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- Ai văzut, Popescule, ce comerţ
facem? Videm ungurilor iepuri
vii şi-i cumpărăm de la ei tăiaţi,
la un preţ de 5-6 ori mai mare.

Comuna Moţăţei deţine o adevărată comoa-
ră. Bogăţia sa este terenul, unul deosebit de fer-
til despre care localnicii obişnuiesc să spună că
orice plantezi dă roade. Fosta moşie a boierilor
Romanescu este acoperită acum cu petice întregi
de varză, o cultură în care localnicii excelează. Toamna sunt
ridicate de aici mii de tone de varză albă, care ajung apoi pe
pieţele din toată ţara. Gospodari din fire, oamenii din Moţă-
ţei nu risipesc banii, ci îşi îngrijesc apoi casele, unele cu pe-
reţi înalţi şi curţi largi. Gândindu-se la viitorul acestei comu-
ne, una care poartă în spate o istorie îndelungată, primarul
Constantin Enea vrea acum să-i dea aspectul unei localităţi
moderne, creând condiţii deosebite pentru locuitorii săi.
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Crin Antonescu –
partidă finală

Cine şi l-ar fi imaginat, în
urmă cu câteva luni, pe lide-
rul liberal Crin Antonescu,
preşedintele  Senatului şi,
încă puţină vreme, co-preşe-
dinte al USL, într-o asemenea
schimonosită ipostază, cu o
chimie totalmente modifica-
tă. Ajuns într-o poziţie pentru
care lăsa impresia a avea,
dacă nu anvergura necesară,
o serie de certe calităţi, nu
multe, a căzut victima unei
iluzii de sine înduioşătoare,
până la un punct, iritantă în
cele din urmă.

A făcut praf
un Opel,
a rupt un stâlp
şi a fugit

“Scorpionii Negri” revin după trei
ani în provincia Zabul, Afganistan
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Iuliu Winkler,
cap de listã
pentru UDMR la
europarlamentare

Europarlamentarul Iuliu
Winkler va ocupa prima po-
ziþie pe lista UDMR la ale-
gerile pentru Parlamentul
European din data de 25 mai,
a anunþat sâmbãtã, la Cluj-
Napoca, preºedintele Uniunii,
Kelemen Hunor. „Am anali-
zat azi, în Consiliul Perma-
nent, dosarele candidaþilor
pentru poziþiile de pe lista
noastrã privind alegerile eu-
roparlamentare. Am avut
ºase candidaþi care s-au pre-
zentat ºi au susþinut candida-
tura pentru primele ºase po-
ziþii. Pe prima poziþie este
domnul deputat Iuliu Winkler,
în prezent deputat în Parla-
mentul European, pe locul
doi domnul Sogor Csaba,
care de asemenea este euro-
parlamentar”, a declarat Ke-
lemen Hunor. Pe urmãtoare-
le trei locuri ale listei UDMR
se aflã Vincze Lorant, Hege-
dus Csilla ºi Antal Lorant. Li-
derul Uniunii a mai menþio-
nat cã în Consiliul Permanent
s-a luat ºi decizia unei cola-
borãri cu Partidul Civic Ma-
ghiar, atât în vederea alege-
rilor europarlamentare, cât ºi
dupã. Drept urmare, în func-
þie de discuþiile care vor avea
loc, lista pentru alegerile din
25 mai ar putea suferi modi-
ficãri, însã primele douã lo-
curi nu vor fi afectate.

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, averti-
zeazã cã miniºtrii liberali îºi vor da demisia din
Guvern dacã propunerile formaþiunii (n.r. – res-
pectiv Klaus Iohannis – ministru al Afacerilor
Interne ºi vicepremier, Teodor Atanasiu – mi-
nistrul Economiei, Eugen Nicolãescu – minis-
trul Finanþelor ºi Cristi Buºoi – ministrul Sãnã-
tãþii) nu vor fi puse în practicã pânã astãzi, arã-
tând cã încã sperã sã nu se întâmple acest lu-
cru. „Noi nu am dat nici un ultimatim. Domnul
Ponta a spus cã aºteaptã pânã luni propunerile
noastre ºi noi i-am spus, la rândul nostru, cã
ºtie propunerile noatre ºi cã aºteptãm pânã luni
sã fie puse în practicã. Nu le punem în practi-
cã, punem noi capãt acestei chestiuni, pentru
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cã noi nu putem sã stãm la nesfârºit în
acest joc, pentru cã noi nu am jucat un
joc, nu am vrut sã rupem USL ºi sã dãm
vina pe PSD”, a afirmat Antonescu  în
emisiunea „Dupã 20 de ani”, difuzatã ieri
de Pro TV. Întrebat dacã miniºtrii PNL
îºi vor da demisia din Guvern, Antones-
cu a rãspuns cã „da, dar eu sper sã nu
fie nevoie”. Potrivit liderului liberalilor,
este o „propagandã teribilã”, orchestra-
tã de Victor Ponta ºi PSD, în care se
spune cã el ar fi aliatul lui Traian Bãses-
cu, iar Klaus Iohannis este atacat, totul
cu un singur scop: „PSD pune capãt USL
pentru cã nu-l vrea pe Klaus Iohannis ºi

pentru cã nu-i rãmâne timp sã porneascã un
candidat la preºedinþie ºi porneºte o campanie
fãþiºã cã m-am aliat cu Traian Bãsescu”. În
aceste condiþii, Antonescu a þinut sã-i trans-
mitã premierului Victor Ponta (preºedintele
PSD) „un mesaj foarte simplu: sã accepte ceea
ce este dreptul nostru ºi ceea ce este spre bi-
nele domniei sale, sã îl aibã pe Klaus Iohannis
vicepremier, decât, mai devreme sau mai târ-
ziu, Klaus Johannis sã devinã premier, evident
în locul domniei sale”. Asta pentru cã, potrivit
liderului PNL, dupã ruperea USL, Ponta nu va
putea sã rãmânã premier pentru mult timp.
„Domnul Ponta face acum o alegere, nu pen-
tru o sãptãmânã, pentru douã, pentru trei,

domnul Ponta poate cel mult sã se menþinã la
putere pânã în toamnã, în cel mai bun caz
pentru domnia sa, dar, în condiþiile în care a
rupt USL, n-are cum sã îºi imagineze cã poa-
te rãmâne premier dupã toamnã decât cu un
preºedinte pe care îl pune domnia sa. Altfel,
domnul Klaus Iohannis, pe care vãd cã foarte
mulþi nu îl vor acum vicepremier, va fi pre-
mier, în sfârºit”, a arãtat Crin Antonescu. O
altã variantã sugeratã de acesta în cazul rupe-
rii USL ar fi demisia premierului Victor Ponta
ºi organizarea de alegeri anticipate, deºi recu-
noaºte cã nu ar fi recomandate acum. „Co-
rect, faþã de alegãtori, faþã de principiile de-
mocratice, ca dacã Guvernul nostru nu mai
merge înainte, ºi nu mai merge pentru cã dom-
nul Ponta nu suportã sã fie domnul Iohannis
ministru acolo unde vrem noi, nu acolo unde
vrea domnia sa, atunci domnul Ponta ar tre-
bui sã demisioneze ºi, dupã aceea, cu cel mai
mare partid în spate, cu aceastã posibilã majo-
ritate de care vorbim, sã solicite un nou man-
dat, ca sã nu vorbim de alegeri anticipate, care
ar fi cele mai corecte, dar care poate nu sunt
de recomandat într-un context destul de agitat
internaþional”, a spus Antonescu în emisiunea
„Dupã 20 de ani”. Chestionat dacã va cere de-
misia premierului, Antonescu a spus cã ar fi
de preferat ca acesta sã ºi-o dea singur ºi sã
nu mai fie cazul ca PNL sã cearã acest lucru.

Liderul PNL, Crin Antonescu,
a declarat, la emisiunea „Dupã 20
de ani”, difuzatã ieri de Pro TV,
cã dacã se rupe USL, PNL ºi
PDL sau alt partid de opoziþie pot
acþiona împreunã doar pe prin-
cipiile apãrãrii statului de drept,
susþinerii mãsurilor economice de
dreapta, dar liberalii nu au de
gând sã facã nici o târguialã cu
democrat-liberalii. El a spus cã
PNL nu are absolut nimic în co-
mun cu aceste partide, însã ar
putea fi împreunã pe o acþiune
majorã, dar „nu pe ciotul de mo-

„Þinta noastrã va fi guvernul”

Experþi de la Organizaþia Mondialã a Sãnãtã-
þii (OMS) vin astãzi în România (unde vor rã-
mâne în perioada 24 - 28 februarie), la Institu-

Experþi ai OMS verificã linia de producþie
a vaccinului antigripal de la Cantacuzino

Crin Antonescu

þiune de cenzurã pe care îl fixea-
zã Vasile Blaga”. Antonescu a
menþionat cã moþiunea de cen-
zurã este principala armã a opo-
ziþiei ºi cã PNL va recurge la ea
la momentul potrivit. „Evident cã
moþiunea de cenzurã este arma
principalã cea mai puternicã a
unui partid de opoziþie. Evident
cã, dacã ajungem în acestã si-
tuaþie, vom recurge la aceastã
armã la momentul, în contextul
ºi pe motivele pe care le vom so-
coti potrivite”, a adãugat acesta.
PNL nu ºi-a schimbat pãrerea în

privinþa PDL ºi a guvernului Boc,
care sunt vinovaþi de „toate po-
pulismele, nenorocirile, jalea”
produsã prin tãierea salariilor ºi
prin alte mãsuri,
dar nu i-a mai ata-
cat dupã decem-
brie 2012 pentru
cã treaba sa „era
alta, de a vorbi
despre putere”, a
subliniat Antones-
cu, adãugând cã
„nu ei (n.r. - de-
mocrat-liberalii)

vor fi þinta noastrã, sunt în opo-
ziþie, þinta noastrã va fi guvernul,
în mãsura în care face lucruri
nepotrivite pentru România”.

tul Cantacuzino din Bucureºti, pentru a sprijini
revizuirea proceselor tehnologice în cazul vac-
cinului antigripal, dupã ce Agenþia Naþionalã a
Medicamentului ºi Dispozitivelor Medicale
(ANMDM) a constatat  anumite neconformi-
tãþi în producþia celor 400.000 de doze. Minis-
trul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, anunþa în urmã
cu o sãptãmânã cã experþii OMS îi vor ajuta pe
specialiºtii români de la Cantacuzino sã elimine
aceste neconformitãþi ºi sã previnã pe viitor
asemenea probleme în linia de producþie a vac-
cinului antigripal. Demnitarul preciza cã minis-
terul a fãcut tot ceea ce a fost posibil din punct
de vedere politic, legal, economic ºi moral pen-
tru ca activitatea de la Institutul Cantacuzino
sã fie reluatã, reamintind cã a convins Guver-
nul sã acorde institutului statutul de serviciu de

interes economic general pe o perioadã de 10
ani. Pe 6 februarie, Ministerul Sãnãtãþii anunþa
cã vaccinul antigripal produs de Institutul Can-
tacuzino prezintã reacþii adverse minore, com-
parabile cu cele ale vaccinurilor din import,
neînregistrându-se reacþii adverse severe în
urma testelor efectuate pânã în prezent. To-
tuºi, întrucât o componentã din cele 13 anali-
zate a fost neconformã, ANMDM a decis ca
cele 400.000 de doze de vaccin sã fie utilizate
la adulþi numai în situaþia apariþiei unei pande-
mii în care cel puþin una dintre tulpinile vacci-
nului gripal sezonier se regãseºte în virusul
pandemic. Conform recomandãrilor ANMDM,
cele 400.000 de doze privind vaccinul gripal
vor rãmâne în custodia Institutului Cantacuzi-
no pânã la expirarea termenului de valabilitate.
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Răsfoind monografia comunei
Moţăţei, pusă pe hârtie de un pre-
ot bătrân care a trecut însă demult
în lumea celor drepţi, afli că loca-
litatea are o poveste aparte. Ea în-
cepe cu 15 secole în urmă, când,
se spune, au început să se aşeze
pe aceste pământuri, unele foarte

roditoare, primii locuitori. O
dovadă a longevităţii acestei
comunităţi a adus-o antropo-
logul Constantin Nicolăescu-
Plopşor. Într-una din lucră-
rile sale, acesta a vorbit de-
spre o descoperire interesantă
care s-a făcut la Moţăţei. În
anul 1933, un agricultor şi-a
săpat pământurile de pe Va-
lea Coţobăţului şi a scos la
iveală o adevărată comoară:
oală cu 32 de monede de ar-
gint romane, pe cinci dintre
ele fiind bătut în relief profi-
lul împărătesei romane Iulia,
care a trăit între anii 170 şi
217 şi care a fost soţia împăratului
roman Septimius Severus. Acest
mic tezaur i-au făcut pe istorici să
tragă concluzia că localitatea Mo-
ţăţei poartă în spate o istorie înde-
lungată, care se confundă cu cea
a regiunii de la nord de Dunăre.

Boierul Petrache Romanescu
şi-a pus amprenta
asupra localităţii

La fel de interesantă este şi le-
genda care se ţese în jurul denu-
mirii acestei comune. În monogra-
fie se vorbeşte despre două întâm-
plări care ar fi dus la botezul loca-
lităţii cu numele de Moţăţei. O pri-
mă variantă este aceea că mai mulţi
români din regiunea Balcanilor, să-
tui de asuprirea otomană, au tre-
cut Dunărea şi s-au pripăşit pe lân-
gă satul care atunci se numea Bă-

Moţăţei, locul unde pământul
are o mare valoare

Comuna Moţăţei deţine o adevărată
comoară. Bogăţia sa este terenul, unul de-
osebit de fertil despre care localnicii
obişnuiesc să spună că orice plantezi dă
roade. Fosta moşie a boierilor Romanes-
cu este acoperită acum cu petice întregi
de varză, o cultură în care localnicii ex-
celează. Toamna sunt ridicate de aici mii
de tone de varză albă, care ajung apoi pe

pieţele din toată ţara. Gospodari din fire,
oamenii din Moţăţei nu risipesc banii,
ci îşi îngrijesc apoi casele, unele cu pe-
reţi înalţi şi curţi largi. Gândindu-se la
viitorul acestei comune, una care poartă
în spate o istorie îndelungată, primarul
Constantin Enea vrea acum să-i dea as-
pectul unei localităţi moderne, creând
condiţii deosebite pentru locuitorii săi.

lăceni. Aceştia purtau părul lung şi
cârlionţat.  Localnicii le spuneau
„cei cu moţişoare”, iar de aici şi
numele comunei. A doua legendă
este plasată în timpul ciumei lui
Caragea.  Atunci satul Bălăceni a
fost decimat de molimă, iar latifun-
diarul Petrache Romanescu avea

nevoie urgent de forţă de muncă
pentru a-şi lucra cele 6.000 de po-
goane pe care le avea în zonă. El
ar fi adus clăcaşi de la alte două
moşii ale sale, Musculeşti şi An-
dreieşti, din Gorj. Aceştia purtau
căciuli cu moţ, care ar fi dat, mai
apoi, numele comunei.

Casele vechi şi tihnite
din satul Dobridor

„Locurile acestea roditoare i-au
atras tot timpul pe cei care au tre-
cut pe aici. Mulţi dintre ei s-au aşe-
zat în vatra satului. Cel mai vechi
sat al nostru este Dobridor, care a
fost locuit de oameni mai înstăriţi.
Acum sunt mai mulţi bătrâni acolo
şi, normal, casele lor sunt puţin
mai vechi”, spune primarul Con-
stantin Enea. În ciuda faptului că
locuinţele încep să-şi arate anii care

au trecut peste ele, oamenii nu
le abandonează. Primarul spu-
ne că aceia care au plecat la
oraş, unii chiar departe, în alte
regiuni ale ţării, se întorc în fie-
care vară. „Sunt foarte legaţi de
aceste locuri şi, deşi au vârste îna-
intate,  nu îşi vând c asele.  Es te
foarte liniştitor să stai vara acolo”,
mai spune primarul din Moţăţei.
Acesta gospodăreşte cele trei sate
ce alcătuiesc comuna: Dobridor,
Moţăţei şi Moţăţei Gară. Ultimul a
fost înfiinţat în perioada comunis-
tă când a fost construită şi calea
ferată, iar în jurul ei a apărut şi o
mică platformă agroindustrială.

La Moţăţei,
varza este la ea acasă

Bogăţia c omunei Moţăţei este
pământul. Aici există un sol bogat
în cernoziom care face ca tot ceea
ce se cultivă să dea roade. Local-
nicii ştiu lucrul acesta şi se bazea-
ză şi ei tot pe agricultură. „Se cul-
tivă orice la noi, de la cereale şi
până la legume. Nu avem un brand

lăudat, cum sunt roşiile
de la Poiana Mare sau
pepenii de la Dăbuleni,
dar noi scoatem o pro-
ducţie bună de varză.
Dacă mergeţi acum prin
gospodării, o să vedeţi că
toată lumea munceşte.
De acum şi până în mai,
oamenii sunt ocupaţi cu
plantarea firelor de var-
ză. Anul trecut au fost să-
dite peste 20.000 de fire
şi s-a făcut multă varză,
dar preţul ei nu a fost
foarte bun”. Marea do-
rinţă a primarului Con-
stantin Enea este ca lo-

calitatea să aibă şi o făbricuţă de
prelucrare a legumelor care i-ar
ajuta mult pe localnici să-şi vândă
marfa la un preţ mai avantajos şi
în condiţii mai bune. În lipsa ei,
localnicii sunt nevoiţi să plece cu

camioanele încărcate cu varză în
pieţele din toată ţara, ajungând până
în Deva şi Cluj.

Un primar gospodar
Dincolo de toate acestea, Mo-

ţăţeiul este o localitate foarte bine
gospodărită. Şi acest lucru se vede
cel mai bine din modul cum arată
primăria. Clădirea în care funcţio-
nează cei 30 de angajaţi este spa-
ţioasă şi bine întreţinută, cu multe
ghişee pentru ca localnicii să-ş i
poată rezolva rapid problemele.
Fiindcă primăvara dă semne tot
mai clare, un muncitor începuse
să cureţe crengile uscate ale pier-
sicilor care cresc în curtea mare a
primăriei. „Localnicii beneficiază
de alimentare cu apă de 10 ani, timp
în care aproape toate familiile s-au
branşat la sistem”, ne spune pri-
marul. Jumătate din comună are şi

reţea de canalizare, adică 3 kilo-
metri de conducte. Cealaltă jumă-
tate ar urma să fie racordată la re-
ţea în următoarea perioadă. Prin-
tre proiectele administraţiei locale
se află şi reabilitarea Căminului Cul-
tural de la Dobridor, al cărui aco-
periş va fi înlocuit în totalitate. Una
dintre bisericile comunei, care a
fost ridicată în anul 1920, va fi rea-
bilitată pe exterior tot în acest an.

Pasiunea localnicilor
pentru fotbal

Localnicii din Moţăţei se mân-
dresc cu echipa lor de fotbal. „Fla-
căra” Motăţei, care are în compo-
nenţă numai jucători tineri, a ter-
minat turul campionatului pe locul
4, în Liga a V-a, Seria I. „Sunt niş-
te băieţi foarte talentaţi. Am discu-
tat împreună cu consilierii şi do-
rim să le amenajăm cât de cât sta-
dionul. Noi nu avem vestiare, dar
am ridicat o casă în care se gă-
sesc camere de primire pentru oas-
peţi, gazde şi arbitri. O vom termi-
na până când începe campionatul
şi îi vom spune Casa Fotbalistu-
lui”, spune primarul Cons tantin
Enea. Stadionul se află în mijlocul
comunei,  iar atunci când echipa
„Flacăra” Moţăţei joacă pe teren
propriu, tribunele sunt pline. Băie-
ţii oferă spectac ol. În meciul pe
care l-au avut cu rivala „Recolta”
Galicea Mare au înscris nu mai
puţin de 11 goluri, iar suporterii au
savurat victoria.
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ªoferul unui autoturism
marca Mercedes, înmatriculat
în Dolj, a fãcut prãpãd, sâm-
bãtã seara, pe strada „Con-
stantin Brâncuºi” din Craiova,
dupã care ºi-a abandonat ma-
ºina la faþa locului ºi a plecat
liniºtit. Potrivit reprezentanþi-
lor IPJ Dolj, cel mai probabil
din cauza neadaptãrii vitezei
la carosabilul ud, ºoferul Mer-
cedesului a pierdut controlul
direcþiei de mers, a lovit un
autoturism Opel Corsa parcat,
pe care l-a proiectat într-un
gard, apoi a intrat într-un stâlp
al reþelei de iluminat public, pe
care l-a rupt. Dupã produce-
rea accidentului, ºoferul, care
nu a pãþit nimic, s-a dat jos din
maºina avariatã ºi a plecat
fãrã sã-i pese de ce lasã în
urmã. Poliþiºtii au ridicat au-
toturismul Mercedes ºi l-au
dus la sediul Biroului Rutier
Craiova, de pe strada „Câm-
pia Islaz”, iar angajaþii CEZ
au ridicat stâlpul ºi au reme-
diat defecþiunea apãrutã.

Reprezentanþii IPJ Dolj
spun cã, fiind vorba despre un

Douã evenimente provocate de ºoferi care au
pãrãsit locul faptei s-au petrecut sâmbãtã seara,

unul în Craiova ºi unul în judeþ. În Craiova,
ºoferul unui Mercedes a fãcut praf un autoturism

parcat, a lãsat o stradã fãrã energie electricã
dupã ce a rupt un stâlp al reþelei de iluminat ºi

a plecat, lãsându-ºi maºina la locul faptei.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

eveniment soldat numai cu
pagube materiale, ºoferul are
la dispoziþie 24 de ore sã se
prezinte singur ºi sã declare
accidentul. Pânã ieri dupã-
amiazã însã, nu venise nimeni
la sediul Biroului Rutier pen-
tru a-ºi asuma isprava. Cel
mai rãu a ieºit proprietarul au-
toturismului Opel, pe care
Mercedesul l-a lovit violent în
spate ºi l-a proiectat în gard,
maºina, grav avariatã, fiind ºi
ieri tot la locul accidentului.
„Autoturismul avariat a fost ri-
dicat ºi dus la sediul Biroului
Rutier Craiova, iar ºoferul
care a provocat accidentul
soldat cu pagube materiale
are la dispoziþie 24 de ore pen-
tru a se prezenta la Poliþie”, a
precizat agent principal Ame-
lia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

Pieton bãut,
accidentat
în faþa barului

Tot sâmbãtã seara, în jurul
orei 19.00, poliþiºtii din Filiaºi

au fost anunþaþi cã, în satul
Valea lui Pãtru din comuna
Scaeºti, s-a produs un acci-
dent de circulaþie soldat cu vã-
tãmarea corporalã uºoarã a
unei persoane, autoturismul
implicat pãrãsind locul faptei.
La faþa locului s-a deplasat o
echipã formatã din poliþiºti
care, din primele cercetãri, a
stabilit cã Ion Popescu, de 42

de ani, din comuna Scaieºti, în
timp ce se afla pe trotuar, în
faþa barului din localitate, a
fost lovit de un autoturism
care a pãrãsit locul acciden-
tului. În urma accidentului a
rezultat vãtãmarea corporalã
uºoarã bãrbatului, care a fost
transportat la unitatea medi-
calã pentru îngrijiri medicale.
Victima se afla în stare de

ebrietate, respectiv 0,74 mg/l
alcool pur în aerul expirat, ºi
nu a putut da mai multe deta-
lii în legãturã cu accidentul.
„Cercetãrile sunt continuate
de poliþiºti, în cauzã fiind în-
tocmit dosar penal sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de vã-
tãmare corporalã din culpã”,
a mai precizat agent principal
Amelia Cãprãrin.

Poliþiºtii rutieri au fost prezenþi în
trafic, la acest sfârºit de sãptãmânã,
atât pe drumurile din judeþ, cât ºi pe
strãzile din Craiova, în cadrul unei
acþiuni vizând prevenirea accidente-
lor de circulaþie cauzate de depãºirile
neregulamentare, vitezã ºi de neacor-
darea de prioritate de cãtre conducã-
torii auto pietonilor angajaþi în traver-
sarea strãzii regulamentar. Totodatã,
efectivele Biroului Rutier Craiova au
acþionat ºi pe linia prevenirii acciden-

Poliþiºtii de la Rutierã au organizat o razie de amploare în tra-
fic, sâmbãtã, dar ºi în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, în
urma cãreia au fost aplicate amenzi în valoare de peste 35.000
lei ºi au fost reþinute 36 de permise de conducere. Între ºoferii
rãmaºi fãrã permis se numãr ºi douã craiovence, depistate de
poliþiºti bãute la volan.

telor rutiere generate de conducerea
autovehiculelor de ºoferi aflaþi sub
influenþa  bãuturilor  alcoolice. Ca ur-
mare a activitãþilor desfãºurate de po-
liþiºtii rutieri au fost testaþi cu apara-
tul etilotest peste 500 conducãtori
auto, fiind astfel întocmite douã do-
sare penale pentru conducere sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice. De ase-
menea, au fost constatate 218 aba-
teri de naturã contravenþionalã pen-
tru sancþionarea cãrora au fost apli-

cate amenzi în sumã totalã de 35.700
lei. Din totalul amenzilor aplicate, 8
au fost pentru depãºiri neregulamen-
tare, 14 pentru neacordare prioritate
pietoni, 39 pentru vitezã neregulamen-
tarã ºi alte 9 amenzi au fost aplicate
pentru conducere sub influenþa bãu-
turilor alcoolice, fiind reþinute în ve-
derea suspendãrii 36 de permise de
conducere ºi retrase 22 certificate de
înmatriculare.

În cadrul acestei razii, douã craio-
vence au fost amendate ºi lãsate fãrã
permisele de conducere pentru cã au
fost prinse de poliþiºti bãute la volan,
în noaptea de sâmbãtã spre duminicã.
Astfel, pe strada „Gheorghe Chiþu” din
Craiova, un echipaj al Biroului Rutier
Craiova a depistat-o pe Marilena Ma-

ria, de 31 de ani, din Craiova în timp
ce conducea un autoturism Renault sub
influenþa bãuturilor alcoolice. Tot în
municipiu, un alt echipaj de poliþiºti a
depistat-o pe Adelina Gãman, de 24 de
ani, din Craiova, circulând la volanul
unui autoturism Skoda pe strada
„Panait Moºoiu”, aflându-se sub influ-
enþa bãuturilor alcoolice.

„Ambele conducãtoare auto au fost
testate cu aparatul etilotest ºi au fost
sancþionate cu amendã conform OUG
195/2002 privind circulaþia pe drumu-
rile publice, iar ca mãsurã comple-
mentarã li s-au reþinut permisele de
conducere pentru o perioadã de 90 zile
în vederea suspendãrii”, a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.
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Cine şi l-ar fi imaginat, în urmă
cu câteva luni, pe liderul liberal Crin
Antonescu, preşedintele Senatului
şi, încă puţină vreme, co-preşedin-
te al USL, într-o asemenea schi-
monosită ipos tază, cu o chimie
totalmente modificată. Ajuns într-
o poziţie pentru care lăsa impresia
a avea, dacă nu anvergura nece-
sară, o serie de certe calităţi, nu
multe, a căzut victima unei iluzii
de sine înduioşătoare, până la un
punct, iritantă în cele din urmă. Tot
spectacolul sordid din ultimele zile,
inclusiv ameninţările transmise lui
Victor Ponta în emisiunea „După
20 de ani”, de la Pro TV, îl delegi-
timează moralmente pe cel care era
considerat oferta USL la alegerile
prezidenţiale din toamnă, cel care
se prezenta ca „un alt model” de
preşedinte al ţării. Admiţând „des-
părţirea” de camaradul de drum

MIRCEA CANŢĂR

Crin Antonescu – partidă finală
lung Victor Ponta, dintr-o serie de
motive, unele realmente inventate,
totuşi, un plus de decenţă, speci-
fică unui lider politic autentic, ar fi
fost de dorit. Povestea cu Klaus
Iohannis, îndelung vehiculată, este
una confec ţionată grosier.  N-a
existat nici un fel de opoziţie la
desemnarea acestuia ca ministru
de Interne. Şi punct. Funcţia de
viceprim-ministru într-un guvern
ţine de o structură aprobată de
Parlament şi este una mai de gra-
bă onorifică, înainte de a fi real-
mente operantă. Ca o paranteză:
guvernul tânărului premier italian
– cel mai tânăr din istoria Republi-
cii – Matteo Renzi, n-are nici un
vic epremier ş i până şi Angelino
Alfano, senator, liderul Noului Cen-
tru Dreapta în Parlament, redesem-
nat ministru de Interne, ca şi în
Cabinetul Letta, n-a mai primit şi

funcţia de vicepremier pe care o
deţinuse. Şi de Angelino Alfano,
Matteo Renzi chiar are nevoie vi-
tală, îndeosebi la Senat. Pentru tre-
cerea guvernului. De regulă, per-
sonajele publice sunt cuprinse de
o stare hybristică – descrisă de fi-
losoful David E. Cooper ca fiind
„încrederea în sine exagerată,
respingerea a priori a sfaturi-
lor şi avertizărilor, luarea pro-
priei persoane  dre pt model”.
Lipsit iniţial de un astfel de tip de
personalitate, Crin Antonesc u a
început să dezvolte comportamen-
tul hybristic, un soi de ebrietate
sufletească ce dinamitează discer-
nământul şi buna cuviinţă, doar ca
urmare a faptului că este la putere
şi aspiră la cea mai înaltă demnita-
te a statului. Psihanalitic vorbind,
modelul lui este Traian Băsescu.
Au spus-o alţii. Pe care, tot psiha-

nalitic, vrea să-l suprime. Exhibă
în ultimele apariţii publice autori-
tarisme şi etichetări lamentabile,
unele uimitoare, care nu se potri-
vesc portretului de până mai ieri,
parcă mult mai consistent. Ţâfna
are ceva neconvingător, mărunt
resentimentar, disociindu-se cu le-
jeritate de orice loialitate de partid,
trădându-şi camarazi lângă care
respirase, flotând între convingeri
sau sofisme ieftine şi declaraţii
contrafăcute, ca o spaimă a îngus-
tării pârtiei electorale, fără să rea-
lizeze,  prin propriul aport. Crin
Antonescu joacă partida finală.
Înainte de a-i deveni şmecheră,
retorica îl ajutase decisiv. Băiatul
fin şi-a dat în petic de la un timp
încoace, vorbind ca un precupeţ
politic. Şi bine a făcut. Avea şansa
imensă să ne amaneteze viitorul.
Din păcate, venirea în fire este mai

de grabă iluzorie şi Crin Antones-
cu, de o manieră inconştientă, dă
apă la moară celor care l-au decriptat
mai devreme – Adrian Cioroianu,
Adriana Săftoiu ş.a.m.d. – sau pur
şi simplu i-au nimerit diagnosticul.
Nu spunem că pe malul celălalt, de
acum USD, n-ar exista vinovăţii de
tact strategic sau chiar comunica-
ţional. Cea mai luminoasă construc-
ţie politică, din perioada post-de-
cembristă, se prăbuşeşte, aidoma
funicularului lui Zorba Grecul, după
ce adunase cea mai mare opţiune
populară. Lecţia germană (în două
rânduri), lecţia daneză, lecţia cehă
şi acum lecţia italiană, care vorbesc
de construcţii politice stânga-dreap-
ta, nu-i mai spun nimic lui Crin
Antonescu. Căruia puterea şi suc-
cesul urcate la cap l-au făcut plin
de el însuşi, strivindu-i pur şi sim-
plu imaginea publică.

Preşedintele PSD Dolj, Clau-
diu Manda, a ţinut să precizeze
că scopul alianţei USD este ace-
la de a participa pe liste comune
la alegerile europarlamentare.
„Mă aflu alături de preşedinţii
organizaţiilor judeţene UNPR şi

Partidul Conservator,
pentru a pune bazele
Uniunii Social-Demo-
crate în judeţul Dolj. Ne
înfiinţăm ca o alianţă
electorală, scopul nostru
principal este participa-
rea pe liste comune la
alegerile europarlamen-
tare. Ne propunem un
scor foarte bun şi un nu-
măr cât mai mare de
mandate. Aceşti euro-
parlamentari, fie că pro-
vin de la PSD, UNPR
sau PC, vor activa în gru-
pul social-democrat. Am
discutat cu cei doi pre-
şedinţi şi ne menţinem
obiectivul, acela de a
avea cel mai mare scor
pe România în judeţul
Dolj”, a declarat Claudia
Manda, preşedintele

S-a semnat
protocolul alianţei
USD la nivelul
judeţul Dolj

Liderii celor trei partide, la nivel judeţean –
PSD (Claudiu Manda), PC (Iulian Bucur) şi
UNPR (Gheorghe Bică) – au semnat ieri, 23 fe-
bruarie a.c., protocolul de înfiinţare a alianţei
electorale Uniunea Social-Democrată la nivelul
judeţului Dolj.

PSD Dolj.
“Putem să obţinem un scor
foarte bun la alegerile europar-
lamentare”

La rândul său, liderul UNPR
Dolj, Gheorghe Bică, şi-a expri-
mat convingerea că USD va ob-
ţine “un scor foarte bun la alege-
rile europarlamentare”: „UNPR
este un aliat al PSD încă dinainte
de alegerile parlamentare, cele
două partide au o ideologie ase-
mănătoare. De fapt, UNPR s-a
fundamentat pe cei doi piloni de
bază – interesul naţional şi dia-
logul social – şi considerăm că
în parteneriat cu cele două par-
tide putem să ne îndeplinim ob-
iectivele, putem să contribuim la
o stare de bine în România pe
principiile democraţiei de care
toţi ne bucurăm. În acest con-
text, am hotărât să semnăm pro-
tocolul pentru realizarea acestei
alianţe electorale, considerând
că putem să obţinem un scor
foarte bun la alegerile europar-
lamentare. Cred că în judeţul
Dolj vom obţine unul din cele mai
pune rezultate pe ţară. Toţi avem

un interes comun – acela de a
aduce în Parlamentul European
parlamentari competenţi, care să
reprezinte cu cinste România şi
care să rezolve toate probleme-
le ţării noastre”.
„Sper să nu înşelăm aşteptările
electoratului”

Iulian Bucur, preşedinte PC
Dolj, a spus că USD va continua
proiectele începute de alianţa
USL, pentru a nu înşela aşteptă-
rile electoratului: „Despre USD se
discută de foarte mult timp. Par-
tidul Conservator este alături de
PSD de foarte mult timp, dar sunt
convins că vom avea o colabo-
rare foarte bună şi cu UNPR. Ne-
am fi bucurat să candidăm sub
sigla care ne-a consacrat, dar este
alegerea partenerilor noştri de a
merge singuri la alegerile europar-
lamentare. Vom continua ceea ce
am început cu USL în alianţa USD
şi sper să nu înşelăm aşteptările
electoratului. N-am nici un fel de
emoţii în ceea ce priveşte alegerile
europarlamentare, sunt convins că
rezultatele vor fi pe măsura efor-
turilor pe care le depunem”.

ALINA DRĂGHICI
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Lt. col. Oliver Anghel, ofiþer cu
informarea ºi relaþii publice a Ba-
talionul 20 Infanterie “Scorpionii
Negri”, ne-a precizat printr-o co-
respondenþã transmisã chiar din
teatrul de operaþiuni, Camp Apa-
che din Afganistan, cã pentru foar-
te mulþi militari craioveni nu este o
noutate, mulþi dintre ei având o
bogatã experienþã internaþionalã,
puþini fiind aceia care se aflã la

În urma votului de joi, Re-
publica Moldova va deveni pri-
ma þarã din vecinãtatea esticã
a Uniunii Europene care be-
neficiazã de un regim libera-
lizat de vize. „Din aceastã
varã, moldovenii vor avea
aceleaºi drepturi ca românii în
ceea ce priveºte libertatea de
circulaþie în UE. Sunt convins
cã plenul Parlamentului Euro-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Începând cu data de 12 februarie
2014, Scorpionii Negri din Batalio-
nul 20 Infanterie au preluat respon-
sabilitãþile de la camarazii lor din

cadrul Batalionului 151 Infanterie
„Lupii Negri” îndeplinindu-ºi misiu-
nea, deloc uºoarã într-o zonã fierbin-
te a Afganistanului, provincial Zabul.

prima misiune, iar re-
venirea dupã trei ani în
aceeaºi zonã de opera-
þii, mai mult decât atât
ºi în aceleaºi baze de
operaþii înaintate, Apa-
che ºi Mescall, repre-
zintã un atu. „Cu toate
acestea sunt conºtienþi
cã nu este uºor, iar mi-
siunea batalionului din
anul 2014 va fi diferitã
faþã de misiunea din
anul 2011. Situaþia de
securitate este în con-
tinuare instabilã, insur-
genþii acþionând în toa-
te zonele din Afganis-
tan, inclusiv în provin-
cia Zabul”, a precizat

purtãtorul de cuvânt.

„Ne vom îndeplini misiunea cu
profesionalism, curaj ºi dãruire”

La finalul ceremoniei din baza
de operaþii înaintatã Apache, cu
ocazia transferului de autoritate,
comandantul Batalionului 20 Infan-
terie “Scorpionii Negri”, locote-
nent colonelul Cãtãlin Jianu a de-
clarat cã preluarea misiunii din aria

de responsabilitate aflatã în provin-
cia Zabul, Afganistan, reprezintã o
provocare pentru militarii Batalio-
nului 20 Infanterie „Scorpionii
Negri” din Craiova. Prezenþa pen-
tru a doua oarã în aceeaºi zonã de
operaþii este pentru noi o nouã con-
firmare cã experienþa noastrã in-
ternaþionalã ne permite sã execu-
tãm din nou o misiune în teatrul
de operaþii din Afganistan. «Prac-
tic, din acest moment, cu ocazia
transferului de autoritate, militarii
Batalionul 20 Infanterie “Scorpio-
nii Negri” îºi încep misiunile în aria
de responsabilitate ºi, aºa cum ca-
marazii noºtri din cadrul Batalio-
nului 151 Infanterie “Lupii Ne-
gri”ºi-au îndeplinit misiunea, aºa ºi
noi ne vom îndeplini misiunea cu
profesionalism, curaj ºi dãruire.
Într-un ritm alert de la sosirea lor
în aria de responsabilitate, Scorpio-
nii Negri ºi-au în-
ceput astfel noua
misiune, în special
pe autostrada A1,
comunicaþie ce
face legãtura între
douã dintre cele
mai mari oraºe din
Afganistan, capita-
la þãrii, Kabul ºi
oraºul Kandahar»,
a completat lt.col.
Cãtãlin Jianu.

„Rutina este
periculoasã!”

Oficialii români au mai spus ºi
cã este foarte importantã menþine-
rea libertãþii de miºcare pe aceastã
rutã comercialã, atât pentru forþe-
le coaliþiei, cât ºi pentru autoritãþi-
le locale ºi populaþia civilã din pro-
vincie. De siguranþa autostrãzii de-
pinde economia localã ºi naþiona-
lã, circulaþia vehiculelor de trans-
port persoane ºi materiale asigu-
rând astfel dezvoltarea economicã

ºi revenirea societãþii ºi populaþiei
afgane la o viaþã normalã. „La pre-
luarea unei misiuni într-un teatru
de operaþii te încearcã un sentiment
aparte. În primul rând te vei gândi
dacã va fi greu, dacã vei întâlni si-
tuaþii dificile, ce pericole pot apã-
rea, cum vei reacþiona în cazul unei
situaþii de crizã, dacã eºti pregãtit
suficient pentru misiunile ce ur-

meazã. Pentru un militar cu expe-
rienþã, dupã executarea mai mul-
tor misiuni internaþionale în diver-
se teatre de operaþii, firesc ar fi sã
gândeºti cã va fi o misiune uºoarã
dacã vei acþiona în aceeaºi zonã
de operaþii, dar tocmai experienþa
te învaþã cã rutina este periculoa-
sã ºi te poate pune în dificultate de
cele mai multe ori”, a subliniat lt.
Col. Oliver Anghel.

„Victoria este a celor care cred
în ea”

Din anul 2011 ºi pânã acum,
insurgenþii ºi-au diversificat acti-
vitãþile, adaptându-se permanent la
noile tehnologii pentru a declanºa
acþiuni teroriste complexe atât îm-
potriva reprezentanþilor autoritãþi-
lor guvernamentale, a populaþiei lo-

cale ºi nu în ulti-
mul rând a forþe-
lor de coaliþie.
«Urmeazã o pe-
rioadã grea pentru
militarii craioveni,
2014 fiind un an
electoral în Repu-
blica Islamicã a
Afganistanului, de
asemenea fiind ºi
anul când forþele
coaliþiei internaþi-
onale îºi încheie
mandatul în baza
cãreia acþioneazã

în aceastã þarã greu încercatã de-
a lungul istoriei. „Scorpionii Negri”
sunt încrezãtori în forþele lor ºi
sunt capabili sã îºi îndeplineascã
misiunea pe care au început-o. Vic-
toria este a celor care cred în ea,
iar „Scorpionii Negri” ºi-au fãcut
deviz din acest crez. Semper Vic-
tores!», conchis ofiþerul cu infor-
marea ºi relaþii publice a Batalionul
20 Infanterie “Scorpionii Negri”.

Parlamentul European va vota în
plen, joi, 27 februarie 2014, liberaliza-
rea vizelor de cãlãtorie pentru cetãþenii
Republicii Moldova. Astfel, cetãþenii

moldoveni, posesori ai unui paºaport
biometric, vor putea cãlãtori liber, ori-
unde în Schengen, timp de 90 de zile
într-o perioadã de 180 de zile.

pean va vota cu largã majori-
tate liberalizarea vizelor pen-
tru Republica Moldova. Aces-
ta este rezultatul eforturilor
depuse de guvernarea pro-eu-
ropeanã de la Chiºinãu în ul-
timii ani ºi va avea un efect
pozitiv pentru cetãþeni, me-
diul de afaceri ºi pentru ima-
ginea de ansamblu a Republi-
cii Moldova. Mã bucur ºi îi

felicit. Vom lucra în continua-
re pentru a ne asigura cã ºi
parafarea Acordului de Aso-
ciere UE- Republica Moldova
se va face in cel mai scurt
timp posibil”, a declarat ra-
portorul grupului PPE pentru
aceastã propunere, europarla-
mentarul PDL Marian-Jean
Marinescu.  Eurodeputatul
PDL Marian-Jean Marinescu

a fost, anterior, raportor al
Parlamentului European pen-
tru propunerea de simplifica-

re a procedurii de eliberare a
vizelor pentru cetãþenii mol-
doveni, adoptatã anul trecut.
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Departe de a se fi încheiat, cri-
za ucraineanã se aflã abia la înce-
put. Arondarea eºecurilor Puterii
reprezentate de Ianukovici în con-
tul „revoluþiei” euromaidanezilor
este pe cât de grãbitã pe atât de
eronatã în datele ei de substanþã.
Întâi de toate, aproape toate deci-
ziile politice survenite în ultimele
douã zile ale confruntãrii sângeroa-
se excedeazã nu doar cadrul con-
stituþional intern ci ºi cel al unui
cod diplomatic internaþional în
chiar liniile sale esenþiale. Demite-
rea preºedintelui în exerciþiu, ales
prin scrutin popular, delegarea
puterii statale printr-o majoritate
încropitã haotic, sub presiunea
forþei, „atestatul” mai mult decât
discutabil consemnat de emisari
UE ºi, separat, de cancelarii occi-
dentale, inclusiv americane, toate
aceste decizii fragilizeazã funda-
mentele statuate ale instanþelor res-
pective cu consecinþa punerii în
cauzã a însuºi proiectului invoca-
tei ordini democratice din lumea
de astãzi. Rusia însãºi, cu un Pu-
tin tot mai sedus de modelul ve-

Istoria revanºardãIstoria revanºardãIstoria revanºardãIstoria revanºardãIstoria revanºardã
sau revoltele anti-sistemice (I)sau revoltele anti-sistemice (I)sau revoltele anti-sistemice (I)sau revoltele anti-sistemice (I)sau revoltele anti-sistemice (I)

tust al unui Þar „recondiþionat” ºi
ispitit, freudian, de cinismul mu-
tãrilor ºahiste ale adversarului sãu
Gasparov, s-a insinuat, ameninþã-
tor, de partea cea mai vulnerabili-
zatã.

În toiul – ºi în focul – unor eve-
nimente încheiate cu vãrsare de
sânge nevinovat, tentativele oricã-
rei analize lucide, raþionale ºi neu-
tre par discutabile. Sau chiar, pen-
tru moment, imposibile. Mai ales
când este vorba de un spaþiu geo-
politic subînscris istoric într-o
paradigmã de o particularitate atât
de intrigantã, tentaþia unor judecãþi
la cald este nu doar neinspiratã, ci
cu totul contraindicatã.

Singura marjã de evaluare, pe
cât posibil obiectivã, a evenimen-
telor mi se pare aceea a unei sim-
ple treceri în revistã a acestora,
vãzute în dinamica lor fizicã, lã-
sând deoparte orice vocaþie inter-
pretativã.

Prima constatare ar trebui legatã
de natura revoltelor, fiindcã nici nu
poate fi vorba de revoluþie. Cum
revoluþii n-au fost nici în Tunisia,

nici în Libia, nici în Egipt, nici în
Siria ºi nici mãcar în Venezuela
post-chavezianã. În fond, ne ajun-
ge experienþa noastrã, acel decem-
brie 1989 când ieºirile masive în
stradã au sfârºit prin a fi confis-
cate de un fel de nucleu de crizã
pândind în umbra unei Puteri ce-
ºi trãia excesul propriei istorii.

Aparenþele, în astfel de bruºte
dereglãri sistemice, dintr-o þarã ori
alta,  nu doar înºealã, dar sfârºesc
prin a masca adevãratele ºi pro-
fundele cauze ale revoltelor. În
acest sens, decizia – complet ha-
zardatã – a lui Victor Ianukovici
de a-ºi anula, la Vilnius, în noiem-
brie trecut, proiectul deja conve-
nit al preaderãrii la UE n-a fost decât
gestul nesãbuit al aprinderii unui
chibrit într-o atmosferã îmbibatã
de „gazele” unei nemulþumiri ge-
neralizate. În aceeaºi ordine, sta-
tutul de prizonier politic al Iuliei
Timoºenko n-a depãºit limitele unei
cazuistici conjuncturale. Confir-
marea a venit chiar sâmbãtã, în mij-
locul mulþimii din centrul Kievu-
lui, unde prezenþa ei n-a însemnat

mai mult decât pretextul unei soli-
daritãþi strict umane. ªi, ca atare,
emoþionale. De altfel, sunt puþini
lideri ai revoltelor, cu excepþia ce-
lor din propria sa camarilã, care îi
acordã un viitor politic de rang
înalt.

La o analizã încã ºi mai atentã a
dinamicii evenimentelor întinse pe
aproape patru luni, punctul cel mai
nevralgic al declanºãrii, potenþãrii
ºi transformãrii crizei în conflict
sângeros îl reprezintã, în opinia
mea, reacþia, autocraticã, de sor-
ginte dictatorialã, a lui Ianukovici
însuºi. Pe scurt, ignorarea ºi, apoi,
ostracizarea manifestanþilor. Inca-
pacitatea de dialog, hrãnitã de con-
vingerea sa autarhicã de tip „ce-
zarian”, de Stãpân deþinãtor al pâr-
ghiilor de forþã, inclusiv al celor
presupuse ale majoritãþii parlamen-
tare ºi al unui Executiv confiscat
sieºi, s-a transformat, de la o eta-
pã la alta, în contrariul propriei sale
supoziþii. De aici încolo, erorile au
cunoscut o succesiune pe care is-
toria ne-a tot servit-o: primele vic-
time au marcat ºi maxima radica-

lizare a revoltei iar prãbuºirea unui
regim ce-a îngãduit crima în spa-
þiu public a devenit iminentã: na-
turalã, aº spune.

Istoria se repetã, s-a spus ºi
marginalizatul pe nedrept Marx
mai adãuga, profetic, cã dacã nu
înveþi nimic din lecþiile ei, eºti con-
damnat sã le retrãieºti de o manie-
rã mult mai tragicã. ªi cine, co-
nectat oricât de superficial, vreau
sã zic, neangajant, la întâmplãrile
din Ucraina se poate sustrage
amintirii, recente, a experienþelor
„primãverilor arabe”?

Iar dacã nu de revoluþie e vor-
ba, la Kiev, la Lwow, ca ºi la Cara-
cas, înclin sã cred cã e mai indicat
sã accedem spre identificarea unor
forme ale clasicei revolte a mase-
lor în lectura lui Ortega Y Gasset.
Sau, de ce nu, a lui Marx însuºi.
Fiindcã sindromul sãrãciei, acuti-
zat de spectrul sistemului mafiotic
devenit, în mai toate þãrile est-eu-
ropene, cvasi-sistemic, îºi activea-
zã, necontrolat ºi imprevizibil, sur-
sele sale dinamitarde pregãtite în
subsolul injustiþiei sociale.

Prima etapã de înscriere în cla-
sa pregãtitoare începe în 17 mar-
tie, când are loc lor procesarea, de
cãtre comisia naþionalã de înscrie-
re a copiilor în învãþãmântul pri-
mar, a cererilor-tip de înscriere, cu
ajutorul aplicaþiei informatice ºi
repartizarea la ºcoala de circum-
scripþie a copiilor ai cãror pãrinþi
au solicitat acest lucru în cererea-
tip de înscriere. Apoi, în perioada
18-20 martie, vor fi procesate ce-

Înscrierea la clasa pregãtitoare pentru
anul ºcolar 2014-2015 începe astãzi, potri-
vit Mediafax. În intervalul 24 februarie –
14 martie, pãrinþii vor completa, online sau
la unitatea de învãþãmânt la care solicitã
înscrierea copiilor, cererile-tip de înscrie-
re. Pânã la 28 februarie, în fiecare unitate

de învãþãmânt cu clase pregãtitoare va fi
organizatã „Ziua porþilor deschise”, în care
pãrinþii, copiii ºi alte persoane interesate
pot vizita spaþiile dedicate activitãþilor cla-
selor pregãtitoare ºi pot purta discuþii cu
personalul unitãþii de învãþãmânt implicat
în aceastã activitate.

rerile pãrinþilor care solicitã în-
scrierea la o altã unitate de învãþã-
mânt decât ºcoala de circumscrip-
þie, pentru locurile rãmase libere.

La 21 martie va avea loc re-
partizarea la ºcoala de circum-
scripþie a copiilor ai cãror pãrinþi
au solicitat înscrierea la o altã
ºcoalã decât ºcoala de circum-
scripþie, dar care nu au fost ad-
miºi din lipsã de locuri ºi care au
exprimat în aceastã fazã opþiunea

pentru înscrierea în ºcoala de cir-
cumscripþie. În perioada 21-22
martie, unitãþile de învãþãmânt
vor afiºa lista candidaþilor înma-
triculaþi, a numãrului de locuri
rãmase libere ºi a listei copiilor
neînscriºi dupã prima etapã. A
doua etapã de înscriere în clasa
pregãtitoare are loc din 24 mar-
tie. La 11 aprilie vor fi afiºate, la
fiecare unitate de învãþãmânt, lis-
tele finale ale copiilor înscriºi în

clasa pregãtitoare.
Tot de astãzi începe ºi în-

scrierea în clasa I a copiilor
de 7 ani care nu au fost în-
scriºi în învãþãmântul primar
în anul ºcolar 2013-2014 ºi
ai cãror pãrinþi solicitã în-
scrierea direct în clasa I. Ast-
fel, în perioada 24 februarie
– 14 martie, vor fi depuse
cererile de înscriere a copii-
lor la ºcoala de circumscrip-
þie, iar în perioada 25 martie
– 4 aprilie va avea loc depune-
rea cererilor de cãtre pãrinþii
care solicitã înscrierea în altã
ºcoalã decât unitatea de cir-
cumscripþie. Tot pe 11 aprilie
vor fi afiºate, la fiecare unitate
de învãþãmânt, listelor finale ale
copiilor înscriºi în clasa I.

Guvernul a accelerat semnifica-
tiv implementarea proiectelor fi-
nanþate din fonduri europene pen-
tru a recupera terenul pierdut în
prima parte a perioadei de progra-
mare 2007-2013, mai precis pânã
la începutul lunii mai 2012, infor-
meazã un comunicat al Ministeru-
lui Fondurilor Europene remis
Agerpres.

„Începând cu data menþionatã,
Guvernul României a înregistrat
performanþe în atragerea fonduri-
lor structurale ºi de coeziune: rata
de absorbþie curentã a fondurilor
europene este de patru ori mai
mare, ajungând de la doar 8,53%
la începutul lunii mai 2013 la apro-
ximativ 34% în prezent”, se aratã
în comunicat.

Ministerul subliniazã cã în 2013
România a înregistrat mai multe re-
corduri în absorbþia fondurilor UE:
a solicitat ºi a încasat sume mai mari

MFE: Guvernul a accelerat
implementarea proiectelor pentru
a recupera perioada 2007-2013

de la Comisia Europeanã decât în
toþi anii din perioada 2007-
2013. Mai precis, în 2013 au fost
transmise documentele necesare
pentru decontarea a peste 3,56 mi-
liarde de euro, în timp ce în perioa-
da 2007-2013 a fost solicitatã pen-
tru a fi decontatã României o sumã
de doar 2,86 miliarde de euro.

Totodatã, în 2013, România a
încasat peste 2,88 miliarde de euro
de la Comisie, comparativ cu doar
2,2 miliarde de euro în toþi anii din
perioada 2007-2013. Mai mult,
într-o singurã zi din acest an, în
20 februarie, România a înregis-
trat un alt record absolut: a înca-
sat peste 830 milioane de euro de
la Comisie, sumã mai mare decât
cea încasatã în oricare dintre anii
2009, 2010 ºi 2011, în condiþiile
în care þara noastrã nu a încasat
nici un euro din fondurile alocate
în anii 2007 ºi 2008.
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de MAGDA BRATU

- Când aţi început acest pro-
iect şi în câte comune doljene
aţi reuşit, până acum, să vă de-
rulaţi cercetarea?

- Proiectul cu tema „Tradiţia şi
creaţia populară în satul românesc
contemporan – zona etnografică
Dolj” a demarat în 2006, în ultimul
trimestru al anului, când a fost o sin-
gură comună cercetată – Argetoaia,
cu ea am început. Dar din 2007 în-
coace am ajuns, în timpul anului, cam
în patru comune – una pe trimestru,
fiindcă în afară de acest proiect am
mai avut şi alte activităţi. Anul tre-
cut, din fericire, am putut ajunge în
cinci sau şase. În total, sunt 28 de
comune în care ne-am extins cer-
cetarea, din peste 100, câte are Dol-
jul. Noi asta intenţionăm, ca în timp
să ajungem în toate.

Am început cu comunele unde
avem director de Cămin Cultural,
fiindcă sunt persoanele cu care noi
intrăm în legătură cel mai uşor şi
care pot să ne însoţească prin lo-
calitate. Am ocolit poate anumite
localităţi tocmai pentru că acolo nu

Vechile meşteşuguri din satele doljene
dispar odată cu bătrânii

Chipuri de meşteri, brăzdate de timp sau de
muncă, fie că sunt de-o vârstă sau mai tineri,
vechi obiceiuri, care cât de curând vor fi doar într-
o poveste de spre satul românesc tradiţional, o
multitudine de obiecte cu care spaţiul rural este
atât de familiarizat – ici un război de ţesut, acolo
un dărac ori o vârtelniţă, apoi statornice edificii
precum biserici şi şcoli…

Pe scurt, o moştenire etnoculturală pe care
Doljul o lasă descoperită oricui îi bate cu pasul
uliţele şi are răgaz să-i afle frumuseţea. O moş-
tenire care, din teama de a n-o pierde, dar şi din
dorinţa de a o redescoperi, este arhivată cu dra-
goste şi pricepere de Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţiona-
le Dolj. Se întâmplă încă din 2006, când a fost
iniţiat un program de cercetare vizând această
zonă etnografică, până în prezent fiind cuprinse
28 de comune. „Ne pare foarte rău că, în timp,
meşteşugurile astea tradiţionale dispar. Dispar
odată cu bătrânii, care n-au mai avut pe cine să
înveţe…”, mărturiseşte Nicolae Dumitru, refe-
rent în cadrul instituţiei, cel căruia îi aparţine
iniţiativa derulării acestui proiect.

Aşadar, chipuri de meşteri, vechi obiceiuri, fe-

lurite obiecte tradiţionale şi edificii cu însemnat
rol în viaţa comunităţii, din Caraula, Galiciuica
şi Giubega – pe toate le puteţi regăsi în expoziţia
„Satul doljean – ieri şi azi”, de schisă la se diul
C.J.C.P.C.T. Dolj din Craiova (strada „Alexan-
dru Macedonski” nr. 28). Vernisajul a avut loc
săptămâna trecută, în prezenţa reprezentanţilor
celor trei comune, ca şi a membrilor ansamblului
folcloric de copii din Galiciuica, însoţit de Gheor-
ghe Stoica, directorul Căminului Cultural din lo-
calitate, care au oferit un scurt program artistic.

Expoziţia reprezintă doar unul din rezultatele
proiectului de cercetare cu tema „Tradiţia şi crea-
ţia populară în satul românesc contemporan – zona
etnografică Dolj”, alte numeroase imagini, infor-
maţii şi înregistrări audio-video intrând în arhi-
va instituţiei. Proiectul va continua, anul acesta,
în localităţile Valea Stanciului, Dioşti, Leu, Ghin-
deni şi, dacă timpul permite, şi în altele, mai spu-
ne Nicolae Dumitru. Marea dorinţă a reprezen-
tanţilor C.J.C.P.C.T. Dolj  este ca, în viitor, să ia
la pas toate cele 104 comune ale Doljului, spre a
surprinde şi a pune la păstrare toate frumuseţile
etnografice şi folclorice ale locului. Pentru a şti
cine am fost şi ce mai suntem…

Amelia Etegan, managerul Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj:

«Ideea derulării acestui proiect este una salvatoare pentru tot ceea ce
înseamnă tradiţie şi creaţie populară. Astfel am putut să intrăm în con-
tact cu oamenii, să aflăm mai multe despre meşteşugurile, tradiţiile, obi-
ceiurile din comunele doljene. Şi să ştiţi că nu e foarte uşor să faci acest
lucru, pentru că fiecărei localităţi e nevoie să îi rezervi câteva zile şi
câteva deplasări în acest program de cercetare. Ori timpul nostru nu
este, de cele mai multe ori, aşa de generos cum s-ar crede… Ceea ce se
vede în această expoziţie fotodocumentară este doar o parte din infor-
maţia pe care o deţinem, în urma cercetării de teren. Este o expoziţie în
care se regăsesc foarte multe aspecte legate de viaţa comunităţii. Fiecare
dintre cei care sunt personaje în fotografiile acestea este, de fapt, perso-
naj în viaţa şi activitatea culturală a comunei respective».

Între comunele vizate deja de proiectul de cercetare se numără Ar-
getoaia, Afumaţi, Bistreţ, Caraula, Celaru, Cioroiaşi, Ciupercenii Noi,
Coţofenii din Dolj, Daneţi, Desa, Dobreşti, Drăgoteşti, Galiciuica,
Gângiova, Izvoare, Gighera, Giubega, Giurgiţa, Lipovu, Maglavit,
Măceşu de Jos, Melineşti, Pieleşti, Pleniţa, Terpeziţa, Vârvoru de Jos.

„Orice fel de meserie/ Nu e rău omul să ştie” şi
„Meşteşugul la om e brăţară de aur” stă scris sub
două dintre fotografiile din expoziţia „Satul doljean
– ieri şi azi”. Iar învăţătura lui Anton Pann au respec-
tat-o şi o fac încă mulţi dintre oamenii satelor doljene:
cismari, croitori, tâmplari, fierari-potcovari, cojocari-
căciulari, frizeri, dogari, căldărari, ţesătoare, apicul-
tori, împletitori în nuiele, crescători de animale.

Imaginilor cu chipurile ori atelierele acestora le sunt
alăturate pe simeze altele ce surprind frământatul pâi-
nii şi tescuitul strugurilor, pivniţa casei şi cazanul cu
ţuică, porumbarul şi moara comunală, târgul de săp-

Interviu cu Nicolae Dumitru, referent în cadrul
Centrului Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj

avem persoană de legătură.
Iar primăriile nu întotdeau-
na sunt binevoitoare, să ne
primească sau să ne reco-
mande pe cineva care să ne
ajute să ne desfăşurăm pro-
iectul. Deci, nu peste tot am
fost primiţi cu dragă inimă...
Au fost primari care ne-au
spus: „N-avem noi destule
pe cap, mai veniţi şi voi de
la cultură!”.

- Cu ce gânduri şi aştep-
tări aţi pornit să cercetaţi
realitatea satelor doljene?

- Din păcate, nu mai putem să
vorbim chiar de nişte sate tradiţio-
nale, sunt modificări începând de
la construcţii şi până la viaţa omu-
lui. Fiindcă... fiecare se dă după
timp, cum se spune. Noi am înce-
put acest proiect cu gândul de a
aduna informaţii despre ceea ce au
fost odată şi să vedem ce mai exis-
tă în ziua de astăzi. La început lu-
mea a fost suspicioasă, ridica din
umeri spunând că la ei în comună
nu e nimic important de văzut. Dar

uite că, scormonind, am găsit, ici-
acolo, şi lucruri bune. S-au mirat
şi ei de ce există în comuna lor!
Mă bucur că acest proiect a prins
viaţă, fiindcă într-adevăr am adu-
nat mult material…

- Cu precădere ce se mai păs-
trează astăzi din zestrea populară?

- Mai există câteva meşteşuguri
reprezentate. E adevărat că de bă-
trâni, în special, care n-au mai avut
pe cine să şcolească. Nu numai din
pricină că n-au vrut tinerii, dar nu
prea mai există nici cerinţă, nici
materialele necesare... Spre exem-
plu, împletitul în nuiele. Se practi-
că, dar sporadic, acolo unde sunt
pâraie, unde există răchită sau sal-
cie. Dar şi acolo doar sporadic,
cum spuneam, pentru că nu mai
este cerinţă pentru obiectul finit. De
asta dispare, în timp se va pierde

de tot. Am mai găsit, e adevărat,
localităţi în care oamenii împletesc,
dar o fac când au ei nevoie de câte
o târnă sau de un coş.

Apoi, în aproape toate comune-
le mai sunt fierari-potcovari. Unii
care s-au dotat după „ultima modă”
şi lucrează mai mult electric, dar
sunt şi alţii care au foale, păstrate
sau moştenite de la bunici, de la
părinţi, acolo unde meşteşugul s-a
transmis din tată în fiu. Şi cam atât,
în rest s-au pierdut... Dogăritul se
mai regăseşte ici-acolo. Lumea spu-
ne că nu îl mai practică pentru că
acum sunt vase din plastic ori din
alte materiale şi nu mai cere nimeni
un butoi sau o butică. Rotăritul…
la fel. Ne pare foarte rău că, în timp,
meşteşugurile astea tradiţionale dis-
par. Dispar odată cu bătrânii, fiind-
că acolo unde le-am mai găsit ele
sunt practicate de oameni în vâr-
stă, poate de 80 de ani, care, cum
spuneam, n-au mai avut pe cine să
înveţe, pentru că n-au fost doritori.

Cât priveşte rapsozii populari, ta-
rafurile, formaţiile, cetele de lăutari,
sunt foarte rare comunele unde mai
există, le numeri pe degete. Deşi,
spre bucuria noastră, am descoperit
– chiar acolo unde ni s-a spus că nu
mai e nimeni –  oameni care au un
repertoriu, bătrâni care îşi mai adu-
ceau aminte de doine şi balade… Sau
ne povesteau din viaţa lor, căci au
întâlnit multe în viaţa lor, au fost şi
în război. Îi asculţi şi n-ai mai pleca
de lângă ei! Sunt oameni cu darul

vorbirii şi au şi multe de spus.
- Ce s-a pierdut cu desăvâr-

şire în acest fabulos şi specta-
culos spaţiu rural?

- S-a pierdut, spre dezamăgirea
noastră, războiul de ţesut, deşi este
o zonă în care arta ţesutului era foar-
te dezvoltată, în care toată lumea
ţesea. Până în anii ‘50-’60, vorbesc.
În fiecare casă exista război de ţe-
sut şi nu era iarnă în care acesta să
nu fie pus, cum zic ei, adică insta-
lat, şi să se facă fie un macat, fie
trenţare, fie o pânză, ceva. Acum
lumea îl are aruncat prin pătul sau
chiar l-au băgat pe foc… Au fost
doar vreo două comune, e vorba
de Lipovu şi Măceşu de Jos, unde
l-am mai găsit instalat şi unde, într-
adevăr, se ţesea. În rest, femeile
povestesc că au lucrat, unele şi-au
făcut la război chiar zestrea de mă-
ritat, dar acum nu mai lucrează.
Asta şi din cauză că nu mai e cerin-
ţă, şi din cauză că, spre dezamăgi-
rea ţesătoarelor, tineretul nu mai
pune baze prea mari pe lucrul de
mână… Am găsit covoare, maca-
turi puse pe jos, călcate în picioa-
re, distruse, deşi sunt lucruri uni-
cat şi care ar trebui să fie păstrate
ca o piesă de muzeu.

- Care sunt următoarele co-
mune în care veţi ajunge?

- Anul acesta ne propunem să
mergem în Valea Stanciului, Dioşti,
Leu, Ghindeni şi, dacă timpul per-
mite, s-ar putea să adăugăm încă
o comună sau chiar două.

tămână şi cimitirul, „fântâna mireselor” şi lada de zes-
tre, războiul de ţesut, vârtelniţa şi dăracul manual.

Obiectivul aparatului de fotografiat a zăbovit însă
şi asupra obiceiurilor locului – Hora de pomană la
Giubega şi Galiciuica, Iordănitul la Sfântul Ioan şi
Mersul cu urâţii la Caraula, Păzitul ritual al fântânilor
etc. –, ca şi a rapsozilor, instrumentiştilor (acordeon,
saxofon, fluier, ocarină) ori membrilor Ansamblului
Folcloric „Alunelul” de la Galiciuica.

Din imaginea comunelor nu lipsesc sediile princi-
palelor instituţii – biserici, şcoli, cămine culturale, pri-
mării –, dar nici monumentele închinate eroilor.
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Despre acordul de încetare a violenþelor
din Piaþa Independenþei, „Maidan”, din cen-
trul Kievului, semnat vineri dupã-amiazã de
Viktor Ianukovici cu liderii opoziþiei – Arseni
Iatseniuk, Vitali Kliciko ºi Oleh Tiachnybok
– în medierea miniºtrilor de Externe german,
francez ºi polonez ºi a reprezentantului di-
plomaþiei ruse, care nu l-a parafat, dar a con-
tribuit la înþelegerea convenitã, nu se mai
vorbeºte. De parcã ar fi fost dat imediat ui-
tãrii, dar nu înainte de a fi respins de mani-
festanþii „Maidanului”. Asta deºi, vineri sea-
ra, fusese salutat de toate cancelariile euro-
pene, ca un pas spre normalizare. A doua zi,
sâmbãtã, evenimentele s-au precipitat la Kiev,
basculând tot ce se convenise cu o zi înain-
te. Parlamentul (Rada), cu un nou preºedin-
te – Olexandr Turcinov (adjunctul Iuliei Ti-
moºenko în partidul Batkivcitcina) – auto-
desemnat ºi preºedinte interimar, în cursul
zilei de ieri, a votat eliberarea imediatã a opo-
zantei, încarceratã de peste doi ani, care a ºi
fost adusã la Kiev, pe „Maidan”, unde, potri-
vit jurnalistului de la publicaþia anglofonã
„Kyiv Post”, Christopher Miller, a fost pri-
mitã cu scepticism de o parte a manifestan-
þilor. Deputaþii – inclusiv cei din Partidul Re-
giunilor, mulþi defectând deja - au fixat data
de 25 mai a.c. pentru desfãºurarea alegerilor
anticipate, destituindu-l de facto pe Viktor
Ianukovici, care în primul moment accepta-
se, înainte de a retracta. Valentin Nalivayt-
chenko a fost numit în fruntea serviciilor spe-
ciale (SBU), funcþie ocupatã pe mandatul pre-
ºedintelui Viktor Iuºcenko. Procurorul ge-
neral Viktor Pchonka a fost revocat ºi urma
sã fie arestat, dar chestiunea legitimitãþii ºi
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Consiliul de Securitate al ONU
a adoptat, sâmbãtã, cu unanimita-
te de voturi, o rezoluþie cu carac-
ter neconstrângãtor care reclamã
ridicarea asediilor asupra mai mul-
tor oraºe din Siria ºi facilitarea ac-
cesului unor convoaie umanitare.
Dupã ce a ameninþat cã va recurge
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Membrii G20 vor

majorarea PIB-ului

lor cumulat cu

2.000 de miliarde

dolari, în urmãtorii

cinci ani
Reprezentanþii G20 (gru-

pul celor mai mari econo-
mii ale lumii) s-au angajat
sã adopte mãsuri care sã
ducã la majorarea PIB-ul
lor cumulat cu peste 2%,
sau 2.000 de miliarde de
dolari în urmãtorii cinci
ani, ceea ce va duce la cre-
area a milioane de noi lo-
curi de muncã, transmite
Reuters. Pentru a îndeplini
acest obiectiv, statele mem-
bre ale G20 vor majora in-
vestiþiile, vor adopta mã-
suri pentru reducerea
ºomajului, vor îmbunãtãþi
comerþul ºi vor promova
concurenþa, pe lângã poli-
ticile macroeconomice în
vigoare. În perioada 22-23
februarie a avut loc, în Aus-
tralia, reuniunea miniºtri-
lor de Finanþe ºi ai guver-
natorilor bãncilor centrale
ai statelor G-20, care re-
prezintã aproximativ 85%
din economia mondialã.
FMI estimeazã cã econo-
mia mondialã va înregistra
o creºtere de 3,75% anul
acesta ºi de 4% anul viitor.
De asemenea, se progno-
zeazã cã reformele structu-
rale anunþate de statele G20
vor duce la creºterea eco-
nomiei mondiale cu apro-
ximativ 0,5% pe an în ur-
mãtorii cinci ani.

Ministrul de Externe

chinez face o vizitã

la Bagdad, o

premierã dupã

2003
Ministrul de Externe chi-

nez, Wang Yi, a sosit ieri la
Bagdad, în cadrul primei
vizite a unui înalt respon-
sabil chinez în Irak dupã
anul 2003, când Irakul a
fost invadat de trupele unei
coaliþii internaþionale con-
duse de cãtre SUA, infor-
meazã France Presse. Pe
agenda discuþiilor pe care
Wang Yi le va avea cu omo-
logul sãu irakian Hoshyar
Zebari sunt incluse coope-
rarea dintre Beijing ºi Bag-
dad ºi probleme regionale.
Cooperarea în industria pe-
trolierã ar putea fi altã temã
de discuþie între cei doi ofi-
ciali, în contextul în care
companiile chineze Petro-
China ºi CNPC Limited au
proiecte de investiþii în sec-
torul petrolier irakian. Vi-
zita ºefului diplomaþiei
chineze la Bagdad are loc
la trei zile dupã cea a omo-
logului sãu rus, Serghei
Lavrov, care a evocat în
discuþiile avute joi cu ofi-
ciali irakieni comerþul cu
arme ºi conflictul din Siria,
þarã vecinã Irakului.

la un vot de
veto, Rusia s-a
raliat unui text
prezentat de cã-
tre Australia,
Luxemburg ºi
Iordania, susþi-
nut de Londra,
Washington ºi
Paris. Anumiþi
diplomaþi ºi-au
exprimat însã
îndoiala cu pri-
vire la eficienþa
acestei rezoluþii,

numãrul 2.139, în absenþa unor
sancþiuni care sã se aplice în mod
automat, cu scopul de a obliga Da-
mascul sã permitã accesul unor
convoaie cu ajutoare. Rezoluþia „în-
deamnã toate pãrþile (aflate în con-
flict) sã ridice imediat asediile asu-
pra zonelor locuite”, între care

Homs, tabãra palestinianã Yar-
muk, în apropiere de Damasc, ºi
Ghouta, o suburbie ruralã a capi-
talei. „Înfometarea civililor este o
tacticã de rãzboi interzisã de legi-
le internaþionale în domeniul uma-
nitar”, subliniazã Consiliul. Care
cere „tuturor pãrþilor sã înceteze
imediat orice atac asupra civililor
(...), inclusiv bombardamente ae-
riene, în special
utilizarea butoaie-
lor cu explozivi”,
referindu-se în
mod clar la tacti-
ca utilizatã de cã-
tre armata sirianã
la Alep (nord).
Consiliul „recla-
mã ca toate pãrþi-
le, în special au-
toritãþile siriene,
sã autorizeze fãrã

încetare un acces umanitar rapid,
sigur ºi fãrã opreliºti al agenþiilor
ONU ºi partenerii lor, inclusiv în
zonele liniilor frontului ºi la fron-
tiere”. Pentru a convinge Mosco-
va, Consiliul a denunþat „intensifi-
carea unor atacuri teroriste” în Si-
ria, unul dintre argumentele favo-
rite ale regimului lui Bashar al-As-
sad, asupra cãruia insista Rusia.

autoritatea noilor numiþi rãmâ-
ne în suspensie. Viktor Ianu-
kovici a denunþat o loviturã de
stat, refugiindu-se în regiunea
Harkov, de unde a vorbit de
„vandalism” ºi „banditism”.
Þara este împãrþitã în douã de
mai multã vreme, mai exact
între estul rusofon ºi vestul
rusofob. Între estul ortodox
ºi vestul catolic. Sâmbãtã sea-
ra, Casa Albã a salutat elibe-
rarea Iuliei Timoºenko, dupã
ce acelaºi lucru îl fãcuse pre-
ºedintele Comisiei Europene,

Jose Manuel Barroso, ºi preºedintele Parla-
mentului European, Martin Schulz. ªeful di-
plomaþiei ruse, Serghei Lavrov, a denunþat
doar atitudinea opoziþiei ucrainene, care a
jucat la cacealma în urma acordului conve-
nit cu preºedintele Ianukovici, punând în
gardã asupra ameninþãrii privind suverani-
tatea þãrii. „Maidanul” a câºtigat temporar,
cu preþul morþilor ºi rãniþilor – piesã tragicã
ºi absurdã, caducã în comparaþie cu „revo-
luþia portocalie” din 2004, dar revenirea la
normal dupã un rãzboi urban este mai mult
decât improbabilã. Toate ingredientele incer-
titudinii nu lipsesc. Apoi, în nici un moment
al celor trei luni, cât a durat contestarea pu-
terii în piaþa centralã a Kievului, „Maidan”,
eliberarea Iuliei Timoºenko n-a constituit o
revendicare sau o motivare. De când Parla-
mentul elibereazã direct persoane condam-
nate? La Moscova, autoritãþile au criticat ne-
respectarea acordului politic semnat între
opoziþie ºi Viktor Ianukovici, vor-
bind de un atentat la suveranitatea
de stat. ªi referirea vizeazã inclu-
siv regiunea cheie, Crimeea, unde,
la Sevastopol, staþioneazã flota
rusã. Cãderea lui Viktor Ianukovici,
prost vãzut la nivelul Uniunii Eu-
ropene dupã refuzul semnãrii Acor-
dului de asociere, anul trecut, la Vil-
nius, este un scenariu catastrofal
pentru Vladimir Putin, cãruia spec-
trul „revoluþiei portocalii” i-a reve-
nit în faþa ochilor. Imaginea palatu-
lui somptuos al lui Ianukovici, des-
chis contemplãrii media ºi publicu-
lui, proiecteazã însã profilul moral

indecent al celui pe care liderul rus l-a întâl-
nit la Soci. În fine, succesul marelui proiect
al preºedintelui rus, Uniunea Eurasiaticã,
înaintea Uniunii Vamale, la care urma sã par-
ticipe ºi Ucraina, deturnatã de la aspiraþiile
europene, încurcã pentru o vreme lucruri-
le, deºi, din punct de vedere economic,
Ucraina este la pãmânt, ºi îºi lega unele spe-
ranþe de „injecþia” de 15 miliarde euro, la
care se adãuga reducerea preþului la gaze,
din partea Rusiei. Sâmbãtã, ministrul polo-
nez al Afacerilor Externe, Radoslaw Sikor-
ski, a estimat, pe contul Twitter, cã eveni-
mentele de la Kiev nu constituie o loviturã
de stat. „Clãdirile guvernamentale au fost
abandonate. Preºedintele Ianukovici a avut
la dispoziþie 24 de ore pentru a semna intra-
rea în vigoare a Constituþiei din 2004”. Ori,
în temeiul acestei Constituþii, preºedintele
Parlamentului îºi poate asuma funcþia de ºef
de stat în caz de vacantare. O nouã majori-
tate parlamentarã, pentru formarea unui gu-
vern de uniune naþionalã, încã nu s-a con-
stituit, dar parlamentul urma sã voteze ieri
confiscarea de cãtre stat a luxoasei reºe-
dinþe a preºedintelui Viktor Ianukovici, ºi e
doar începutul. Dacã îl va lãsa sau nu din
braþe Rusia, rãmâne de urmãrit. Oricum, can-
celarul german Angela Merkel ºi preºedinte-
le rus Vladimir Putin au avut o convorbire
telefonicã în care au convenit asupra faptu-
lui “cã Ucraina trebuie sã aibã rapid un gu-
vern în mãsurã sã asigure integritatea terito-
rialã care trebuie prezervatã”, potrivit unui
comunicat al cancelariei germane în care ple-
carea lui Ianukovici nu a fost evocatã.
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Anunþul tãu!
 R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la
licitaþie publicã cu strigare în ve-
derea închirierii urmãtoarele
spaþii: - Craiova, cartier Lãpuº,
bl. T 7, parter, în suprafaþã de
102,66 mp – magazin general. –
Craiova, str. Mihail Strejan, bl.
14, sc. 2, ap. 8 – locuinþa. Licita-
þia va avea loc la sediul R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova, str. Brestei
nr. 129, la data de 14.03.2014.
Relaþii suplimentare la telefon:
0251/411.214. int. 17.

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor ro-
mân sau strãin pentru
o afacere. În maxim
120 zile începe recu-
perarea banilor. Tele-
fon: 0762/278.639.

MEDITAÞII
Recuperez materie
românã. Telefon:
0770/661.161.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domici-
liul clientului, asigur
garanþie. Telefon:
0785/103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând gar-
sonierã în Bucu-
reºti, b-dul Timiºoa-
ra, sector 6, parter
stradal cu mobilã
sau schimb cu simi-
lar Craiova. Telefon:
0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Tele-
fon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere zona 1
Mai cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 camere de-
comandate 2/4 Ca-
lea Bucureºti, bl, A
13. Preþ 48.000
Euro. Telefon: 0351/
423.550.

Vând (schimb) 3 ca-
mere semideco-
mandate 43 mp, etaj
1 cu apartament 2
camere decoman-
date etaj 1 sau 2 plus
1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Vând casã, grãdi-
nã, vie. Telefon:
0763/ 870.185.
Vând casã cu 3 ca-
mere, teren, zona
Triaj, fãrã acte, 1500
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/806.750.

Casã la roºu, proiect
deosebit, posibilºi
sediu firmã, plus 800
mp teren, curent
electric, fântânã, re-
þea apã de la comu-
nã, la asfalt, 13 km
de Craiova, comuna
Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comer-
cial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.

COMUNA Leu,
vând casã, depen-
dinþe, demisol plus
etaj, teren 4000 mp,
magazie, pãtul, fân-
tânã, zonã bunã, lân-
gã primãrie. 80.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0735/936.285.
Vând casã cu depen-
dinþe în satul Nego-
eºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.

Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansar-
dã nefinisatã. Tele-
fon: 0769/969.604.
Vând casã, 800
mp, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil
cabinet medical –
avocaturã. Accept
douã rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul cen-
tral din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru
ocuparea funcþiei publice de execuþie vacante de inspec-
tor, clasa I, grad profesional principal – Biroul Depunere
Acte Stare Civilã, Serviciul Stare Civilã, Direcþia de Evi-
denþã a Persoanelor, în data de 28.03.2014, ora 10:00 –
proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã
potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicatã, privind Statutul
funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, precum ºi urmãtoarele condiþii de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respec-
tiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice: 5 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publi-
cãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obliga-
toriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235

interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã, vie,
în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.

TERENURI
Vând teren 400 mp
în Segarcea, intravi-
lan, cu cadastru, stra-
da Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului). Te-
lefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor
(între vile). Telefon:
0351/170.504.

Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie +
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren
arabil. Telefon:
0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Tele-
fon: 0251/231.143.
Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004,
benzinã, revizie
2015, stare exce-
lentã 91000 km,
6000 RON, con-
sum sub 4,5%.
Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro
negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând Renault La-
guna 2, an 2003,
culoare gri meta-
lic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ
2500 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0753/948.440.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoa-
re grâu Matei Titi,
Bucovãþ, sat Palilu-
la, stare foarte
bunã. Telefon:
0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare
gaze sobã D 600,
bocanci piele 43 noi,
piatrã polizor 250 x
20 x 25 mm, polizor
(flex) 125 mm 850 W
nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând purcea viet-
namezã gestantã
în 3 luni. Preþ bun.
Ciupitu ªtefan - co-
muna Rast - Dolj.

Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100 - 80
lei, saltea Dormeo
nouã, o persoanã,
lustre 2-3 braþe 25 lei,
fereastrã cu toc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu an-
velope de iarnã (Mi-
chelin) pentru Re-
nault Megane 2. Te-
lefon: 0729/814.196.
Vând 2 locuri de
veci cimitirul Ungu-
reni. Telefon. 0351/
437.906.
Vând colþar sufrage-
rie modern mare bine
întreþinut. Preþ 600 lei
negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.

Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând purcei viet-
namezi 5 luni. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0744/545.771.
Vând ghete (bo-
canci) nr. 44, piele
naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cã-
rucior copii modern.
Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de
veci fãcute dar ne-
finisate la cimitirul
Romaneºti, conve-
nabil ºi 2 locuri ne-
fãcute. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigori-
ficã 5 sertare, sta-
re foarte bunã, asi-
gur garanþie 1 an.
Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.
Vând trandafiri la
ghiveci, culorile alb,
portocaliu, albas-
tru, roºu cu sau fãrã
þepi. Telefon: 0762/
278.639.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã ve-
lurate, piese Dacia
noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþi-
onale, ceasuri de
masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu
pedale pentru copii
50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.

Vând covoare plu-
ºate, mochetã,
haine din piele,
maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj.
Telefon: 0745/
753.524.
Vând cutie ºah ºi
table bine întreþi-
nute 25 lei, garni-
þã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri,
2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.

Vând în Iºalniþa
televizor color
Grundig micã de-
fecþiune 50 lei,
cuptor cu micro-
unde geam spart
40 lei. Telefon:
0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã metali-
cã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând covor per-
san 220/180, 70
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8
lei/kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
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NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

Vând cadru meta-
lic handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã pi-
cior (ciupercã), bu-
toi pentru varzã.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând presã de ba-
lotat, mase plasti-
ce uºã cu toc pen-
tru casã sau ma-
gazii. Telefon:
0767/153.551.

Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.

Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã
25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând ieftin cen-
tralã termicã pe
gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24
F, Italia. Telefon:
0722/680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pã-
dure situatã în
Ocnele Mari pe
garsonierã în
Craiova, Vâlcea.
Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþi-
onal. Telefon:
0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã
o fatã la aparta-
ment 3 camere
cu centralã Craio-
viþa Nouã, 250
lei/ lunã.  Telefon:
0766/328.569.
Ofer spre închirie-
re casã 2 camere
+ toate utilitãþile pe
strada Brestei (lân-
gã Facultatea de
Sport). De preferat
familie. Telefon:
0769/477.662.
Inchiriez birou +
depozit stradal
Dezrobirii. Telefon.
0351/ 437.906.

Închiriez aparta-
ment 2 camere,
mobilat Craiovi-
þa Nouã (Bigul
Vechi). Telefon:
0767/993.510.
Închiriez garaj
maºinã în bloc
N 2 - Nicolae Ti-
tulescu colþ Grã-
dina Botanicã.
Telefon: 0721/
640.039.
Închiriez sau
vând locaþie pen-
tzru cultivarea
cãpºunilor din
solarii suspenda-
te. Telefon: 0762/
278.639.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL,
Centru vânzare
maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.

Închiriez aparta-
ment 2 camere ul-
tracentral, ultralux,
toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobi-
latã et. 1/5, Bucu-
reºti – Vitan. Ex-
clus agenþie, 230
Euro / lunã seriozi-
tate. Telefon: 0722/
456.609; 0722/
714.578.
MATRIMONIALE
Cadru medical
fãrã vicii caut sufle-
tul pereche pentru
convieþuire, vârsta
55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.
Domn serios 52 ani
cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie even-
tual cãsãtorie. Telefon:
0785/103.411; 0740/
895.691.

CONDOLEANÞE
Familiile Valeriu ºi
Mihai Afrem de-
plând trecerea în
nefiinþã prematur
a prietenei lor Ing.
ETA CREÞU. Con-
doleanþe familiei
îndoliate!
Cu regrete ºi du-
rere în suflete,
suntem alãturi de
bunul prieten ing.
Nicolae Creþu ºi
fiica Dana la
greaua despãrþi-
re de scumpa lor
soþie ºi mamã,
ing. VIOLETA
CREÞU. Sincere
c o n d o l e a n þ e .
Emilia, Graþiela ºi
Tudoricã Dimianu
Sincere condolean-
þe pentru Nae ºi Da-
niela Creþu la ne-
dreapta ºi prematu-
ra trecere în lumea
celor drepþi a ETEI.
Dumnezeu s-o ier-
te! Familia Cicoº.
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BUNDESLIGA – ETAPA A 22-A
Vineri: Schalke – Mainz 0-0.
Sâmbãtã: M’gladbach – Hoffenheim

2-2 (Herrmann 4, Jantschke 18 / Fir-
mino 56, Salihovici 82 pen.), Stuttgart
– Hertha 1-2 (Boka 45 / Kobiashvili 5,
Wagner 87; Alexandru Maxim a fost in-
tegralist la gazde), Nurnberg – Braun-
schweig 2-1 (Kiyotake 46, Pekhart 47
/ Kumbela 34), Freiburg – Augsburg 2-4
(Schmid 17, Mehmedi 73 / Werner 7,
Verhaegh 78, Halil Altintop 84, Hahn
90+4), Hamburg – Dortmund 3-0 (Ji-
racek 42, Lasogga 58, Calhanoglu
90+1), Wolfsburg – Leverkusen 3-1
(Dost 13, L. Gustavo 58, R. Rodriguez
72 / Sam 45).

Duminicã: Frankfurt – Werder 0-0, Han-
nover – Bayern (dupã închiderea ediþiei).

1. Bayern* 59 10. Hoffenheim 26
2. Leverkusen 43 11. Hannover* 24
3. Dortmund 42 12. Nurnberg 23
4. Schalke 41 13. Frankfurt 22
5. Wolfsburg 39 14. Werder 22
6. M’gladbach 35 15. Stuttgart 19
7. Hertha 34 16. Hamburg 19
8. Augsburg 34 17. Freiburg 18
9. Mainz 34 18. Braunschw. 15

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 25-A
Vineri: Valladolid – Levante 1-1 (Javi

Guerra 52 / Victor 25).
Sâmbãtã: Real M. – Elche 3-0 (Illarra-

mendi 34, Bale 72, Isco 81; La oaspeþi,
Cristian Sãpunaru nu a fost convocat),
Celta – Getafe 1-1 (Rafinha 59 / Lafita
20; La oaspeþi, Ciprian Marica a jucat
în ultimul sfert de orã), Sociedad – Bar-
celona 3-1 (A. Song 32 aut., Griezmann
54, Zurutuza 59 / Messi 36), Almeria –
Malaga 0-0.

Duminicã: Rayo – Sevilla 0-1 (Coke
57), Betis – Bilbao, Valencia – Granada,
Osasuna – Atl. Madrid (toate dupã închi-
derea ediþiei).

Astãzi: Espanyol – Villarreal (23:00).
1. Real M. 63 11. Celta 30
2. Barcelona 60 12. Granada* 27
3. Atl. Madrid* 60 13. Elche 26
4. Bilbao* 44 14. Osasuna* 26
5. Sociedad 43 15. Getafe 26
6. Villarreal* 40 16. Almeria 26
7. Sevilla 35 17. Malaga 25
8. Levante 33 18. Valladolid 22
9. Valencia* 32 19. Rayo 20
10. Espanyol* 32 20. Betis* 14

LIGUE 1 – ETAPA A 26-A
Vineri: Monaco – Reims 3-2 (Germain

8, Toulalan 63, Kurzawa 90+5 / Onian-
gue 53, 71).

Sâmbãtã: Marseille – Lorient 1-0 (Gig-
nac 82), Bastia – St. Etienne 0-2 (Bran-
dao 33, Harek 90 aut.), Bordeaux – Evian
TG 2-1 (Faubert 52, Saivet 82 / Berigaud
73), Guingamp – Nice 1-0 (Yatabare
90+3), Montpellier – Ajaccio 2-0 (Mou-
nier 55, Cabella 90+4), Valenciennes –
Sochaux 2-2 (Waris 51 pen., 86 / Corchia
54, Marange 89).

Duminicã: Toulouse – Paris SG 2-4 (Ben
Yedder 44, 72 / Ibrahimovici 32 pen., 68,
89, Lavezzi 56), Nantes – Rennes, Lille –
Lyon (ambele dupã închiderea ediþiei).

1. Paris SG 61 11. Montpellier 32
2. Monaco 56 12. Lorient* 32
3. St. Etienne 45 13. Nantes* 31
4. Lille* 45 14. Nice 31
5. Marseille 43 15. Guingamp 29
6. Lyon* 40 16. Rennes* 28
7. Reims 39 17. Evian TG 24
8. Bordeaux* 37 18. Valencien. 22
9. Bastia 36 19. Sochaux 19
10. Toulouse 33 20. Ajaccio 14

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 27-A
Sâmbãtã: Chelsea – Everton 1-0 (Terry

90+3), Arsenal – Sunderland 4-1 (Giroud
5, 31, Rosicky 42, Koscielny 57 / Giac-
cherini 81), Cardiff – Hull 0-4 (Huddles-
tone 18, Jelavici 38, 57, Livermore 67),
Man. City – Stoke 1-0 (Y. Toure 70), West
Brom – Fulham 1-1 (Vydra 86 / Dejagah
28), West Ham – Southampton 3-1 (Jar-
vis 20, Cole 23, Nolan 71 / Yoshida 8),
Crystal P. – Man. United 0-2 (Van Persie
62 pen., Rooney 68).

Duminicã: Liverpool – Swansea 4-3
(Sturridge 3, 36, Henderson 20, 74 / Shel-
vey 23, Boni 26, 47 pen.), Newcastle –
Aston V. 1-0 (Remy 90+2), Norwich –
Tottenham (dupã închiderea ediþiei).

1. Chelsea 60 11. Hull 30
2. Arsenal 59 12. Swansea 28
3. Man. City* 57 13. Aston V. 28
4. Liverpool 56 14. Stoke 27
5. Tottenham* 50 15. Crystal P.* 26
6. Man. Utd 45 16. West B. 25
7. Everton* 45 17. Norwich* 25
8. Newcastle 40 18. Sunderl.* 24
9. Southampton39 19. Cardiff 22
10. West Ham 31 20. Fulham 21

SERIE A – ETAPA A 25-A
Sâmbãtã: Bologna – Roma 0-1 (Nain-

ggolan 37; La oaspeþi, Bogdan Lobonþ a
fost rezervã).

Duminicã: Livorno – Verona 2-3 (Pau-
linho 72, Greco 73 / Jankovici 33, Ro-
mulo  43, Toni 45+1), Udinese – Atalanta
1-1 (Di Natale 71 pen. / Brivio 24; La
oaspeþi, Constantin Nica nu s-a aflat în
lot), Inter – Cagliari 1-1 (Rolando 52 /
Pinilla 40 pen.), Chievo – Catania 2-0
(Thereau 37 pen., Rigoni 68; La gazde,
Adrian Stoian a jucat din minutul 54),
Sampdoria – Milan 0-2 (Taarabt 12, Rami
58), Juventus – Torino, Lazio – Sassuolo
(ambele dupã închiderea ediþiei).

Astãzi: Parma – Fiorentina (20:00), Na-
poli – Genoa (22:00).

1. Juventus* 63 11. Genoa* 31
2. Roma* 57 12. Udinese 28
3. Napoli* 50 13. Sampdoria 28
4. Fiorentina* 44 14. Atalanta 28
5. Inter 40 15. Cagliari 25
6. Verona 39 16. Chievo 21
7. Parma** 36 17. Bologna 21
8. Torino* 36 18. Livorno 20
9. Milan 35 19. Catania 19
10. Lazio* 32 20. Sassuolo* 17
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin.

Digi Sport 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Ceahlãul

– “U” Cluj, Gaz Metan – Poli Timiºoara /
23:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Espanyol
– Villarreal.

Digi Sport 2
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

CSM Bucureºti – HC Zalãu / 20:00, 22:00 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Parma – Fiorentina,
Napoli – Genoa.

Dolce Sport 1
19:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia –

Steaua / 22:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:

Weekend-ul tocmai trecut a fost marcat
de douã rezultate puþin scontate, dacã nu
într-atât prin deznodãmântul în sine, prin
ce s-a putut vedea pe teren. Astfel,
Barcelona a cedat cu 3-1 la Sociedad,
într-un meci controlat autoritar de echipa
bascã, care putea învinge chiar la o
diferenþã mai mare. Începutul declinului
catalanilor a fost dat de Alexandre Song,
camerunezul înscriindu-ºi un autogol.
Messi a egalat la trei minute distanþã,
însã revirimentul n-a venit. Griezmann ºi
Zurutuza au rãpus campioana, acum la

Jocurile Olimpice de iarnã de la Soci s-au
încheiat, ieri, odatã cu finala masculinã de ho-
chei, practic perla coroanei, meci la finele cã-
ruia reprezentativa Canadei a rãmas în pose-
sia aurului olimpic, dupã ce a învins cu un sec
3-0 Suedia. Învingãtoare în semifinale în dau-
na SUA (1-0, vineri searã), într-o reeditare a
ultimului act din 2010, de la Vancouver (victo-
rie la limitã ºi atunci, 3-2 prelungiri), Canada a
avut nevoie de 13 minute sã miºte pentru întâ-
ia oarã tabela, de asta fãcându-se “vinovat”
cãpitanul lui Chicago Blackhawks, Jonathan

În închiderea JO de iarnã de la Soci,
Clasamentul final

pe medalii
1. Rusia 33 (13-11-9)
2. Norvegia 26 (11-5-10)
3. Canada 25 (10-10-5)
4. SUA 28 (9-7-12)
5. Olanda 24 (8-7-9)
6. Germania 19 (8-6-5)
7. Elveþia 11 (6-3-2)
8. Belarus 6 (5-0-1)
9. Austria 17 (4-8-5)
10. Franþa 15 (4-4-7)
11. Polonia 6 (4-1-1)
12. China 9 (3-4-2)
13. Coreea S. 8 (3-3-2)
14. Suedia 15 (2-7-6)
15. Cehia 8 (2-4-2)
16. Slovenia 8 (2-2-4)
17. Japonia 8 (1-4-3)
18. Finlanda 5 (1-3-1)
19. M. Britanie 4 (1-1-2)
20. Ucraina 2 (1-0-1)
21. Slovacia 1 (1-0-0)
22. Italia 8 (0-2-6)
23. Letonia 4 (0-2-2)
24. Australia 3 (0-2-1)
25. Croaþia 1 (0-1-0)
26. Kazahstan 1 (0-0-1)

Toews.
Cu un joc excelent ºi în continuare, echipa

de peste Ocean nu a lãsat nici o ºansã euro-
penilor, majorând-ºi avantajul în minutul 36,
graþie lui Sidney Crosby, jucãtor la Pittsburgh
Penguins.

Pãstrând simetria, cu câte un gol pe reprizã,
victoria a fost securizatã de omul lui Anaheim
Ducks, Correy Perry, cu 10 minute înainte de
final (50). A fost al 9-lea titlu olimpic pentru
Canada, þarã care, reamntim, a triumfat joi searã
ºi la feminin, 3-2 dupã prelungiri cu SUA.

Tot în competiþia bãieþilor, învinsa Suediei
din semifinale, Finlanda, a cucerit bronzul (ca
ºi în 2010), zdrobind, sâmbãtã, o dezinteresatã
echipã a SUA, 5-0. Au marcat Teemu Selanne
(22, 50), Jussi Jokinen (22), Juuso Heitanen (47),
Olli Maatta (54).

Gazda Rusia a fãcut show în ultimele trei
zile, impunându-se în clasamentul
pe naþiuni

Dacã pânã vineri reuºise sã adune doar 7
medalii de aur, Rusia a fost de neoprit apoi,
reuºind sã-ºi adauge la zestre alte 6 dintre cele
mai strãlucitoare distincþii. Ultimele douã chiar
ieri, în singurele întrecerii din afara finalei mas-
culine la hochei.

Mai întâi a fost o triplã la schi fond,
Alexander Legkov, Maxim Vylegzha-
nin, Ilia Chernousov (foto), pentru ca
apoi Rusia sã urce pe cea mai înaltã
treaptã la bob patru persoane. A fost
urmatã pe podium de Letonia ºi SUA.
ªi România a fost reprezentatã la
aceastã probã, însã echipajul nostru
a ratat calificarea în ultima manºã.

Cea mai bunã clasare a României
la JO de la Soci a fost locul 17 la bob
douã persoane, atât la feminin, cât ºi
la masculin. La individual, doar trei
sportivi au intrat în prima jumãtate a
clasamentelor, Eva Tofalvi, Cornel
Puchianu ºi Alexandru Barbu.

Napoli – Genoa.

Dolce Sport 2
14:00, 17:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Dubai (EAU): ziua 1 / 20:00 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Parma – Fiorentina.

Eurosport
12:30, 21:00 – SNOOKER – Openul Þãrii

Galilor: ziua 1.

Eurosport 2
19:00 – FOTBAL – Camp. Poloniei:

Zawiska Bydgoszcz – Legia Gdansk / 21:15 –
FOTBAL – Liga secundã germanã: FC Koln –
Greuther Furth.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT Eºecuri dureroase pentru
Barça ºi Dortmund

trei puncte în spatele Realului ºi posibil
ºi lui Atletico, dacã oamenii lui Simeone
se vor fi impus asearã la Pamplona, cu
Osasuna.

ªi mai rãu decât Barcelona a pãþit-o
Dortmund, învinsã la scor de neprezenta-
re (0-3) pe terenul penultimei clasate
Hamburg. Jiracek, Lasogga ºi Calhanoglu
au marcat pentru hanseatici, la debutul pe
banca tehnicã a lui Mirko Slonka, care a
venit sã-l înlocuiascã pe olandezul Bert
van Marwijk, dat afarã în urmã cu o
sãptãmânã.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Cei mai accesibli adversari po-
sibili au venit pentru România din
primele douã urne valorice.
Chiar dacã Grecia ne-a eliminat
în barajul pentru Mondialul din
Brazilia, reprezentativa elenã era
cel mai abordabil cap de serie, în
timp ce Ungaria, pe care am
zdrobit-o la Bucureºti în prelimi-
nariile recente, este cea mai slab

Dacã nici acum nu ne calificãm...Dacã nici acum nu ne calificãm...Dacã nici acum nu ne calificãm...Dacã nici acum nu ne calificãm...Dacã nici acum nu ne calificãm...
Grecia, Ungaria, Irlanda de Nord, Finlanda ºi Insulele Feroe vor fi adversarii

tricolorilor în prelimiariile pentru Euro 2016

Grupa F
Grecia
Ungaria
România
Finlanda
Irlanda de Nord
Insulele Feroe

cotatã din a doua urnã valoricã.
„Nu avem nici o scuzã dacã nu
ne calificãm din grupa aceasta”
a fost discursul tuturor oameni-
lor de fotbal dupã tragerea la sorþi
de ieri dupã-amiazã, de la Nisa,
la care selecþionerul Victor Piþur-
cã a avut din nou mare noroc.
Echipa antrenatã de Fernando
Santos este ºi singura echipã din
grupa F care va participa la Mon-
dialul din Brazilia, iar „unspreze-
cele” de bazã conþine mulþi jucã-
tori peste 30 de ani: Karnezis -
Torosidis, Sokratis, Siovas, Ho-
lebas - Tziolis, Maniatis - Salpin-
gidis, Karagounis, Samaras –
Mitroglou. Ungaria a fost adver-
sara României ºi în preliminarii-
le Mondialului. Dacã în tur tru-
pa lui Piþurcã a scos cu greu un
punct, 2-2, prin golul în prelun-
giri al lui Chipciu, în retur tri-
colorii au fãcut spectacol pe Na-
þional Arena, scor 3-0. Dszud-
szak ºi Szalai sunt vedetele ma-
ghiarilor. Pe de altã parte, cei mai
importanþi jucãtori ai echipei
Finlandei, antrenatã de Mixu Pa-

atelainen, sunt Roman Eremen-
ko de la Rubin Kazan, Niklas
Moisander de la Ajax ºi Teemu
Pukki, de la Celtic, echipa-tip fi-
ind: Maenpaa - Toivio, Moisan-
der, Pasanen, Ojala  - Eremen-
ko, Schuller, Tainio, Ring - Puk-
ki, Riski. Irlandezii, pregãtiþi
de Michael O’Neill au în com-
ponenþã doar doi jucãtori foarte
cunoscuþi: portarul Roy Carroll,
de la Olympiacos ºi fundaºul lui
Manchester United, Jonny
Evans. Cu Feroe nu ne-am mai
întâlnit din preliminariile pentru
Mondialul din 1994, când ama-
torii îl aveau în poartã pe cele-
brul portar cu cipilicã, Knudsen.

Orice altã grupã preliminarã
pentru Euro 2016 era mai difici-

lã decât cea în care a picat naþi-
onala lui Piþurcã, având mãcar o
formaþie importantã în acest mo-
ment în fotbalul mondial. Chiar
dacã este calificatã din postura
de þarã organizatoare, reprezen-
tativa Franþei va fi repartizatã în
grupa de cinci echipe, astfel în-
cât sã dispute meciuri amicale
contra formaþiilor care „stau” la
fiecare etapã. Primele douã echi-
pe din fiecare grupã se vor cali-

fica la turneul final, la fel ºi for-
maþia cel mai bine clasatã pe lo-
cul trei, luând în considerare
meciurile cu reprezentativele de
pe locurile 1, 2, 4 ºi 5 din grupe-
le respective. Celelalte opt echi-
pe de pe locul trei vor susþine me-
ciuri de baraj în noiembrie 2015,
pentru cele patru locuri rãmase.
Preliminariile CE-2016 vor avea
loc în intervalul septembrie 2014
- octombrie 2015.

Grupa A:
Olanda
Cehia
Turcia

Letonia
Islanda

Kazahstan.

Grupa B
Bosnia-Herþegovina

Belgia
Israel

Þara Galilor
Cipru

Andorra

Grupa C
Spania
Ucraina
Slovacia
Belarus

Macedonia
Luxemburg

Grupa D
Germania

Irlanda
Polonia
Scoþia

Georgia
Gibraltar

Grupa E
Anglia
Elveþia

Slovenia
Estonia
Lituania

San Marino

Grupa G
Rusia
Suedia
Austria

Muntenegru
Moldova

Liechtenstein

Grupa H
Italia

Croaþia
Norvegia
Bulgaria

Azerbaidjan
Malta

Grupa I
Portugalia
Danemarca

Serbia
Armenia
Albania

Celelalte grupe preliminare pentru Euro 2016

În etapa a 19-a a Ligii Naþionale mas-
culine de baschet, SCM Universitatea Cra-
iova a pierdut în deplasare cu Mobitelco
Cluj, scor 96-86 (17-23, 30-19, 29-22, 20-
22). A fost cea de-a treia înfrângere în
acest sezon pentru „legionari” în faþa echi-
pei de sub Feleac, dupã cea din Cupa Ro-
mâniei, care a consfiinþit ºi eliminarea din
competiþie, ºi cea din Polivalentã, dupã
prelungiri. Pentru Craiova au jucat la în-
ceput: Sokk (7), Kovac (11), Seals (24),

Baschet

Mobitelco Cluj, coºmarul Craiovei
Cãpuºan, Tyler (8), iar pe parcurs au in-
trat: Babic (10), Bureau (18), Popescu
(8). Cu 30 de puncte, SCM Universitatea
este pe locul 7 în clasament. Team-mana-
gerul Craiovei, Marius Toma, a afirmat cã
gazdele ºi-au dorit mai mult victoria ºi a
invocat oboseala apãrutã la nivelul echipei
cauzatã de programul încãrcat, cu meciuri
la 3 zile. „Veneam dupã 3 victorii, una în
campionat ºi douã în Liga Balcanicã, s-a
instalat ºi o stare de obosealã în rândul

echipei din cauza progra-
mului foarte greu. Clujul
ºi-a dorit mai mult victo-
ria, a revenit datoritã arun-
cãrilor de 3 puncte, este o
formaþie experimentatã. Tre-
buie sã ne concentrãm sã
ajungem în play-off ºi sã
disputãm barajul pentru Fi-
nal Four în Liga Balcanicã”
a spus Toma. Urmãtorul
meci al Craiovei este mier-
curi seara, în Liga Balcani-
cã, împotriva dublei câºti-
gãtoare a competiþiei, for-
maþia israelianã Galil Gilboa.

Vicecampioana României, echipa masculinã
de volei SCM Universitatea Craiova, a învins
cu 3-0 (25-15, 25-23, 28-26) echipa Phoenix
ªimleul Silvaniei, într-un meci disputat în Sala
Polivalentã, contând pentru penultima etapã a
sezonului regulat. Asearã, craiovenii au jucat la
Constanþa contra campioanei Tomis, care a ali-
niat o echipã de rezerve, þinând cont cã era si-
gurã de câºtigarea sezonului regulat ºi joacã
mâine în semifinalele Cupeu CEV. Cu victoria
iminentã contra Tomisului, craiovenii acumu-
leazã 46 de puncte ºi urcã pe locul secund, pro-

Volei

Vicecampionii pot prinde la potou locul secund
fitând de eºecul Zalãului pe teren propriu cu
Baia Mare. Astfel, dacã vor câºtiga duelul din
ultima etapã cu Explorãri, bãieþii lui Pascu pot
termina pe locul 2, la fel ca anul trecut, evitând
primul tur din play-off, în care sunt angrenate
echipele de pe poziþiile 3-6. În schimb, echipa
femininã de volei SCM Universitatea Craiova a
pierdut fãrã drept de apel în Sala Sporturilor
“Ion Constantinescu”, cu CSM Târgoviºte, scor
0-3 (19-25, 17-25, 12-25), în ultimul meci de
acasã din sezonul regulat. Craiovencele mai au
de jucat douã partide pânã la play-out. 

În etapa a 19-a a Ligii Naþionale feminine de
handbal, SCM Craiova a pierdut în deplasare,
cu CSM Ploieºti, scor 27-26. Fetele lui Car-
men Amariei au început foarte bine partida,
conducând la 4-5 goluri diferenþã. Gazdele au
revenit ºi au egalat cu un minut înainte de pa-
uzã, dar Craiova a intrat cu avantaj minim la
vestiare, scor 14-13. În partea a doua, când
penultima clasatã în Liga Naþionalã a revenit
spectaculos ºi a condus la rândul ei cu 4-5

Handbal

SCM Craiova, în vrie
goluri. Pe final craiovencele s-au apropiat la
un gol ºi puteau chiar egala la ultimul atac,
pentru care au avut la dispoziþie o jumãtate de
minut. Pentru SCM Craiova au marcat: Sno-
pova (7), Ianaºi (1), Dincã (3), A. Amariei (3),
C. Ilie (2), Han (4), Haºegan (1), Tivadar (3),
Florica (2). Formaþia din Bãnie, pregãtitã de
Carmen Amariei, rãmâne pe locul 9 în clasa-
ment, cu 20 de puncte, iar luni, 3 martie, va
primi vizita liderului HCM Baia Mare.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 19 13 6 0 42-12 45
Astra 20 14 3 3 48-19 45
Petrolul 19 11 7 1 29-11 40
Pandurii 20 11 4 6 41-24 34
Dinamo 20 9 5 6 29-18 32
FC Vaslui 19 8 5 6 21-15 29
CFR Cluj 19 7 7 5 26-21 28
Gaz Metan 19 7 6 6 23-21 27
Ceahlăul 19 7 6 6 19-18 27
Chiajna 19 7 4 8 22-24 25
ACS Poli 19 6 4 9 17-24 22
Năvodari 20 6 4 10 19-38 22
Oţelul 20 6 3 11 22-35 21
Viitorul 20 5 6 9 15-32 21
Botoşani 20 5 5 10 17-32 20
FC Braşov 19 3 7 9 18-26 16
„U” Cluj 19 4 4 11 16-34 16
Corona 20 2 4 14 14-34 10

6

5

4

LIGA I

Etapa a XX-a
Săgeata – FC Botoşani 1-0
A marcat: Guerra 30.
Astra – Corona 3-0
Au marcat: Papp 42, De Amorim 82, Măţel 90.
Oţelul – Pandurii 1-0
A marcat: Marquinhos 50.
Dinamo – Viitorul 1-2
Au marcat: Ţucudean 7 / Cioinac – aut. 80, Larie 89.

Meciurile CFR Cluj – FC Vaslui şi FC Braşov s-au jucat aseară.

Ceahlăul – „U” Cluj – astăzi, ora 18 (Digi 1)
Concordia – Steaua – astăzi, ora 19.30 (Dolce 1)
Gaz Metan – ACS Poli – astăzi, ora 20.30 (Digi 1)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Ediţia inaugurală a Memorialului
„Ion Oblemenco”, disputată pe are-
na care poartă numele legendarului
fotbalist al Ştiinţei, a fost câştigată
de gazda CS Universitatea Craiova.
Echipa lui Ovidiu Stângă a învins
cu 3-0 pe Sloga Petrovac din Ser-
bia şi a terminat la egalitate, scor 0-
0, cu bulgarii de la Dunav Ruse, în
acest joc Dacian Varga ratând un
penalty, obţinut tot de el, în minutul
55. În meciul de deschidere al triun-
ghiularului, Sloga Petrovac a învins
cu 3-0 pe Dunav Ruse, sârbii ocu-
pând locul secund. A doua reuşită a
sârbilor a fost una deosebită, ve-
nind în urma unui şut de la 40 de
metri peste portarul ieşit în afara
careului. Cele trei meciuri au avut
câte două reprize de 30 de minute,
iar loviturile de start au fost date de
foşti coechipieri ai lui Oblemenco:
Teo Ţarălungă, Ion Velea, Constan-
tin Bâtlan şi Victor Niculescu. Pre-
mierea a fost făcută de ginerele lui
Ion Oblemenco şi fost atacant al
Universităţii Craiova la începutul ani-
lor 90, Adrian Pigulea. La meciuri
au asistat circa 300 de spectatori.
Galeria CS Universitatea a afişat
mesaje omagiale la adresa lui Ion
Oblemenco, dar şi a lui Constantin
Oţet şi Cristi Neamţu: „Oblemenco,
istorie, tradiţie, noi luptăm din ge-

Echipa lui Mititelu a făcut scor cu Poiana Mare
În tr-un meci amical disputat la Poiana Mare, echipa

lu i Adrian  Mit itelu s-a impus  cu scorul de 11-0 în faţa
celor de la SC Poiana Mare, golurile  fiind marcate de
Goge (3), Ripo li (2), Stoianof (2), Roman, Buşu, Săcea-
nu , A. Preda (penalti). Ştefan Nanu a jucat  cu: Hoto-

boc - Cruceru, Ciucă, Bălaşa, Buşu - Săceanu, Mârzea-
nu , Roman, Goge - Stoianof, Ripoli, intrând  apoi ş i:
Preda - Nicolae şi S. Popescu . După Milam Mit ic, au
mai plecat  de la echipa lui Mititelu  şi Stephane Acka,
Vas ile Gheorghe şi Cornel Frăsineanu.

Sloga Petrovac –
Dunav Ruse 3-0

Au marcat: Krstic 9, Lepojevic
45, Djordjevic 47

Sloga Petrovac: M. Milinovic –
I. Karanfilovski, P. Planic, D. Ste-
vic, M. Radovanovic – M. Stoja-
novic, B.  Cukis , M. Zorica,  N.
Dordevic – G. Lepojevic, V. Krstic.
Au mai intrat: M. Stankovic, Z.
Mitic, D. Stankovic, S. Rakicevic,
P. Denic. Antrenor: Nenad Vanic.

Dunav Ruse: P. Sashev – L. Iva-
nov, V. Yordanov, I. Lazarov, M.
Milchev – I. Radencov, D. Dimov,
M. Tsirkov – S. Georgiev, V. Ba-
harov. Au mai intrat: H. Turhan, N.
Georgi. Antrenor: Samir Mastanov.

Au arbitrat: O. Dumitrică – Ad.
Marcu, Cr. Ilinca. Adiţionali: C.
Găman, V. Flueran.

CS Universitatea -
Dunav Ruse 0-0

Universitatea: Irimia - Câr-
jă, Patriche , Avram,  Velcovici -
Precup - Varga, Câju, R. Pe tre,
I. Şerban II - Voine a. Au in-
trat: Latinovic - Dudea, Căpă-
ţână, Geamănu, Dragomir.

Dunav: Sashev -  Radencov, Di-
mov, Milchev,  Ivelin - Aladjov,
Ouatarra, Baharov, Lazarov - Dje-
lilov, Grigorov, L. Ivanov. Au in-
trat: Georgiev, Ţircov, Notev.  An-
trenor: Samir Mastanov.

Eliminaţi: Dimov (50),  Notev
(58).

Arbitr i: Sebastian Colţescu -
Adrian Popescu, Pompiliu Barbu.
Adiţionali: Viorel Flueran, Cătălin
Găman.

CS Universitatea -
Sloga Petrovac 3-0

Ferfelea (32),  Curelea (50,
54)

Universitatea: Brac -  Kita-
novski, Tomic, Pătraşcu, Vă-
tăjelu - Vandelannoite  - Ga-
ne a, Ferfelea, Valsk is,  Sin -
Cure le a.  Antre nor: Ovidiu
Stângă.

Sloga Petrovac: Milinovic - D.
Stankovic , Planic,  Punosevic ,
Mitic - M.  Stankovic ,  Lepoje-
vic, Dojcinovic, Zorica -  Raki-
cevic,  Djordjevic . Au mai intrat:
Borivoje,  Stevic ,  Dojcinovic ,
Krstic . Antrenor: Nenad Vanic.

Arbitr i: Cătălin Găman - Răz-
van Tudor, Ionuţ Vieriu. Adiţio-
nali: Omar Dumitr ică,  Sebastian
Colţesc u.

CS Universitatea a câştigat
Memorialul „Ion Oblemenco”

Echipa de bază a lui Stângă a învins cu 3-0 pe Sloga Petrovac,
iar rezervele au remizat cu bulgarii de la Dunav Ruse

neraţie în generaţie” şi „Neamţu,
Oţet, Oblemenco – simbolurile eter-
ne, istoria vă obligă să luptaţi pen-
tru ele”. De asemenea, înainte de
începerea turneului, jucătorii Cra-
iovei au depus flori la statuia lui
Oblemenco din faţa stadionului, iar
înainte de meciul cu Sloga au oferit
spectatorilor tricouri omagiale, in-
scripţionate cu chipul „Tunarului”.
Preţ de 30 de minute a fost prezent
pe stadion şi un grup de suporteri
ai FCU Craiova, care au protestat
împotriva lui Adrian Mititelu. În pre-
mieră pe „Ion Oblemenco”, brigă-
zile de arbitri au conţinut şi arbitri
adiţionali.
Stângă e mulţumit de nivelul
echipei

Antrenorul Universităţii s-a decla-
rat mulţumit de modul în care au evo-
luat elevii săi la Memorialul „Ion
Oblemenco“. „Per total sunt mulţu-
mit, ţinând cont de ocaziile create,
de modul în care au ajuns băieţii în
faţa porţii şi cum s-au descurcat până
la finalizare. La finalizare, în câteva
rânduri, a fost lipsă de încredere, de
execuţie, dar sunt convins că vom
regla şi aceste aspecte. De la zi la zi
sperăm să creştem. Ţinând cont de
modul în care pregătim jocul, sun-
tem pe o pantă ascendentă“. La tur-

neul închinat Tunarului, Ovidiu Stân-
gă a promovat o serie de juniori din
cadrul Centrului. Este vorba de Ro-
bert Petre, Lucian Avram, Alexan-
dru Geamănu, Alin Dudea, Dan Că-
păţână, Bogdan Dragomir. Despre
juniori, antrenorul Universităţii a de-
clarat: „Este un obiectiv al clubului,
al nostru, pentru a ne crea o pepini-
eră puternică, aşa cum a fost obiş-
nuită Craiova. Este important pen-
tru ei să le dăm încredere, să facă
pasul la echipa mare“.
Curelea, declarat MVP-ul
turneului

Cel mai bun jucător al competi-
ţiei a fost declarat Costin Curelea,
care a primit o statuetă în miniatu-
ră care-l înfăţişează pe cvadruplul
golgheter al României, Ion Oble-
menco. Curelea a declarat la final:
„Suntem pregătiţi din punct de ve-
dere fizic, este altceva acum şi cu
siguranţă va fi şi mai bine în viitor.
Puteam marca mai mult, dar sun-
tem mullţumiţi, am jucat şi bine şi
totul merge pe un făgaş normal. E
primul trofeu cu Craiova, sperăm
să fie doar începutul. Cu siguran-

ţă, auzind rezultatele şi dacă vom
juca bine în continuare, stadionul
uşor-uşor se va umple”.


