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 Principalele favorite la promova-
re din seria a II-a, CS Universitatea Cra-
iova şi ASA Tg. Mureş, redeschid sezo-
nul fotbalistic, sâmbătă, la ora 17, pe arena „Ion Oble-
menco”
 Duelul Stângă-Sabău este completat de cel de pe

gazon, alb-albaştrii  Ferfelea, Pleşan, Curelea şi Vătăjelu
avându-i în faţă pe Sepsi, Hora, N’Doye şi Voiculeţ
 Intrarea femeilor şi copiilor sub 14 ani este liberă
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Forbes-
România :
Craiova, în topul
celor mai bune
oraşe pentru
afaceri

81 de ani
de Protecţie
Civilă în România

Zi festivă, ieri, pentru In-
spectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă (ISU) “Oltenia” al ju-
deţului Dolj. În cadrul unei ce-
re monii organizate  în Sala
Mare a Primăriei Craiova, sal-
vatorii doljeni au aniversat 81
de ani de protecţie civilă în Ro-
mânia. Au fost felicitaţi pentru
activitatea desfăşurată ş i, la
rândul lor, i-au felicitat pe cei
care i-au sprijinit, preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa primind o distincţie
onorifică pentru implicarea în
atragerea fondurilor europene
menite să îmbunătăţească do-
tarea ISU Dolj.

Cel mai frumos
mărţişor îl găsiţi,
astăzi, la Târgul
de Carte
GAUDEAMUS!
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Ramona Mãnescu
ºi Cristian Buºoi,
pe lista PNL pentru
europarlamentare

Fostul ministru al Transporturilor,
Ramona Mãnescu, dar ºi fostul ºef al
CNAS, Cristian Buºoi, se vor regãsi pe
lista PNL pentru alegerile europarla-
mentare, pe locuri considerate eligibile,
în discuþii fiind, de asemenea, actorul
Mircea Diaconu ºi fostul ºef al AN-
SVSA Mihai Þurcanu, au declarat, pen-
tru Mediafax, surse din PNL. Mãnescu
a renunþat anul trecut la mandatul de
europarlamentar pentru a prelua Mi-
nisterul Transporturilor, în vreme ce
Cristian Buºoi a pãrãsit Parlamentul Eu-
ropean pentru ºefia CNAS. De aseme-
nea, candidaturi la europarlamentare pe
locuri eligibile vor avea actualii euro-
deputaþi Norica Nicolai, Adina Vãlean,
Eduard Hellvig, Renate Weber ºi Ovi-
diu Silaghi. PNL ºi-a fixat ca obiectiv
obþinerea a opt poziþii de europarlamen-
tari în alegerile din 25 mai.

Mitrea: Victor Ponta ar
trebui sã fie candidatul
PSD la preºedinþie

Miron Mitrea a declarat, ieri, cã, din
punct de vedere istoric ºi ca un princi-
piu al partidului, preºedintele PSD a fost
ºi ar trebui sã fie în continuare candida-
tul la alegerile prezidenþiale, astfel cã
Victor Ponta ar trebui sã fie prezidenþia-
bilul PSD. „Asta este o decizie care nu
este luatã, este posibil ca Victor Ponta
sã candideze, ºtiu cã el nu îºi doreºte în
acest moment acest lucru, ºtiþi cã este
foarte complicat într-un partid aºa mare,
lumea crede cã dacã eºti preºedinte faci
ce vrei, sigur în anumite domenii ches-
tiile acestea sunt delicate. Eu încã nu
am vãzut ca la PSD, de exemplu, altci-
neva decât preºedintele partidului sã
fie candidatul la prezidenþiale. Deci eu
mã aºtept în urma acestui principiu ºi
din punct de vedere istoric sã fie Victor
Ponta”, a spus Mitrea, rãspunzând unei
întrebãri pe acest subiect.
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Facturile la electricitate ar putea sã creascã în
aprilie cu 0,5%-1%, ca urmare a majorãrii de cãtre
Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Energie
(ANRE) a cotei de certificate verzi pe
care furnizorii de electricitate trebuie
sã o îndeplineascã pentru anul tre-
cut. „Impactul creºterii cotei de certi-
ficate verzi va fi probabil de 5-6 lei pe
componenta de energie regenerabilã
din facturi. Deocamdatã este greu de
estimat impactul în valoarea finalã a
facturii, pentru cã furnizorii vor tre-
bui sã achiziþioneze certificatele verzi
aferente anului trecut pe durata lunii
martie, aºa cã abia în aprilie va putea
fi fãcut un calcul”, au declarat agen-
þiei Mediafax surse din piaþa de ener-
gie. ANRE a stabilit pentru anul 2013
o cotã obligatorie de 0,224 de certifi-
cate verzi pe MWh, cu 88,5% mai mare
faþã de nivelul de 0,1188 certificate
verzi pe MWh pentru 2012. În urma

Preºedintele executiv al PSD, Li-
viu Dragnea, a declarat ieri, într-o
conferinþã de presã la Alexandria, cã
„nu existã nici o condiþie impusã de
UDMR pentru a fi acceptate lucruri
care nu au fost acceptate pânã acum”.
„Vreau sã sting informaþiile minci-
noase, chiar periculoase, ce apar pe
unele bloguri ºi alte surse, cã UDMR
ar avea anumite pretenþii (...) Ne vom
întâlni ºi vom discuta luni cu repre-
zentanþii UDMR despre programul
de guvernare, formula de guvernare
ºi ponderea în structurile administra-
tive centrale ºi locale”, a afirmat Drag-
nea. Potrivit acestuia, existã ºanse
ca marþi, în Parlament, sã se ajungã
la un vot de încredere în proporþie
de 60% pentru noul Executiv. În aces-
te condiþii, Dragnea sperã ca lideru-
lui PNL, Crin Antonescu, sã îi parã
rãu de ruperea USL, pentru cã lui,
premierului Victor Ponta ºi preºedin-
telui PC, Daniel Constantin, le pare
rãu. „Chiar acum, când intram în se-
diu, mi-am adus aminte de campania
electoralã, dimineaþa, când plecam cu
Crin Antonescu, ºi seara, ne întor-
ceam, o fãceam de aici, din aceastã

PNL acuzã PSD cã a trasat sarcini fiecãrei filiale
social-democrate sã racoleze cel puþin câte un par-
lamentar liberal, precizând cã aceste informaþii au
fost confirmate de reprezentanþi ai PNL care au

Facturile la electricitate ar puteaFacturile la electricitate ar puteaFacturile la electricitate ar puteaFacturile la electricitate ar puteaFacturile la electricitate ar putea
sã creascã în aprilie cu pânã la 1%sã creascã în aprilie cu pânã la 1%sã creascã în aprilie cu pânã la 1%sã creascã în aprilie cu pânã la 1%sã creascã în aprilie cu pânã la 1%

majorãrii cotei obligatorii, componenta de energie
regenerabilã din facturile consumatorilor ar putea
creºte de la 34 de lei la 39-40 de lei, au adãugat

sursele. „Chiar dacã va fi o creºtere de 5-6 lei a
componentei de certificate verzi, cauzatã de majo-
rarea cotei, ea este posibil sã fie atenuatã de faptul

cã preþul energiei pure este scãzut. De
asemenea, ºi preþul certificatelor verzi
este în coborâre”, au precizat sursele
citate. Sistemul certificatelor verzi este
modul în care Guvernul a decis sã spriji-
ne producþia de energie din surse rege-
nerabile. Fiecare producãtor primeºte
gratuit de la Transelectrica un anumit
numãr de certificate verzi pentru ener-
gia pe care o produce ºi o livreazã în
reþea. Mai departe, producãtorii vând
aceste certificate verzi cãtre furnizori,
care sunt obligaþi prin lege sã le cumpe-
re, scopul fiind ca o anumitã parte din
consumul final de energie sã fie asigu-
ratã de sursele regenerabile. Furnizorii
îºi recupereazã costurile cu achiziþia cer-
tificatelor verzi prin includerea în tarife
a acestor cheltuieli.

Dragnea: Nu existã condiþii impuse de UDMR pentru participarea la guvernare
clãdire. Nu am reuºit sã înþeleg nici
acum cum s-a întâmplat ºi cum a fost
convins Crin sã nu mai rãmânã în
USL. Sper sã îi parã rãu, chiar sper sã
îi parã rãu, pentru cã mie, personal,
îmi pare rãu, ºi lui Victor îi pare rãu, ºi
lui Daniel îi pare rãu, pentru cã o par-
te importantã din populaþia Româ-
niei ne-a acordat încrederea, în 2012,
în alegeri”, a arãtat preºedintele exe-
cutiv al PSD. Acesta a explicat cã
prin USD (n.r. – format din PSD, PC
ºi UNPR) se încearcã sã se ducã mai
departe ceea ce s-a stabilit în interi-
orul USL, obiectivele pentru dezvol-
tarea þãrii ºi din punct de vedere eco-
nomic, legislativ ºi pentru reforma
profundã a statului. „Eu am convin-
gerea cã le putem duce. A plecat
PNL din USL, am rãmas noi, cele trei
partide, marþi sperãm sã avem un vot
important în Parlament pentru noul
Guvern. S-ar putea sã avem chiar
60% voturi în Parlament, sã fie o ma-
joritate stabilã, pentru a avea o gu-
vernare stabilã ºi eficientã”, a opi-
nat Dragnea. ªi pentru cã tot veni-
se vorba de Antonescu, Dragnea a
povestit ieri, la Alexandria, cã a fost

sunat joi de liderul PNL, pentru a-l
întreba dacã USD va face alianþã cu
Cãlin Popescu Tãriceanu (n.r. – care
a demisionat din PNL ºi a anunþat
cã va înfiinþa Partidul Reformator
Liberal), rãspunsul acestuia fiind cã
USD nu poate face alianþã cu o per-
soanã fizicã ºi nici nu-i poate coop-
ta în noul Guvern pe liberalii care l-
ar urma pe Tãriceanu. „USD nu poa-
te face alianþã cu o persoanã fizicã,

nu merge, nu iese, nu avem cum sã
semnãm aºa ceva. Iar în ceea ce pri-
veºte cooptarea la guvernare, nu ne
ducem la poarta PNL ºi cine iese de
acolo îi oferim posturi în guvern. Ar
însemna sã facem un guvern de nu
mai avem loc în sala de ºedinþã a
Guvernului”. El a infirmat ºi ideea
unui tandem Tãriceanu-Ponta, în
care primul sã fie preºedinte, iar ce-
lãlalt premier.

PNL acuzã PSD cã a pornit sã racoleze parlamentari liberali
fost contactaþi în acest sens. „Partidul Naþional
Liberal a luat la cunoºtinþã faptul cã PSD a trasat
sarcina fiecãrei filiale social-democrate din întrea-
ga þarã sã racoleze minim un parlamentar al PNL”,

se aratã într-un comunicat al PNL remis,
ieri, agenþiei Mediafax. În opinia libera-
lilor, aceste practici sunt „dovada dis-
perãrii social-democraþilor”. „PNL con-
damnã aceste practici ºi este dezamãgit
de faptul cã, în 2014, PSD recurge la ast-
fel de metode grosolane, specifice înce-
putului anilor ’90. De asemenea, astfel
de încercãri sunt dovada clarã a dispe-
rãrii social-democraþilor, care în încer-
cãrile lor de a destabiliza PNL s-au lovit
de credinþa comunã ºi de ataºamentul
fiecãrui liberal faþã de partidul pe care-l
reprezintã”, se mai aratã în comunicat.
Liderul PSD, Victor Ponta, aflat la Roma,
a susþinut cã acuzaþiile PNL privind ra-
colarea de parlamentari liberali reprezintã

doar o „poveste” ºi precizeazã cã nu a discutat cu
nimeni de aºa ceva, adãugând cã îºi doreºte doar
ca parlamentarii PNL sã fie alãturi de proiectele
Guvernului. „Nu cred cã parlamentarii PNL vor vota
împotriva revizuirii Constituþiei ºi a descentralizã-
rii”, a spus Ponta. ªi purtãtorul de cuvânt al PSD,
Cãtãlin Ivan, a respins acuzaþiile PNL ºi ºi-a expri-
mat regretul faþã de modul în care liberalii au înce-
put „sã îºi atace foºtii” colegi de guvernare. „Res-
pingem categoric aceste acuzaþii formulate de PNL.
Este absolut regretabil cã foºtii noºtri colegi de
guvernare au ajuns sã lanseze astfel de atacuri.
Mi se pare degradant acest mod de raportare la
PSD, în condiþiile în care noi ne-am respectat în-
totdeauna angajamentele faþã de parteneri. Regret
profund faptul cã PNL îºi pierde efectiv timpul cu
astfel de acuzaþii, în loc sã revinã la obiectivele pe
care ni le-am asumat împreunã încã din anul 2011.
(...) Nu este vina PSD dacã nu toþi liberalii vãd cu
ochi buni ruperea USL”, a spus Ivan, conform unui
comunicat remis presei.
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Stadionul „Ion Oblemenco” a
trebuit sã treacã prin mai multe
etape pregãtitoare. Pânã sã fie pre-
dat CNI, autoritãþile locale au so-
licitat guvernului sã le fie cedat
întâi lor, însã s-a ajuns la conclu-
zia cã acolo existã mai multe liti-
gii în derulare. Vrând-nevrând,
stadionul a fãcut o turã pe la in-
stanþã. „Dacã vã întrebaþi de ce a
durat atâta, pot sã vã spun cu cer-
titudine cã atâta timp cât au fost
litigii pe teren. CNI nu a fost de
acord sã facã nici un pas mai de-
parte. ªi este normal , nu poþi sã
demarezi investiþii pe un teren care

Preºedintele ºi vicepreºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa ºi Cristinel Iovan,
au oferit, ieri, flori ºi, bineîn-
þeles, câte un mãrþiºor tuturor
doamnelor ºi domniºoarelor din
presa craioveanã. „Vã doresc
sã fiþi sãnãtoase ºi sã aveþi pri-
mãvara în suflete”, a fost ura-

Mai mulþi elevi ai ªcolilor Gim-
naziale „Ion Creangã” ºi „Lascãr
Catargiu” din Craiova, au fost în
vizitã, ieri, la sediul Inspectora-
tului de Poliþie al Judeþului Dolj.
Micuþii ºcolari, din clasele prima-
re, i-au vizitat pe poliþiºti pentru
o prezentare cu vânzare a mãrþi-
ºoarelor confecþionate chiar de ei,
cu speranþa în suflet  cã banii
strânºi din vanzare îi vor ajuta pe
alþi colegi de-ai lor care provin din
familii mai puþin norocoase. Co-
piii ºi-au întins „marfa” pe câteva mese într-un
birou al instituþiei ºi au avut noroc, mai mulþi
poliþiºti achiziþionând de la ei mãrþiºoare pentru

Stadionul „Ion Oblemenco”Stadionul „Ion Oblemenco”Stadionul „Ion Oblemenco”Stadionul „Ion Oblemenco”Stadionul „Ion Oblemenco”
a fost transferat cãtre CNIa fost transferat cãtre CNIa fost transferat cãtre CNIa fost transferat cãtre CNIa fost transferat cãtre CNI
Stadionul „Ion Oblemenco” a fost

transferat Companiei Naþionale de
Investiþii care se va ocupa de re-
construcþia lui. Consilierii munici-
pali craioveni au votat, joi, trans-

Le-au vândut poliþiºtilor mãrþiºoareLe-au vândut poliþiºtilor mãrþiºoareLe-au vândut poliþiºtilor mãrþiºoareLe-au vândut poliþiºtilor mãrþiºoareLe-au vândut poliþiºtilor mãrþiºoare
ca sã-ºi ajute colegiica sã-ºi ajute colegiica sã-ºi ajute colegiica sã-ºi ajute colegiica sã-ºi ajute colegii

Mãrþiºoare ºi flori pentru
jurnalistele din Craiova

rea pe care le-a transmis-o pre-
ºedintele Ion Prioteasa celor
care, în decursul anului, nu lasã
din mâini pixul sau microfonul.
Aºa cum era ºi firesc, pentru
toate jurnalistele felicitate bu-
curia s-a împletit cu munca ºi
evenimentul s-a convertit ºi
într-o ºtire. (L. Moþîrliche)

miterea în folosinþã gratuitã a
complexului sportiv din Bãnie cã-
tre CNI, compania de stat urmând
sã investeascã aici aproximativ 60
de milioane de euro.

este în litigiu. Marþi s-a terminat
litigiul cu Adrian Mititelu, miercuri
a apãrut hotãrârea de guvern refe-
ritoare la aceste amplasamente
care ne-a fost predat nouã”, a spus
primarul Olguþa Vasilescu, interpe-
latã fiind de consilierii municipali
cu privire la soarta stadionului.

Ultimul transfer
Ca sã se poatã face investiþia,

terenul a trebuit sã fie transferat
din nou, de aceastã datã din do-
meniul public în domeniul privat.
Autoritãþile craiovene susþin cã
demersul era obligatoriu, fiind

cerut tot de CNI. Joi, în ºedinþa
CLM Craiova, s-a consumat ul-
tima etapã privind cedarea stadio-
nului. Aleºii locali au avut pe or-
dinea de zi un proiect privind
transmiterea în folosinþã gratuitã
cãtre CNI a lotului 2, în suprafa-
þã de 76.972 de metri pãtraþi, pe
care se aflã stadionul. În proiect
se precizeazã cã terenul este li-
ber de orice sarcini ºi nu existã
impediment pentru execuþia lui.
Totodatã s-a împuternicit prima-
rul sã semneze contractul de co-
modat, protocolul de predare-pre-
luare ºi sã reprezinte Craiova în
faþa notarului public, în vederea
autentificãrii ºi îndeplinirii condi-
þiilor de publicitate imobiliarã.

Dilema consilierilor:
vom avea sau nu
un stadion

Înainte de vot, consilierul PP-
DD, Ionel Panã a întrebat autori-
tãþile locale dacã existã siguranþa
cã acest stadion va fi reconstruit
sau Craiova va rãmâne ºi fãrã are-
nã în urma transferului. „Vreau sã
întreb ºi eu, pentru cã acum dãm
terenul, ce vom face acolo. S-a
spus cã va fi un stadion care va
costa 20, 30, 80 de milioane de euro
ºi aº vrea sã ºtim ºi noi ce facem

acolo. O sã mi se spunã cã nu exis-
tã studiu de fezabilitate,  dar atunci
care este ideea pentru cã trebuie
sã fie o temã de proiectare”, a spus
consilierul. Primarul Lia Olguþa
Vasilescu i-a asigurat pe consilieri
cã stadionul se va face, dar cã nu
se poate cunoaºte, deocamdatã,
valoarea exactã a investiþiei. „Vã
rog sã adresaþi întrebarea dumnea-
voastrã la Compania Naþionalã de
Investiþii pentru cã, dupã cum ºtiþi,
noi nu investim bani în acest sta-
dion. Îl face CNI ºi nu cred cã vã
poate da nimeni un rãspuns vizavi
de preþul acestui stadion pentru cã
nu a fost încã fãcutã o licitaþie”.

Noul stadion va costa
în jur de 60 milioane
de euro

Potrivit primarului, din estimã-
rile pe care ºi le-a fãcut CNI, re-

construcþia stadionului „Ion Oble-
menco” de la Craiova va ajunge
la suma de 60 milioane de euro,
bani care vor fi acordaþi de la
bugetul de stat. „Preþul nu poate
sã vi-l dea nimeni pentru cã, din
licitaþie, el ar putea sã fie mai mic,
nu ºtim exact cât”, a mai subli-
niat Olguþa Vasilescu. Stadionul
ar trebui sã fie gata pânã la sfâr-
ºitul anului 2016, dar autoritãþile
locale sperã ca lucrãrile sã fie
terminate mai debvreme astfel
încât actual parimar sã fie cel
care sã taie panglica inauguralã.
„Mi-ar fi plãcut foarte mult sã tai
panglica pe mandatul meu, dar
poate avem noroc. Depinde de
firma care va câºtiga licitaþia or-
ganizatã de CNI dacã ea poate sã
realizeze investiþia pânã la finalul
mandatului meu”, a spus prima-
rul Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE

a face o bucurie celor de acasã. Activitatea se
înscrie în calendarul unor proiecte educative,
derulate de Agenþia de consiliere ºi sprijin pen-

tru minoritãþi ºi persoane defavorizate
din România ºi Organizaþia Romilor Ca-
ramizari, care urmãresc strângerea de
fonduri pentru elevii ºcolilor partenere
aflaþi în risc de abandon ºcolar. „Mãrþi-
ºoarele au fost achiziþionate de poliþiºtii
din cadrul IPJ Dolj, care s-au alãturat
campaniei din dorinþa de a aduce un zâm-
bet ºi o razã de bucurie copiilor ce pro-
vin din familii dezavantajate”, a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Odatã cu începerea meciuri-
lor din returul campionatului de
fotbal, securitatea participanþilor
la meciurile desfãºurate
pe stadionul Ion Oble-
menco din Craiova va fi
asiguratã de douã firme
de pazã ºi protecþie – Ci-
vitas (care a mai fãcut
acest lucru) ºi NPG -,
dar ºi de Poliþia Localã
Craiova, în afara stadio-
nului mãsurile de ordine
fiind asigurate de jandar-
mii Grupãrii de Jandarmi

Data de 28 februarie reprezintã
o zi aniversarã pentru cadrele In-
spectoratului pentru Situaþii de Ur-
genþã (ISU) Dolj, ieri împlinindu-se
81 de ani de la apariþia Protecþiei
Civile în România. Pentru a marca
acest moment, în Sala Mare a Pri-
mãriei Craiova a fost organizatã o
festivitate în cadrul cãreia reprezen-
tanþii autoritãþilor locale ºi judeþene
le-au mulþumit salvatorilor, care îºi
fac în fiecare zi datoria, ºi le-au urat
sãnãtate ºi putere de muncã în con-
tinuare. Dupã o scurtã prezentare a
semnificaþiei zilei de 28 februarie ºi
prezentarea mesajului inspectorului
general al IGSU, col. Constantin
Florea, comandantul ISU Dolj a dat
cuvântul prefectului judeþului, Ma-
rius Deca. Acesta i-a felicitat pe cei
care intervin în situaþiile de urgenþã
întrucât „fac cinste hainei militare”,
le-a mulþumit pentru modul în care
îºi fac datoria ºi i-a asigurat de spri-
jinul instituþiei pe care o conduce,
apoi a dat citire mesajului vicepre-
mierului Gabriel Oprea.

Potrivit poliþiºtilor Biroului Ru-
tier Craiova, accidentul s-a petre-
cut joi searã, în jurul orei 19.15, la
intersecþia strãzii „Brestei” cu „Ale-
ea Brestei” din Craiova. Din cer-
cetãrile oamenilor legii a reieºit cã
Ionel Ticu, de 58 de ani, din muni-
cipiu, în timp ce conducea un au-
toturism Opel, nu s-a asigurat co-
respunzãtor la efectuarea manevrei
de întoarcere ºi a intrat în coliziu-
ne cu un Mercedes la volanul cã-
ruia se afla Adrian Petrescu, de 43
de ani, tot din Craiova. În urma
impactului autoturismul Opel a fost
proiectat pe trotuarul din dreapta,
unde a lovit-o pe Maria Gherghe,
de 68 de ani, din Craiova. Femeia
a fost accidentatã grav, suferind
multiple fracturi în urma acciden-
tului. Atât ea, cât ºi cei doi condu-
cãtori auto au fost transportaþi la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova pentru îngrijiri ºi inves-
tigaþii de specialitate. „Poliþiºtii Bi-
roului Rutier ajunºi la faþa locului

„Rãzboi” între suporteri ºi jandarmi„Rãzboi” între suporteri ºi jandarmi„Rãzboi” între suporteri ºi jandarmi„Rãzboi” între suporteri ºi jandarmi„Rãzboi” între suporteri ºi jandarmi
pe stadionul Oblemencope stadionul Oblemencope stadionul Oblemencope stadionul Oblemencope stadionul Oblemenco

Accident cu trei rãniþiAccident cu trei rãniþiAccident cu trei rãniþiAccident cu trei rãniþiAccident cu trei rãniþi
în Craiovaîn Craiovaîn Craiovaîn Craiovaîn Craiova

Un grav accident de circulaþie s-a petrecut joi seara, în Craiova,
în urma acestuia trei persoane fiind transportate la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova. Victimele sunt ºoferii celor douã

autoturisme care s-au ciocnit ºi o femeie care a fost lovitã pe trotuar
de una dintre maºini, scãpatã de sub control în urma impactului.

au întocmit în cauzã dosar de cer-
cetare penalã sub aspectul comi-
terii infracþiunii de vãtãmare cor-
poralã din culpã”, a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.

În aceeaºi zi, în jurul orei 17.00,
Ion Barbu, de 47 de ani, din co-
muna Brãdeºti, în timp ce condu-
cea un autoturism Cielo, pe strada
„Fraþii Goleºti” din Craiova, la tre-
cerea pentru pietoni amplasatã
dupã intersecþia cu bulevardul „Ca-
rol I”, nu a acordat prioritate de
trecere Alinei Ionescu,de 23 ani, din
Bãlceºti, judeþul Vâlcea, studentã
în Craiova, care a traversat strada
regulamentar, pe marcajul pietonal.
În urma accidentului a rezultat vã-
tãmarea corporalã uºoarã a tinerei,
care nu a rãmas internatã, însã pe
numele conducãtorului auto s-a
întocmit dosar penal conform pre-
vederilor legale, pentru vãtãmare
corporalã din culpã, au mai preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.

Agitaþie mare, ieri, pe stadionul Ion
Oblemenco. Un grup de suporteri vio-
lenþi încearcã sã pãtrundã pe teren,
iar în sprijinul celor douã firme de
pazã care asigurã ordinea în interio-
rul stadionului au intervenit jandar-
mii Grupãrii de Jandarmi Mobile

(GJMb) Craiova, care-i scot pe „ul-
traºi” din tribune ºi îi urcã în camioa-
ne. Totul a fost doar un exerciþiu al
Jandarmeriei, pentru a testa modul
de reacþie al angajaþilor firmelor de
pazã, întrucât de astãzi începe retu-
rul campionatului de fotbal.

Mobile (GJMb) Craiova. Pe par-
cursul acestei sãptãmâni au fost
organizare ºedinþe de instruire a

angajaþilor NPG cu privire la le-
gislaþia în vigoare, iar ieri, la sta-
dion, s-a desfãºurat un exerci-

þiu practic, pentru a tes-
ta modul de reacþie ºi de
intervenþie a tuturor for-
þelor în cazul apariþiei
unor incidente în tribune.

Astfel, un grup de su-
porteri nemulþumiþi de
rezultatul meciului devin
violenþi ºi încearcã sã in-
tre pe teren. Agenþii fir-
melor de pazã Civitas ºi
NPG cer ajutorul jandar-

milor pentru a-i potoli pe „ul-
traºi”, jandarmii trimit negocia-
torii sã le cearã sã se potoleas-
cã, apoi, pentru cã refuzã, se
intervine în forþã, folosindu-se
ºi gaze iritant-lacrimogene. Su-
porterii scandalagii sunt scoºi
din stadion flancaþi de jandarmi
ºi urcaþi în camioanele care aº-
teaptã la intrare.

„Am simulat, astãzi, mai mul-

te incidente provocate de supor-
teri. Scopul acestor exerciþii a
fost sã-i testãm pe angajaþii noii
firme de pazã care se va ocupa
de asigurarea ordinii în incinta
stadionului, alãturi de Civitas ºi
de Poliþia localã, întrucât, pânã
acum au fost instruiþi din punct
de vedere teoretic”, ne-a decla-
rat cpt. Cosmin Mirea, ofiþer de
presã al GJMb Craiova.

Ceas aniversar la ISU Dolj:
81 de ani de Protecþie Civilã
în România

Zi festivã, ieri, pentru
Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã (ISU) “Oltenia”
al judeþului Dolj. În cadrul
unei ceremonii organizate în
Sala Mare a Primãriei Craio-
va, la care au participat
reprezentanþi ai administra-
þiei locale ºi judeþene, dar ºi
colegi de la alte arme din
subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, salvatorii doljeni au aniversat 81 de ani de protecþie
civilã în România. Au fost felicitaþi pentru activitatea desfãºuratã ºi, la rân-
dul lor, i-au felicitat pe cei care i-au sprijinit, preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa primind o distincþie onorificã pentru implicarea în
atragerea fondurilor europene menite sã îmbunãtãþeascã dotarea ISU Dolj.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a spus cã i-a
vãzut în acþiune pe salvatori, la inun-
didaþiile produse în urmã cu câþiva
ani, iar modul în care îºi fac datoria
a determinat instituþia pe care o con-
duce sã se implice activ în atrage-
rea de fonduri pentru dotarea ºi
modernizarea ISU Dolj. „Vã mul-
þumim pentru modul în care vã fa-
ceþi datoria, v-am vãzut cum inter-
veniþi la dezastre ºi de aceea am fost
alãturi de dumneavoastrã, am atras
fonduri ºi am adus echipamente cu
care sã puteþi lupta”, a spus Ion
Prioteasa.

Lia Olguþa Vasilescu, prima-
rul Craiovei, a declarat cã specia-
liºtii în intervenþii pentru situaþii de
urgenþã sunt pe primul loc în topul
încrederii populaþiei, i-a asigurat pe
reprezentanþii ISU Dolj de o bunã
colaborare ºi pe viitor ºi le-a urat
„La mulþi ani!”. Prefectul de Dolj a
citit apoi ordinul prin care i se con-
ferã col. Constantin Florea o dis-
tincþie onorificã pentru activitatea

desfãºuratã. Preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, a
primit o distincþie onorificã în semn
de recunoaºtere pentru sprijinul pe
care administraþia doljeanã l-a acor-
dat în vederea dotãrii cu echipamen-
te performante a Inspectoratelor
pentru Situaþii de Urgenþã din re-
giunea Olteniei. Emblema de merit
„Partener pentru ordine ºi siguran-
þã publicã” i-a fost conferitã prin
ordin al inspectorului general al In-
spectoratului General pentru Situa-
þii de Urgenþã (IGSU) ºi înmânatã
de inspectorul ºef al ISU „Oltenia”,
col. Constantin Florea, Ion Prioteasa
precizând cã este o distincþie pe care
o primeºte în numele colectivului
care a muncit la proiecte.

Festivitatea s-a încheiat cu pom-
pierii care au oferit câte o floare ºi
un mãrþiºor tuturor femeilor aflate
în salã, participanþii fiind apoi invi-
taþi pe esplanada Teatrului Naþional
“Marin Sorescu”, unde a fost pre-
zentatã o parte din tehnica din do-
tarea ISU Dolj.
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MIRCEA CANŢĂR

Timişoara
detronată de Bucureşti

Forbes România a concluzionat
astfel în demersul său: Bucureştiul
generează 20% din PIB-ul ţării şi
este cel mai propice oraş pentru
afaceri. Concentrează 24% din co-
merc ianţii activi din România şi
21% din totalul salariaţilor la nivel
naţional. Bucureştiul este cel mai
mare angajator în sectorul admi-
nistraţiei publice naţionale şi loca-
le. Şi, aspect deloc de neglijat, în
Capitală se plătesc cele mai mari
salarii nete din România. Aceste
criterii au contat în stabilirea ierar-
hiei finale. Ce place unui străin în
Capitală? Cluburile, cafenelele şi re-
staurantele din Centru Vechi, par-
curile Herestrău şi Cişmigiu. Ce nu
place? Traficul infernal, timpul de
aşteptare în staţiile mijloacelor de
transport în comun,  comporta-
mentul aproximativ civilizat al oa-
menilor, insalubritatea multor artere
de c irculaţie, câinii vagabonzi,
mentalitatea orientală, faptul că se
construieşte mult şi haotic, cu pre-
dilecţie mall-uri. Unde sunt indus-
triile de altădată? Bucureştiul a de-
vansat anul trecut Timişoara, con-
siderat un oraş dezvoltat din punct
de vedere economic, din moment
ce judeţul Timiş deţine c el mai
mare PIB regional, cel mai mare
PIB pe cap de locuitor şi cel mai
mare indice al investiţiilor străine
directe din România, cu excepţia
regiunii Bucureşti – Ilfov. Din cele
6.200 de companii cu capital străin,
existente în Timiş, cele mai multe
provin din Italia, urmată de Ger-
mania, Austr ia, Ungaria, Franţa,
SUA, Spania, Serbia, Elveţia, Olan-
da. Cele mai importante domenii
economice sunt IT/comunicaţii,
electronică, electrotehnică, indus-
trie, servicii, comerţ, turism, agri-
cultură şi construcţii. Timişoara ră-
mâne un centru universitar consa-
crat şi un pol multicultural.

Craiova –
în cheia Forbes România

Emblematic pentru Craiova ră-
mâne producătorul auto Ford. Care
oferă aproape 4.000 de locuri de
muncă şi contează covârşitor la în-
deplinirea câtorva criterii cantitati-
ve avute în vedere de Forbes Ro-
mânia. Dacă la Ford se tuşeşte, de
pildă, răceala se resimte în toată
economia Doljului. De datele sta-
tistice este vorba. Anul trecut, timp
de 40 de zile – perioadă cumulată
– din c auza pieţei de desfac ere
precare din Europa, nu s-a lucrat.

Forbes - România: Craiova, în topul
celor mai bune oraşe pentru afaceri

Modelul B-Max,  c u numărul
100.000, a părăsit de mult porţile
fabricii. Fordul este, fără nici o exa-
gerare, mândria Craiovei. Atuurile
economice ale municipiului nostru
şi, implicit, ale Doljului, pe care se
reazemă regiunea sud-vest Oltenia,
au fost enunţate, într-o alocuţiune
îngrijită, de primarul Lia Olguţa Va-
silescu, în momentul decernării di-
plomei „Motorul economic al Ol-
teniei – Craiova”. Au fost aminti-
te Aeroportul Internaţional Craiova,
podul Calafat – Vidin, de peste Du-
năre, inaugurat anul trecut, produ-
cerea, de către firma Softronic, a
primului tren electric fabricat în Ro-
mânia şi, bineînţeles, sosirea turci-

Forbes este cunoscută ca revista americană
de prestigiu, consacrată prin clasamentele anuale
privind „lumea bună”: cei mai bogaţi ameri-
cani (Forbes 400), cele mai mari companii din
lume (Forbes Global 2000) şi cei mai bogaţi
oameni ai planetei. Forbes – România a fost
lansată în urmă cu cinci ani (23 martie 2009) şi
este singura ediţie cu apariţie bilunară, ca şi
Forbes SUA, remarcată până acum prin „Top
500 miliardari ai ţării”. Gala „Best Cities
Awards”, organizată, joi seara, în Capitală, la
Restaurantul „Elisabeta” – Sala „Patru oglinzi”
– a fost consacrată, aşa cum exprimă şi tradu-

Patru primari de mari municipii, la masa rotundă:  Emil Boc (Cluj-Napoca),
Lia Olguţa Vasilescu, Nicolae Robu (Timişoara) şi Gheorghe Falcă (Arad)

cerea enunţului de mai sus, prezentării celor mai
bune oraşe pentru afaceri din România, dar,
în egală măsură, proiecţiei căilor sustenabile
de dezvoltare a acestora, care vor antrena nu
doar creşterea economică, ci şi creşterea cali-
tăţii vieţii. Criteriile avute în vedere de Forbes
România, menţionate de board-ul revistei, au
fost de ordin cantitativ – PIB-ul regional, PIB-
ul pe cap de locuitor, câştigul salarial mediu
net, şomajul şi investiţiile străine – şi calitativ,
dar cu influenţă nemijlocită asupra mediului
de afaceri – existenţa infrastructurii (acces la
autostradă, şosea de centură, port sau aero-
port), stoc rezidenţial, poli de business (clădiri
de birouri, spaţii logistice şi industriale), faci-

lităţi educaţionale cu impact pe piaţa muncii
(şcoli profesionale şi universităţi) şi deschidrea
autorităţilor locale faţă de investitori. Fiecare
criteriu a contat în proporţie de 10% în stabili-
rea clasamentului final. Nici un oraş nu a ob-
ţinut punctajul maxim, fiecare dintre ele fiind
deficitar la un capitol sau altul. Craiova figu-
rează în topul „Best Cities Awards” pe o pozi-
ţie avantajoasă, primarului Lia Olguţa Vasi-
lescu fiindu-i remis „Premiul Special” pentru
faptul că municipiul pe care îl administrează
este „motorul economic al Olteniei”. Şi când
Forbes România te ia în seamă înseamnă că
... exişti. Deţii o legitimitate, semnal pozitiv,
pentru mediul de afaceri.

lor de la „ETI”. Enumerate au fost
şi facilităţile, deloc puţine şi deloc
insignifiante, pentru inves titorii
străini. Şi, în context, resursa uma-
nă, cu bună calificare, graţie celor
două universităţi de stat, cărora li
se adaugă un privată. S-a vorbit şi
de Parcul Industrial. Toate acestea
sunt poate lucruri ştiute de craio-
veni, dar cu rezonanţa lor pentru
Forbes România. Nu a fost uitat nici
proiectul „Craiova Capitală Cul-
turală Europeană” , expus la o
manieră convingătoare, chiar cu
har,  în faţa primarilor Emil Boc
(Cluj-Napoca), Nicolae Robu (Ti-
mişoara), şi viceprimarului Sorin
Dangă (Iaşi), şi ei interesaţi de aceas-

tă competiţie, şi cărora, de bună sea-
mă le-a cam pălit buna dispoziţie.
Fertila colaborare, Primărie-Con-
siliu judeţean Dolj, contează ca atu.
Ca un fapt divers, a fost cea mai
aplaudată alocuţiune.

O corecţie la criteriile
avute în vedere

Doljul, cum bine se ştie, are un
imens potenţial agricol şi realmente
contează din acest punct de vedere
în balanţa cerealieră a ţării şi, impli-
cit, PIB-ul ţării. Creşterea econo-
mică a României pe anul trecut –
3,5% - s-a datorat şi aportului co-
vârşitor al agriculturii, care trebuie
privită ca un furnizor de materii pri-
me pentru industriile adiacente. Cu
alte cuvinte, pe lângă toate criteriile
enunţate, asupra cărora nu mai re-
venim, Doljul se departajează de alte
judeţe printr-un potenţial insuficient,
dacă nu precar exploatat. Un cen-
tru economic consacrat – Craiova
– are încă resurse imense de rede-
colare economică. S-au spus mul-
te lucruri interesante, dincolo de izul
uşor triumfalist al unora dintre ele.
Esenţial este faptul că primarii ma-
rilor oraşe ale ţării, prin politice lo-
cale, de luat în seamă, unele teme-
rare, acordă tot mai multă atenţie
mediului economic, căruia i se ia
zilnic temperatura, implicându-se
realmemte în identificarea de opor-
tunităţi noi. Altfel spus, febrilitatea
a atins alte cote. Craiova nu face
excepţie şi asta a dat de înţeles
primarul ei,
adică motorul
e conomic al
Olteniei va fi
turat la maxi-
mum.
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Medicii doljeni au diagnosti-
cat primele cazuri de gripã din
acest sezon. Este vorba de un
caz cu virus de tip AH1 ºi unul
cu virus gripal de tip B, ambele
confirmate prin examen de labo-
rator la Institutul Cantacuzino
Bucureºti. Totodatã, în ultima
sãptãmânã, în judeþul Dolj s-au
înregistrat 889 de cazuri de in-
fecþii acute ale cãilor respirato-
rii superioare ºi 680 cazuri de
pneumopatii acute. Câþiva dintre
bolnavii diagnosticaþi cu afecþi-
uni respiratorii au avut nevoie de
internare în spital pentru a fi þi-
nuþi sub supraveghere de medici.

Calafetenii nu au rãmas in-
diferenþi iar elevii liceului In-
dependenþa susþinuþi de prof,
Adriana Popa, managerul in-
stituþiei, dar ºi de un cadru di-
dactic activ ºi hotãrât, prof.
Magdalena Teodorescu, au por-
nit in cautarea de inimi care sa
se deschida pentru a face ca
povestea de dragoste dintre
Madalina ºi Cristian Neaþã sã
continue. Cei doi ºi-au petre-
cut copilaria ºi adolescenþa în
Calafat fiind prieteni încã din
vremea liceului ca apoi sã-ºi în-
temeieze o familie având actual-
mente ºi o fetiþa. Campania a
fost susþinutã ºi realizatã aºa
cum declara iniþiatoare a aces-
teia, prof. Magdalena Teodo-
rescu, prin implicarea elevilor
liceului care au organizat ºi o
expoziþie cu vânzare de mãrþi-
ºoare pentru Mãdãlina. Au fost

Douã cazuri de gripã confirmate în DoljDouã cazuri de gripã confirmate în DoljDouã cazuri de gripã confirmate în DoljDouã cazuri de gripã confirmate în DoljDouã cazuri de gripã confirmate în Dolj
Reprezentanþii Direcþiei de Sãnã-

tate Publicã (DSP) au anunþat, ieri,
cã în judeþul Dolj au fost confirma-
te douã cazuri de gripã. În plus, ºi
numãrul celor care au fost depistaþi
cu pneumonii ºi viroze a crescut.

Trebuie anunþat
medicul de familie

În aceste condiþii, cei care pre-
zintã semne de rãcealã ar trebui
sã nu ezite sã anunþe medicul de
familie. Pentru prevenirea apari-
þiei altor cazuri de gripã, medicii
din cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj  recomandã popula-
þiei sã respecte o serie de mãsuri.
Printre acestea, sã þinã cont de
mai multe reguli de igienã. „Este
importantã optimizarea regimului
de viaþã ºi activitate prin alimen-
taþie corespunzãtoare - în special
fructe ºi legume -, purtarea de

îmbrãcãminte ºi încãlþãminte
adecvate temperaturii din mediul
ambiant, exerciþii fizice modera-
te, evitarea surmenajului fizic ºi
intelectual, odihnã nocturnã sufi-
cientã, evitarea fumatului, consu-
mului de alcool ºi exceselor de
produse cofeinizate – cafea ºi bã-
uturi carbogazoase tip cola”, a
declarat dr. ªtefan Popescu, pur-
tãtor de cuvânt al Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã Dolj.

Printre altele medicii au preci-
zat cã foarte importantã este spã-
larea frecventã a mâinilor, cu apã
ºi sãpun, în special în situaþii de
participare la activitãþi publice -
locul de muncã, ºcoalã ºi unitãþi
de alimentaþie publicã. „În caz de
strãnut, folosirea batistelor, din
hârtie, de unicã folosinþã care pre-
vin rãspândirea picãturilor poten-
þial infectate în mediul ambiant.
Este recomandatã evitarea aglome-
raþiilor din locurile publice, deoa-
rece existã un risc mare de trans-
mitere a infecþiilor respiratorii de
la persoane aparent sãnãtoase, deja
infectate – care pot transmite agen-
þii cauzali ai infecþiei între momen-
tul infectãrii si apariþia primelor
manifestãri de boalã”, au mai pre-
cizat reprezentanþii DSP Dolj.

Persoanele vârstnice,
cele mai expuse
îmbolnãvirilor

Pentru persoanele vârstnice, în
special cele cu afecþiuni cronice
cardiace ºi respiratorii, recoman-
darea este de a se feri pe cât posi-

bil de deplasãrile care creeazã pre-
misele îmbolnãvirii sau a apariþiei
complicaþiilor afecþiunilor existen-
te. În cazul în care apar primele
semne de boalã – febrã, dureri de
cap ºi de gât sau tuse – trebuie
anunþat telefonic, în cel mai scurt
timp posibil, medicul de familie.
În caz de agravare a acestor sem-
ne, în special în cursul nopþii sau
în zilele nelucrãtoare, poate fi ape-
lat gratuit Numãrul Unic pentru
Apeluri de Urgenþã 112 sau per-
soanele afectate se pot prezenta
la camerele de gardã ale celui mai
apropiat spital.

Nu în ultimul rând, medicii aver-
tizeazã asupra unui obicei pe care
persoanele afectate de viroze re-
spiratorii îl au: acela de a lua medi-
camente fãrã a consulta în preala-
bil un doctor. Specialiºtii susþin cã
automedicaþia devine o mare pro-

blemã, în aceastã perioadã a anu-
lui, odatã cu creºterea numãrului
de persoane care au probleme din
cauza virozelor respiratorii ºi a
pneumoniilor. O astfel de atitudine
ar putea determina apariþia mai
multor probleme medicale. Potri-
vit medicilor, automedicaþia cu an-
tibiotice în cazul virozelor respira-
torii este una eronatã, care poate
avea efecte secundare. Asta pen-
tru cã virozele respiratorii sunt în
proporþie de 90% de origine viralã
ºi nu rãspund la tratamentul cu an-
tibiotice. Administrarea abuzivã de
antibiotice poate avea ca rezultat
negativ, în timp, apariþia rezisten-
þei la acest tip de medicamente. În
aceste condiþii, în momentul în care
organismul se confruntã cu infec-
þii bacteriene, antibioticele nu îºi
mai fac efectul.

RADU ILICEANU

Mãdãlina Neaþã din Calafat are nevoie de un mãrþiºor de 100.000 de euro

Spectacol caritabil organizat la Calafat
Liceul Teoretic “Independen-

þa” din Calafat a organizat  zi-
lele trecute, un spectacol cari-
tabil având ca scop strângerea
de fonduri pentru Mãdãlina
Neaþã, o tânãrã cu o poveste de
dragoste ºi de viaþa frumoasã.

amplasate totodatã ºi în insti-
tuþiile publice ca ºi la societã-
þile comerciale cutii pentru cei
interesaþi sã îºi aducã aportul
prin donaþii. Spectacolul de joi
a fost primul care în ultimii ani
a reuºit sã umple sala mare a
casei de culturã. Programul a
fost unul variat, de la muzica
ºi joc popular pânã la cel mo-
dern pe r i tmuri  americane.
Grupul artistic “Eleftheria”
din Calafat a prezentat o suitã
de Jocuri traditionale pe ritmu-
rile muzicii elene. Ansamblul
“Rozele Calafatului”, coordo-
nat de Marinela Carauleanu,  a
încântat publicul cu un buchet
de jocuri olteneºti iar în pre-
mierã am avut plãcerea de a o
asculta pe tânãra solistã  a an-
samblului, Chivu Maria Came-
lia,  care la 12 ani a reuºit sa
ridice sala în picioare.

Primarul ºi-a donat
salariu pe luna februarie

Au fost prezenþi în spectacol
ºi doi artiºti consacraþi din sfera
muzicii populare, Eugenia Filip
ºi rapsodul Ion Creteanu care a
interpretat câteva doine autentice
culese din zona Dunãrii. Tot în pre-
mierã la Calafat a cântat ºi Alina
Tudor, o voce care promite mult
pe viitor. Nu a lipsit nici muzica
modernã, eleva liceului Indepen-
denta, Bianca Mituletu, a inter-
pretat in aplauzelespecatorilor o
piesa intitulatã “Listen” a binecu-
noscutei Beyonce. Trupa de dans
modern de la “Pinky Dance Stu-
dio” a fost ca întotdeauna la înãl-
þime având o interpretare artisticã
deosebitã, pe gustul liceenilor.
Porþie de teatru a fost servitã de
cei doi elevi extrem de talentaþi Elis
Dinculeana ºi Lupu Ana Maria care

au interpretat douã piese “Ad-
mnistrator de bloc” ºi “Aspirina
ºi piramidon”. Cele 900 de bilete
vândute cu 5 lei, mãrþiºoarele con-
fecþionate de elevi ºi alte donaþii,
au fãcut ca organizatorii sã adune
pentru Mãdãlina Neaþã suma de
8300 lei (83 de milioane de lei
vechi). La aceastã sumã se adau-
gã 5000 de lei, bani donaþi de
CLM Calafat, iar edilul Mircea
Guþã ºi-a donat salariul pe luna
februarie. Nu este mult însã în

aceste moment orice sumã con-
teazã, mai ales cã operaþia trebuie
fãcutã cât mai repede cu putinþã.
Pentru cei interesaþi de povestea
Mãdãlinei existã ºi un site fãcut
de soþul ei, Cristian la adresa
www.viataarepret.ro unde puteþi
gãsi mult mai multe informaþii ºi
totodatã posibilitatea de a ajuta cu
o donaþie pentru cã Mãdãlina sã
primeascã cel mai frumos mãrþi-
ºor, suma de 100.000 de euro.

CRISTIAN RUDÃREANU

Cu ceva timp în urma, Mãdãlina
însã a primit diagnosticul de le-
ucemie, fiind necesarã în regim
de urgenþã o intervenþie chirur-
gicalã complexã ºi costisitoare
care se r id icã la  suma de
100.000 de euro.
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Liderul PLDM a þinut sã exprime
recunoºtinþã colegilor din PPE pen-
tru tot suportul oferit în implementa-
rea reformelor ºi în realizarea visului
cetãþenilor Republicii Moldova de a
circula liber în spaþiul comunitar.
„PPE au fost împreunã cu noi. Dato-
ritã sprijinului direct ºi dezinteresat
al partenerilor ºi prietenilor noºtri,
Republica Moldova nu numai cã are
parcurs european, dar a obþinut re-
gimul liberalizat de vize pentru cetã-
þeni care este un drept fundamental.
Moldova este foarte aproape de sem-
narea Acordului de Asociere ºi Liber
Schimb cu UE. Trebuie sã muncim

Ieri, la Chiºinãu ...

Programul de Franciza Vo-
dafone este un model de busi-
ness ce îmbinã experienþa de
retail Vodafone cu antrepreno-
riatul partenerilor de francizã.
Magazinele din acest sistem au
aceleaºi standarde de imagine
ºi calitate a serviciilor ca ºi ma-
gazinele Vodafone. Partenerii
au acces la know-how-ul, sis-
temele ºi aplicaþiile Vodafone,
precum ºi laprogramele de pre-

Importanþa deciziei Parlamentu-
lui European (PE) de anulare a vi-
zelor pentru cetãþenii Republicii
Moldova, dar ºi paºii ce urmeazã a
fi întreprinºi în realizarea visului
european al þãrii au constituit sub-
iectul conferinþei de presã comune,

susþinutã ieri, la Chiºinãu, de euro-
parlamentarii din grupul Partidului
Popular European (PPE): Theodor
Stolojan, Monica Macovei, Marian
Jean Marinescu, ºi preºedintele
Partidului Liberal Democrat din
Moldova, Vlad Filat.

mult în perioada urmãtoare, dar ceea
ce am realizat pânã acum împreunã
demonstreazã cã se poate. Am pre-
luat o þarã era izolatã, condusã în
manierã autoritarã, dar am ajuns sã
fim o þarã cu rezultate foarte bune pe
toate dimensiunile ºi cu perspectivã
europeanã”, a menþionat Vlad Filat.

Marian Jean Marinescu :
„Votul este meritul cetãþenilor
Republicii Moldova,
al guvernãrii democratice”

Liderul PLDM a fãcut ºi un apel
cãtre cetãþenii deþinãtori de paºa-

poarte ale statelor UE. „În luna mai
vor avea loc alegeri în Parlamentul
European. De cine va fi acolo depin-
de parcursul european al þãrii noas-
tre, de aceea fac apel cãtre cei cu drept
de vot sã participe la aceste alegeri
ºi sã opteze pentru cei care au spriji-
nit Republica Moldova prin acþiuni
concrete”, a spus Vlad Filat. Rapor-
torul grupului PPE pentru Moldova
în problema ridicãrii vizelor, Marian-
Jean Marinescu, omul care a fãcut
tot ceea ce este posibil ca Republica
Moldova sã-ºi urmeze calea europea-
nã a accentuat ieri ideea cã votul din
PE este meritul cetãþenilor Republi-
cii Moldova, al guvernãrii democra-
tice. “Am tot respectul pentru Vlad
Filat, Iurie Leancã ºi pentru toþi care
au contribuit ca votul din 27 februa-
rie sã aibã loc. Aþi reuºit sã rezistaþi
presiunilor ºi aþi pus Europa sã spu-
nã da. Aþi fãcut treabã bunã pentru
cetãþeni. Este o realizare foarte mare,
un pas important în direcþia în care
trebuie sã mergeþi pentru cã sunteþi
în Europa ºi acolo trebuie sã rãmâ-
neþi”, a spus eurodeputatul.

„Este foarte important sã se
semneze cât mai repede
Acordul de Asociere”

Preºedinta Delegaþiei la Comisia
parlamentarã de cooperare UE-Mol-
dova, eurodeputata Monica Maco-
vei, a menþionat cã pânã la sfârºitul
lunii mai cetãþenii Republicii Moldo-
va vor cãlãtori fãrã vize. „Republica
Moldova a mers cu progresele cele
mai rapide în aceºti ani, de asta a
ajuns, pe merit, un copil rãsfãþat al
Uniunii Europene. Moldova este þara
cea mai iubitã de UE. Este foarte im-
portant sã se semneze cât mai repede

Acordul de Asociere ºi de Liber
Schimb, ceea ce va  însemna bunã-
stare pentru cetãþeni, ieºirea produ-
selor moldoveneºti cãtre UE fãrã taxe,
va însemna bani în diverse alte capi-
tole. Vom fi vigilenþi ca sã nu intervi-
nã nimic în acest parcurs ºi nimeni sã
nu întoarcã Moldova din drumul eu-
ropean”, a declarat Monica Macovei.

„Tara noastrã va obþine
perspectiva aderãrii la UE”

La rândul sãu, ºeful Delegaþiei ro-
mâne în grupul PPE, deputatul euro-
pean Theodor Stolojan ºi-a exprimat

speranþa cã în viitorul mandat al Par-
lamentului European, þara noastrã va
obþine perspectiva aderãrii la UE.
„Sper cã în urmãtorii cinci ani, Mol-
dova va obþine clar o Foaie de Par-
curs pentru a deveni þarã –candidat
la aderare. Aceasta este ceea ce îmi
doresc eu pentru Republica Moldo-
va – sã devinã stat membru al UE”, a
declarat Theodor Stolojan. Conferin-
þa de presã comunã a fost precedatã
de întrevederea deputaþilor europeni
cu preºedintele PLDM, Vlad Filat, vi-
cepreºedinþii: Liliana Palihovici ºi Va-
dim Pistrinciuc, precum ºi cu depu-
tatul George Mocanu.

Vlad Filat, preºedintele PLDM:
„I-am întâmpinat astãzi ( n.r ieri) la Chiºinãu cu bucurie pe prietenii ºi

colegii noºtri, europarlamentarii români din grupul Partidului Popular Euro-
pean: Theodor Stolojan, Monica Macovei ºi Marian Jean Marinescu care ne-
au oferit tot suportul în implementarea reformelor ºi în realizarea visului cetã-
þenilor Republicii Moldova de a circula liber în spaþiul comunitar. Moldova
este foarte aproape de semnarea Acordului de Asociere ºi Liber Schimb cu
UE. Trebuie sã muncim mult în perioada urmãtoare, dar ceea ce am realizat
pânã acum împreunã demonstreazã cã se poate”

Programul de Franciza Vodafone,
un model de business

Vodafone extinde reþeaua de magazine în sistem de
francizã la nivel naþional. Românii cu iniþiativã din toatã
þara care vor sã porneascã o afacere se pot alatura acestui
model de business, aplicând online pe www.vodafone.ro. În
prezent, Vodafone are 19 magazine deschise în siste-

mul de francizã, iar douã dintre acestea sunt deja alinia-
te la noua identitate ºi noul design global al Grupului
Vodafone. Numãrul acestora va ajunge la 50, în urmã-
toarele douã luni, ºi va continua sã creascã pe parcursul
întregului an.

gatirepentrupersonalul de
vanzari.

“Prin acest program oferim
partenerilor de francizã un busi-
ness la cheie sub brandul Vo-
dafone. Invitãm românii cu ini-
þiativã sã ne fie parteneri ºi sã
îºi dezvolte, împreunã cu noi,
afaceri de succes. Ne dorim sã
construim acest model de busi-
ness alãturi de antreprenori lo-
cali cu o bunã reputaþie, experi-

enþã în domeniu, orien-
taþi spre rezultate, care
au calitãþi demonstrate
de conducere. Aceºtia

trebuie sã dispunã de o bazã
de capital personal ºi sã-ºi do-
reascã sã dezvolte un business
pe termen lung, sub marca Vo-
dafone”, a declarat Alexandru
Baloi, Director, Indirect Sales,
Vodafone Romania.

Activitatea noului program
este reglementatã printr-un
contract de francizã între Voda-
fone ºi partener. La intrarea în

acest model de business, se
percepe o taxã de francizã care
variazã între 2.500 ºi 15.000 de
euro, în funcþie de factori pre-
cum tipul locaþiei, suprafaþa,
zona geograficã ºi nivelul de in-
vestitii necesar amenajari îºi
echiparii spaþiului comercial. În
plus, potenþialul partener trebu-
ie sã dispunã ºi de un capital
de investitie ce porneste de la
10.000 de euro, care acopera
garanþia aferentã liniei de cre-
dit comercial ºi rulajul din pri-
mele douã luni de activitate.
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Târgul handmade
„Bizarre Bazaar”, ediţie de Mărţişor

În incinta ElectroPutere
Parc s-a deschis, ieri, Târ-
gul „Bizarre Bazaar” – edi-
ţie de Mărţişor, în cadrul
căruia sunt expuse spre vân-
zare obiecte handmade re-
alizate de tineri artişti din
Craiova. Găsiţi aici o mulţi-
me de creaţii unicat, care
pot constitui un inspirat ca-
dou ce poate fi oferit cu
dragoste, în prag de primă-
vară, femeilor din viaţa dvs.
Târgul rămâne deschis până
pe data de 8 martie, inclu-
siv, şi poate fi vizitat zilnic, între orele 9.00 şi 22.00. Evenimentul
este organizat, ca de obicei, de Asociaţia „CAROUSEL PROJECT”
din Craiova, o organizaţie de tineret ce promovează tinerii talentaţi şi
care, totodată, derulează activităţi în beneficiul copiilor defavorizaţi.

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Expoziţie a membrilor „Aquarelle
Groupe” la Galeria „ARTA”

În organizarea Uniunii
Artiştilor Plastici din Româ-
nia – Filiala Craiova, la Gale-
ria „ARTA” are loc astăzi, 1
martie, ora 12.00, vernisajul
expoziţiei membrilor „Aqua-
relle Groupe”. Este vorba de-
spre artiştii Aurora Speran-
ţa, Ana Curcă, Nicolae Pre-
descu, Ovidiu Bărbulescu şi
Stelian Cristinel Volcinschi,
invitat fiind Gheorghe Vlai-
cu. „Aquarelle Groupe” a luat fiinţă în 2008, până în prezent deschi-
zând expoziţii anual, atât la Craiova, cât şi la Calafat, Râmnicu Vâl-
cea, Slatina şi Piatra Neamţ.

Teatrul „Colibri” vesteşte
primăvara… prin spectacole!

Teatrul pentru Copii şi
Tineret „Colibri” aduce pri-
măvara în scenă astăzi, 1
martie, de la ora 18.00,
printr-o „Poveste japone-
ză”, un spectacol-mărţişor
despre iubirea ce pune la
grele încercări chiar şi şori-
ceii, dar care se bucură din
plin de un final fericit. Po-
vestea japoneză de Ksenia
Stoianovic – adaptare şi re-
gie Zivomir Jokovic, scenografie Eustaţiu Gregorian – este spusă, pe
muzica lui Alin Macovei-Moraru, de actorii Rodica Prisăcaru, Adriana
Ioncu, Daniel Mirea, Mugur Prisăcaru, Emanuel Popescu, Alla Cebo-
tari şi Ionica Dobrescu. Mâine, 2 martie, la ora 11.00, scena Teatrului
„Colibri” va deveni loc de întâlnire pentru „Frumoasa şi Bestia” într-
o reprezentaţie realizată pe un scenariu şi în regia lui Valentin Dobres-
cu, scenografia semnată de maestrul Eustaţiu Gregorian, muzica Alin
Macovei-Moraru. Spectacolul îi are în distribuţie pe actorii Ionica
Dobrescu, Adriana Ioncu, Alla Cebotari, Oana Stancu, Daniel Mirea,
Cosmin Dolea, Iulia Cârstea şi Costel Ionescu (voce).

„Mărţişoare muzicale”, oferite de
copiii de la Club „Arti”

Casa de Cultură „Traian
Demetrescu” în parteneriat cu
Asociaţia Club „Arti” din Cra-
iova organizează astăzi, 1 mar-
tie, la ora 12.30, în Salonul
Medieval, un spectacol muzi-
cal dedicat Zilei Mărţişorului.
Intitulat „Mărţişoare muzica-
le”,  acesta se desfăşoară cu
participarea copiilor de la Clu-
bul „Arti”. În acelaşi cadru are
loc şi deschiderea expoziţiei in-
titulate „Mărţişoare olteneşti”,
micile simboluri ale primăverii
fiind realizate de preşcolarii
Grădiniţei cu Program Prelun-
git „Traian Demetrescu” din Craiova.

Numele pianistei Dana Borşan
– solistă c oncertistă, din anul
2000,  a Orchestrelor şi Corurilor
Radio Bucureş ti – apare constant,
de peste 35 de ani, pe afişele tu-
turor filarmonicilor din România.
Reapare pe cel al Filarmonicii „Ol-
tenia”, cu oc azia unui recital pe
care îl va susţine, în c adrul sta-
giunii de muzică de c ameră, luni,
3 martie, începând c u ora 19.00.
Programul pe care îl va oferi pu-
blicului cuprinde trei c reaţii ale tot
atâtor cunoscuţi compozitori: Lud-
wig van Beethoven – Variaţiuni-
le,  op.  35,  „Eroica” ; Robert
Schumann – Studii simf onice, op.
13; Johannes Brahms – Sonata nr.
3 în Fa minor, op. 5.

Interpretă fascinantă, cu o pu-
tere de expresie deosebită, artistă
de o desăvârş ită muzic alitate,
Dana Borşan şi-a câş tigat un loc
binemeritat în elita pianisticii ro-
mâneşti. Născută la Cluj, licenţia-
tă a Univers ităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşti şi beneficiară
a unei burse a Comunităţii Euro-
pene, la Hochschule der Kunste
din Berlin, discipolă a maeştr ilor

Recital susţinut de pianista Dana Borşan
Gabriel Amiraş  şi Georg
Sava, Dana Borşan a ur-
mat cursuri de măies trie
cu Hans Leygraf, la Mo-
zarteum – Salzburg şi He-
lene Boschi,  la Weimar.

A susţinut în 17 ţări
(Germania,  Franţa, Italia,
Irlanda, Spania, Marea Bri-
tanie,  Norvegia, Cehia,
Slovacia, Rusia, Moldova,
Bulgaria, China, Ungaria
etc.) peste 900 de concer-
te ş i recitaluri,  propunând
de f iecare dată programe
de substanţă,  cu reperto-
r ii diverse. A cântat pe
sc ene de prestigiu,  însă
cea mai c onsecventă şi
susţinută prezenţă concer-
tistică se însc rie în spaţiul
german. Repertoriul pia-
nistei inc lude peste 50 de
conc erte, precum şi pro-
grame consistente, atrac-
tive de rec ital şi de muzică de ca-
meră. Până în prezent artista a
realizat 16 apariţii disc ografic e la
case bine cunosc ute.

În paralel cu activitatea artisti-

că, Dana Borşan susţine şi o acti-
vitate didactică remarc abilă, ca
profesor universitar doctor în ca-
drul Universităţii Naţionale de Mu-
zică din Bucureşti.

Opera Română Craiova prezintă
astă-seară, de la ora 19.00, spectaco-
lul de operă „Carmen” de Georges
Bizet, sub conducerea muzicală a ma-
estrului Gheorghe Stanciu – actual-
mente dirijor principal la Teatrul Naţi-
onal de Operă şi Balet „Oleg Danov-
ski” din Constanţa. Regia artistică îi
aparţine austriacului Tamas Ferkay,
coregrafia este realizată de Nina Diat-
chenko (Belarus), decorurile sunt cre-
aţia lui Jürg Bredebühl, iar costumele
– altui artist german, Katia Textoris.

Distribuţia spectacolului este una
deosebită: Carmen – Florentina Onică
(solistă a Operei Naţionale Române din
Iaşi), Don Jose – Bogdan Roman (so-
list al Operei Naţionale Române din
Timişoara), Micaela – Diana Ţugui,
Escamillo – Ioan Cherata, Zuniga –
Sorin Drăniceanu, Morales – Eugen
Secobeanu (Bucureşti), Frasquita –
Aura Dudu Mercedes – Adina Seco-
beanu (Bucureşti), Dancairo – Mircea
Tudora, Remendado – Bogdan Olaru.
Li se alătură, desigur, Orchestra, Co-

„Carmen” revine pe scena Operei Române Craiova
rul şi Baletul Operei Române Craiova.

Compusă în stilul operei comice,
cu recitative vorbite, opera „Carmen”
reprezintă, fără îndoială, o certă con-
tribuţie la evoluţia teatrului liric, atât
prin veridicitatea subiectului (plasat în
Sevilla, la începutul secolului al XIX-
lea), cât şi prin autenticitatea culorii
tematice, de inspiraţie iberică. Dato-
rită noutăţii de limbaj şi originalităţii
cu care Georges Bizet asimilează ex-
perienţa operei romantice, „Carmen”
a înfruntat o critică aspră şi după pre-
mieră (la Opera Comique din Paris,
la 3 martie 1875) a fost condamnată
la o dispariţie totală din grila reperto-
rială pariziană pentru o perioadă în-
delungată de timp.

În pofida realităţii dure, ea a supra-
vieţuit timpurilor, căpătând un renume
mondial. Cea mai frumoasă caracteri-
zare a acestei lucrări o face Ceaikov-
ski, la 10 ani după premieră: «Părerea
mea este că dacă vreuna din operele
contemporane va supravieţui veacului
nostru, apoi aceea va fi „Carmen”».

Unul dintre cei mai apreciaţi make-up artişti din ţară, Minela
Popa, câştigătoare a Premiului Gopo în anul 2013, susţine astăzi,
1 martie, începând cu ora 11.00, în Sala „I.D. Sîrbu” a Teatrului
Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, atelierul „Machiaj şi per-
sonaj”. Câteva argumente pentru care, dacă sunteţi elevi sau
studenţi, puteţi participa oferă Andreea Gofiţă, iniţiatorul proiec-
tului „Atelierele spectatorului”. «Pentru că vom reconstrui per-
sonaje din „Măsură pentru măsură”, de William Shakespeare.
Pentru că vom învăţa care sunt legile machiajului, ce tip de este-
tică poate crea un machiaj şi care este rolul lui în construcţia
personajelor. Pentru că vom afla de ce machiajul nu se reduce la
aplicarea unui fond de ten înaintea spectacolului şi de ce este el o
modalitate simbolică de a exprima sentimente şi caracterul per-
sonajelor. Pentru că vom descoperi de ce un machiaj trebuie să
transmită un mesaj inteligibil şi puternic şi de ce Gordon Craig l-
a definit ca pe un mijloc de a „scrie în spaţiu prin atitudini precise
şi sugestive”».

„Machiaj şi personaj” –
atelier susţinut la TNC de
Minela Popa, make-up artist
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
Pagină realizată

de MAGDA BRATU

„Istoric şi prozator, deopotrivă, es eist, gazetar, Adri-
an Cioroianu  este o personalitate de primă mărime în
cultu ra românească şi, aş putea spune, şi în viaţa po liti-
că ş i socială a ţării. Din punctul meu de vedere, es te o
personalitate model. Mai ales  pentru tineri”, a subliniat
prof. univ. d r. Florea Firan, directorul editurii. Acesta s-
a referit şi la „Istorie, eroi, cultură politică” –  carte
publicată de „Scrisul Românesc” şi aflată la cea de-a
treia ediţie, ce reuneşte art icolele publicate în pag inile
amint itei rev istei craiovene, dar nu numai, ca şi la roma-
nul de dragos te „Adul ter cu smochine şi pescăruşi”,
recent apăru t la „Curtea Veche”.

„În loc să elogiez talentul său literar, eu aş vrea să ca-
riez în primul rând o prejudecată, care domină, din păcate,
de prea multă vreme: aceea a faliei între omul de ştiinţă şi
ficţionar, între cel care emană statistici şi stabileşte rubri-
caţii, are un aparat de subsol şi un aparat critic impresio-
nant şi acela care poate să inventeze lucruri. Cred că nu
este nici un fel de ecart între aceste domenii –
iată, Adrian Cioroianu este un exemplu cât se
poate de viu, de dinamic”, a adăugat  conf.
univ. dr. Gabriel Coşoveanu, prodecan al Fa-
cultăţii de Litere şi preşedintele Filialei Craio-
va a Uniunii Scriitorilor din România.

Adrian Cioroianu nu a vrut însă să se refe-
re, în acest cadru, la dea de-a13-a carte a sa,
„Cea mai frumoasă poveste. Câteva adevă-
ruri simple despre istoria românilor”. Con-
vins că „fiecare dintre noi suntem rodul oame-
nilor pe care i-am întâlnit, rodul cărţilor pe care
le-am citit şi rodul visurilor pe care le avem”,
acesta a preferat să rememoreze perioada ani-
lor de studii, cu profesorii „care, într-un fel sau
altul, se află la rădăcina acestor cărţi”.

Cei de la Şcoala Generală nr. 18, apoi de la
Liceul de Filologie-Istorie din Craiova (azi Co-
legiul Naţional „Elena Cuza”), unde Adrian Cio-

Cel mai frumos mărţişor îl  găsiţi,  astăzi, la
Târgul de Carte GAUDEAMUS!

Cea de a XIII-a ediţie a Târgului GAUDEAMUS Cra-
iova este în plină desfăşurare. Evenimentul, des chis
oficial miercuri, 26 februarie, în prezenţa reprezen-
tanţi lor la vârf ai autorităţilor locale, es te organizat de
Radio România (Centrul Cultural Media Radio Româ-
nia – echipa Gaudeamus şi Radio România Oltenia
Craiova) şi reprezintă debutul Caravanei GAUDEAMUS
în acest an. Târgul GAUDEAMUS  în ediţie craioveană
îi aşteaptă în foaierul Teatrului Naţional „Marin So-

rescu” pe toţi iubitorii de carte până mâine, 2 martie,
cu o ofertă de nerefuzat: cele mai recente apariţii edi-
toriale, pachete speciale, serii de autor, DVD-uri cu
muzică şi jocuri, pentru toate vârstele şi preferinţele.
Pe s curt, cea mai s electă ş i bogată ofertă de… mărţi-
şoare! Care vor rămâne la loc de cinste şi după ce luna
martie se va încheia. Programul  de vizitare a Târgului
este, astăzi , între orele 10.00 şi 18.00, iar mâine, 2
martie, între orele 10.00 şi 14.00. Intrare liberă!

Istoricul Adrian Cioroianu: „Plăcerea cu care vin la Craiova
are legătură cu oamenii pe care i-am întâlnit aici”

Sâmbătă, 1 martie
Orele 10.00-11.30, Editura „Aius” – foaier etaj: Lansarea volumelor

„Diabetul şi plantele medicinale din tezaurul etnobotanic”; „Afecţiunile
cardiace şi plantele medicinale”; „Stimularea poftei de mâncare cu plante
medicinale”, autor Marian Niţă. Invitaţi: medic primar igienă Ludmila Pruna-
riu şi medic Adrian Mită. Moderator: Nicolae Marinescu.

Orele 11.30-13.00, Radio România Oltenia Craiova – foaier etaj: Masa
rotundă „Creatori din Radio Oltenia” – manifestare sub genericul Radio
Oltenia 60, cu participarea scriitorilor din Radio România Oltenia Craiova:
Andrada Cojocaru, Ioana Dinulescu, Gabriela Rusu Păsărin, Liliana Hinovea-
nu Ursu, Octavian Dobrişan, Mircea Liviu Goga, Alexandru Mogoşeanu, Mihai
Nicola, Mircea Pospai, Cornel Rusu, Florin Stama, Dumitru Urucu, Mariana.
Tomescu Vâlceanu. Moderator: Simona Lica.

Orele 13.00-14.00, Radio România Oltenia Craiova – foaier etaj: „Car-
tea pentru prichindei”, masă ro tundă cu participarea reprezentan ţilor In-
spectoratului Şcolar Judeţean Dolj, ai unităţilor de învăţământ preşcolar din
Craiova, copii, părinţi, bunici. Lansarea volumului „Pupăza din tei – drama-
tizare după Ion Creangă”, autor Marieta Marancea (Editura MJM Craiova).
Invitaţi: Nicoleta Stanciu, directorul Grădiniţei cu program prelungit „Eden”,
Aurelia Sava, directorul Grădiniţei cu program prelungit „Paradisul copiilor”
din Craiova, artistul plastic Cristina Dragomir. Moderator: Dana Simovici.

Orele 14.00-15.00, Radio România – foaier central: „Invitaţi de nota 10:
Olimpicii României”. Invitaţi: elevi din Oltenia premiaţi la concursuri inter-
naţionale, cadre didactice. Moderator: Liliana Ursu.

Orele 15.00-16.00, Editura „Aius” – foaier etaj: Lansarea volumului „Cei
morţi înainte de moarte”, autor Traian Dobrinescu. Invitaţi: Eugen Negrici,
Gabriel Coşoveanu şi Nicolae Marinescu. Moderator: Gabriel Nedelea.

Orele 16.00-17.00, Editura „Aius” – foaier etaj: Lansarea volumului
„Amintiri din eter”, autor Traian Bunescu. Inv itaţi: Luiza Mitu şi George
Popescu. Moderator: Petrişor Militaru.

Orele 17.00-18.00, Editura „Aius” – foaier etaj: Lansarea volumului
„Exerciţii de disciplină a creaţiei”, autor Adrian Marino. Invitaţi: Sorina
Sorescu, Maria Dinu şi Nicolae Marinescu. Moderator: Petrişor Militaru.

Duminică, 2 martie
Orele 10.30-11.30, Editura „Alma” – foaier etaj: Lansarea volumului

„Brâncuşi Ezotericul”, din Colecţia Patrimoniului Cultural European. Invi-
taţi: Ovidiu Ghidirmic, Marian Barbu, Ilie Gheorghe, reprezentanţi din cadrul
Direcţiei pentru Cultură Dolj.

Orele 12.00-12.30: Decernarea Trofeelor Târgului GAUDEAMUS Cra-
iova – foaier central.

Orele 12.30-13.30, „Scrisul Românesc” Fundaţia-Editura – foaier etaj:
Lansarea cărţilor „Autoscopii, autoficţiuni sau Câmpul cu maci” de Irina
Mavrodin; „Rabindranath Tagore, Fiinţă Metacronotopică: atipic, avan-
gardist, universal” de Ramona L. Ceciu; „Pro domo” (vol. I şi II) de Ovidiu
Ghidirmic; „Literatura şi sincretismul artelor” – antologie de Florea Firan,
„De la primele tabuuri la ultima luptă” de Louis Savaty. Prezintă: Florentina
Anghel, Cecilia Căpăţînă, Angela Belu, Ovidiu Ghidirmic, Mihai Ene, Alexan-
dru Oprescu, Mihai Boroghină. Lansarea nr. 2/2014 al revistei „Scrisul Româ-
nesc”. Moderator: Florea Firan.

În tre numeroas ele even imente anunţate pent ru
acest week-end se numără şi „Invita ţi de no ta 10:
Ol impicii României”, proiect prin care pos tul public
de radio promovează şi recompensează performanţe-
le obţ inute pe plan internaţional de reprezentan ţii la
vârf ai învăţământului românesc. Even imentul se
desfăş oară astăzi, 1 mart ie, de la ora 14.00, şi îi are ca
protagoniş ti pe şase o limpici, beneficiari ai Burs ei
„Meritul Olimpic Internaţ ional”. Este vorba despre
Militaru Ioana Elis abeta (Colegiu l Naţional „Carol
I”) – locu l al III-lea la Olimpiada de Limbă, Literatu ră
şi Spiritualitate Românească;  Tiberiade Izabela

Invitat special al Târgului
GAUDEAMUS, istoricul Adrian
Cioroianu, decan al Facultăţii de
Istorie a Universităţii din Bucu-
reşti, şi-a lansat, ieri, în foaierul
TNC, „Cea mai frumoasă poveste.
Câteva adevăruri simple despre
istoria românilor”, volum apărut
la Editura „Curtea Veche”.
Evenimentul a fost organizat de
Editura „Scrisul Românesc” şi
revista cu titlu omonim (din al
cărei colegiu editorial istoricul
face parte, susţinând cu consec-
venţă rubrica „O idee”) şi a fost
urmat de dezbaterea cu tema
„Cartea astăzi – scenarii optimis-
te şi scepticism post-modernist”,
la care Adrian Cioroianu a luat
parte alături de membri ai filialei
locale a Uniunii Scriitorilor.

roianu era unul dintre cei „7 băieţi dintr-o clasă de 33 de
suflete”. Iar mai târziu, începând cu 1988, de la facultatea
bucureşteană, unde a avut parte de „cursurile admirabile”
ale profesorului Lucian Boia şi de discuţiile cu istoricul şi
publicistul Zoe Petre. „Niciodată n-am avut impresia că
înainte de 2007, când am devenit membri ai Uniunii Euro-
pene, profesorii pe care i-am avut n-ar fi fost europeni”, a
mai spus Adrian Cioroianu. Istoricul a încheiat cu o măr-
turisire: „Plăcerea cu care vin la Craiova are legătură cu
oamenii pe care i-am întâlnit aici”.

La evenimentu l din foaierul TNC au mai luat parte
profesorii ş i scriitorii Ioan Lascu, Mihai Ene şi Marian
Barbu, prof. Constanţiu Dinulescu, de la Facultatea de
Isto rie din Craiova, Emil Boroghină şi Mircea Pospai –
preşedinţi de onoare ai Târgului de Carte GAUDEAMUS.
În programul acestui eveniment – de la care n -a lipsit la
nici o ediţie  –, Editura „Scrisul Românesc” este prezentă
cu 12 lansări de cărţi.

 Oferă în dar o carte de Mărţişor şi poţi
deveni unul dintre câştigătorii de la Tom-
bola GAUDEAMUS! Premii sunt atrac-
tive: o  tabletă (oferiră de Rotary Club
Craiova), un smartphone (oferit de Ra-
dio România) şi un radiocasetofon (ofe-
rit de Filiala Craiova a Uniunii Scriito-
rilor din România). Participarea la tom-
bolă se face pe baza completării şi depu-
nerii în urna special amplasată în foaie-
rul TNC a chestionarelor distribuite în
rândul vizitatorilor pe întreg parcursul
Târgului. Tragerea la sorţi a câştigători-
lor are loc astă-seară, la ora 18.00.

(Coleg iul Naţional „Carol I”) – locul I la  Olimpiada
In ternaţională de Limbă Rromani;  Ploscaru Ioan
Laurenţiu (Colegiul Naţ ional „Alexandru  Lahovari”
din  Rm. Vâlcea) – Aur la Olimpiada Internaţ ională
Pluridiscip linară Tuymaada;  Popescu Ileana Gabriela
(Coleg iul Naţional „Alexandru  Lahovari” d in Rm.
Vâlcea) – locu l al III-lea la Certamen  Ovidianum
Arpinas ; Călugăru Dumitru (Colegiul Naţional
„Tudor Vladimirescu” d in Tg. Jiu) – Aur la  Olimpiada
de Ştiinţe a Uniun ii Europene;  Mirea Dan Mircea
(Coleg iul Naţional „Fraţii Buzeşt i” din Craiova) – Aur
la Olimpiada de Şt iinţe a Uniunii Europene.

„Invitaţi de nota 10: Olimpicii României”

Campania de donaţii „Cărţi le se întorc acasă” se des făşoară pe
toată perioada Târgului. Sute de cărţi s -au strâns deja, fiind donate
atât de vizitatori, cât şi de expozan ţi. Proiectu l a fost  lansat cu mai
mulţi ani în u rmă, prin intermediul lui 85.000 de mii de volume donate
ajungând în biblio teci din  mediul rural, s ubfinanţate la capitolul ach i-
ziţii. În aces t an , ca şi în 2013, cărţile vor ajunge pe rafturile b ibliotecii
Penitenciarulu i pentru  Minori şi Tineri din Craiova.
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Populatã în majoritate de ruso-
foni, Crimeea este regiunea urai-
neanã cea mai susceptibilã de a
se opune noilor autoritãþi de la
Kiev, dupã înlãturarea de la pute-
re a lui Viktor Ianukovici, sãptã-
mâna trecutã. Joi dimineaþã, un
comando prorus a preluat contro-
lul asupra sediilor Parlamentului ºi
Guvernului din Crimeea, situate în
Simferopol. Ei au arborat steagul
Rusiei pe faþada Parlamentului.
Câteva ore mai târziu, Parlamen-
tul, reunit cu uºile închise în
aceastã clãdire, a votat demiterea
Guvernului ºi organizarea, la 25
mai, a unui referendum pe tema
statutului regiunii.

„Ceea ce se întâmplã
în Crimeea pare
a fi o agresiune militarã
ºi o ocupare a regiunii”

Parlamentul de la Kiev a cerut,
ieri, convocarea unei reuniuni a
Consiliului de Securitate ONU,
pentru discuþii privind situaþia ten-
sionatã din Crimeea, relateazã
agenþia Itar-Tass, în pagina elec-
tronicã. Parlamentul de la Kiev
menþioneazã cã discutarea crizei
din Ucraina într-o reuniune de ur-
genþã a Consiliului de Securitate
este motivatã de acordul prin care
SUA ºi marile puteri s-au angajat
sã asigure integritatea teritorialã a
Ucrainei. În 1994, Ucraina a ade-
rat la Tratatul de neproliferare nu-
clearã, iar Statele Unite, Marea
Britanie ºi Rusia s-au angajat sã
apere ºi sã respecte independenþa,
suveranitatea ºi integritatea terito-
rialã a Ucrainei. ªi Lituania, care
asigurã în prezent preºedinþia Con-

Fostul preºedinte
german Wulff, achitat
pentru acuzaþiile de
trafic de influenþã

Justiþia germanã l-a achitat, joi, pe
fostul preºedinte Christian Wulff,
pentru acuzaþiile de trafic de influ-
enþã, dupã ce a acceptat un cadou în
valoare de 700 de euro, ceea ce a pro-
vocat un scandal în urma cãruia aces-
ta a demisionat în februarie 2012. Tri-
bunalul din Hanovra a decis cã nu
sunt suficiente dovezi pentru conti-
nuarea procesului. „Acuzatul Wulf
este achitat”, a anunþat judecãtorul,
precizând cã fostul ºef de stat are
dreptul la despãgubiri pentru preju-
diciul suferit, în special pentru per-
cheziþiile desfãºurate de poliþie la
domiciliul sãu. Primul ºef de stat care
a compãrut în faþa justiþiei, Christian
Wulf, în vârstã de 54 de ani, a decla-
rat dupã anunþarea verdictului cã
doreºte „sã priveascã spre viitor”.
Membru în Uniunea Creºtin-Demo-
cratã (CDU), a cancelarului Angela
Merkel, Wulff a fost acuzat cã a pro-
fitat de poziþia sa de lider de stat re-
gional al Saxoniei Inferioare (2003-
2010) pentru a obþine diverse bene-
ficii financiare, încercând apoi sã
ascundã aceste subiecte.

Guvernul din Cipru
a demisionat

Toþi membrii guvernului cipriot ºi-
au înaintat, ieri, demisia preºedinte-
lui Nicos Anastasiades, în timpul
unei reuniuni extraordinare a Cabi-
netului, informeazã „Cyprus Week-
ly”. Potrivit sursei citate, era de aº-
teptat ca doar cei patru miniºtri din
partidul Diko sã demisioneze în urma
deciziei formaþiunii politice de a pã-
rãsi coaliþia de guvernare, pe fondul
dezacordului privind reluarea nego-
cierilor cu partea turcã, însã, la scurt
timp dupã începerea ºedinþei, s-a
anunþat cã toþi cei 11 miniºtri din gu-
vern ºi-au prezentat demisia. Minis-
trul de Externe, Ioannis Kasoulides,
a anunþat presa cã preºedintele
Anastasiades le-a cerut miniºtrilor sã
rãmânã la post pânã pe 15 martie,
când ºeful statului va prezenta un
nou guvern.

Navalnîi, plasat sub
arest la domiciliu pentru
escrocherie vizând firma
Yves Rocher

Un tribunal de la Moscova a dis-
pus, ieri, plasarea sub arest la domici-
liu a principalului opozant al Kremli-
nului, Aleksei Navalnîi, în cadrul unei
anchete pentru escrocherie în detri-
mentul mãrcii franceze de cosmetice
Yves Rocher. Mãsura se aplicã pânã
la 28 aprilie, a anunþat într-un mesaj
postat pe Twitter Ana Veduta, o pur-
tãtoare de cuvânt a opozantului, pre-
cizând cã acesta va avea dreptul sã
vorbeascã doar cu membrii familiei
sale ºi cã nu mai are dreptul sã utilize-
ze telefonul sau Internetul. Aleksei
Navalnîi ºi fratele sãu, Oleg, sunt an-
chetaþi pentru delapidarea a 26 de
milioane de ruble (592.000 de euro)
de la filiala rusã a celebrei companii
franceze de parfumerie ºi a altor 4 mi-
lioane de ruble (90.000 de euro) de la
o altã societate. Cei doi fraþi sunt, de
asemenea, acuzaþi de activitãþi de spã-
lare de bani pentru o sumã de 21 de
milioane de ruble (480.000 de euro) ºi
riscã o pedeapsã de pânã la zece ani
de închisoare. Aleksei Navalnîi a fost
unul dintre organizatorii demonstra-
þiilor antiguvernamentale desfãºura-
te în 2012 la Moscova, înaintea în-
vestirii preºedintelui Vladimir Putin.

Aproximativ 50 de persoane înarmate
neidentificate au preluat controlul, în cur-
sul nopþii de joi spre vineri, asupra a douã
aeroporturi din Crimeea, dintre care unul
militar. Unul dintre aeroporturi este cel
din Simferopol, în faþa cãruia o mulþime
care flutura steaguri ale flotei ruse la
Marea Neagã s-a reunit ulterior, conform
agenþiei Interfax-Ucraina. Aceste persoa-

ne au sosit la aeroport la bordul a trei
camioane fãrã numere de înmatriculare,
potrivit unor martori citaþi de Interfax.
„Consider ceea ce se întâmplã drept o
invazie armatã ºi o ocupaþie”, a scris pe
pagina sa de Facebook ministrul ucrai-
nean de Interne, Arsen Avakov. Ieri
dupã-amiazã însã, aeroporturile din Cri-
meea au revenit sub controlul autoritãþi-

lor ucrainene, dupã cum a anunþat un ofi-
cial ucrainean de rang înalt, transmite
AFP. „A existat o tentativã de preluare a
controlului asupra unor aeroporturi de la
Sevastopol, dar ele se aflã, acum, sub
controlul forþelor de securitate ucraine-
ne”, a declarat directorul Consiliului na-
þional pentru securitate ºi apãrare, An-
drei Parubi.

siliului de Securitate ONU, va cere
acestui organism sã aibã o reacþie
la criza din Crimeea, a anunþat
ºeful diplomaþiei lituaniene. „Am
cerut delegaþiei noastre la Naþiuni-
le Unite sã se asigure cã situaþia
din Crimeea va fi introdusã pe or-
dinea de zi a Consiliului de Securi-
tate ONU”, a declarat Linas Lin-
kevicius. Oficialul lituanian a re-
cunoscut cã vor exista dificultãþi,
dat fiind cã Rusia deþine drept de
veto la Consiliul de Securitate
ONU. „Ceea ce se întâmplã în Cri-
meea pare a fi o agresiune militarã
ºi o ocupare a regiunii”, a apreciat
Linkevicius.

Dispãrut de o sãptãmânã,
Ianukovici a apãrut ieri...
în Rusia

Fostul preºedinte ucrainean,
Viktor Ianukovici, a avut ieri pri-
ma apariþie publicã de la demiterea
sa, sâmbãtã, de cãtre Parlament,

organizând o conferinþã de presã
în Rusia, la Rostov-pe-Don (în
apropiere de frontiera cu Ucraina).
Cu aceastã ocazie, Ianukovici a
declarat cã nu a fost „rãsturnat”
de la putere, ci a fost obligat sã
pãrãseascã Ucraina din cauza unor
ameninþãri la adresa vieþii sale, el
adãugând cã situaþia din Crimeea
este o „reacþie absolut naturalã la
o loviturã de stat a unor bandiþi, la
Kiev o mânã de radicali a uzurpat
puterea”. Acesta a promis cã va
„continua lupta pentru viitorul
Ucrainei” ºi a subliniat cã puterea
a fost preluatã în þara sa de cãtre
„tineri naþionaliºti ºi profasciºti”.
Ianukovici a îndemnat Crimeea sã
rãmânã în cadrul Ucrainei ºi a spus
cã a discutat la telefon cu preºe-
dintele rus, Vladimir Putin, dupã
ce a sosit în Rusia, dar cã nu s-a
întâlnit cu acesta. „Mã voi întoar-
ce în Ucraina (...) imediat ce voi
primi (anumite) condiþii ºi garan-
þii, în special din partea mediatori-
lor internaþionali, cu privire la se-
curitatea mea”, a spus Ianukovici.
Înainte de aceastã conferinþã de
presã, Ucraina a anunþat cã va cere
Rusiei extrãdarea fostului preºedin-
te. „Parchetul General al Ucrainei
are intenþia sã cearã extrãdarea
cetãþeanului Viktor Ianukovici, dat
în cãutare la nivel internaþional,
dacã prezenþa sa în Rusia este con-
firmatã”, a anunþat instituþia, care
a deschis împotriva lui o anchetã
pentru „crime în masã”.

Noul premier interimar
are susþinerea Germaniei
ºi a SUA

Pe de altã parte însã, cancelarul
german, Angela Merkel, l-a felici-
tat pe Arseni Iaþeniuk, desemnat
prim-ministru de cãtre Parlamen-
tul ucrainean, ºi l-a asigurat de
sprijinul sãu, a anunþat ieri guver-

nul de la Berlin, potrivit AFP. Pur-
tãtorul de cuvânt adjunct al guver-
nului german, Christiane Wirtz, a
subliniat într-o conferinþã de pre-
sã cã desemnarea lui Arseni Iaþe-
niuk „cu o largã majoritate” este
„un semn încurajator”. Angela
Merkel insistã asupra faptului cã
„Uniunea Europeanã ºi Germania
vor face tot ce le stã în putinþã
pentru a susþine noul guvern ucrai-
nean”. Potrivit purtãtorului de cu-
vânt, Angela Merkel este totodatã
„foarte îngrijoratã de evenimente-
le din Crimeea”. Vicepreºedintele
american, Joe Biden, i-a telefonat
ºi el, joi, premierului interimar
ucrainean Arseni Iaþeniuk, pentru
a promite „susþinerea totalã” a Sta-
telor Unite faþã de noua conduce-
re a þãrii. Biden „l-a asigurat pe
premier cã Statele Unite vor oferi
susþinere totalã Ucrainei atunci
când aceasta va întreprinde refor-
mele necesare pentru a-ºi regãsi
sãnãtatea economicã, pentru a
continua reconcilierea, pentru a-ºi
respecta obligaþiile internaþionale ºi
a cãuta relaþii deschise ºi construc-
tive cu vecinii sãi”, potrivit unui
comunicat al Casei Albe.

Elveþia a decis
sã blocheze conturile
lui Ianukovici ºi ale unuia
din fii sãi

Autoritãþile judiciare de la Ge-
neva au anunþat, ieri, cã au lansat
o anchetã penalã împotriva lui Vik-
tor Ianukovici ºi a fiului sãu, Alek-
sandr Ianukovici, pentru „spãlare
de bani”. Aleksandr Ianukovici -
a cãrui avere este estimatã la pes-
te 500 de milioane de dolari - de-
þine, la Geneva, firma Mako Tra-
ding, specializatã în vânzarea de
cãrbune ucrainean. „O perchezi-
þie efectuatã de cãtre prim-procu-
rorul Yves Bertossa ºi Brigada fi-
nanciarã a Poliþiei Judiciare a avut
loc joi dimineaþa, la sediul unei
societãþi deþinute de cãtre Alek-
sandr Ianukovici”, a anunþat Mi-
nisterul Public al cantonului Ge-
neva. Guvernul elveþian a publi-
cat, tot ieri, o ordonanþã prin care
blocheazã ºi averile a 20 de foºti
oficiali ucraineni, majoritatea foºti
miniºtri în cadrul fostului Guvern.
ªi Austria a îngheþat conturile a
18 ucraineni, la cererea conduce-
rii interimare de la Kiev, a anunþat
ieri dimineaþa Ministerul de Exter-
ne de la Viena. Persoanele vizate,
ale cãror nume nu au fost divul-
gate, sunt suspectate de corupþie
ºi pentru cã au adus atingere
drepturilor omului.
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Anunþul tãu!
World Vision România, anga-
jeazã Lucrãtor social, normã
întreagã, în cadrul Biroului zo-
nal Dolj. Cerinþe: 1. Absolvent
studii medii. 2. Domiciliul sta-
bil- comuna Vârvoru de Jos,
unde-ºi va desfãºura activita-
tea. 3. Persoanã dimanicã, cu
iniþiativã, experienþa în muncã
cu familiile ºi copiii aflaþi în di-
ficultate, bun organizator. Per-
soanele interesate se pot pre-
zenta la biroul nostru din Cra-
iova – str. Mirceºti, bl. M 5, sc.
1, ap. 1, pentru a aduce un CV
ºi o scrisoare de intenþie sau
pot trimite aceste documente
prin fax la nr.: 0251/545.646.
Data limitã 06 martie 2014. Te-
lefon: 0251/ 592.815. Persoanã
de contact – Vasilica Cîrlugea-
0731/ 444. 783.

Anunþ Procedurã Închiriere

- Având ca obiect închirierea prin licitaþie publicã, pe o perioadã de 5 ani,
a spaþiului cu destinaþia de radiologie, în suprafaþã de 19,82 mp ºi spaþii comu-
ne în suprafaþã de 5,27 mp, care aparþin domeniului privat al municipiului Cra-
iova, situate în cadrul Policlinicii Stomatologice nr. 4 din municipiul Craiova,
cartier Craioviþa Nouã, b-dul Oltenia, nr. 41, în vederea desfãºurãrii activitãþii
de radiologie.

- 1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, fax ale auto-
ritãþii contractante: Primãria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A. I.
Cuza, nr. 7, tel. 0251/411008; fax 0251/411008

- 2. Informaþii generale privind obiectul închirierii:
- Spaþiu cu destinaþia de radiologie, în suprafaþã de 19,82mp ºi spaþii co-

mune în suprafaþã de 5,27mp, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr. 4
din municipiul Craiova, cartier Craioviþa Nouã, Bdul Oltenia, nr. 41, în vede-
rea desfãºurãrii activitãþii de radiologie

- 3. Informaþii privind caietul de sarcini:
- 3.1. Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Primãriei Municipiului

Craiova, str. A. I. Cuza nr. 1, Direcþia Patrimoniu, etaj 3, tel.0251/411008.
- 3.2. Costul unui exemplar al documentaþiei de atribuire este de 100 lei ºi

poate fi achitat în numerar la casieria Primãriei Municipiului Craiova sau prin
ordin de plata, cec, etc.

- 3.3. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 07.03.2014
- 4. Informaþii privind oferta:
- 4.1. Data limitã pentru depunerea ofertelor: 14.03.2014, ora 9:45
- 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: La registratura Primãriei

Municipiului Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7.
- 4.3. Numãrul de exemplare în care se depune oferta: conform documen-

taþiei de atribuire.
- 5. Data ºi locul la care se va desfaºura ºedinþa publicã: 21.03.2014 ora

10:00 la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.
- 7. Data transmiterii anunþului pentru publicare: 28.02.2014

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 ro-
mânã. Telefon: 0770/
661.161.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Femeie serioasã 59
ani fac menaj pentru
familii serioase, numai
în Craiova. Telefon:
0762/047.095.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garso-
nierã în Bucureºti, b-
dul Timiºoara, sector
6, parter stradal cu
mobilã sau schimb cu
similar Craiova. Tele-
fon: 0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/ 401.251.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon. 0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.

Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea
Bucureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibilºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
COMUNA Leu, vând
casã, dependinþe, de-
misol plus etaj, teren
4000 mp, magazie, pã-
tul, fântânã, zonã bunã,
lângã primãrie. 80.000
lei, negociabil. Telefon:
0735/936.285.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/ 151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.

Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
Telefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp, lo-
calitatea Podari. Tele-
fon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii,
nr. 29F (în spatele liceu-
lui). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/ 111.036.
VÂND parcele 500 mp
situate în comuna Iºal-
niþa, str. Primãverii, po-
sibilitãþi apã, gaze, cu-
rent. Preþ negociabil.
Telefon: 0762/846.301.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (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. Tele-
fon: 0763/690.698.

Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
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La Mulþi Ani!La Mulþi Ani!La Mulþi Ani!La Mulþi Ani!La Mulþi Ani!

Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren ara-
bil. Telefon: 0723/
364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã cen-
tralã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsonie-
rã Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza  2004,
benzinã revizie2015
stare excelentã 91.000
km, consum sub 4,5 %.
Preþ 4.500 lei. Telefon:
0749/ 059.070.

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 6000 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
PLATFORMÃ transport
auto/hipo 4 roþi, 3,5 - 2
m, vin ºi þuicã de þarã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Gore-
la ºi Sengana din pe-
pinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Tele-
fon: 0733/ 832.532.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând purcea vietname-
zã 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 marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anve-
lope de iarnã (Miche-
lin) pentru Renault
Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon. 0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. 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 OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând purcei vietna-
mezi 5 luni. Preþ con-
venabil. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil ºi 2 locuri
nefãcute. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire co-
pii nou, combinã stereo
- nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.

Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm -
100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, maºinã
cu pedale pentru co-
pii 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, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9 ha
pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã, bu-
telie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde geam
spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/ 291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru var-
zã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/446.918.
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NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei/buc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari
pe garsonierã în Cra-
iova, Vâlcea. Telefon:
0741/078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi dar
funcþional. Telefon:
0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã, 250
lei/ lunã.  Telefon:
0766/328.569.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari, re-
novat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Ofer spre închiriere
casã 2 camere + toa-
te utilitãþile pe strada
Brestei (lângã Faculta-
tea de Sport). De pre-
ferat familie. Telefon:
0769/477.662.
Inchiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii. Te-
lefon. 0351/ 437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craio-
viþa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez garaj maºinã
în bloc N 2 - Nicolae
Titulescu colþ Grãdina
Botanicã. Telefon:
0721/640.039.
Închiriez sau vând lo-
caþie pentzru cultiva-
rea cãpºunilor din so-
larii suspendate. Tele-
fon: 0762/278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral, ul-
tralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230
Euro / lunã seriozitate.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.

Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru vân-
zare maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã vi-
cii caut sufletul pereche
pentru convieþuire, vâr-
sta 55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.
Doresc sã cunosc o
doamnã vãduvã drã-
guþã realizatã cu sau
fãrã obligaþii între 50- 52
ani, pentru o relaþie re-
ciproc avantajoasã. Te-
lefon: OGCC/ HCBICB.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

PIERDERI
Pierdut portmoneu
cu acte: Carte de
Identitate, Permis Bi-
bliotecã, Card VISA,
Cupoane pensii. Te-
lefon:0752/261.977.
Pierdut Cert i f icat
Constatator nr.
70979/7 .02 .2009
emis de Registrul
Comerþului  Dol j
pentru S.C. CASINO
LUXOR SRL. Se de-
clarã nul.

DECESE
Familia îndureratã
anunþã, trecerea
în nefiinþã dupã o
grea ºi nemeritatã
suferinþã a celei
care a fost devota-
tã mamã ºi bunicã
ELENA BARBU, în
etate de 74 ani.
Trupul neînsufleþit
este depus la ca-
pela Bisericii Ioan
Valahul (Parcul
Corniþoiu). Înmor-
mântarea va avea
loc duminicã 2
martie la cimitirul
Sineasca, cu ple-
care de la Bisericã
la ora 13.00.

CONDOLEANÞE
Conducerea R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova
este alãturi de fami-
lia îndureratã ºi
transmite sincere
condoleanþe în
aceste momente du-
reroase pricinuite
de dispariþia celui
ce a fost un OM de-
osebit, BRÎNDUªOIU
MARIAN, angajat în
cadrul sectorului 3,
Zone Verzi.
Colectivul sectorului
3, zone verzi din ca-
drul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova transmite în-
treaga compasiune
ºi sincere condo-
leanþe familiei Brîn-
duºoiu, pentru pier-
derea suferitã prin
trecerea în nefiinþã a
celui ce a fost un bun
coleg BRÎNDUªOIU
MARIAN.
COMEMORÃRI

Costel Bazãverde ne-
pot anunþã împlinirea
a 2 ani de la trecerea
în nefiinþã a mãtuºii
NEGREA EUFROSINA
(FRÎSÎNICA) Nu te
vom uita niciodatã!
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BUNDESLIGA – ETAPA A 23-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Hertha –

Freiburg.
Sâmbãtã: Dortmund – Nurnberg, Leverku-

sen – Mainz, Werder – Hamburg, Augsburg –
Hannover, Braunschweig – M’gladbach (toa-
te 16:30), Bayern – Schalke (19:30).

Duminicã: Hoffenheim – Wolfsburg (16:30),
Frankfurt – Stuttgart (18:30).

1. Bayern 62 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 26-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Bilbao –

Granada.
Sâmbãtã: Malaga – Valladolid (17:00), Le-

vante – Osasuna (19:00), Getafe – Espanyol
(21:00), Elche – Celta (23:00).

Duminicã: Villarreal – Betis (13:00), Atl.
Madrid – Real M. (18:00), Sevilla – Sociedad
(20:00), Barcelona – Almeria, Rayo – Valencia
(ambele 22:00).

1. Real M. 63 11. Celta 30
2. Barcelona 60 12. Osasuna 29
3. Atl. Madrid 60 13. Granada 27
4. Bilbao 47 14. Elche 26
5. Villarreal 43 15. Getafe 26
6. Sociedad 43 16. Almeria 26
7. Sevilla 35 17. Malaga 25
8. Valencia 35 18. Valladolid 22
9. Levante 33 19. Rayo 20
10. Espanyol 32 20. Betis 14

LIGUE 1 – ETAPA A 27-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Evian TG

– Nantes.
Sâmbãtã: St. Etienne – Monaco (18:00),

Lorient – Bastia, Nice – Toulouse, Reims – Va-
lenciennes, Rennes – Guingamp, Sochaux –
Bordeaux (toate 21:00).

Duminicã: Ajaccio – Lille (15:00), Lyon –
Montpellier (18:00), Paris SG – Marseille (22:00).

1. Paris SG 61 11. Montpellier 32
2. Monaco 56 12. Lorient 32
3. Lille 46 13. Rennes 31
4. St. Etienne 45 14. Nantes 31
5. Marseille 43 15. Nice 31
6. Lyon 41 16. Guingamp 29
7. Bordeaux 40 17. Evian TG 24
8. Reims 39 18. Valencien. 22
9. Bastia 36 19. Sochaux 19
10. Toulouse 33 20. Ajaccio 14

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 28-A
Sâmbãtã: Everton – West Ham, Fulham –

Chelsea, Hull – Newcastle, Stoke – Arsenal (toa-
te 17:00), Southampton – Liverpool (19:30).

Duminicã: Aston V. – Norwich, Swansea –
Crystal P., Tottenham – Cardiff (toate 18:30).

Partidele Sunderland – West Brom ºi Man.
United – Man. City au fost amânate, deoare-
ce Sunderland ºi Man. City se vor întâlni în
finala Cupei Ligii (duminicã, ora 16:00).

1. Chelsea 60 11. Hull 30
2. Arsenal 59 12. Swansea 28
3. Man. City* 57 13. Aston V. 28
4. Liverpool 56 14. Norwich 28
5. Tottenham 50 15. Stoke 27
6. Man. Utd 45 16. Crystal P.* 26
7. Everton* 45 17. West B. 25
8. Newcastle 40 18. Sunderl.* 24
9. Southampton 39 19. Cardiff 22
10. West Ham 31 20. Fulham 21

SERIE A – ETAPA A 26-A
Sâmbãtã: Roma – Inter (21:45).
Duminicã: Cagliari – Udinese (13:30), Ve-

rona – Bologna, Genoa – Catania, Atalanta –
Chievo, Sassuolo – Parma, Torino – Sampdo-
ria (toate 16:00), Livorno – Napoli (19:30), Mi-
lan – Juventus, Fiorentina – Lazio (ambele
21:45).

1. Juventus 66 11. Genoa 32
2. Roma* 57 12. Udinese 28
3. Napoli 51 13. Sampdoria 28
4. Fiorentina 45 14. Atalanta 28
5. Inter 40 15. Cagliari 25
6. Verona 39 16. Chievo 21
7. Parma* 37 17. Bologna 21
8. Torino 36 18. Livorno 20
9. Milan 35 19. Catania 19
10. Lazio 35 20. Sassuolo 17
* - un joc mai puþin.

Sâmbãtã
Digi Sport 1
18:00, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Poli Timi-

ºoara – Sãgeata Nãvodari, Steaua – Dinamo.
Digi Sport 2
16:30 – HANDBAL (F) – Cupa EHF: „U”

Jolidon Cluj – Fehervar / 18:00 – FOTBAL –
Camp. Franþei: St. Etienne – Monaco / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Roma – Inter.

Digi Sport 3
17:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Malaga

– Valladolid / 19:00 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: „U” Mobitelco Cluj – BCM „U” Pi-
teºti / 21:30 – HANDBAL (F) – Liga Campio-
nilor: Krim Mercator – ETO Gyor.

Dolce Sport
18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: St. Etien-

ne – Monaco.
Dolce Sport 2
17:00 – TENIS (M) – Turneul de la Dubai

(EAU): finala / 21:45 – FOTBAL – Camp. Ita-
liei: Roma – Inter.

Eurosport
11:00 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la

Crans-Montana, în Elveþia / 12:30 – SCHI AL-
PIN – CM, la Kvitfjell, în Norvegia / 14:00 –
SCHI FOND – CM, la Lahti, în Finlanda / 17:00,
19:30 – FOTBAL – Camp. Angliei: Fulham –
Chelsea, Southampton – Liverpool / 21:30 –
SNOOKER – Openul Þãrii Galilor, la Newport:
semifinale.

Eurosport 2
12:00 – COMBINATA NORDICÃ – CM, la

Lahti, în Finlanda / 15:00 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – CM, la Rîºnov / 16:30, 19:30 –

FOTBAL – Camp. Germaniei: Dortmund – Nurn-
berg, Bayern Munchen – Schalke / 22:00 –
MOTOCROS – Campionatul Mondial, la Lo-
sail, în Qatar.

TVR 1
15:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE – CM,

la Rîºnov / 17:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSU
Craiova – ASA Tg. Mureº.

TVR 3
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: SC Bacãu –

Rapid.

Duminicã
Digi Sport 1
11:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

CSA Steaua – CSM Bucureºti / 14:00 – FOT-
BAL – Liga I: FC Botoºani – FC Braºov / 16:00
– FOTBAL – Cupa Ligii Angliei, finala: Man.
City – Sunderland / 18:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Atl. Madrid – Real Madrid / 20:00 –
FOTBAL – Liga I: Pandurii – Ceahlãul / 22:00
– FOTBAL – Camp. Spaniei: Barcelona – Al-
meria.

Digi Sport 2
13:30, 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:

Cagliari – Udinese, Verona – Bologna / 18:15
– HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Po-
taissa Turda – HC Odorhei / 21:45 – FOT-
BAL – Camp. Italiei: Milan – Juventus.

Digi Sport 3
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Villar-

real – Betis / 16:00 – RUGBY – Camp. Angliei:
Newcastle – Leicester Tigers / 17:45 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: CSU Ploieºti –
CSM Oradea / 19:30 – FOTBAL – Camp. Ita-

liei: Livorno – Napoli / 22:00 – FOTBAL –
Camp. Franþei: Paris SG – Marseille.

Dolce Sport
13:30, 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:

Cagliari – Udinese, Verona – Bologna /
19:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – Oþelul
/ 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Paris
SG – Marseille.

Dolce Sport 2
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Torino –

Sampdoria / 20:00 – BASCHET NBA: Chica-
go Bulls – New York Knicks.

Sport.ro
15:30 – FOTBAL – Camp. Olandei: Feye-

noord – Ajax.
Eurosport
10:45 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la

Crans-Montana, în Elveþia / 12:00 – SCHI AL-
PIN – CM, la Kvitfjell, în Norvegia / 13:45 –
SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la Crans-Mon-
tana / 14:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
CM, la Lahti, în Finlanda / 16:45 – SNOOKER
– Openul Þãrii Galilor, la Newport: finala /
18:30 – FOTBAL – Camp. Angliei: Totten-
ham – Cardiff / 21:00 – SNOOKER – Openul
Þãrii Galilor: finala.

Eurosport 2
10:45, 13:30 – SCHI FOND – CM, la Lahti,

în Finlanda / 14:45 – FOTBAL – Liga secun-
dã germanã: Greuther Furth – FSV Frankfurt /
16:30, 18:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei:
Hoffenheim – Wolfsburg, Frankfurt – Stut-
tgart.

TVR 1
14:30 – SÃRITURI CU SCHIURILE – CM,

la Rîºnov.

Primul trofeu al stagiunii în fotbalul
englez îºi va afla noua destinaþie mâine
dupã-amiazã, când arena londonezã
Wembley va gãzdui finala dintre Man-
chester City ºi Sunderland. Evident,
mare favoritã porneºte City, însã în ace-
eaºi posturã s-au aflat „cetãþenii” ºi se-
zonul trecut, în ultimul act al Cupei An-
gliei, cedat faþa lui Wigan Athletic (0-
1), formaþie care la câteva zile avea sã
retrogradeze din Championship. Dacã ar
fi sã ne luãm dupã sistemul rotaþiei, cu
Patilimon utilizat în Cupe iar Joe Hart
în campionat ºi Liga Campionilor, ro-

Man. City – Sunderland, duminicã, ora 16:00, Digi Sport 1

mânul ar trebui sã fie preferat între bu-
turi. Totuºi, goalkeeper-ul naþionalei
engleze, are un meci în competiþie, într-
un sfert de finalã cu Leicester.

Man. City are în palmares 2 trofee,
în 1970 ºi 1976, în timp ce Sunder-
land nu s-a impus niciodatã, având în
palmares doar o finalã, în 1985.

Chesea ºi United s-au lovit de furia
„pisicilor negre”

Dacã City n-a eliminat pânã acum
echipe cu nume, Newcastle fiind cel
mai sonor dintre ele (în rest eliminate-

le s-au numit Wigan, Leicester ºi West
Ham), Sunderland a produs douã uria-
ºe surprize, scoþându-le pe Chelsea ºi
Manchester United. În „sferturi”, cu
trupa lui Mourinho, a fost 2-1, dupã
prelungiri, într-un joc disputat într-o
singurã manºã, pe „Stadium of Light”.
Italianul Borini, tocmai în minutul 88,
a anulat autogolul lui Cattremole (46),
pentru ca în minutul 118 sud-coreea-
nul Sung Yong-Ki sã consfiinþeascã ca-
lificarea „pisicilor negre”. În semifinala
cu United, disputatã tur-retur, a fost
ºi mai dramatic! Totul s-a decis la lo-
vituri de departajare, dupã ce fiecare
ºi-a valorificat avantajul terenului pro-
priu, 2-1. Pânã a se ajunge însã la lo-
teria penalty-urilor, United a fost la doar
un minut de o finalã de vis cu rivala
City! S-a opus Bardsley (119), pentru
ca apoi, instantaneu, Chicharito Her-
nandez (120+1) sã aducã la cote paro-
xistice suspansul. În Cupa Ligii nu se
în calcul golul înscris în deplasare de-
cât dupã 120 de minute. La execuþiile
de la punctul cu var, s-a marcat doar
de 3 ori din 10 încercãri (Fletcher /
Marcos Alonso, Sung Yong-Ki). În afa-
ra celor doi granzi, Sunderland le-a mai
eliminat pe Milton (III) cu 4-2, Peter-
borough (III) cu 2-0 ºi pe Southamp-
ton cu 2-1, toate pe teren propriu.

Liverpool este cea mai galonatã echi-
pã din istoria competiþiei, câºtigând 8
din cele 53 de ediþii. Anul trecut s-a
impus Swansea, 5-0 cu divizionara de
liga a IV-a Bradford City (în prezent
în liga a III-a).

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

Sunderland a fost mai bunã în ultimul meci direct, 1-0 în campionat, în 10 noiembrie anul trecut
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Selecþionerul României, Victor Piþurcã, a decis, ieri, ca toþi cei 11
“tricolori”, legitimaþi la cluburi de peste hotare, convocaþi iniþial pentru
meciul amical România – Argentina, de miercuri, 5 martie,  sã pri-
meascã faxuri de confirmare.

Aceºtia sunt: Costel Pantilimon (Manchester City), Srgian Lu-
chin (Botev Plovdiv), Rãzvan Raþ (Rayo Vallecano), Alexandru Bour-
ceanu (Trabzonspor), Costin Lazãr (PAOK Salonic), Ga-
briel Torje (Espanyol), Alexandru Maxim (VfB Stuttgart),
Raul Rusescu (Sporting Braga), Bogdan Stancu (Gen-
clerbirligi), Ciprian Marica (Getafe) ºi Gheorghe Gro-
zav (Terek Groznîi).

Numele celorlalþi jucãtori convocaþi, cei din campio-
natul intern, vor fi anunþate în aceastã searã, dupã în-
cheierea derby-ului dintre Steaua ºi Dinamo, din cadrul
campionatului Ligii I.

Sud americanii vin cu tot ce-au mai bun
pe Arena Naþionalã

Selecþionerul „pumelor”, Alejandro Sabella, s-a de-
cis, în schimb, asupra întregului lot, unul din care nu
lipsesc starurile Messi, Di Maria, Higuain sau Aguero.
Acesta are urmãtoarea configuraþie:

Portari: Mariano Andujar (Catania), Sergio Romero
(AS Monaco), Agustin Orion (Boca Juniors);

Fundaºi: Federico Fernandez (Napoli), Pablo Zabale-
ta (Manchester City), Ezequiel Garay (Benfica), Marco
Rojo (Sporting Lisabona), Jose Basanta (Monterrey),
Hugo Campagnaro (Inter Milano), Lisandro Lopez (Ge-
tafe), Gino Peruzzi (Catania), Nicolas Otamendi (Atleti-
co Mineiro);

Mijlocaºi: Javier Mascherano (Barcelona), Jose Sosa
(Atletico Madrid), Angel Di María (Real Madrid), Au-

LIGA A III-A – SERIA 3 –
ETAPA A 16-A

Sâmbãtã, ora 15:00: CS Podari – CS

Tunari, Apã Craiova – Juventus Bucu-

reºti, Balº 2007 – Metaloglobus, Viºina

Nouã – Viitorul Domneºti.

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Inter

Clinceni – Concordia Chiajna II, CS

Baloteºti – Dinamo II.

1. Juventus 37 7.Metaloglobus 18

2. Balº 27 8. Clinceni 18

3. Baloteºti 27 9. Apã 17

4. Viºina N. 22 10. Domneºti 17

5. Dinamo II 21 11. Podari 15

6. Tunari 21 12. Chiajna II 13

LIGA A IV-A –
ETAPA A 20-A

Sâmbãtã, ora 12:00: Danubius Bechet

– SF Gicã Popescu Craiova, Dunãrea

Bistreþ – CSO Filiaºi, Dunãrea Calafat –

CSU II Craiova, CS Iºalniþa – Victoria

Celaru, Recolta Ostroveni – Unirea

Leamna, Progresul Segarcea – Vânãtorul

Desa, Amaradia Melineºti – Prometeu

Craiova.

Viitorul Cârcea stã, deoarece Avocaþii

Craiova s-au retras din campionat.

1. Calafat 43 9. Iºalniþa 27

2. Bistreþ 43 10. Melineºti 21

3. Filiaºi 42 11. CSU II 16

4. Segarcea 32 12. Desa 13

5. Cârcea 31 13. Gicã Pop. 12

6. Bechet 31 14. Celaru 9

7. Prometeu 30 15. Leamna 3

8. Ostroveni 29

Rezultatele complete înregistrate joi     în tur

Rubin Kazan – Betis Sevilla 0-2 1-1
(Nono 45, Ruben Castro 64)
Napoli – Swansea 3-1 0-0
(Insigne 17, Higuain 78, Inler 90+3 / De Guz-

man 30)
Sevilla – NK Maribor 2-1 2-2
(Reyes 42, Gameiro 59 / Vrsici 90+2)
ªahtior Doneþk – Viktoria Plzen 1-2 1-1
(L. Adriano 88 / Kolar 29, Petrzela 33)
Ludogoreþ – Lazio 3-3 1-0
(Bezjak 67, Zlatinski 78, Quixada 88 / B. Kei-

ta 1, Perea 54, Klose 82; La gazde, Cosmin
Moþi a fost integralist. La fel ºi ªtefan Radu, de
cealaltã parte)

Salzburg – Ajax 3-1 3-0
(Van der Hoorn 56 aut., Mane 66, Soriano 77

/ Klaassen 82)
Basel – Maccabi Tel Aviv 3-0 0-0
(Stocker 18, Streller 60, 71)
Frankfurt – FC Porto 3-3 2-2
(Aigner 37, Meier 52, 76 / Mangala 58, 71,

Ghilas 86)
Genk – Anji 0-2 0-0
(Tshimanga 64 aut., Aliyev 71)
Tottenham – Dnepr 3-1 0-1
(Eriksen 56, Adebayor 65, 69 / Zozulya 48)
Trabzonspor – Juventus 0-2 0-2
(A. Vidal 18, Osvaldo 33; La gazde, Alexandru

Bourceanu a jucat începând cu minutul 72)
Lyon – Cernomoreþ Odesa 1-0 0-0
(Lacazette 80)
Fiorentina – Esbjerg 1-1 3-1
(Ilicici 47 / Vestergaard 90+1)
Valencia – Dinamo Kiev 0-0 2-0
Benfica – PAOK Salonic 3-0 1-0
(Gaitan 70, Lima 78 pen., Markovici 79; La

oaspeþi, Costin Lazãr a jucat tot meciul)
AZ Alkmaar – Liberec 1-1 1-0
(Viergever 19 / Budnik 72)

Program optimi de finalã (13/20 martie)
AZ Alkmaar – Anji
Ludogoreþ – Valencia
FC Porto – Napoli
Lyon – Plzen
Sevilla – Betis
Tottenham – Benfica
Basel – Salzburg
Juventus – Fiorentina

Piþurcã n-a renunþat la nici unulPiþurcã n-a renunþat la nici unulPiþurcã n-a renunþat la nici unulPiþurcã n-a renunþat la nici unulPiþurcã n-a renunþat la nici unul
dintre stranierii convocaþi de principiudintre stranierii convocaþi de principiudintre stranierii convocaþi de principiudintre stranierii convocaþi de principiudintre stranierii convocaþi de principiu

Returul “16”-imilor Europa League,
disputat joi searã, a produs douã
partide superbe, ambele încheiate cu
scorul de 3-3. La Sofia, în duelul
românesc dintre Cosmin Radu ºi
ªtefan Radu (ambii integraliºti),
Lazio, învinsã pe “Olimpico” cu 1-0,
a condus cu 2-0 ºi se pãrea cã
parcursul impresionant al lui Ludogo-
reþ se va opri aici. Marcatorul din
Italia însã, Bezjak (67), i-a adus pe
campionii Bulgariei în joc, care
ulterior au ºi egalat, dupã ce Mar-
chetti, portarul capitolinilor, a gafat
copilãreºte, intrând cu minge cu tot

Moþi a fost mai tare ca ªtefan Radu, iar Ludogoreþ a produs surpriza!

Meciuri nebune la Sofia ºi Frankfurt
în poartã. Klose (82) a întors din nou
soarta calificãrii, numai cã tot vecinii
au sãrbãtorit la urmã, provocând o
mare surprizã, dupã reuºita brazilia-
nului Juninho Quixada (88).

Desfãºurare identicã a ostilitãþiilor
ºi în cealaltã “perlã” a zilei, meciul
de la Frankfurt, dintre Eintracht ºi
Porto. Egale pe “Dragao”, 2-2, dupã
ce nemþii au revenit de la 0-2,
lusitanii s-au vãzut de aceastã datã
nevoiþi sã revinã, fundaºul Mangala,
cu o dublã, anulând punctele lui
Aigner ºi Meier. Acelaºi Meier a mai
lovit o datã, dar Porto nu-ºi termina-

se nici ea cartuºele. Algerianul
Ghilas (86) a adus calificarea iberici-
lor, datoritã golurilor mai multe
marcate în deplasare.

Ucrainenii ºi-au pierdut toate cele
patru echipe, în frunte cu ªahtior!

Una din marile surprize ale serii de
joi a fost detonatã de cehii de la
Plzen, care au scos ªahtiorul lui
Lucescu chiar la Doneþk, 2-1, dupã
1-1 în tur. A fost doar începutul unei
seri de coºmar pentru echipele din
Ucraina, atât Dinamo Kiev, Cerno-

moreþ Odesa cât ºi Dnepr (vezi
rezultatele complete) pãrãsind
competiþia. Cea din urmã drama-
tic, dupã ce a încasat trei goluri
în mai puþin de un sfert de orã
de la Tottenham, declin început
când tabela le era favorabilã, 1-0
(2-0 la general).

Super-dueluri în optimi
Efectuate odatã cu “16”-imile

de finalã, optimile programeazã
câteva partide de zile mari.
Capul de afiº este þinut de
confruntarea italianã dintre
Juventus ºi Fiorentina, dar ºi de
derby-ul citadin dintre FC
Sevilla ºi Betis. Tottenham –
Benfica ºi Porto – Napoli
completeazã un careu de vis,
meciuri ce oricând ar putea fi
cu uºurinþã ºi finale.

gusto Fernandez (Celta Vigo), Ricardo Alvarez (Inter Milano), Lu-
cas Biglia (Lazio), Maximiliano Rodríguez (Newell’s), Ever Banega
(Newell’s), Fernando Gago (Boca Juniors);

Atacanþi: Lionel Messi (Barcelona), Rodrigo Palacio (Inter Mil-
áno), Gonzalo Higuaín (Napoli), Sergio Agüero (Manchester City),
Ezequiel Lavezzi (París SG);

LIGA EUROPA – „16”-IMI DE FINALÃ – MANªA RETUR
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 20 14 6 0 46-13 48
Astra 20 14 3 3 48-19 45
Petrolul 20 11 8 1 30-12 41
Pandurii 20 11 4 6 41-24 34
Dinamo 20 9 5 6 29-18 32
FC Vaslui 20 8 6 6 21-15 30
CFR Cluj 20 7 8 5 26-21 29
Ceahlăul 20 7 7 6 20-19 28
Gaz Metan 20 7 6 7 23-22 27
Chiajna 20 7 4 9 23-28 25
ACS Poli 20 7 4 9 18-24 25
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 20 3 6 9 19-27 17
„U” Cluj 20 4 5 11 17-35 17
Corona 20 2 4 14 14-34 10

6

5

4

LIGA I

Etapa a XXI-a
Meciurile Viitorul – CFR Cluj şi U Cluj – Astra s-au jucat aseară.
ACS Poli – Săgeata – sâmbătă, ora 18 (Digi 1)
Steaua – Dinamo – sâmbătă, ora 21 (Digi 1)
FC Botoşani – FC Braşov – duminică, ora 14 (Digi 1)
Pandurii – Ceahlăul – duminică, ora 20 (Digi 1)
Corona – Concordia – luni, ora 18.30 (Digi 1)
Petrolul – Oţelul – luni, ora 20.30 (Dolce 1)
FC Vaslui – Gaz Metan – luni, ora 21.00 (Digi 1)

CS Universitatea Craiova – ASA Tg. Mureş
Stadion „Ion Oblemenco”, ora 17 (în direct la TVR 1)

Universitatea: Brac – Kitanovski, Pătraş-
cu, Ljubinkovic, Vătăjelu – Pleşan – Ganea, Ferfe-
lea, Valskis, Sin – Curelea. Antrenor: Ovidiu Stângă.

ASA: Botoşer – Tomozei,
Gugu, Sepsi, Szilagy – N’Do-
ye, Onicaş – Buhăescu, Voi-
culeţ, Bumba – Hora. Antre-
nor: Ovidiu Ioan Sabău.

Arbitri: Radu Petrescu (Bucureşti) – Sebas-
tian Stoianof (Constanţa), Ciprian Danşa (Oradea).
Rezervă: Viorel Cojocaru (Galaţi).

Observatori: Cornel Sorescu (Piteşti), Con-
stantin Pintilie (Rm. Vâlcea).

CS Universitatea Craiova întâlneşte ASA Tg. Mureş
în derby-ul seriei a doua a ligii secunde

Duel de promovare pe „Ion Oblemenco”Duel de promovare pe „Ion Oblemenco”Duel de promovare pe „Ion Oblemenco”Duel de promovare pe „Ion Oblemenco”Duel de promovare pe „Ion Oblemenco”Duel de promovare pe „Ion Oblemenco”Duel de promovare pe „Ion Oblemenco”Duel de promovare pe „Ion Oblemenco”Duel de promovare pe „Ion Oblemenco”

Fotbalul se reia în forţă în Bă-
nie, cu cel mai tare meci al sezo-
nului în liga secundă. Favoritele la
promovare din seria a doua, CSU
şi ASA, şi-au confirmat pretenţiile
printr-un mercato spectaculos şi
cantonamente cu ştaif, în Antalya,
unde s-au şi spionat reciproc. CS
Universitatea a transferat aproape
o întreagă echipă în iarna aceasta,
începând cu portarul sârb Latino-
vici, cu fundaşii Kitanovski, Patri-
che (venit chiar de la ASA), Vătă-
jelu şi Tomic, continuând cu mij-
locaşii Vandelannoite, Şerban sau
Valskis ş i terminând cu atacanţii
Varga şi Ivan. De partea cealaltă,
ASA s-a întărit cons iderabil,  în
special cu tripleta din Gruia, Hora,
Sepsi, Voiculeţ, dar şi cu excentri-
cul Ousmane N’Doye. Dacă mu-
reşenii pretind că echipa lui Stân-
gă ar avea avantajul omogenităţii,
Craiova poate invoca problemele
de lot. Gorovei i s-a alăturat lui
Dragicevic în rândul indisponibili-
lor pe termen lung, iar Pleşan, Io-
nescu şi Izvoranu au ratat perioa-
da de pregătire, ultimul absentând
şi astăzi. În tur, am asistat la o par-

Seria I,
etapa a 17-a:

FC Clinceni – CSMS Iaşi, CF
Brăila – Farul Constanţa, ASC Ba-
cău – Rapid, ACS Berceni – Rapid
CFR Suceava, Dunărea Galaţi –
Unirea Slobozia. Clasament: 1. Ra-
pid 28p, 2. Unirea Slobozia 28p, 3.
FC Clinceni 25p, 4. CSMS Iaşi 25p.

Etapa a 15-a,
astăzi, ora 11

Universitatea Craiova –
ASA Tg. Mureş – ora 17

FC Bihor – Gloria Bistriţa
CSM Rm. Vâlcea – CS Mioveni
FC Olt – FCU Craiova
Olimpia Satu Mare – UTA
Minerul Motru – Metalul Reşiţa

Clasament
1. CS Universitatea 14 8 4 2 16-8 28
2. CSM Rm. Vâlcea 14 7 4 3 20-14 25
3. Gloria Bistriţa 14 7 3 4 15-11 24
4. FCU Craiova 14 5 7 2 12-7 22
5. ASA Tg. Mureş 14 5 7 2 11-7 22
6. Metalul Reşiţa 14 6 2 6 17-16 20
7. FC Olt Slatina 14 4 6 4 11-10 18
8. Olimpia Satu Mare14 4 6 4 12-13 18
9. CS Mioveni 14 4 5 5 14-16 17
10. FC Bihor Oradea 14 3 4 7 11-16 13
11. UTA Arad 14 2 5 7 9-18 11
12. Minerul Motru 14 2 1 11 9-21 7

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 6 3 3 0 7-3 12
2. CS Universitatea 8 2 4 2 8-7 10
3. FCU Craiova 6 2 3 1 2-1 9
4. Gloria Bistriţa 6 2 2 2 6-6 8
5. Metalul Reşiţa 7 2 1 4 5-8 7
6. CSM Rm. Vâlcea 5 1 1 3 7-10 4

tidă plină de nervi, cu eliminări de
ambele părţi şi un egal smuls de
ardeleni în ultimul minut, din pe-
nalty. Cei doi antrenori de atunci,
Eric Lincar şi Eduard Iordănescu,
aveau să părăsească la scurt timp
după meci băncile tehnice ale fa-
voritelor la promovare.

Sabău: „ASA şi CSU sunt cele
mai valoroase echipe ale
seriei”

Foşti jucători în Olanda, la PSV
Eindhoven, respectiv Feyenoord,
Ovidiu Stângă şi Ovidiu Sabău în-
cearcă să preia din pres iunea der-
by-ului, ambii afirmând c ă nu este
nici pe departe un meci decisiv.
Stângă a prec izat că s-ar mulţumi
chiar şi cu un punct, în timp ce
„Moţul” spune că o înfrângere nu
ar f i un dezastru. Chiar  dacă alb-
albaştri sunt lideri,  oaspeţii au
avantajul punctelor  din ierarhia
play-off-ului. Dacă Universitatea
a suferit ambele înfrângeri din
aces t campionat contra unor ri-
vale la promovare, ASA nu a pier-
dut nici unul dintre cele 6 mec iuri

şi are prima şansă la promovare
din această perspectivă. “Ne aş-
teaptă un joc foarte important,
între cele mai valoroase echipe ale
seriei, care şi-au fixat ca obiectiv
promovarea.  Noi avem toate mo-
tivele să credem în îndeplinirea
lui.  În tur eram cam pesimis t şi
nu aveam înc redere,  deoarec e nu
te poţi baza doar pe voinţă ş i
munc ă, fără să ai calitate. Acum
cons ider că avem şi jucători de
calitate, jucători cu experienţă. Din
păcate suferim la capitolul ome-
genitate, mulţi juc ători au venit
târziu şi nu se cunosc  foarte bine,
acesta este un atu în favoarea cra-
iovenilor,  dar nu unul decisiv. Ne
dorim un rezultat bun, dar nici o
înfrângere nu ar fi un dezas tru.
Important este să văd că am echi-
pă, să practicăm un joc bun, să
văd că jucătorii se dăruiesc şi îşi
doresc să joace ş i o fac  cu sufle-
tul”,  a prefaţat Sabău disputa de
as tăzi. Aproximativ acelaşi dis-
curs l-a avut şi directorul gene-
ral,  Daniel Stanc iu: “Es te un meci
important,  dar  nu chiar atât de
important pe cât susţin unii. Cra-
iova are avantajul omogenităţii, a
terenului propriu,  dar c ontează
c lasamentul de play-off  ş i noi
avem un avantaj net.  Locul întâi
la f inal sau doi este acelaşi lucru.
Ar f i absurd să spunem că ne ba-
tem c u Craiova şi să treacă alţii
pe lângă noi”.

Femeile intră gratis la meci
Toti suporterii au avut ocazia de

a-şi achiziţiona gratuit bilete până
miercuri, comandându-le online pe
site-ul oficial al clubului. Femeile
nu trebuie să-şi facă griji în pri-
vinţa biletelor, cu ocazia zilei de 1
martie clubul oferindu-le acc es
gratuit la meciul de astăzi. De ase-
menea, copiii sub 14 ani însoţiţi de
un adult pot intra gratis pe stadion.
Biletele la meci costă: 20 de lei (tri-
buna 0), 10 lei (tribuna I), 5 lei (tri-
buna a II-a şi peluza nord).

Se prezintă sau nu
echipa lui Mititelu la Slatina?

Joi seara, cu două zile zi înaintea relurării campionatului, echipa lui
Adrian Mititelu a intrat în primul cantonament al iernii, care ar trebui să
dureze 9 zile. Cei 16 jucători rămaşi s-au antrenat pe terenul de la Leam-
na, sub comanda lui Dragoş Bon. Eugen Trică a declinat oferta lui Miti-
telu de a antrena în Bănie, afirmând că este în litigiu cu UTA. Mititelu
pretinde că a solicitat amânarea primelor două meciuri, dar la FRF nu a
ajuns o asemenea cerere, aşa încât meciul FC Olt – FCU Craiova a fost
programat pentru astăzi, ora 11, la centru fiind delegat Mihai Amorăriţei,
din Câmpina. Gazdele de la Slatina au anunţat că au achitat deja baremul
pentru arbitri şi sunt pregătite de meci. „Nu ne interesează ce supoziţii se
fac, noi suntem pregătiţi să jucăm. Chiar le-am atras atenţia jucătorilor
să fie concentraţi, să nu se lase influenţaţi de speculaţiile apărute. Pare că
avem prima şansă, dar să nu subestimăm valoarea şi experienţa jucători-
lor Craiovei, care pot compensa carenţele în pregătire” a declarat antre-
norul Dan Oprescu. Mititelu a dat de înţeles, pe site-ul său, că echipa sa
nu se va prezenta. „Cum poţi să dispuţi un meci de fotbal când astăzi
este prima zi când jucătorii au văzut un teren cu iarbă?!” a scris ieri
Mititelu. Acesta a anunţat că îl susţine şi îl va vota pe Răzvan Burleanu la
şefia FRF, în alegerile de la 5 martie.


