16 2 6 75-44 50
3. Amãrãºtii de Sus 24 12 5 7 51-57 41
4. Unirea Tâmbureºti 24 12 4 8 49-39 40
5. Fulgerul Mârºani 24 12 3 9 61-45 39
6. Sporting Rojiºte 24 12 2 10 54-40 38
7. Sporting Leu 24 10 6 8 48-43 36
8. Inter Secui 24 11 1 12 59-45 34
9. Prog. Castranova 24 10 4 10 43-33 34
10. Viit. Bratovoieºti 24 9 2 13 44-50 29
11. Vict. Cãlãraºi 24 8 3 13 44-68 27
12. Ajax Dobroteºti 24 6 4 14 40-59 22
13. Olimpia Badoºi 24 5 5 14 27-66 20
14. Amãrãºtii de Jos 24 2 3 19 24-95 9

Seria a II-a

Progresul Cerãt - Progresul Drãnic 1-1
Dunãrea Bistreþ - Triumf Bârca 1-1
Tricolorul Sadova - Unirea Goicea 1-5
Viitorul Valea Stanciului - Deznãþuiul Giurgiþa 3-0
Dunãrea Gighera - Recolta Cioroiaºi 12-1
Recolta Mãceºu de Jos - Avântul Dobreºti 3-0
ªtiinþa Calopãr - Viitorul Mãceºu de Sus 1-2
Clasament

1. Mãceºu de Sus 23 18 1 4 94-31 55
2. Triumf Bârca 23 17 4 2 62-23 55
3. Unirea Goicea 23 14 5 4 76-35 47
4. Mãceºu de Jos 23 13 5 5 58-26 44
5. Deznãþ. Giurgiþa 23 14 1 8 75-44 43
6. Progresul Cerãt 23 9 7 7 53-50 34
7. Avântul Dobreºti 23 10 3 10 46-46 33
8. Dunãrea Gighera 23 8 7 8 66-53 31
9. Valea Stanciului 23 8 4 11 45-59 28
10. Tricolorul Sadova 23 8 2 13 42-71 26
11. Dunãrea Bistreþ 23 7 2 14 37-57 23
12. ªtiinþa Calopãr 23 6 3 14 33-59 21
13. Progresul Drãnic 23 3 4 16 25-61 13
14. Recolta Cioroiaºi 23 0 4 19 26-123  4

Seria I

Avântul Giubega - Unirea Vela 1-3
Recolta Seaca de Câmp - Eruga Siliºtea Crucii 4-3
Viitorul Dobridor - Voinþa Caraula 3-2
Voinþa Radovan - Victoria Basarabi 1-4
- Juventus Piscu Vechi - Tractorul Cetate 1-3
Gloria Catane - Viitorul Vârtop 1-1
Dunãrea Negoi - Progresul Ciupercenii Vechi 2-0
Clasament
1. Victoria Basarabi 22 17 2 3 97-36 53
2. Tractorul Cetate 22 16 1 5 99-36 49
3. Voinþa Caraula 22 14 2 6 73-39 44
4. Unirea Vela 22 14 2 6 64-44 44
5. Viitorul Vârtop 22 13 1 8 84-65 40
6. Dunãrea Negoi 22 10 3 9 69-68 33
7. Avântul Giubega 22 10 2 10 57-64 32
8. Gloria Catane 22 8 5 8 52-55 29
9. Voinþa Radovan 22 8 2 12 45-70 26
10. Juve Piscu Vechi 22 8 2 12 56-66 26
11. Viitorul Dobridor 22 7 4 11 44-65 25
12. Ciupercenii Vechi 22 6 1 15 41-90 19
13. Siliºtea Crucii 22 5 0 17 48-86 15
14. Seaca de Câmp 22 3 3 16 46-91 12

Seria a III-a

Luceafãrul Popânzãleºti - ªtiinþa Teasc 4-0
Atletico Zãnoaga - Energia Radomir 1-5
AS Gherceºti - Rapid Potmelþu 5-1
Voinþa Puþuri - Avântul Daneþi 0-4
Unirea Câmpeni - Torentul Secui 3-0
Progresul Mischii - Viitorul II Cârcea 1-3
Unirea Dioºti - Flacãra Drãgoteºti 3-0
Clasament
1. Energia Radomir 23 19 2 2 67-26 59
2. Viitorul II Cârcea 23 18 2 3 92-25 56
3. AS Gherceºti 23 16 2 5 73-32 50
4. Atletico Zãnoaga 23 14 1 8 59-48 43
5. Rapid Potmelþu 23 12 5 6 69-41 41
6. Progresul Mischii 23 13 2 8 60-40 41
7. Avântul Daneþi 23 11 3 9 58-65 36
8. Luc. Popânzãleºti 23 8 3 12 43-64 27
9. Unirea Dioºti 23 8 2 13 55-74 26
10. Torentul Secui 23 6 2 15 33-69 20
11. Voinþa Puþuri 23 5 4 14 25-52 19
12. Unirea Câmpeni 23 5 2 16 35-62 17
13. Fl. Drãgoteºti 23 3 6 14 35-67 15
14. ªtiinþa Teasc 23 3 4 16 42-77 13

Seria a IV-a

Vulturul Cernãteºti - Sporting Seaca de Pãdure 3-0
Voinþa Raznic - Jiul Mihãiþa 1-5
FC Schitu - Sportul Carpen 6-3
Viitorul Valea Fântânilor - Sportul Fratoºtiþa 3-0
AS Greceºti - Gaz Beton Filiaºi 2-2
Voinþa Argetoaia - Viitorul Brãdeºti nu s-a jucat
AS Scãeºti a stat.
Clasament

1. Vulturul Cernãteºti 21 17 2 2 67-21 53
2. Jiul Mihãiþa 22 16 0 6 61-32 48
3. Voinþa Raznic 21 14 1 6 51-37 43
4. Gaz Beton Filiaºi 21 13 3 5 53-24 42
5. Valea Fântânilor 22 11 5 6 53-33 38
6. FC Schitu 21 10 3 8 49-46 33
7. AS Scãeºti 21 10 2 9 45-39 32
8. Voinþa Argetoaia 20 9 0 11 44-55 27
9. AS Greceºti 21 7 1 13 31-58 22
10. Sportul Carpen 21 7 0 14 31-56 21
11. Viitorul Brãdeºti 20 6 1 13 32-44 19
12. Sportul Fratoºtiþa 21 4 1 16 29-62 13
13. Seaca de Pãdure 20 2 1 17 20-59 7

Liga a V-a Dolj, etapa a 25-a

Liga a VI-a Dolj – etapa a 24-a
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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)

Radu, mai tare decât Lobonţ

Lazio a câştigat Cupa Italiei
Cu Ştefan Radu şi Bogdan Lobonţ integralişti, pri-

ma finală a Cupei Italiei disputată vreodată între riva-
lele capitoline Lazio şi AS Roma a adus câştig de cau-
ză celei dintâi, 1-0, duminică seară, pe „Olimpico”.

Într-o atmosferă splendidă creată de fanii celor
două echipe, cel de-al 172-lea episod al unui derby
vechi de peste opt decenii a fost decis de reuşita
bosniacului Senad Lulici, din minutul 71, care a
fructificat o centrare a argentinianului Hernanes,
deviată nefericit de Lobonţ. Până atunci, goalkee-
per-ul român avusese măcar două intervenţii exce-

lente, ambele în prima parte. Mai întâi la un şut al
aceluiaşi Lulici (3), pentru ca mai apoi să apere o
lovitură de cap a neamţului Klose (13).

A fost a şasea Cupă a Italiei cucerită de Lazio
(precedenta în 2009), din opt prezenţe în ultimul act,
performanţă prin care echipa lui Ştefan Radu va evo-
lua din toamnă în Europa League. Un alt beneficiu al
acestui triumf este că poate atrage după sine şi obţi-
nerea unui alt trofeu, Supercupa Italiei, unde Lazio o
va înfrunta pe campioana Juventus, formaţie în de-
trimental căreia se calificase în finala Cupei.

Ce final mizerabil de sezon a avut
Benfica! În urmă cu două săptămâni,
„vulturii” se gândeau la o triplă isto-
rică. Erau lideri în campionat şi se
calificaseră în finalele Cupei Portu-
galiei şi a Europa League. Dar visele

S-a dus şi
Cupa!

Încă o dezamăgire
cruntă pentru Benfica

Frustrarea a dat în clocot la Cardozo,
care a sărit să-şi bată antrenorul

suporterilor echipei de pe „Da Luz”
s-au transformat repede în coşmar.
Mai întâi a venit eşecul cu Porto din
campionat. „Dragonii” au dat lovi-
tura decisivă în minutul 92 şi le-au
luat titlul „vulturilor” chiar de sub

nas. „Vom continua să jucăm ce
ştim, mai avem două trofee de câş-
tigat”, spunea atunci antrenorul Jor-
ge Jesus. La doar patru zile de la
înfrângerea cu Porto, Benfica a pier-
dut şi Europa League. Tot în pre-
lungiri, în minutul 93, după un gol al
lui Ivanovici. Lui Cardozo (foto) sau
Gaitan nu le-a venit să creadă. Dar
mai aveau Cupa! Pe care nu aveau
cum să o piardă în faţa modestei
Guimaraes. Din nou, însă, o trau-
mă! Deşi a condus din minutul 30
(Gaitan), Benfica a căzut inexplica-
bil pe finalul disputei de duminică

seară, când Soudani (79) şi Ricardo
Pereira (81) au dat lovitura, aducând
formaţiei lor al doilea trofeu din is-
torie. Celălalt îl reprezentase o Su-
percupă a Portugaliei (1988).

După primirea celui de-al doilea gol,
tehnicianul “vulturilor”, Jorge Jesus a
clacat şi a izbucnit în plâns, neputin-
cios în faţa ghinioanelor care s-au ţi-
nut lanţ de echipa sa în acest an.

Mai mult, la finalul partidei, unul
din jucătorii Benficăi, atacantul Os-
car Cardozo a cedat nervos, la rân-
dul său, şi a sărit la bătaie la propriul
său antrenor, pe care l-a găsit răs-

punzător pentru tactica aleasă Atacan-
tul paraguayan a fost cu greu potolit
de colegii de echipă, în timp ce, şocat,
Jesus nu a fost capabil să riposteze
în vreun fel la gestul elevului său

Cei de la Benfica au intrat în isto-
rie cu ghinioanele din ultimele două
săptămâni, care amintesc de un de-
zastru similar suferit de Bayer Le-
verkusen în 2002, an în care “aspi-
rinele” au pierdut, la fel, în doar două
săptămâni, finala Ligii Campionilor,
titlul şi finala Cupei Germaniei. De
atunci şi până în ziua de azi, Bayer
este numită de rivale Neverkusen.

Chiar şi aşa, tehnicianul român nu va mai continua la Liege, urmând să
fie înlocuit cu un veritabil necunoscut

Echipa pregătită de Mircea Rednic, Standard Liege, şi-a asigurat prezenţa
în viitoarea ediţie a Europa League, după ce a zdrobit, duminică, pe teren
propriu, cu scorul de 7-0, pe La Gantoise, în manşa secundă a barajului din
campionatul Belgiei. În tur, Standard cedase la limită, 0-1. Golurile au fost
marcate de Batshuayi (4), Bulot (15), Mpoku (35, 39 pen., 79 pen.) şi Ghoo-
channejhad (72, 82). La învingători, ex-dinamovistul George Ţucudean a in-
trat pe teren în minutul 84.

Rednic a încheiat astfel cu succes sezonul, în condiţiile în care preluase
echipa într-un moment slab, în care cupele europene păreau foarte departe de
Liege. 

Cu toate acestea, antrenorului român nu i-a fost propusă o prelungire a
contractului (scadent în această vară), a notat, ieri, La Derniere Heure! Pre-
şedintele Roland Duchâtelet a anunţat oficial despărţirea de Rednic în cadrul
unei conferinţe de presă desfăşurate la Liege.

În locul lui Rednic, Standard îl va angaja pe Guy Luzon, 37 de ani, fost
selecţioner al naţionalei de tineret a Israelului.

Zi neagră pentru cele trei repre-
zentante ale României, intrate în
luptă ieri, în turul inaugural al tur-
neului de la Roland Garros. Prima
a clacat Monica Niculescu, locul
49 mondial, slătineanca fiind învin-
să de de suedeza Johanna Larsson
(65 WTA), cu un sec 6-2, 6-3. A
urmat la rând semifinalista de la
Roma, Simona Halep (44 WTA),
care s-a înclinat în faţa Carlei Sua-
rez Navarro (Spania), ocupanta

Rednic a calificat-o en-fanfare
pe Standard în Liga Europa

Out încă din primul tur
Româncele, eliminate in

corpore, ieri, la Roland Garros
locului 20 în lume, scor 6-3, 2-6,
2-6. Finalmente, Alexandra Cadan-
ţu (90 WTA) a pierdut în compa-
nia americancei Vania King (nr.
128), scor 6-7, 1-6.

După victoria Soranei Cîrstea (a
26-a favorită), de duminică, 5-7, 7-
5, 6-2 cu Kiki Bertens, din Olanda
(56 WTA), ultimii doi români vor
intra în luptă azi. Irina-Camelia Begu
(53 WTA) va da piept cu Silvia-So-
ler Espinosa (Spania, 84 WTA), iar

Victor Hănescu (locul 55) cu aus-
tralianul Bernard Tomic (nr. 59 ATP).

În manşa secundă, Sorana va
avea ocazia s-o răzbune pe Moni-
ca Niculescu, ea urmând s-o în-
frunte pe Johanna Larsson.

LIGUE 1 – ETAPA A 38-A (ULTIMA)
Ajaccio – Nice 0-2 (Adrian Mutu nu a făcut parte din lotul formaţiei

gazdă), Lorient – Paris SG 1-3, Bordeaux – Evian 2-1, Lille – St’Etienne
1-1 (Bănel Nicoliţă a fost rezervă la oaspeţi), Marseille – Reims 0-0,
Lyon – Rennes 2-0, Bastia – Sochaux 0-0, Brest – Nancy 1-2, Toulouse
– Montpellier 2-0, Valenciennes – Troyes 2-1.

1. Paris SG     83 11. Valenc. 48
2. Marseille     71 12. Bastia 47
3. Lyon     67 13. Rennes 46
4. Nice     64 14. Reims 43
5. St’Etienne    63 15. Sochaux 41
6. Lille     62 16. Evian 40
7. Bordeaux     55 17. Ajaccio 40
8. Lorient     53 18. Nancy 38
9. Montpellier   52 19. Troyes 37
10. Toulouse51 20. Brest 29
Locurile 1-3: Liga Campionilor (ultimul în preliminarii) / Locul 4 plus

St’Etienne (câştigătoarea Cupei Ligii) şi Evian sau Bordeaux (finalistele
Cupei Franţei): Liga Europa / Locurile 18-20 au retrogradat.

SPORT LA TV,  ASTĂZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1
18:00 – FOTBAL – Liga I: Stea-

ua – FC Braşov / 22:00 – FOT-
BAL – Liga I: Oţelul – Dinamo /
4:00 – FOTBAL – Cupa Liberta-
dores (sferturi de f inală, manşa
retur): Santa Fe – Real Garcilaso
(în tur 3-1).

Eurosport
12:00 – TENIS – Roland Gar-

ros: ziua a treia.
Eurosport 2
12:00 – TENIS – Roland Gar-

ros: ziua a doua / 21:30 – FOT-
BAL – Manşa secundă a barajului
de promovare în 2Bundesliga: Di-
namo Drezda – VfL Osnabruk (în
tur 0-1).


