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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ce bine, Popescule, că la noi nu
“curge lapte şi miere”, că eu am diabet.
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pag. 4

Primul

cotidian al

Olteniei

Lacrimile târzii
ale unui idol
german

Condamnat joi la o pedeapsă
privativă de libertate de 3 ani şi ju-
mătate, de c ătre Tribunalul din
Munchen, pentru o fraudă fiscală
de peste 28 milioane euro, Uli Ho-
ennes (61 de ani),  preşedintele
prestigiosului club german de fot-
bal Bayern Munchen, a anunţat
printr-un comunicat că demisionea-
ză din funcţia deţinută şi renunţă la
a se mai adresa cu apel Curţii de
Casaţie, acceptând de facto execu-
tarea pedepsei. Procurorul Achim
Von Engel ceruse 5 ani de închisoa-
re, întrucât „condiţiile unui auto-
denunţ valid n-au fost reunite”.

Magistraţii Curţii de
Apel Craiova au soluţio-
nat, ieri după-amiază, ape-

lul medicului ortoped de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova, Dan Nelu Anuşca, condamnat pe fond la 3 ani de închi-
soare cu executare pentru luare de mită. Instanţa a desfiinţat
sentinţa Tribunalului şi a dispus condamnarea medicului la 2
ani de închisoare cu suspendare pe durata unui termen de în-
cercare de 4 ani. Hotărârea Curţii de Apel Craiova este defini-
tivă. Anuşca a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului
de pe lângă Tribunalul Dolj pentru că a cerut şpagă unei pacien-
te, fiind prins în flagrant în timp ce primea 1.200 de lei de la
sora acesteia.
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Informare ANM: Intensificãri ale
vântului în întreaga þarã,
de astãzi ºi pânã luni

Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie (ANM) a emis, ieri, o in-
formare meteo de intensificãri ale
vântului, valabilã în întreaga þarã, în-
cepând de astãzi la prânz. Astfel, în
intervalul 15 martie, ora 13,00 — 17
martie, ora 13,00, vântul se va inten-
sifica treptat în toate regiunile, în-
cepând din nord-vestul þãrii, iar lo-
cal ºi temporar se vor depãºi viteze
de 50-60 km/h. Potrivit meteorologi-
lor, în zona de munte vor fi rafale de
peste 80 km/h ºi se vor semnala pre-
cipitaþii mixte, în timp ce la altitudini
mai mari vor predomina ninsorile. În
funcþie de evoluþia ºi intensitatea fe-
nomenelor, ANM va actualiza pro-
gnoza emisã ieri.

Korodi: Programul Rabla ar
putea fi reluat din 1 aprilie,
într-un sistem diferit

Programul Rabla ar putea fi reluat
din 1 aprilie, a anunþat, ieri, ministrul
Mediului, Korodi Attila, menþionând
cã va fi un sistem diferit, care va ex-
clude certificatele în formã de hârtie,
transmite corespondentul Mediafax.
„Dupã dezbaterea care a avut loc
sãptãmâna aceasta, programului Ra-
bla ar putea sã i se dea drumul la 1
aprilie. Vãd cã existã o cooperare cu
patronatele din zona industriei auto,
din zona REMAT-urilor, ca sã fie me-
canismul bine închegat. Ceea ce pot
sã vã spun este cã va fi un sistem
diferit, care va exclude certificatele
în forma de hârtie, de acum încolo
totul se va lucra în baze de date elec-
tronice, sigure ºi care sã ajute ca re-
almente nu numai sã scoatem din tra-
fic rable, dar sã reîmprospãtãm ºi par-
cul auto”, a spus ministrul Mediului,
într-o conferinþã de presã susþinutã
la Miercurea Ciuc.

Dreapta (UMP) ºi stânga (PS) poartã un teribil
meci politic, departe de a-ºi desemna câºtigãtorul.
Cu doar câteva zile înaintea alegerilor municipale
ºi circa douã luni distanþã de alegerile europarla-
mentare. Primul set a revenit clar stângii (PS). „Le
Point” l-a acuzat pe preºedintele UMP, Jean Fran-
cois Cope, de favorizarea unei societãþi de comu-
nicaþii Bygmalion, apropiatã de partidul sãu. O su-
prafacturare a permis acestei societãþi sã ofere un
mizilic de 8 milioane euro pentru campania prezi-
denþialã. Apropierea lui Cope de fondatorii Byg-
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malion era cunoscutã. Liderul dreptei pãrea grog-
gy. Scenariul catastrofal se respectã pentru dreap-
ta ºi în al doilea set. Paradoxal, un anume Patrick
Buisson, consilier din umbrã al ex-preºedintelui
Nicolas Sarkozy, specializat în loviturile dreptei,
oferã, la 4 martie a.c., înregistrãri cu reportofonul
din timpul unei remanieri anunþate de Sarkozy. Pa-
saje de bandã, puse pe site-ul Atlantico, sugerau
atmosfera din curtea lui Sarkozy. Tribunalul a de-
cis retragerea înregistrãrilor în 24 de ore ºi obliga-
rea lui Buisson la plata a 10.000 de euro despãgu-
biri ºi daune la plângerea fãcutã. Stânga exultã:
atenþie cum funcþioneqazã statul de drept ºi de-
mocraþia. Comisie de anchetã, afaceri deosebit de
grave. ªi astfel stânga mai strânge un set, ajun-
gând la douã seturi albe. Începe setul trei. La 7
martie a.c., „Le Monde” dezvãluie cã Nicolas Sar-
kozy, bãnuit de finanþare ocultã a campaniei sale
prezidenþiale din 2007, cu bani libieni, este pus sub
ascultare. Totul demonstreazã o legãturã între un
anume Gilber Azibert, avocat general la Curtea de
Casaþie, ºi Thierry Herzog, avocatul lui Nicolas
Sarkozy, care, împreunã, legaþi de afacerea Betten-
court, propun lui Gilbert Azibert postul de consi-
lier de stat în Monaco. Dreapta reuºeºte sã în-

drepte oarecum situaþia: ascultãrile erau legale?
Guvernul era la curent? La aceste interogaþii,
premierul Jean Marc Ayrault, ministrul Justiþiei,
Christine Taubira, ministrul de Interne, ºi Ma-
nuel Valls, nu-ºi sincronizeazã rãspunsurile. Stân-
ga pierde încrederea. Dreapta reclamã o anchetã
parlamentarã. În acelaºi moment, Mediapart aratã
cã fostul ministru de Interne, Brice Hortefeux,
citat în ancheta privind finanþarea libianã, a fost
prevenit de un anume Christian Flesch cum cã i
se pregãteºte un interogatoriu de cãtre judecã-
tor. ªi se ajunge la tie-break. Înainte de a se intra
în setul patru sau a se termina meciul. Încep une-
le întrebãri, care, de pildã, la noi ar fi considera-
te absurde: de ce a fost pus Sarkozy sub as-
cultare? Ce revelau aceste înregistrãri? Are jus-
tiþia voie sã asculte conversaþiile între un avo-
cat ºi clientul sãu? Cine a decis ascultãrile te-
lefonice? ªi aºa mai departe. Joi dimineaþã, „Le
Monde” a menþionat cã o anchetã preliminarã
a fost deschisã de Parchetul din Paris asupra
finanþãrii UMP. În vizorul magistraþilor: Jean
Francois Cope ºi presupusa sa legãturã cu fir-
ma Bygmalion. Handicapul pentru un partid cu
destule probleme nu este uºor de surmontat.

Premierul Victor Ponta efectueazã,
în zilele de 14 ºi 15 martie, o vizitã ofi-
cialã în Georgia, prima vizitã oficialã
la nivel de prim-ministru în aceastã
þarã. Înainte de a ajunge însã în Geor-
gia, Ponta s-a oprit la aeroportul din
Chiºinãu, unde a avut o scurtã între-
vedere cu omologul sãu moldovean,
Iurie Leancã. La declaraþiile de dupã,
premierul român a menþionat cã þara
noastrã este profund interesatã de
pãstrarea stabilitãþii ºi integritãþii teri-
toriale a Moldovei în contextul crizei
din Ucraina, în vreme ce premierul
moldovean a arãtând cã graniþa sta-
tului vecin este bine pãzitã împotriva
„elementelor subversive”. „Urmãrim
foarte atent tot ce se întâmplã în stân-

Ponta: România sprijinã stabilitatea Moldovei,
în contextul crizei din Ucraina

Preºedintele interimar al Autoritãþii Naþionale pen-
tru Protecþia Consumatorilor (ANPC), Marius Dun-
ca, a anunþat ieri cã, în urma controlului de joi în
magazinele din toatã þara, au fost oprite temporar de
la vânzare 94 de tone de carne, iar 19 tone au fost
oprite definitiv, ºi au fost date amenzi de peste 430.000
de lei, gãsindu-se produse expirate, precum ºi etiche-
tate necorespunzãtor. Spre exemplu, la Mehedinþi au
fost gãsite 1.010 kg cap piept de porc expirate din
iulie 2013 ºi 880 de kg carne de pui din import UE cu
deficienþe de etichetare, iar în Braºov 9,8 tone picioa-
re de porc ºi 129 kg carne de porc expirate. La Neamþ,

ga Nistrului, sã continuãm politica de
angajare a celor de la Tiraspol pentru
a evita decizii unilaterale ºi, astfel, cre-
area unor tensiuni ºi provocãri. Avem
acelaºi interes ºi pe zona de sud a
Republicii Moldova, sã nu admitem
inflamarea situaþiei. În rest, comuni-
cãm foarte strâns ºi cu colegii de la
Kiev, pentru a face aºa încât frontiera
bilateralã sã fie una bine pãzitã, ca ele-
mente subversive sã nu traverseze
aceastã frontierã”, a spus Leancã.
Ajuns la Tbilisi, Ponta a abordat din
nou, cum era de aºteptat, subiectul
crizei din Ucraina, despre care a spus
cã nu va fi, probabil, ultima. „Ca ºi
Georgia, avem o experienþã istoricã
comunã, ºtim foarte bine ce înseamnã

lipsa de siguranþã, ºtim
foarte bine sã trãim într-
o regiune extrem de di-
ficilã ºi de complicatã,
cu multe crize. Ultima
este cea din Ucraina,
dar probabil cã nu va
fi, de fapt, ultima, ci vor
fi ºi altele ºi, atunci, in-
tegrarea Georgiei într-un
sistem de siguranþã ºi
de valori, aºa cum sunt
NATO, UE, pentru Ro-
mânia a fost alegerea
corectã ºi sunt sigur cã
ºi pentru Georgia este alegerea corec-
tã ºi noi trebuie sã sprijinim fãrã nici un
fel de condiþii aceastã decizie a popo-

rului georgian”, a spus premierul român
la finalul întrevederii avute cu omolo-
gul sãu georgian, Irakli Garibaºvili.

ANPC a controlat peste 330 de tone de carne din depozite;
amenzile au depãºit 430.000 de lei

890 kg pulpe de pui ºi 360 kg ficat de pui din import
aveau eticheta netradusã, în Bucureºti 323 kg carne
curcan ºi pui prezentau arsuri de congelare ºi miros
neplãcut, iar în Bihor s-au gãsit 205 kg carne de porc
care nu aveau adresa producãtorului pe etichetã. La
Bacãu, inspectorii ANPC au depistat 80 kg ficat de
porc cu semne de alterare, iar la Argeº - 17 kg pipote de
pui fãrã elemente de identificare în limba românã. În
total, echipele de control ale ANPC au verificat, joi, 333
de tone de carne existente în reþelele de depozitare ºi
au identificat 115 tone de carne cu abateri de la norme-
le de protecþie a consumatorilor, a anunþat preºedinte-
le instituþiei. „Consumatorii pot intra în supermarket
liniºtiþi. Carnea cu probleme era în depozite ºi nu a
intrat în reþeaua de comercializare”, a dat acesta asigu-
rãri, într-o conferinþã de presã. Apoi li s-a adresat agen-
þilor economici, avertizându-i cã „de mâine (n.r. - astãzi)
suntem în supermarketurile din toatã þara, pentru veri-
ficarea produselor din carne ºi preparate din carne”.
La rândul sãu, preºedintele Autoritãþii Naþionale Sani-
tar Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor, Vlad
Mãnãstireanu, a menþionat, tot într-o conferinþã de
presã, cã „tot ce a fost gãsit în depozite a fost reþinut în
acele depozite. (...) Aºteptãm sã stabilim, pe baza do-
cumentelor care ne vor fi furnizate, de unde a provenit

marfa, cum a fost comercializatã mai departe ºi sã sta-
bilim trasabilitatea mãrfii implicate în dosarul de eva-
ziune fiscalã”. Reamintim cã toate aceste verificãri au
fost demarate în urma informaþiilor referitoare la exis-
tenþa la comercializare ºi în depozite a unor cantitãþi de
carne alteratã ºi cu termenul de garanþie depãºit. Car-
nea stricatã era trimisã cãtre abatoare pentru a fi proce-
satã ºi amestecatã cu alte produse, care ulterior au fost
puse în consum, respectiv a ajuns la o firmã de cate-
ring aparþinând soþiei unuia dintre membrii grupãrii,
pentru a fi preparatã ºi oferitã spre consum. În acest
caz, procurori DIICOT, împreunã cu ofiþeri de poliþie
judiciarã, au efectuat, miercuri, 102 percheziþii domi-
ciliare în 18 judeþe, în cadrul unor acþiuni vizând des-
tructurarea a douã grupãri formate din 80 de persoa-
ne, specializate în infracþiuni de evaziune fiscalã, spã-
lare de bani, punere în circulaþie de produse alterate,
trafic de influenþã. Prejudiciul preliminar estimat de-
pãºeºte 15 milioane de euro. Potrivit unui comunicat
al DIICOT, membrii grupãrilor achiziþionau prin inter-
mediul unor societãþi comerciale din România, în prin-
cipal, carne ºi ouã din state membre UE - Olanda,
Polonia, Marea Britanie, Germania - fãrã plata TVA,
apoi înregistrau livrãri fictive cãtre firme „fantomã”
din alte state comunitare, fraudând astfel statul.
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Condamnat joi la o pedeapsă pri-
vativă de libertate de 3 ani şi jumă-
tate, de către Tribunalul din Mun-
chen, pentru o fraudă fiscală de
peste 28 milioane euro, Uli Hoe-
ne ss  (61 de ani) , preşedintele
prestigiosului club german de fot-
bal Bayern Munc hen, a anunţat
printr-un comunicat că demisionea-
ză din funcţia deţinută şi renunţă la
a se mai adresa cu apel Curţii de
Casaţie, acceptând de facto execu-
tarea pedepsei. Procurorul Achim
Von Engel ceruse 5 ani de închi-
soare, întrucât „condiţiile unui
autodenunţ valid n-au fost reu-
nite”. În pofida susţinerii cvasiu-
nanime a suporterilor, jucătorilor şi
partenerilor economici ai clubului
bavarez, Uli Hoeness a luat o deci-
zie menită să-i salveze ce se mai
putea dintr-o imagine rău boţită.
„FC Bayern este opera vieţii mele
şi va rămâne pentru totdeauna. Voi
rămâne legat de acest club fantas-

MIRCEA CANŢĂR

Lacrimile târzii ale unui idol german
tic şi membrii săi de o altă manie-
ră, cât timp voi fi în viaţă. Mulţu-
mesc din inimă jucătorilor şi mem-
brilor FC Bayern pentru susţinerea
lor”. La anunţarea sentinţei a plâns.
El, idolul german, se prăbuşea de
pe soclu. Fusese adus în 1970 la
Bayern Munchen, dovedindu-se un
formidabil atacant. În 1974, 1975,
1976 clubul îşi adjudecă, şi graţie
lui, Cupa Campionilor (vechea de-
numire a Ligii Campionilor). Joacă
un rol major în succesul National-
mannschaft contra Olandei, în fi-
nala Mondialului din 1974. O acci-
dentare la genunchi îi pune prema-
tur capăt carierei de jucător în 1979,
permiţându-i dezvăluirea harului ad-
ministrativ. La 27 de ani era numit
managerul clubului Bayern Mun-
chen, care avea o cifră de afaceri
de 12 milioane mărci germane, din
care datoriile se duceau la 7 milioa-
ne. În prezent, Bayern este o an-
trepriză cu 500 de angajaţi, o cifră

de afaceri de 400 milioane euro,
clubul fiind cotat la 1,3 miliarde
euro. Datoriile sunt doar o tristă
amintire. Cu un palmares de invi-
diat, clubul a devenit de referinţă
în Europa – model de rigoare fi-
nanciară – reuşind şi aducerea lui
Pep Guardiola, în vara trecută,
transfugul de la Barca. Dacă în
Germania Bayern simbolizează di-
namismul unui Land trecut, în nu
mulţi ani, de la agricultură la high-
tech, în Europa succesele sunt tre-
cute în pas ivul Angelei Merkel.
Cancelarul care îl întâlnea frecvent
pe Uli Hoeness, consideră acum o
„decepţie” cele întâmplate, deşi
scandalul eclozase în aprilie anul
trecut. Uli Hoeness a spus euro-
penilor că disimularea Fiscului este
un sport la fel de răspândit pre-
cum fotbalul în Germania. În 2013,
pes te 24.000 de germani s -au
autodenunţat la Fisc. De trei ori
mai mulţi decât în anii precedenţi.

S-a întâmplat însă ceva: în 2012
Verzii şi social-democraţii au blo-
cat definitiv acordul care proteja în-
ţelegerea Germaniei şi Elveţiei pri-
vind exilaţii fiscali, scăpaţi de sub
urmărire penală. Uli Hoeness făcea
parte dintre aceştia. Bogatul om de
afaceri plătea în ultimii ani „50 de
milioane euro impozite Fiscului ger-
man”. Generos, deloc indiferent cu
fotbaliştii confruntaţi cu drame fa-
miliale, împrumutând chiar bani
Borussiei Dortmund, la ananghie,
supranumit „tata Tereza”, n-a ezi-
tat a duce Bayern Munchen la Shan-
ghai, pentru a ajuta concernul Sie-
mens în obţinerea unui important
contract în China. N-a avut prie-
teni şi mulţi conducători ai cluburi-
lor germane l-au suspectat de cum-
părarea de jucători de care clubul
nu avea nevoie. În 2000 l-a acuzat
pe Christoph Daum, antrenorul
echipei naţionale, că prizează co-
caină. Menţinerea la preşedinţia

mastodontului bavarez era aşadar
imposibilă după condamnarea anun-
ţată. Îi succedase lui Franz Becken-
bauer, în 2009, având susţinerea
acţionarilor şi sponsorilor Adidas,
Audi, Allianz, care posedau fiecare
8,3% din capital, în calitate de mici
acţionari. Aceştia nu puteau rămâ-
ne indiferenţi la sentinţa Tribunalu-
lui din Munchen. La fel Deutsche
Telekom, unul din principalii spon-
sori ai clubului. Decizia a fost luată
acum de Uli Hoeness. N-a mai cre-
zut în miracole. În 2002 fusese sin-
gurul supravieţuitor într-un accident
de avion. Deranj mare ş i pentru
CSU-ul bavarez, de care era foarte
apropiat.  În februarie a.c., când
s-a autodenunţat la Fisc şi a recu-
noscut public fapta, „Der Spiegel”
i-a consacrat cinci pagini, prezen-
tându-l drept un model pentru so-
cietate. Cade aşadar de pe soclu,
compatrioţii săi rămânând convinşi
de propria infailibilitate.

Claudiu Manda, preşedintele
PSD Dolj, le-a spus uneperiştilor
adunaţi în sala Operei Române Cra-
iova că sunt consideraţi „prieteni
şi colegi” în PSD şi că nu există
motive să se teamă unii de alţii.
„Ne-am făcut un angajament toţi
trei, şi domnul Bucur (n.r. - Iulian
Buc ur, preşedintele PC Dolj)  ş i
domnul profesor (n.r. – Gheorghe
Bică, preşedintele UNPR Dolj), că
ne vom bate ca această alianţă să
se lupte pentru cel mai mare scor
pe România la alegerile europarla-
mentare. E o ambiţie pe care vrem
să o demonstrăm şi eu cred că
avem şi foarte multe şanse să reu-
şim acest lucru”.

Olguţa către UNPR: „Aţi văzut
cam care este forţa PSD”

Preşedintele PSD Craiova, pri-
marul Lia Olguţa Vasilescu, i-a asi-

Liderii doljeni ai PSD, PC şi UNPR
ţintesc cel mai bun scor din ţară
la europarlamentare

UNPP Dolj a organizat, ieri, „Reuniunea anuală a aleşilor locali”, scopul fiind acela de
a analiza activitatea pe care partidul a avut-o anul trecut, precum şi programul pe viitor.
La reuniunea uperiştilor au fost prezenţi şi liderii locali ai PSD şi PC, care şi-au reînnoit
obiectivul de a scoate cel mai bun scor pe ţară la alegeri europarlamentare. Pe fondul
armoniei şi prieteniei, s-au aruncat totuşi şi câteva mici săgeţi...

gurat pe uneperişti că împreună vor
scoate cel mai bun scor din ţară la
alegerile europarlamentare. „Ne
aşteptăm la un scor foarte bun pe
municipiul Craiova. Aţi văzut într-o
c ampanie elec torală,  în c are
ne-aţi fost adversari, cam care este
forţa PSD. Şi o să vedeţi acum, ca
şi parteneri, că şi forţa noastră este
mult mai mare alături de dumnea-
voastră şi de PC. Sunt absolut con-
vinsă că municipiul Craiova va
scoate cel mai bun scor pe Româ-
nia la alegerile europarlamentare”,
a declarat Olguţa Vasilescu, care
este şi unul dintre vicepreşedinţii
PSD la nivel naţional.

Iulian Bucur către uneperişti:
„Nu e o reuniune a PC?”

Mai în glumă, mai în serios,
preşedintele PC Dolj, Iulian Bucur,
i-a catalog pe uneperişti drept ...tra-

seişti. Privind în sală, conservato-
rul a făcut următoarea remarcă:
„Pe foarte mulţi dintre dumnea-
voastră vă c unosc,  chiar la un
moment dat mă întrebam dacă nu
am greşit cumva sala, dacă nu e o
reuniune de la PC”. S-a oprit însă
după ce l-a auzit pe Gheorghe Bică
ripostând de pe scenă. „Exagerez
puţin, sigur domnul preşedinte are
dreptate ...”. Liderul PC a ţinut să
îi asigure apoi pe uneperişti că ...
„se lucrează foarte bine cu PSD-
ul”. Şi liderul uneperiştilor doljeni,
Gheorghe Bic ă, a simţit nevoia
să-şi asigure partenerii de alianţă
că partidul său este unul „loial” şi
„c orect”: „Noi suntem c orecţi.
Data trecută nu v-am votat, este
adevărat, dar acum, doamna pri-
mar, vă asigurăm că tot UNPR-ul
vă iubeşte”.

LAURA MOŢÎRLICHE

Dolj: S-a luat act de decesul USL
Două delegaţii „scurte”,  din partea social-demo-

craţilor ş i liberalilor doljeni,  conduse de liderii lor,
Claudiu Manda şi Mihai Voic u, au c onvenit ier i asu-
pra deznodământului de acum cunoscut: nu mai
există nic i USL Dolj.  Eventuale parteneriate politice
soc ial-democ rato-liberale, la nivelul structurilor ad-
ministraţiei publice loc ale,  pot rămâne în discuţie,
dar în temeiul altor protocoale, care urmează să f ie
încheiate. Dialogul purtat,  cu regretele de c ircum-
stanţă, a lăsat loc însă pentru viitoare runde de ne-
gocieri, dar cu avizul „centrului”. Chiar  dac ă iniţial
discuţiile păreau a avea doar un caracter explorato-
riu, s -a mers  mai departe, lăsându-se să se înţelea-
gă că toţi reprezentanţii liberalilor desemnaţi la c on-

ducerea unor servicii deconcentrate sunt predispuşi,
prin forţa împrejurărilor, la demitere, dacă nu îşi
dau demisia. Înţelegând situaţia delicată la nivelul
organizaţiei PNL Dolj, căreia trebuie să-i facă faţă,
deputatul Mihai Voic u a înc ercat o temporizare ino-
perantă, deoarece el însuşi a adus, în recente apari-
ţii public e, critici soc ial-democraţilor pentru des-
trămarea USL,  fără a menţiona relativ buna c olabo-
rare de la Dolj. Ca un paradox,  Klaus Iohannis, într-
un fel mărul disc ordiei,  afirmase c u o zi înainte că
timp de un an şi jumătate „USL a c ondus bine ţara”
şi nu exc lude o nouă colaborare după alegerile pre-
zidenţiale. Ceea ce măreşte dif icultatea înţelegerii
logicii politice a liberalilor.
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Dupã ce au amânat o datã
pronunþarea în dosar, ieri, judecã-
torii Curþii de Apel Craiova au
schimbat în totalitate sentinþa
pronunþatã de Tribunalul Dolj în
dosarul în care medicul ortoped
Dan Nelu Anuºca, de la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, a fost judecat pentru luare de
mitã. Iniþial, medicul a fost con-
damnat la 3 ani de închisoare cu
executare. Acum, Curtea de Apel
Craiova, aplicând prevederile Nou-
lui Cod penal, a dispus condamna-
rea lui Anuºca la 2 ani de închisoa-
re cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 4 ani. Ho-
tãrârea este definitivã.

Reamintim cã Dan Nelu Anuº-
ca, de 55 de ani, medic specialist
ortoped, angajat al Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
dar ºi profesor în cadrul Universi-
tãþii de Medicinã ºi Farmacie
(UMF) Craiova, a fost reþinut pe
16 octombrie 2012, pentru luare
de mitã în formã continuatã. Me-

O razie de amploare a fost or-
ganizatã, ieri, în Craiova, pentru
verificarea autoturismelor care
transportã persoane în regim de
taxi. Poliþiºti ai Biroului Rutier Cra-
iova, împreunã cu reprezentanþi ai
RAR Dolj, Biroului de Metrologie
ºi Primãriei Craiova au acþionat în
staþiile de taxi din municipiu, dar i-
au oprit pe ºoferi ºi în trafic. Oa-
menii legii au vrut sã verifice sta-
rea tehnicã a autoturismelor, exis-
tenþa documentelor necesare des-
fãºurãrii activitãþilor de taximetrie
ºi funcþionarea caselor de marcat.

Poliþiºtii Serviciului de Ordine
Publicã, împreunã cu jandarmi ºi
reprezentaþi ai Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj, au acþionat, în
cursul zilei de joi, pentru preveni-
rea ºi combaterea absenteismului
ºcolar precum ºi a faptelor antiso-
ciale comise în incinta ºi zona adia-
centã unitãþilor de învãþãmânt preu-
niversitar din Craiova,
dar ºi din judeþul Dolj.
În cadrul acþiunii, oame-
nii legii au verificat 300
de unitãþi de învãþãmânt
precum ºi peste 320 de
societãþi comerciale din
zona adiacentã  acesto-
ra. În urma controalelor,
16 persoane au fost
conduse la poliþie pen-
tru verificãri amãnunþi-
te. De asemenea, oame-
nii legii au constatat o
faptã de naturã penalã ºi
au aplicat peste 100 de
sancþiuni contravenþio-
nale în sumã de aproa-
pe 20.000 lei.

 În cadrul acþiunii, în
localurile de alimentaþie
publicã din zona centra-
lã a municipiului Craio-

Medicul Anuºca, condamnat definitivMedicul Anuºca, condamnat definitivMedicul Anuºca, condamnat definitivMedicul Anuºca, condamnat definitivMedicul Anuºca, condamnat definitiv
la 2 ani cu suspendare pentru luare de mitãla 2 ani cu suspendare pentru luare de mitãla 2 ani cu suspendare pentru luare de mitãla 2 ani cu suspendare pentru luare de mitãla 2 ani cu suspendare pentru luare de mitã

Poliþiºtii, în cãutarea chiulangiilor
în barurile de lângã ºcoli

va, au fost depistaþi 13 elevi din
cadrul mai multor unitãþi de învã-
þãmânt din Craiova, care absentau
nemotivat de la orele de curs. Au
fost informaþi directorii instituþii-
lor de învãþãmânt unde erau în-
scriºi elevii de cãtre inspectorul din
cadrul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj, participant la acþiune.

Tot pe parcursul acestor activitãþi,
în comuna Malu Mare a fost de-
pistat Florin Ozun, de 32 de ani,
din localitate, care a pãtruns în in-
cinta ªcolii Generale din Malu
Mare fãrã drept. Poliþiºtii l-au sanc-
þionat cu amendã în valoare de 500
lei în conformitate cu prevederile
Legii 61/1991 R.

160 de taximetriºti craioveni160 de taximetriºti craioveni160 de taximetriºti craioveni160 de taximetriºti craioveni160 de taximetriºti craioveni
sancþionaþi de poliþiºtisancþionaþi de poliþiºtisancþionaþi de poliþiºtisancþionaþi de poliþiºtisancþionaþi de poliþiºti

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
au fost controlate peste 400 de ta-
xiuri pe parcursul raziei. Au fost
aplicate 198 de sancþiuni contra-
venþionale, din care 160 taximetriº-
tilor, valoarea totalã a amenzilor fi-
ind de 35.200 lei. Pentru încãlcã-
rile legislaþiei rutiere constatate,
poliþiºtii au reþinut 7 permise de
conducere, 6 certificate de înma-
triculare ºi 4 seturi de plãcuþe cu
numere de înmatriculare. Astfel de
activitãþi vor continua ºi în perioa-
da urmãtoare, cupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Magistraþii Curþii de Apel Craiova
au soluþionat, ieri dupã-amiazã, ape-
lul medicului ortoped de la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
Dan Nelu Anuºca, condamnat pe fond
la 3 ani de închisoare cu executare
pentru luare de mitã. Instanþa a des-
fiinþat sentinþa Tribunalului ºi a dis-
pus condamnarea medicului la 2 ani

de închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare de 4
ani. Hotãrârea Curþii de Apel Craiova
este definitivã. Anuºca a fost trimis
în judecatã de procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj pentru cã
a cerut ºpagã unei paciente, fiind
prins în flagrant în timp ce primea
1.200 de lei de la sora acesteia.

dicul a fost prins în flagrant, în
timp ce primea 1.200 de lei drept
ºpagã de la sora unei paciente, dupã
ce cu o zi înainte se arãtase foarte
nemulþumit de cei 800 de lei pri-
miþi de la pacientã pentru efectua-
rea unei intervenþii chirurgicale de
specialitate.
Ofensat de suma
prea micã

Potrivit rechizitoriului întocmit
de procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, B. N. a depus
o plângere la Serviciul Judeþean An-
ticorupþie Dolj, femeia susþinând cã
medicul a pretins ºi primit suma
de 800 de lei de la sora ºi viitorul ei
cumnat, pentru efectuarea unei in-
tervenþii chirurgicale de specialita-
te. Denunþãtoarea a declarat cã sora
sa s-a internat la Clinica de orto-
pedie din cadrul Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova pe 15
octombrie 2012, întrucât avea ne-
voie de intervenþii chirurgicale la
ambele picioare, fiind sub îngriji-

rea medicalã a lui Dan Nelu Anuº-
ca, care o consultase anterior ºi
stabilise data internãrii. Pe 15 oc-
tombrie, dupã ce a internat-o ºi a
cazat-o în rezerva cu nr. 668,
Anuºca a mers în salon ca sã dis-
cute cu pacienta, B. M., ºi cu lo-
godnicul ei, detalii legate de inter-
venþia chirurgicalã. Medicul le-a
explicat celor doi cã trebuie sã su-
porte contravaloarea materialelor
medicale ce vor fi folosite (ºuru-
buri ce trebuie implantate în picioa-
re), valoarea acestora fiind de 400
euro. Cei doi l-au întrebat apoi pe
medic cât trebuie sã-i dea în afara
celor 400 euro, însã acesta a refu-
zat sã precizeze o sumã, spunând
cã el nu cere nimic. «În momentul
în care pacienta B. M. i-a dat
suma de 400 lei, inculpatul a de-
venit nervos, întrebând-o dacã „îl
ofenseazã”. În acel moment a in-
tervenit ºi martorul P. G. (n.r. –
logodnicul pacientei), care i-a mai
dat încã 400 lei, dupã care incul-
patul i-a întrebat pe cei doi dacã

aceastã sumã este tot ceea ce pot ei
oferi. Întrebându-l pe inculpat cam
care ar fi suma ce trebuie sã i-o dea,
pentru efectuarea intervenþiei, aces-
ta le-a replicat celor doi cã o astfel
de intervenþie costã în jur de 2.000
de euro. Dupã primirea banilor, in-
culpatul a pãrãsit salonul», au con-
semnat procurorii în rechizitoriu.
Iritatã de atitudinea medicului, pa-
cienta a vorbit cu sora ei sã-l de-
nunþe. În baza denunþului s-au fã-
cut demersurile necesare organizã-
rii flagrantului ºi interceptãrii con-
vorbirilor medicului. Astfel, pe 16
octombrie, când ar fi trebuit sã aibã
loc operaþia, denunþãtoarea a adus
1.200 lei (bancnotele fiind marcate
criminalistic) ºi a mai primit 400 de

euro de la anchetatori, cu toþi banii
la ea femeia oprindu-se direct la
salonul surorii sale, unde era ºi me-
dicul. Femeia i-a cerut scuze medi-
cului pentru atitudinea surorii sale,
i-a dat toþi banii pe care îi avea ºi pe
care echipa operativã, formatã din
ofiþerii anticorupþie ºi un procuror
de la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, i-a gãsit în buzunarul ha-
latului sãu.

Pe 7 mai 2013 a fost condam-
nat de judecãtorii Tribunalului Dolj
la 3 ani de închisoare cu executa-
re, inculpatul declarând apel, care
a fost soluþionat acum. Medicul îºi
desfãºoarã, în continuare, activi-
tatea la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova.
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Purimul este una dintre cele mai
importante sãrbãtori evreieºti fiind
celebratã în fiecare an în funcþie
de calendarul ebraic la a 14-a zi
lunii ebraice Adar, a doua zi dupã
victoria evreilor asupra duºmani-
lor. Atmosfera de bucurie, mesele
organizate în familie sau în cadrul
întregii comunitãþi, carnavalurile,
cadourile ºi bucatele tradiþionale
sunt cele care fac din Purim o sãr-
bãtoare aparte. Din punct de ve-
dere al semnificaþiei, Purimul co-
memoreazã eliberarea poporului
evreu din Imperiul Persan-Babilo-
nian antic dupã execuþia lui Haman
ºi în urma decretului reginei Este-
ra care duce la executarea celor
10 fii ai lui Haman.

Comunitatea evreilor din Craio-
va sãrbãtoreºte, la sfârºitul aces-
tei sãptãmâni, Purimul, anul 5774,
dupã calendarul iudaic. Atât mem-
brii comunitãþii, cât ºi invitaþii

acestora sunt aºteptaþi sã partici-
pe, astãzi, începând cu ora 17.00,
la Sinagoga din strada „Horezului”
nr. 5 la ceremonialul organizat cu
aceastã ocazie.

O scurtã istorie
Purimul este cea mai veselã sãr-

bãtoare iudaicã ºiare o semnifica-
þie istoricã aparte. Aceasta îsi are
originile la sfârsitul secolului V –
începutul secolului IV î.e.n ºi co-
memoreazã eliberarea poporului
evreu din Imperiul Persan-Babilo-
nian antic. Legenda spune ca îm-
pãratul Ahasveros îsi alege o nouã
soþie, pe Estera, nepoata lui Mor-
dechai, liderul evreilor din Babilon.
Primul ministru al împaratului,
Haman pune la cale un complot ºi,
furios pe Mordechai care nu se
închinã în faþa sa, cum o cerea
obiceiul, a pretins, în faþa împãra-
tului, cã întreaga comunitate evre-
iascã din imperiu trebuie extermi-

natã, considerând cã era singura
responsabilã de complot.

Astfel, Ahasveros condamnã
evreii la exterminare. Mordechai îi
cere Esterei sã intervinã ºi dupã ce
posteºte o zi, Estera îi cere împã-
ratului sã participe la o petrecere or-
ganizatã de ea în cinstea acestuia.
Împãratul onoreazã invitaþia Este-
rei, care îl invitã din nou sã petrea-
cã alte douã zile la rând. În cea de-
a treia zi, Estera face public com-
plotul primului-ministru Haman, iar
Ahasveros îl condamnã pe acesta
la moarte, anulând ordinul de ex-
terminare a poporului evreu.

„Sãrbãtorile evreieºti au în spa-
te niºte eroi formidabili din trecut
ºi niºte minuni. Evenimentele de
Purim, spre exemplu, se petrec în
Persia anticã, în jurul anului 3400
de la Facerea Lumii. Ziua de Pu-
rim, una a bucuriei, se însoþeºte ºi
de niºte prãjituri special fãcute cu
aceastã ocazie, prãjituri ce conþin
nucã ºi care au un aluat precum
cel de cozonac. Acestea reprezin-
tã pãlãria lui Haman”, a spus Cor-
neliu Sabetay, preºedintele comu-
nitãþii evreieºti din Craiova.

De Purim se oferã cadouri
între cei apropiaþi

Conform tradiþiei evreieºti, cu
aceastã ocazie se oferã cadouri

simbolice între cei apropiaþi. Tra-
diþia iudaicã spune cã Purimul se
va sãrbãtori chiar dacã toate cele-
lalte sãrbãtori vor dispãrea. Atmo-
sfera din zilele de Purim este una
de carnaval: toatã lumea poartã
mãºti, atât în timpul ceremoniei
religioase, cât ºi dupã aceasta. De-
numirea de Purim vine de la zaru-
rile care determinaserã data masa-
crului pregãtit de Haman. La masa
festivã se servesc prãjiturele în trei
colþuri umplute cu jeleu, nuci, mac,
miere ºi nuci numite „humãntaº”.
Ocazia este prilej de organizarea
unor carnavaluri, spectacole de
parodii ºi piese umoristice având

Potrivit autoritãþii locale, CNSC
a venit cu douã decizii complet di-
ferite în aceeaºi cauzã, la interval
de mai puþin de ºase luni. ”Deci-
ziile sunt contradictorii ºi întârzie
procedura de achiziþie, aducând
deservicii craiovenilor”, susþine
municipalitatea. În opinia Primã-
riei Craiova, CNSC a mai soluþio-
nat, în septembrie 2013, conte-
staþii depuse de SC Evobus Ro-

Primãria Craiova, în rãzboi cu CNSC
pentru licitaþia autobuzelor

Primãria Craiova a contestat în instanþã decizia prin care Consiliul
Naþional  de Soluþionare a Contestaþiilor a anulat licitaþia de cumpãrare

a autobuzelor pentru RAT Craiova.

mânia SRL– firmã care contestã
ºi acum licitaþia - când a dispus
continuarea procedurii de atribu-
iere. ”Cu toate acestea, la mai
puþin de ºase luni, CNSC dã o
decizie contrarã primei. (...) Pre-
zentarea acestor elemente în so-
luþionarea unei contestaþii sunt in-
acceptabile, vãdit tendenþioase ºi,
în fapt, constituie doar supoziþii
însuºite de cãtre CNSC fãrã nici

un suport real ºi juridic”, se aratã
într-un comunicat de presã al Pri-
mãriei Craiova.

Motorul Euro V,
motiv

de contestaþie
SC Evobus România SRL a re-

clamat existenþa unor diferenþe de
exprimare la indicarea cerinþei teh-
nice privind norma minim EURO
V cu tehnologie EEV. Primãria Cra-
iova susþine cã dotarea autobuze-
lor cu motor diesel, care sã înde-
plineascã norma minim EURO V
cu tehnologie EEV respectã direc-
tiva Uniunii Europene care preve-
de cã pot fi înmatriculate autove-
hicule ce îndeplinesc norma Euro
V ºi pe parcursul anului 2014, dar
nu mai târziu de 1 ianuarie 2015,
cu condiþia ca producãtorii sã facã
cunoscute stocurile de autovehi-
cule Euro V. De asemenea, autori-
tatea craioveanã susþine cã a men-
þionat chiar în documentaþia licita-
þiei ca autobuzele livrate sã fie do-
tate cu motor „minim Euro V”.

LAURA MOÞÎRLICHE

Caloriferele craiovenilor nu se
vor mai încãlzi o mare parte a
zilei. Conducerea SC Termo a
stabilit ca agentul termic sã fie
furnizat populaþiei pe o perioadã
mai scurtã întrucât ºi vremea a
început sã se mai încãlzeascã.
De ieri, gigacaloria se distribuie
locatarilor doar noaptea, ºi câteva
ore dimineaþa ºi seara. În restul
zilei, mai exact între orele 10.00
ºi 18.00, cãldura va fi sistatã. Cu
toate acestea, conducerea Termo

Cãldurã dupã program
îi roagã pe locatari sã nu închidã
robinetele de pe contoarele
termice ale blocurilor de locuinþe
pentru a preveni eventualele
anomalii în funcþionarea sistemu-
lui de distribuþie a energiei
termice. Potrivit bugetului acestui
an, aprobat în februarie de aleºii
locali, SC Termo ar urma sã
vândã în luna martie o cantitate
de 63.341 de gigacalorii, cea mai
mare parte cãtre blocuri.

LAURA MOÞÎRLICHE

ca subiect „Cartea Esterei”, se cân-
tã ºi se danseazã.

„Este un moment în care încer-
cãm sã evocãm evenimente care
s-au derulat în urmã cu mai bine
de 2.500 de ani. Este o sãrbãtoare
a bucuriei, a veseliei. În marile oraºe
se organizeazã carnavaluri, copiii
ºi adulþii poartã mãºti. Cu aceastã
ocazie, þinând cont cã se celebrea-
zã ºi venirea primãverii, pe masã
se pun fructe – smochine ºi citri-
ce – ºi prãjiturele speciale”, a ex-
plicat prof. univ. dr. Corneliu Sa-
betay, preºedintele comunitãþii
evreieºti din Craiova.

RADU ILICEANU
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Programul european
Erasmus+ a fost lansat,
la nivel european fiind alo-
cate peste 14 miliarde de
euro în acest scop. Anul
acesta, România va primi
50 de milioane de euro,
pentru 120.000 de tineri.
De program vor benefi-
cia douã milioane de stu-
denþi care vor avea posi-
bilitatea sã studieze în
strãinãtate. Burse vor
primi ºi 650.000 de uce-
nici ºi tineri care urmeazã cursuri de formare profesionalã. Aceºtia
vor primi burse ca sã studieze, sã urmeze cursuri de formare
sau sã lucreze în strãinãtate. Totodatã, 200.000 de studenþi mas-
teranzi care urmeazã un ciclu complet de studii în altã þarã vor
beneficia de garanþii sau împrumuturi, în vreme ce 800.000 de
profesori ºi formatori vor avea ºansa de a preda sau a urma
cursuri în strãinãtate.  Programul “Erasmus+” se va derula în
urmãtorii ºase ani.

Începe Programul
Erasmus+ !

Clubul Rotary Craiova
Probitas organizeazã, cu
sprijinul Asociaþiei Tine-
rii Maeºtri, cupa Rotary
Probitas la ªah. Concur-
sul destinat copiilor între
8 ºi 15 ani va avea loc în
perioada 29-30 martie ºi
are ca scop promovarea
ºahului în rândul craiove-
nilor. “Suntem încântaþi
cã îl vom avea alãturi de
noi pe unul dintre cei mai
buni ºahiºti români, marele maestru internaþional Constantin Io-
nescu. Pentru concurs nu se va percepe o taxã de participare,
iar premiile vor fi oferite de cãtre clubul nostru”, a declarat Se-
bastian Prioteasa, coordonatorul proiectului ºi membru al clu-
bului Rotary Probitas. Pãrinþii ºi copiii care vor sã obþinã mai
multe informaþii despre concurs pot suna la numãrul de telefon
0745.306.965 sau sã trimitã e-mail la office@rotaryprobitas.ro.

Concurs de ºah pentru
copiii din Craiova

ªcolile doljene mai au
la dispoziþie doar câteva
zile pentru a se înscrie în
competiþia pentru obþine-
rea certificatului de
“ªcoalã Europeanã”, ter-
menul limitã fiind 18 mar-
tie a.c. Competiþia este
organizatã de Ministerul
Educaþiei, iar la aceasta
se pot înscrie toate ºco-
lile care au fost sau sunt
implicate în programe
europene din domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale. Certi-
ficatul de “ªcoalã Europeanã” este valabil pentru o perioadã de
trei ani, dupã care ºcoala trebuie sã candideze din nou pentru a
reconfirma titlul obþinut. Sunt evaluate calitatea ºi coerenþa ma-
nagementului ºcolii precum ºi impactul pe care activitãþile deru-
late în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii orga-
nizaþionale a ºcolii. Pentru a participa la concurs, ºcolile trebuie
sã depunã un dosar care sã conþinã formularul de candidaturã
completat, un portofoliu ilustrativ, proiectul de dezvoltare insti-
tuþionalã, planurile manageriale anuale din ultimii patru ani, pre-
cum ºi avizul inspectoratului ºcolar. Lista unitãþilor de învãþã-
mânt declarate câºtigãtoare va fi publicatã pe siteul Ministerului
Educaþiei dupã data de 28 aprilie 2014.

Grupaj realizat de ALINA DRÃGHICI

18 martie - data limitã
pentru înscrierea în
competiþia naþionalã
“ªcoala Europeanã”

Luna martie, luna Franco-
foniei, sporeºte numãrul
activitãþilor dedicate Limbii
franceze ºi valorilor culturale
francofone. Printre artizanii
francofoniei, la loc de cinste
se aflã scriitorii, ei fiind cei
care fac Limba francezã sã
cânte, sã viseze, dar ºi sã
acþioneze pentru a instaura în
lume toleranþa ºi armonia.
Profesorii de Limba francezã
îºi ghideazã elevii spre
cunoaºterea spaþiilor franco-
fone, a mozaicului de culturi
cu rol în formarea unui profil
cultural ales ºi în þeserea
unor relaþii umane nobile.
Cercurile de lecturã, devenite
o tradiþie în Dolj, îºi intensifi-
cã activitatea în aceastã lunã
a sãrbãtoririi francofoniei, a
mozaicului de culturi cu rol
în formarea unui profil
cultural ales ºi în þeserea
unor relaþii umane mobile.
Cercurile de lecturã, devenite
o tradiþie în Dolj, îºi intensifi-
cã activitatea în aceastã luna
a sãrbãtoririi francofoniei,
care culmineazã cu ziua de
20 Martie. Printre ºcolile
implicate, amintim câteva
care au dat semnalul lecturii
francofone în ziua de 14
martie : ªcoala Gimnazialã
Periºor; Colegiul Tehnologic
Transporturi CFR. Scritorul
ales pentru început este Dany
Laferrière, dupã cum ne-a
declarat prof.dr Maria Tronea,
preºedintele de onoare al
filialei ARPF, Craiova.

MARGA BULUGEAN

Dany Laferriere s-a nãscut în Haiti, la Port-au-Prince, în data de 13
aprilie 1953. ªi-a petrecut copilãria Petit-Goave, spaþiu care îl va inspi-
ra când va emigra în Quebec, unde va semna primele sale texte. În
1991, primeºte Premiul Carbet pentru L’odeur du café (Mirosul cafe-
lei), în 1993, Premiul Edgar-Lespérance, pentru Le goût des jeunes
filles (Gustul tinerelor fete). În 2008, publicã la Editura Boreal cartea
Je suis un écrivain japonais (Sunt un scriitor japonez). Este încoronat
cu premiul Médicis pentru romanul L’énigme du retour, apãrut în 2009,
ºi cu Marele Premiu al cãrþii, la Montréal. În 2013, Dany Laferrière
este ales la Academia Francezã. Scrierile sale se bucurã de succes,
fiind traduse în numeroase limbi ºi apreciate de critica literarã.

Echipa EMMA,
coordonatã de
prof. dr. ing. Cos-
min Ionete ºi com-
pusã din studenþii
Marius Anghel,
Dan Eugen ºi Mã-
dãlin Mamuleanu
s-a clasat pe locul
secund la cursa
regionalã de selec-
þie pentru finala
europeanã a cupei
Freescale 2014,
care a avut loc la
Universitatea “Po-
litehnicã” Bucu-
reºti, în data de 7
martie 2014. În
urma acestui re-
zultat, echipa Facultãþii de Auto-
maticã, Calculatoare ºi Electro-
nicã a Universitãþii din Craiova va
participa la finala europeanã care
se va desfãºura între 29 ºi 30

O echipã studenþeascã de la
Facultatea de Automaticã, Cal-
culatoare ºi Electronicã, din ca-
drul Universitãþii din Craiova s-a

calificat la finala europeanã a
“The  Freesca le  Cup”  -  Cupa
Mondialã Freescale (fostã Moto-
rola) 2014.

aprilie 2014 la “Fraunhofer In-
stitute for Integrated Circuits
(IIS)” din Erlangen, cel mai mare
institut de cercetãri din Germa-
nia. Concursul, desfãºurat în do-

meniul sisteme-
lor embedded,
presupune dez-
voltarea unor
structuri ºi al-
goritmi pentru
o arhitecturã re-
alizatã pe o ma-
ºinã electricã
prototip. Pentru
realizarea pro-
iectului final vor
fi utilizate pa-
chete integrale
Freescale (ma-
ºinã electricã,
servomotoare,
camerã video,
placã de dezvol-
tare cu micro-

controller). Va fi desemnatã câº-
tigãtoare echipa a cãrei maºinã va
parcurge în cel mai scurt timp
un traseu predefinit.

ALINA DRÃGHICI
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GEORGE POPESCU Quo vadis, Domine?
„Lumea e aşa cum este şi ca dânsa sun-

tem noi”, glăsuia, sentenţios în intimitatea
pesimismului său funciar şi ca atare asumat,
Eminescu: un vers, faimos, intrat ireversibil
în memoria noastră în chipul unei apofteg-
me nu atât schopenhuariane, cât în rezo-
nanţă cu cinismul filosofiei post-socratice,
definind, în esenţă, condiţia umană în con-
textul unei lumi ce se refuză subiectului ei
considerat tare. Îmi evocă adevărul, cinic,
fireşte, al acestei axiome lirice eminesciene
reproşul, nu o dată acid, pe care mi-l aduc
unii familiari dar şi câţiva dintre cunoscuţi,
mai vechi ori mai noi: incapacitatea de a mă
mai regăsi în lumea prezentă. O lume, pe
dos,, aşa cum o descriam, cu ani în urmă,
într-o rubrică titrată întocmai.

Îmi recunosc, fireşte, inadecvarea. Mai
mult, dereglările, masive şi funeste, derapa-
jele şi deraierile de la convenţii ce-au dat,
totuşi, un reazem de stabilitate istoriei aces-
tei lumi au atins, îmi pare, în ultima vreme,

zone ale unei lipse de măsură într-atât încât
nu mai rezistă nicio probă a logicii elemen-
tare: nici certitudinea lui 2+2 (de care vor-
bea, cu o ironie tragică Nicolae Steinhardt),
nic i identitatea culorilor,  din moment ce
negrul e… alb. Îndeosebi atunci când el e
dictat, de Fratele Cel Mare, ipostaziat, cum
o fi, în Unchiul Sam ori în Babuşka Ivan.
Un unchi, Sam sau mai convingător John
Smith, protagonistul orwellian din celebra
sa utopie neagră 1984.

Un argument în plus – al răsturnării, ca
metaforă a „dosului” – ni-l oferă cu o gene-
rozitate încă mai intrigantă instabilităţile ge-
opolitice, sociale, etice şi psihologice chiar
în care trăim. Pacea, atât de des şi orgolios
invocată şi slăvită, nu prea există: războaie
sunt pretutindeni în lume şi e suficientă o
ocheadă pe o hartă haşurată cu conflicte
deschise c a să ne punem mâinile în cap,
atunci când altceva mai bun nu prea avem
de făcut.

Sedus şi, ulterior, înrobit de spectrul se-
cularizării, omul, modern, în sensul spino-
zian şi nietzschean al termenului, e, azi, or-
fan de zei Şi de dumnezeire, în pofida ardo-
rii cu care e decretată şi afişată credinţa, ori
tocmai din cauza risc ului pe care tentaţia
ideologizării ei, după decesul celor pretins
umaniste.

Jandarmul există, oricât nu ne-am dori şi
oricât am refuza să acredităm o teză de esen-
ţă conspiraţionistă. Libertatea însăşi poartă,
cu o discreţie cârtitoare, un zălog al iluziei.
Există, în natura umană, un elan al distruge-
rii, pare-se mai puternic şi mai activ decât
cel al construcţiei. Că actul demolator îl pri-
veşte pe celălalt, această pretenţie ignoră
tocmai elementara dialectică a alterităţii. Căci
celălalt sunt eu (o intuise zănaticul Rimbaud)
nu mai are nicio relevanţă pentru cine se lasă
prins irepresibil în cercul vicios al gâlcevii
şi al confruntării cu orice preţ. Cineva, un
gânditor vestic contrar modei şi modelor,

avertizează că înţelepţii atenieni îşi fixaseră
ca ţel suprem deprinderea normelor din na-
tura pe care o contemplau în acest sens. Cu
ştiinţa, modernă, cum altfel, cu Descartes
şi Bacon, condiţia omului ca subiect – al
propriei istoriei – s-a inversat: pe dos, adică,
faţă de grecii sapienţiali. Natura nu trebuie
imitată, ci studiată spre a-i sustrage legităţi-
le şi a o supune. Aserţiune în care cine nu
recunoaşte elanurile lozincarde ale mai tutu-
ror instanţelor imperiale şi actanţelor dicta-
toriale din ultimele patru secole?

Quo vadis, Domine? – se spune că îl inte-
roga Sf. Petru, fugind din şi de Roma, pe
Iisus care i se arătase pe cărare. Parabola
evanghelică îşi are sensul ei supra-textual de
o actualitate imensă. Şi poate că nu „Înapoi,
pe Cruce” e soluţia mântuitoare, ci măcar
înapoi la nişte reguli, ale Naturii încă de sal-
vat, şi la cumpătarea aceea din care tradiţia
orală, plină de înţelepciune, ne mai oferă, încă,
atâtea exemple, ca punţi salvatoare.

Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

Proiectul s-a dovedit a fi un real succes, astfel că numeroşi studenţi craioveni au
răspuns pozitiv la această iniţiativă. Chiar de la prima întâlnire, participanţii s-au
adaptat foarte uşor şi au interacţionat rapid cu membrii Face Act. Emoţiile şi-au
făcut apariţia, însă prin exerciţiile coordonatoarei Mirela Găman, studenţii s-au cu-
noscut mai bine şi au aflat câteva din tainele teatrului. “Exerciţiile din cadrul wor-
kshop-urilor au avut ca elemente comune cunoaşterea, comunicarea, provocarea,
dezvoltarea personală şi capacitatea de a se integra uşor într-un grup. S-au susţinut
cursuri practice de autocunoaştere şi dezvoltare a laturii sociale şi artistice a studen-
ţilor din cadrul mai multor universităţi din Craiova. Cursurile au ca scop principal
stimularea interesului tinerilor pentru cultură,artă, pentru ceea ce se întâmplă în
spatele scenei, respectul pentru actor şi dragostea pentru teatru. Coordonatoarea
proiectului, actriţa Mirela Găman a fost încântată de modul în care a decurs primul
curs din cadrul acestui proiect. Întâlnirile vor continua în zilele de marţi şi joi, de la
ora 18 până la sfârşitul lunii iunie, în sala mare a Casei de Cultură a Studenţilor
Craiova, fiind alteptaţi să participe toţi tinerii dornici de provocări şi experienţe noi.

ALINA DRĂGHICI
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 Casa de Cultură a Studenţilor în parteneriat cu Universitatea din Craio-
va şi Asociaţia Craiova Capitală Culurală Europeană desfăşoară proiectul
„Educaţie prin teatru”, implementat de trupa de teatru „FaceAct”, coordo-
nată de actriţa Mirela Găman.

Un nou week-end de
poveste la Teatrul pentru
Copii şi Tineret “Colibri”!

Prichindeii sunt invitaţi astăzi, de la ora 18.00, la spectacolul
Răţuşca cea urâtă, de Hans Christian Andersen, în regia lui To-
dor Valov, cu scenografia realizată de Stefka Kyuvlieva, pe muzi-
ca Elenei Metodieva. În distribuţie îi regăsim pe actorii: Oana
Stancu, Emanuel Popescu, Alla Cebotari, Ionica Dobrescu, Adri-
ana Ioncu, Iulia Cârstea, Rodica Prisăcaru, Mugur Prisăcaru,
Daniel Mirea.

A doua zi, duminică, 16 martie, începând cu ora 11:00, scena
este a reprezentaţiei Sarea în bucate, după Petre Ispirescu, sce-
nariul şi regia îi aparţin lui Valentin Dobrescu. Scenografia este o
creaţie semnată Mihai Pastramagiu, iar muzica îi aparţine lui Alin
Macovei-Moraru. Povestea plină de tâlc este dăruită publicului
de actorii: Ionica Dobrescu, Oana Stancu, Adriana Ioncu, Iulia
Cârstea, Cosmin Dolea, Mugur Prisăcaru, Daniel Mirea.

ALINA DRĂGHICI
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Gulnara Karimova, fost diplomat,
femeie de afaceri ºi cântãreaþã, sub nu-
mele de scenã Googoosha, arestatã la
Taºkent la 17 februarie a.c., a mai pri-
mit o veste proastã: la 12 martie a.c.,
Ministerul Public al confederaþiei a
anunþat punerea sechestrului pe suma
de 800 milioane franci elveþieni (peste
650 milioane euro). Justiþia elveþianã a
rãspuns unei comisii rogatorii propuse
de Suedia. Plecându-se de la un comi-
sion de 220 milioane euro vãrsat de
operatorul telefonic suedez Teliasone-
ra pentru intrarea pe piaþa uzbekã. Doi
resortisanþi uzbeci legaþi de Gulnara
Karimova au fost arestaþi în Elveþia în
vara lui 2012. Au fost eliberaþi la mij-
locul lunii octombrie, contra unei cauþiuni.
La acea datã, fiica preºedintelui uzbek era
protejatã de imunitate diplomaticã, fiind
ambasador al þãrii sale la ONU. Instalatã la
Kologni, cartierul ºic din Geneva, într-o vilã

care costa 14,5 milioane euro, Gulnara Ka-
rimova controla sectorul de hidrocarburi
din þara sa prin societatea Zeromax, cu
sediul în cantonul Zoung. Prin pierderea
postului sãu, fiindcã la 9 iulie 2013 guver-

nul uzbek a informat Elveþia despre
acest lucru, Ministerul Public din
cinfederaþia helvetã îi pregãteºte o
anchetã penalã fiicei preºedintelui,
pentru bãnuiala de spãlare de bani.
Fostã partenerã a lui Gerard De-
pardieu într-un clip, ea a abando-
nat în garajul sãu un Benthley ºi un
Mercedes SLK. ªi sora ei, Lola Ka-
rimova Tilliaeva, trãieºte la Gene-
va, într-un cartier de lux, Vandoe-
vres, într-o proprietate ce valorea-
zã 35 de milioane de euro. Dar cele
douã surori nu-ºi vorbesc de mai
multã vreme. Ministerul Public al
confederaþiei a anunþat declanºarea
unei noi anchete în strãinãtate, la

solicitarea Suediei ºi Franþei. Unele pro-
prietãþi ale fostei prinþese uzbece se aflã
în Ille-de-France ºi Coasta de Azur. Me-
sajul Elveþiei este clar: astfel de persoane
nu sunt binevenite pe malul lacului Leman.

Un numãr total de 57 de
nave ºi 48 de avioane din 13
þãri cautã avionul de tip
Boeing 777 al companiei
Malaysia Airlines dispãrut la
8 martie, cu 239 de persoane
la bord, aceasta fiind cea
mai amplã operaþiune de
cãutare de pânã acum, dupã
cum au informat ieri autori-
tãþile, relateazã EFE. Minis-
terul Afacerilor Externe al
Coreei de Sud a anunþat ieri
cã va trimite douã avioane
militare pentru a se alãtura
operaþiunilor de cãutare ce
se desfãºoarã în Marea
Chinei de Sud, strâmtoarea
Malacca ºi Marea Andaman.
Autoritãþile malayeziene nu
au putut încã stabili ce s-a
întâmplat cu avionul ºi
cerceteazã toate pistele.
Avionul care efectua cursa
MH370 a decolat din Kuala
Lumpur sâmbãtã la ora
localã 00:41 (16.41 GMT,
vineri) ºi urma sã ajungã la
Beijing la ora 06:30, însã a
dispãrut de pe radar dupã
aproape o orã, când se afla
deasupra mãrii, între coasta
de nord-est a peninsulei
malayeziene ºi sudul Vietna-
mului. Aparatul avea carbu-
rant pentru 7,5 ore de zbor.
Experþi ai Universitãþii de
ªtiinþã ºi Tehnologie a
Chinei au informat, ieri, cã
au detectat o activitate
similarã unui cutremur, pe
fundul mãrii, în apele dintre
Malayezia ºi Vietnam, care,
þinându-se cont de ora ºi
locul în care s-a înregistrat,
ar putea avea legãturã cu
dispariþia avionului. În altã
ordine de idei, cãutãrile au
fost extinse ieri la nivelul
Oceanului Indian, dupã ce
Casa Albã a citat „informa-
þii noi” care sugereazã cã
Boeingul 777 a continuat sã
zboare mai multe ore dupã ce
a dispãrut de pe radare. O
informaþie obþinutã de
agenþia Reuters susþine cã
datele de pe radarul militar
sugereazã cã avionul a
„deviat deliberat câteva sute
de mile de la curs”, cãtre
insulele indiene Andaman,
„amplificând suspiciunile
privind o neregulã”. Guver-
nul malayezian susþine cã nu
poate confirma informaþia.
Reuters citeazã surse anoni-
me ºi nu precizeazã ce radar
militar este la originea
informaþiei, relateazã CNN.
În baza acestor noi date,
Vietnamul a retrogradat de
la „urgent la normal”
nivelul operaþiunilor de
cãutare a Boeingului 777 pe
care le efectueazã, conside-
rând cã acesta ar putea fi în
cu totul altã zonã decât unde
se credea pânã acum.

ªTIRI

Avionul Malaysia
Airlines dispãrut,
cãutat de 57
de nave ºi 48
de avioane, inclusiv
în Oceanu Indian

Statele Unite „studiazã” cererea
liderilor ucraineni de a trimite spri-
jin militar ºi armament, au decla-
rat responsabili americani, respin-
gând informaþiile potrivit cãrora
solicitarea Kievului ar fi fost deja

Washingtonul „studiazã” cererea de
ajutor militar pentru Ucraina

Agenþia Naþionalã de Securitate (NSA)
a SUA a dezvoltat programe informatice
de tip malware, pe care le utilizeazã la sca-
rã foarte largã pentru a pirata date din mi-
lioane de calculatoare, potrivit unor docu-
mente transmise de Edward Snowden ºi
publicate miercuri pe site-ul revistei onli-
ne Intercept de cãtre fostul jurnalist al
„The Guardian” Glenn Greenwald. Con-
form acestor documente, NSA, ale cãrei
activitãþi de supraveghere constituie ob-
iectul unor dezvãluiri, a implantat în mili-
oane de calculatoare programe informati-
ce de tip malware care îi permit sã extra-
gã date de reþele telefonice ºi de Internet
din strãinãtate. Aceste programe, destina-
te iniþial pentru câteva sute de þinte ale cã-
ror comunicaþii nu puteau fi supraveghea-
te prin mijloace tradiþionale, au fost extin-
se la o „scarã industrialã”. Aceastã colec-
tare automatã de date - printr-un sistem
denumit Turbine - îi permite NSA sã re-
curgã mai puþin la informaþiile culese din
surse umane (spionaj). Operaþiunile au fost

Noi dezvãluiri marca Snowden: NSA utilizeazã
la scarã foarte largã programe de tip malware

refuzatã de Washing-
ton. Potrivit unor res-
ponsabili din adminis-
traþia Obama, Ucrai-
na ar dori sã obþinã
de la Washington
arme ºi muniþii, dar ºi
sprijin în materie de
informaþii. „Exami-
nãm cererile formu-
late”, a declarat pen-
tru AFP un responsa-
bil al Pentagonului
care a vorbit cu con-

diþia anonimatului. Cererea autori-
tãþilor ucrainene a fost fãcutã în
timpul vizitei primului-ministru
ucrainean, Arseni Iaþeniuk, în Sta-
tele Unite. Între timp, Rusia orga-
nizeazã manevre militare în regiu-

nea Rostov-pe-Don, în apropiere
de graniþa cu Ucraina. Aproxima-
tiv 4.000 de paraºutiºti, 36 de
avioane ºi aproximativ 500 de ve-
hicule participã la aceste exerciþii,
potrivit agenþiei de presã Itar-Tass.
În plus, Rusia a mobilizat în Bela-
rus, mai exact pe aerodromul mi-
litar din oraºul Bobruisk, avioane
de vânãtoare SU-27 ºi cargouri mi-
litare, a anunþat printr-un comuni-
cat Ministerul rus al Apãrãrii, citat
de RIA Novosti, în pagina electro-
nicã. „La 13 martie, ºase avioane
de vânãtoare SU-27 ºi trei cargouri
militare ruseºti cu personal navi-
gant ºi tehnicã adecvatã alocate
Regiunii militare vest (Rusia) au
fost transferate pe aerodromul mi-
litar din Bobruisk, în regiunea Mo-

ghilev, conform acordului înche-
iat între Moscova ºi Minks privind
protecþia comunã la frontiera ex-
ternã a Uniunii Rusia-Belarus”, se
aratã în comunicat. Acesta este rãs-
punsul Moscovei la faptul cã douã
avioane NATO dotate cu radare
AWACS patruleazã de mai multe
zile în spaþiul aerian al Poloniei ºi
României. Acestea au pãrãsit
miercuri bazele Geilenkirchen, din
Germania, ºi Waddington, din Ma-
rea Britanie. Totodatã, ºase avioane
de vânãtoare americane F-16 din
cele 12 pe care Statele Unite ur-
mau sã le trimitã în Polonia au ate-
rizat, joi, la baza militarã Lask
(centru), iar sãptãmâna trecutã
americanii au trimis alte ºase
avioane F-15 în Lituania.

efectuate de la sediul NSA, în Maryland
(estul Statelor Unite), din Marea Britanie
ºi din Japonia. Agenþia britanicã pentru su-
praveghere GCHQ se pare cã a jucat un
rol important în aceste operaþiuni. În une-
le cazuri, NSA utilizeazã un pro-
fil fals de Facebook pentru a in-
fecta calculatorul þintã, cu sco-
pul de a avea acces la fiºiere.
Programul de tip malware, care
poate fi instalat în doar opt se-
cunde, poate de asemenea în-
registra conversaþii de la un mi-
crofon de calculator sau face
fotograf i i  cu  camera  web a
acestuia. Acest program de tip
malware existã din 2004, dar a
început sã fie utilizat la scarã
largã din 2010. Intervievat de
AFP, un oficial al NSA a amin-
tit  cã aceste operaþiuni erau
efectuate „exclusiv în scopuri
de contraspionaj sau de spionaj
în strãinãtate, pentru misiuni

naþionale sau ministeriale ºi nimic altce-
va”. Este vorba despre un prim document
publicat de Greenwald de când lucreazã
în cadrul grupului First Look Media, lan-
sat de Pierre Omidyar, fondatorul eBay.
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CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN
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Filmele din perioada 14.03 - 16.03.2014

Filmele din perioada
14.03 - 20.03

Ruleazã la orele:
16:00; 18:00; 20:00
Gen film: Comedie,
Dramã
Cu: Vera Farmiga,
Mark Strong,
Tim Plester
Regizor: Nae Caranfil

Domniºoara
Christina

Ruleazã la orele:
14:00
Gen film: Dramã
Cu: Ioana Anastasia
Anton, Maia Morgen-
stern, Tudor Istodor,
Anastasia Dumitrescu
Regizor: Alexandru
Maftei

CLOSER TO THE MOON

Ruleazã la orele: 19:00; 21:30

“DL.PEABODY ªI SHERMAN” 3D

Ruleazã la orele:  12:00

   “DRAGOSTEA E CHIMIE
NU MAGIE”

Ruleazã la orele: 14:00

“300: ASCENSIUNEA UNUI
IMPERIU”

Ruleazã la orele: 16:30

Filmele din perioada
17.03 - 20.03

“DL.PEABODY SI SHERMAN” 3D
Ruleazã la orele: 14:00

   “DRAGOSTEA E CHIMIE
NU MAGIE”

Ruleazã la orele: 16:30

“NEED FOR SPEED:
ÎNCEPUTURI” 3D

Ruleazã la orele: 19:00; 21:30

JOI - 20 martie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

09:00 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok

10:20 Kile, te omoarã cu zile
10:30 În linia întâi (R)
11:30 Sport plus (R)
12:20 Opinii fiscale
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Akzente
16:50 Zeul rãzboiului
18:10 Lozul cel mare
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 În linia întâi
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:10 Joi la 9
22:30 Biziday
23:20 Lumea modei
23:30 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
00:10 Uimitorul Jake
01:00 Cod galben de crimã
02:30 Dosar România (R)
03:20 Lumea modei (R)
03:25 Telejurnal (R)
04:15 Legendele palatului:

negustorul Lim Sang-ok (R)
05:25 Imnul României
06:00 Telejurnal Matinal

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Drumul succesului
08:00 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã
08:35 Legendele palatului:doi

bãrbaþi pentru o soartã
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Academicienii
11:10 De la Dinescu… citire!
12:30 Cãlãtorii în lumea teatrului

cu George Banu
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Pescar hoinar
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 D’ale lu’ Miticã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Trandafirii sãlbatici
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal TVR2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Iluzia cea mare
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 Battlestar Galactica
00:55 Concertele Festivalului

George Enescu
01:45 Poate nu ºtiai
02:45 Televiziunea, dragostea

mea
03:35 Jurnal de front
04:30 Mistere ºi conspiraþii
05:20 Mesager
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

07:30 Îþi prezint un prieten
09:15 Domestic
10:45 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
12:30 O chema Sarah
14:10 Rãmâi cu mine
14:45 Cãþelul detetectiv
16:20 Paul. Un extraterestru

fugit de-acasã
18:05 Loviturã cu efect
20:00 Balena ucigaºã
21:25 Stãpânii strãzilor: Ucigaºul

de poliþiºti
23:00 Killing Time
00:40 Urzeala tronurilor
01:35 Camarazi de rãzboi
02:30 Resident Evil: Rãsplata

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Povestea lui Audrey

Hepburn (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Povestea lui Brooke

Ellison
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
21:30 O sãptãmânã nebunã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 Spion pe cont propriu
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 I Like IT (R)
03:00 Promotor (R)
03:30 Apropo Tv (R)

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O nouã viaþã (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 O nouã viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 FriendZone
00:00 O nouã viaþã (R)
01:00 Regina (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
03:15 Cancan.ro (R)
03:45 FriendZone (R)
04:15 Regina
05:30 O nouã viaþã (R)

08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

09:00 Dilemele vârstei (R)
10:00 Earl (R)
11:00 Men of a Certain Age (R)
12:00 Aventurile lui Jackie Chan
12:30 La Mãruþã
14:00 Promotor (R)
14:30 Zoom în 10
14:45 Earl
15:45 Men of a Certain Age
16:45 La bloc (R)
17:45 Prietenii tãi (R)
18:45 Dilemele vârstei
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Avocatul diavolului
00:45 Fãrã ruºine
01:30 Boston Legal
02:15 Avocatul diavolului
04:15 Fãrã ruºine (R)
05:00 Boston Legal
05:45 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Next Star

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Hercule si regatul

disparut

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

08:00 Campionul

08:30 Vacanþã ºi terapie (R)

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:45 Vacanþã ºi terapie

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Suleyman Magnificul

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Prinþesa vampirilor (R)

02:45 WOWBiz (R)

04:15 Teo Show (R)

06:00 Poveste de familie

07:00 Ne-am trezit!

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

11:30 Ce gândesc femeile

(R)

12:30 Historia.ro (R)

14:00 Secrete de stil (R)

14:30 Râzi ºi câºtigi (R)

15:00 Click! (R)

16:00 Trãsniþi din NATO (R)

16:30 Ce gândesc femeile

17:00 Cireaºa de pe tort

18:00 ªtirile Prima TV

19:30 Râzi ºi câºtigi

20:00 Trãsniþi din NATO

20:30 Legenda vie

22:30 Click!

23:30 Trãsniþi din NATO (R)

00:00 Râzi ºi câºtigi (R)

00:30 Cireaºa de pe tort (R)

01:30 ªtirile Prima TV (R)

03:00 Legenda vie (R)

05:00 Click! (R)

06:00 Historia.ro (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Special: Bucuraþi-vã de

Fotbal!
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special: Bucuraþi-vã de

Fotbal!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

Extreme Rules
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro
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Anunþul tãu!
II Dadavici Bogdan-Sorin titular proiect, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj, de înca-
drare - fãrã Acord de mediu, pentru proiectul
“Ferma tãuraºi“ propus a fi amplasat în Muni-
cipiul Bãileºti, T232, P1, judeþul Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V,
între orele 9.00-14.00, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: www.arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 20.03.2014.
CONVOCATOR. Consiliul de Administratie al
S.C. COREAL SA., intrunita in data de
28.02.2014, a hotarat convocarea Adunarii Ge-
nerale Ordinare a Actionarilor in data de
14.04.2014, orele 10, in str. Mihai Viteazul, nr.
16A, mun. Craiova. La adunare vor avea drep-
tul de a participa si vota actionarii inregistrati la
data de referinta de 31.03.2014. Actionarii vor
beneficia de drepturile prevazute la art 7 si 13
din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM. Dreptu-
rile vor putea fi exercitate in termen de 15 zile
de la publicarea convocarii in M.O. Actionarii
pot participa la Adunare fie direct fie prin alte
persoane pe baza de procura speciala potrivit
reglementarilor CNVM. Formularele de procuri
speciale se gasesc la secretariatul societatii si
vor fi depuse pana in data de 11.04.2014. Punc-
tele inscrise pe ordinea de zi: - Prezentarea si
aprobarea Bilantului Contabil la 31.12.2013, a
Contului de Profit si Pierderi la 31.12.2013 si
anexele sale; - Prezentarea si aprobarea rapor-
tului Consiliului de Administratie pe anul 2013;
- Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori
pe anul 2013; - Prezentarea raportului Audito-
rului Financiar pe anul 2013; - Repartizare pro-
fit/pierdere; - Realegerea Comisiei de Cenzori
si Cenzori Supleanti; - Prelungirea contractului
de audit; - Aprobarea datei de 30.04.2014 ca
data de inregistrare conform dispozitiilor legii
297/2004. Materialele si documentele referitoa-
re la adunare pot fi consultate la sediul socie-
tatii din str. Mihai Viteazul, nr. 16A incepand cu
data convocarii. Informatii suplimentare se pot
obtine la numarul de telefon 0251413368, sau
fax 0251419702. In cazul in care AGOA nu este
statutara, aceasta va avea loc a doua zi in ace-
leasi conditii. SC COREAL SA Presedinte C.A.
Siclitaru Iulian.
Teatrul Naþional ”Marin Sorescu” Craiova or-
ganizeazã în data de 4.04.2014, la ora 10.00, la
sediul din str. A. I. CUZA nr. 11, concurs pentru
ocuparea unui post de Consilier juridic – re-
surse umane. Bibliografia ºi conþinutul dosa-
rului sunt afiºate la sediuil instituþiei. Înscrierile
se pot face pânã la data de 28.03.2014.Relaþii
la telefon: 0251/ 411.725.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCATOR. Consiliul de Administratie al
S.C. MAT S.A. Craiova ,cu sediul in b-dul Dece-
bal, nr. 111, intrunit in sedinta din data de
13.03.2014, in conformitate cu Legea 31/ 90,
modificata si republicata, CONVOACA: Aduna-
rea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data
de 29.04.2014, orele 1200 la sediul societatii pen-
tru toti actionarii inregistrati in Registrul Actiona-
rilor la sfarsitul zilei de 7.04.2014 considerata ca
data de referinta cu urmatoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportu-
lui de gestiune privind exercitiul financiar pe anul
2013 si descarcarea de gestiune a administrato-
rilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul
financiar al anului 2013; 2. Prezentarea Raportu-
lui Auditorului Financiar independent; 3. Discu-
tarea si aprobarea situatiilor financiare, respec-
tiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere
pe anul 2013, situatia modificarilor capitalului
propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date in-
formative, situatia activelor imobilizate si notele
explicative ale situatiilor financiare anuale, intoc-
mite pentru exercitiul financiar al anului 2013; 4.
Raportul anual pentru anul 2013 al Consiliului
de Administratie conform Regulamentului
C.N.V.M. nr. 1/2006. 5. Prezentarea, dezbaterea
si  aprobarea B.V.C.-ului pe 2014 si continua-
rea investitiilor deja incepute. 6. Aprobarea refe-
ratului nr. 71010/07.03.2014 prezentat de Servi-
ciul Contabilitate  privind rezultatele reevaluarii
imobilizariilor corporale “grupa constructii” efec-
tuata la 31.12.2013. 7. Aprobarea propunerii pri-
vind acoperirea pierderilor inregistrate in anii an-
teriori din rezerve reprezentand surplusul reali-
zat din rezerve din reevaluare, impozitate in anul
2013, conform prevederilor legale 8. Stabilirea
datei de 16.05.2014 ca data de inregistrare pen-
tru identificarea actionarilor asupra carora se
resfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor. 9. Imputernicirea Doamnei Degera-
tu Eftimia, consilier juridic, cu posibilitate de sub-
stituire, pentru a actiona pe seama societatii, a
efectua si indeplini toate formalitatile necesare
privind publicarea Hotararii Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al
Romaniei, partea a IV-a. Au drept de vot actiona-
rii inscrisi in Registrul Actionarilor pana la sfarsi-
tul zilei de 7.04.2014, considerata ca data de re-
ferinta. In cazul in care Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor nu intruneste conditiile nece-
sare desfasurarii in data de 29.04.2014, aceasta
urmeaza a se desfasura la aceeasi ora, in ace-
lasi loc si cu aceeasi ordine de zi in data de
30.04.2014. Materialele referitoare la Ordinea de
zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
impreuna cu formularul de procura speciala vor
fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societa-
tii intre orele 900-1500 si pe site-ul societatii. Actio-
narii reprezentand impreuna cel putin 5% din
capitalul social au dreptul: - de a introduce puncte

pe ordinea de zi a Adunarii Generale cu conditia
ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau
de un proiect de hotarare propus spre adoptare
de Adunarea Generala si - de a prezenta proiec-
te de hotarare pentru punctele incluse sau pro-
puse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Aduna-
rii Generale. Data limita pana la care actionarii isi
pot exercita drepturile mentionate mai sus este
stabilita la 10.04.2014, orele 1500. Fiecare actio-
nar are dreptul sa adreseze intrebari privind
punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Genera-
le pana cel tarziu data de 18.04.2014, orele 1500.
Societatea poate raspunde inclusiv prin posta-
rea raspunsului pe site-ul propriu la sectiunea:
”Noutati” Propunerile sau intrebarile actionari-
lor mentionati in alineatele precedente vor putea
fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii
de curierat la sediul societatii, mentionat mai sus,
cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule – PEN-
TRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2014.
Pentru identificarea persoanelor care adreseaza
intrebari sau fac propuneri, pentru completarea
ordinei de zi, acestia vor anexa solicitarii si copii
ale documentelor care sa le ateste calitatea de
actionar la data solicitarii. La Adunarea Genera-
la Ordinara a Actionarilor, actionarii pot participa
si vota personal sau pot fi reprezentati de catre
alte persoane pe baza unei procuri speciale.
Actionarii persoane juridice pot participa prin
reprezentantul legal pe baza unui document care
ii atesta aceasta calitate (de reprezentant legal
prin Act Constitutiv, extras/certificat constatator
emis de Registrul Comertului sau o alta autorita-
te competenta). Daca actionarul este reprezen-
tat de o alta persoana (alta decat reprezentantul
legal) reprezentantul va prezenta procura spe-
ciala, semnata de actionarul persoana fizica sau
reprezentantul legal al persoanei juridice, docu-
mentul oficial care atesta calitatea de reprezen-
tant legal al persoanei juridice si copie dupa ac-
tul de identitate. Dupa completarea si semnarea
acestora un exemplar original al procurii specia-
le va fi depus/expediat societatii astfel incat acesta
sa ajunga la societate pana la data de 25.04.2014,
orele 1600, sub sanctiunea pierderii exercitiului
dreptului de vot prin reprezentant in Adunarea
Generala conform prevederilor legii. Accesul
actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin
simpla proba a identitatii acestora. Informatii su-
plimentare se pot obtine zilnic intre orele 1100-
1400 la sediul societatii dupa data aparitiei pre-
zentului convocator in Monitorul Oficial al Ro-
maniei, partea a IV-a. Persoana de contact Ga-
vrila Mihaela, telefon: 0769251173. Prezentul
Convocator contine un numar de 6242 caracte-
re cu spatii si 5048 caractere fara spatii. PRESE-
DINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. DINU DANEL.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
U.J.C.C. DOLJ închiriazã spaþii în Craiova, str.
Unirii nr. 50, pretabil birouri, sediu firmã etc.
Relaþii la telefon: 0251/533.830; 0769/016.925.
CONVOCATOR. Consiliul de Administratie al
SC MAT SA Craiova, cu sediul in b-dul Dece-
bal, nr. 111, intrunit in sedinta din data de
13.03.2014, in  conformitate cu Legea 31/ 90
modificata si republicata CONVOACA: Adu-
narea Generala Extraordinara a Actionarilor
(A.G.E.A.) pentru data de 29.04.2014 orele 1400

la sediul societatii cu urmatoarea ordine de
zi: ·  Ratificarea hotararii Consiliului de Admi-
nistratie nr. 2/19.02.2014 de catre A.G.E.A.
privind: prelungirea liniei de credit in suma
de 7.000.000 lei deschisa la CEC Bank Su-
cursala Craiova pentru inca 12 luni cu urma-
toarele garantii: a) Ipoteca asupra imobilului
situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, com-
pus din teren intravilan in suprafata de 26028
mp si constructia C12/1, cu o suprafata con-
struita la sol de 24878 mp, inscris in C.F. a
localitatii Craiova sub nr. 25048, avand nr. ca-
dastral provizoriu nou 13931/1/1/2/1, proprie-
tatea SC MAT SA Craiova. Acest imobil este
ipotecat si cu rang II tot in favoarea CEC BANK
pentru un credit de investitii in suma de
1.740.000 lei, acordat catre SC MAT SA Craio-
va. Si - asupra teren intravilan, in suprafata
indiviza de 1037 mp din teren intravilan in su-
prafata de 1748 mp, ce face parte din corpul
de proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum ac-
ces, cu numar cadastral 13931/1/1/6 in su-
prafata totala de 6366 mp, reprezentand drum
de acces, situat in Craiova, b-dul Decebal nr.
111, judetul Dolj, proprietatea SC MAT SA Cra-
iova, conform actului de dezmembrare nr.522/
2010, BNP Papa Eugenia; si - asupra teren
intravilan, in suprafata indiviza de 168 mp din
teren intravilan in suprafata de 283 mp, ce
face parte din corpul de proprietate 7 (parcela
1-1/7 DR) drum acces, cu numar cadastral
13931/1/1/7 in suprafata totala de 1032 mp,
reprezentand drum de acces, situat in Craio-
va, b-dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, pro-
prietatea SC MAT SA Craiova, conform actu-
lui de dezmembrare nr. 522/2010, BNP Papa
Eugenia; b)  Ipoteca asupra imobilului situat
in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, compus din
teren intravilan in suprafata de 8415 mp si
constructia C12/3, cu o suprafata construita
la sol de 6432 mp, inscris in C.F. a localitatii
Craiova sub nr. 25048, avand nr. cadastral
provizoriu nou 13931/1/1/2/3, proprietatea SC
MAT SA Craiova. Acest imobil este ipotecat si
cu rang II tot in favoarea CEC BANK pentru
un credit de investitii in suma de 1.740.000
lei, acordat catre SC MAT SA Craiova. Si -
asupra teren intravilan, in suprafata indiviza
de 336 mp din teren intravilan in suprafata de
1748 mp, ce face parte din corpul de proprie-

tate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum acces, cu nu-
mar cadastral 13931/1/1/6 in suprafata totala
de 6366 mp, reprezentand drum de acces,
situat in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, jude-
tul Dolj, proprietatea SC MAT SA Craiova, con-
form actului de dezmembrare nr.522/2010,
BNP Papa Eugenia; si - asupra teren intravi-
lan, in suprafata indiviza de 54 mp din teren
intravilan in suprafata de 283 mp, ce face par-
te din corpul de proprietate 7 (parcela 1-1/7
DR) drum acces, cu numar cadastral 13931/
1/1/7 in suprafata totala de 1032 mp, repre-
zentand drum de acces, situat in Craiova, b-
dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea
SC MAT SA Craiova, conform actului de dez-
membrare nr. 522/2010, BNP Papa Eugenia;
c) Bilet la ordin in alb, fara protest, emis de
societate in favoarea CEC BANK SA. d)  Ga-
rantie reala mobiliara asupra conturilor curente
deschise de SC MAT SA Craiova la CEC BANK
SA Sucursala Craiova. imputernicirea domnu-
lui Popescu Gheorghe - director general al
societatii, identificat cu CI seria DX numarul
692532, eliberat de SPCLEP Craiova, la data
3.03.2010, CNP 1480309163272 pentru sem-
narea actului aditional de prelungire a con-
tractului de credit, a tuturor documentelor
necesare prelungirii acestuia, precum si pen-
tru avalizarea biletului la ordin drept garantie.
· Stabilirea datei de 16.05.2014 ca data de in-
registrare pentru identificarea actionarilor asu-
pra carora se resfrang efectele Adunarii Ge-
nerale Extraordinare a Actionarilor. Imputerni-
cirea Doamnei Degeratu Eftimia, consilier ju-
ridic, cu posibilitate de substituire, pentru a
actiona pe seama societatii, a efectua si inde-
plini toate formalitatile necesare privind publi-
carea Hotararii Adunarii Generale Extraordi-
nare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Ro-
maniei, partea a IV- a. · Au drept de vot actio-
narii inscrisi in Registrul Actionarilor pana la
sfarsitul zilei de 07.04.2014, considerata ca
data de referinta. · In cazul in care Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor nu in-
truneste conditiile necesare desfasurarii in
data de 29.04.2014, aceasta urmeaza a se des-
fasura la aceeasi ora,  in acelasi loc si cu ace-
easi ordine de zi  in data de 30.04.2014. Mate-
rialele referitoare la Ordinea de zi a Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor impreu-
na cu formularul de procura speciala vor fi
puse la dispozitia actionarilor la sediul socie-
tatii intre orele 900-1500 si pe site-ul societatii.
Actionarii reprezentand impreuna cel putin 5%
din capitalul social au dreptul: -  de a introdu-
ce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Gene-
rale Extraordinare cu conditia ca fiecare punct
sa fie insotit de o justificare sau de un proiect
de hotarare propus spre adoptare de Aduna-
rea Generala Extraordinare si - de a prezenta

proiecte de hotarare pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a Adunarii Generale Extraordinare. Data limi-
ta pana la care actionarii isi pot exercita drep-
turile mentionate mai sus este stabilita la
10.04.2014, orele 1500. Fiecare actionar are
dreptul sa adreseze intrebari privind punctele
de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ex-
traordinare pana cel tarziu data de 18.04.2014,
orele 1500. Societatea poate raspunde inclu-
siv prin postarea raspunsului pe site-ul pro-
priu la sectiunea: ”Noutati” Propunerile sau
intrebarile actionarilor mentionati in alineatele
precedente vor putea fi transmise in scris, fie
prin posta sau servicii de curierat la sediul
societatii, mentionat mai sus, cu mentiunea
scrisa clar, cu majuscule – PENTRU ADUNA-
REA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIO-
NARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2014. Pen-
tru identificarea persoanelor care adreseaza
intrebari sau fac propuneri, pentru completa-
rea ordinei de zi, acestia vor anexa solicitarii
si copii ale documentelor care sa le ateste
calitatea de actionar la data solicitarii. La Adu-
narea Generala Extraordinara a Actionarilor,
actionarii pot participa si vota personal sau
pot fi reprezentati de catre alte persoane pe
baza unei procuri speciale. Actionarii persoa-
ne juridice pot participa prin reprezentantul
legal pe baza unui document care ii atesta
aceasta calitate (de reprezentant legal prin Act
Constitutiv, extras/certificat constatator emis
de Registrul Comertului sau o alta autoritate
competenta). Daca actionarul este reprezen-
tat de o alta persoana (alta decat reprezen-
tantul legal) reprezentantul va prezenta pro-
cura speciala, semnata de actionarul persoa-
na fizica sau reprezentantul legal al persoa-
nei juridice, documentul oficial care atesta
calitatea de reprezentant legal al persoanei
juridice si copie dupa actul de identitate. Dupa
completarea si semnarea acestora un exem-
plar original al procurii speciale va fi depus/
expediat societatii astfel incat acesta sa ajun-
ga la societate pana la data de 25.04.2014,
orele 1600, sub sanctiunea pierderii exercitiu-
lui dreptului de vot prin reprezentant in Adu-
narea Generala Extraordinare conform preve-
derilor legii. Accesul actionarilor indreptatiti sa
participe la Adunarea Generala Extraordinare
a actionarilor este permis prin simpla proba a
identitatii acestora. Informatii suplimentare se
pot obtine zilnic intre orele 1100-1400 la sediul
societatii dupa data aparitiei prezentului con-
vocator in Monitorul Oficial al Romaniei, par-
tea a IV-a. Persoana de contact Gavrila Miha-
ela. Telefon: 0769251173. Prezentul convoca-
tor contine 8121 caracterecu spatii si 6837 ca-
ractere fara spatii. Presedintele Consiliului de
Administratie Ing. Dinu Danel.
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Staþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de Cercetare
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sãmânþã de porumbsãmânþã de porumbsãmânþã de porumbsãmânþã de porumbsãmânþã de porumb
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soarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºi

PerformerPerformerPerformerPerformerPerformer, lucernã,, lucernã,, lucernã,, lucernã,, lucernã,
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cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.
Informaþii suplimentareInformaþii suplimentareInformaþii suplimentareInformaþii suplimentareInformaþii suplimentare
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI
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LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
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Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

OFERTE SERVICIU
CAFE-BAR zonã centra-
lã angajeazã chelneriþã.
Telefon: 0763/271.274.

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor român
sau strãin pentru o aface-
re. În maxim 120 zile înce-
pe recuperarea banilor.
Telefon: 0762/278.639.

MEDITAÞII
Românã: recuperez
materia.  Telefon: 0770/
661.161.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Femeie serioasã 59 ani
fac menaj pentru familii se-
rioase, numai în Craiova.
Telefon: 0762/047.095.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonie-
rã în Bucureºti, b-dul Timi-
ºoara, sector 6, parter stra-
dal cu mobilã sau schimb
cu similar Craiova. Tele-
fon: 0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA , etaj.
III. Telefon: 0761/387.316.

Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Tele-
fon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 came-
re, în fostã casã naþionali-
zatã, zonã centralã, gaze,
curte, cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Telefon:
0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland Cra-
iova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu îm-
bunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea Bu-
cureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3 camere
semidecomandate 43 mp,
etaj 1 cu apartament 2 ca-
mere decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro. Te-
lefon: 0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
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 camere,
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 comercial, cadas-
tru. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Tele-
fon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã. Te-
lefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp, loca-
litatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 camere, în-
cãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craiova. Tele-
fon: 0788/452.733. Rog
seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, liva-
dã, vie, în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/953.397.

Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp în Se-
garcea, intravilan, cu ca-
dastru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele liceului).
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Tele-
fon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Coºo-
veni. Telefon: 0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþime
Centura de Nord, 15 E/mp.
Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lo-
tul de casã în spatele spi-
talului Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren Centu-
ra de Nord, 13 euro/mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdu-
re situatã în Ocnele Mari,
zona ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil, fa-
cilitãþi ºosea asfaltatã, apã,
posibilitate energie + alte
avantaje. Telefon: 0785/
336.241.

Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
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, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil. Te-
lefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500 Euro.
Telefon: 0763/690.698.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 ca-
mere decomandat, etaj l-
3. Telefon: 0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã Cala-
fat, cu garsonierã Craiova.
Telefon: 0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon: 0763/
690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ 2500
Euro negociabil. Telefon:
0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
TRACTOR U 683 DT,
4x4, an fabricaþie 2006,
puþin folosit. Telefon. 0249/
544.025.
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat Pa-
lilula, stare foarte bunã. Te-
lefon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/975.279.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând ªabloane imopri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BATISTE
toate mãrimile manuale.
Telefon: 0723/ 684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani cu
diagonala 30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de radio Se-
lena, Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Te-
lefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari,
inox veritabil - stazã perfec-
tã. Telefon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/ 452.233.
Vând rãsad cãpºuni so-
iurile Regina, Gorela ºi
Sengana din pepinierã
sau ghiveci. Preþ 7 lei fãrã
ghiveci, 9 lei cu ghiveci.
Telefon: 0733/832.532.



cuvântul libertãþii / 13sâmbãtã, 15 martie 2014 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 15 martie 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã polizor 250
x 20 x 25 mm, polizor (flex)
125 mm 850 W nou, cau-
ciucuri 155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Telefon:
0251/427.583.
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 anvelope
de iarnã (Michelin) pentru
Renault Megane 2. Tele-
fon: 0729/814.196.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon.
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie mo-
dern mare bine întreþinut.
Preþ 600 lei negociabil. Te-
lefon: 0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru dame,
confecþionate din pãr natu-
ral. Telefon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STUDIO
ºi BMB 232. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolo-
siþi, antiderapante, cãru-
cior copii modern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcu-
te dar nefinisate la cimitirul
Romaneºti, convenabil.
Telefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 ser-
tare, stare foarte bunã,
asigur garanþie 1 an. Te-
lefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, al-
bastru, roºu cu sau fãrã
þepi. Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit! Te-
lefon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/682.917.
Vând cãmãºi naþionale, cea-
suri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit locuin-
þe la un preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigila-
tã, televizor color diagona-
lã 30 cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Albalux,
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E 460,
500 Ron, Nokia 113, 80
Ron garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bu-
telie, aparat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mo-
chetã, haine din piele, ma-
ºinã de cusut, galerii sculp-
tate, 9 ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei, gar-
niþã de unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare foarte
bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.

Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã nea-
grã, schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/ 291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic han-
dicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.

Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr ªPALIERI de be-
ton pentru vie (nefolosiþi).
Telefon: 0784/791.257
Cumpãr aragaz de Satu
Mare, vechi dar funcþional.
Telefon: 0251/457.204.
CUMPÃR þeavã gard. Te-
lefon: 0766/450.175.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semideco-
mandat, Valea Roºie.
Telefon:0740/522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã). Te-
lefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu
centralã Craioviþa Nouã,
250 lei/ lunã.  Telefon:
0766/328.569.
Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906.

Ofer spre închiriere casã
2 camere + toate utilitãþile
pe strada Brestei (lângã
Facultatea de Sport). De
preferat familie. Telefon:
0769/477.662.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi). Tele-
fon: 0767/993.510.
Închiriez garaj maºinã în
bloc N 2 - Nicolae Titules-
cu colþ Grãdina Botanicã.
Telefon: 0721/640.039.
Închiriez sau vând loca-
þie pentzru cultivarea
cãpºunilor din solarii
suspendate. Telefon:
0762/278.639.
Închiriez apartament 2 ca-
mere ultracentral, ultralux,
toate dotãrile, internet, AC.
Telefon: 0762/109.595.
Garsonierã mobilatã et. 1/
5, Bucureºti – Vitan. Ex-
clus agenþie, 230 Euro /
lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu o
fatã, vârsta 24, ani pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.

Cadru medical fãrã vicii
caut sufletul pereche pen-
tru convieþuire, vârsta 55-
65 ani. Telefon: 0733/
748.576.
Doresc sã cunosc o
doamnã vãduvã drãguþã
realizatã cu sau fãrã obli-
gaþii între 50- 52 ani, pen-
tru o relaþie reciproc avan-
tajoasã. Telefon: OGCC/
HCBICB.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã se-
rioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0785/103.411; 0740/
895.691.

DIVERSE
Formãm Grup Pelerinaj
la Mãnãstiri ºi schituri cu
trenul. Telefon: 0723/
692.884; Dna. Tanþa sau
Dl. Costin, 0746/012.528.

PIERDERI
Pierdut CÂINE LUP zona
Brâncuºi. Ofer recompen-
sã. Telefon: 0251/599.514.
Pierdut Numãr Fiscal
DJ 0027029892. Se
declarã nul.
Pierdut Numãr Fiscal
DJ 0027021351. Se
declarã nul.
Pierdut 3 ATESTATE
DE PERSOANE MAR-
FÃ ªI TAXI pe numele
Stancu Gheorghe. Se
declarã nule.



14 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 15 martie 2014sp   rt
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

BUNDESLIGA – ETAPA A 25-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Augsburg –

Schalke.
Sâmbãtã: Dortmund – M’gladbach, Werder

– Stuttgart, Hoffenheim – Mainz, Braun-
schweig – Wolfsburg, Hertha – Hannover (toa-
te 16:30), Bayern – Leverkusen (19:30).

Duminicã: Hamburg – Nurnberg (16:30),
Frankfurt – Freiburg (18:30).

1. Bayern 68 10. Hoffenheim 29
2. Dortmund 48 11. Werder 28
3. Leverkusen 44 12. Hannover 26
4. Schalke 44 13. Frankfurt 26
5. Wolfsburg 39 14. Nurnberg 23
6. Augsburg 38 15. Stuttgart 20
7. Mainz 38 16. Hamburg 20
8. M’gladbach 36 17. Freiburg 19
9. Hertha 36 18. Braunschw. 17

LIGUE 1 – ETAPA A 29-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Reims –

Marseille.
Sâmbãtã: Lille – Nantes (17:30), Ajaccio –

Guingamp, Evian TG – Valenciennes, Nice –
Bastia, Rennes – Toulouse, Sochaux – Lorient
(toate 21:00).

Duminicã: Montpellier – Bordeaux (15:00),
Lyon – Monaco (18:00), Paris SG – St. Etienne
(22:00).

1. Paris SG 67 11. Lorient 36
2. Monaco 59 12. Nice 34
3. Lille 52 13. Montpellier 33
4. St. Etienne 48 14. Guingamp 32
5. Lyon 45 15. Nantes 32
6. Marseille 43 16. Rennes 31
7. Reims 42 17. Evian TG 30
8. Bordeaux 40 18. Valencien. 25
9. Toulouse 39 19. Sochaux 22
10. Bastia 37 20. Ajaccio 15

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 28-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Getafe – Gra-

nada.
Sâmbãtã: Levante – Celta (17:00), Rayo –

Almeria (19:30), Malaga – Real M. (21:00), Atl.
Madrid – Espanyol (23:00).

Duminicã: Elche – Betis (13:00), Barcelona –
Osasuna (18:00), Sevilla – Valladolid (20:00),
Sociedad – Valencia (22:00).

Luni: Villarreal – Bilbao (23:00).
1. Real M. 67 11. Celta 30
2. Atl. Madrid 64 12. Granada 30
3. Barcelona 63 13. Malaga 29
4. Bilbao 51 14. Elche 29
5. Villarreal 44 15. Osasuna 29
6. Sociedad 43 16. Getafe 27
7. Sevilla 41 17. Valladolid 26
8. Valencia 36 18. Almeria 26
9. Espanyol 36 19. Rayo 26
10. Levante 36 20. Betis 18

SERIE A – ETAPA A 28-A
Sâmbãtã: Verona – Inter (21:45).
Duminicã: Atalanta – Sampdoria (13:30), Li-

vorno – Bologna, Sassuolo – Catania, Cagliari
– Lazio, Milan – Parma (toate 16:00), Fiorentina
– Chievo, Genoa – Juventus (ambele 21:45).

Luni: Torino – Napoli (20:00), Roma – Udine-
se (22:00).

1. Juventus 72 11. Genoa 35
2. Roma* 58 12. Sampdoria 34
3. Napoli 55 13. Atalanta 34
4. Fiorentina 45 14. Udinese 31
5. Inter 44 15. Cagliari 29
6. Parma* 43 16. Chievo 24
7. Verona 40 17. Bologna 23
8. Lazio 38 18. Livorno 21
9. Torino 36 19. Catania 20
10. Milan 35 20. Sassuolo 18

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 30-A
Sâmbãtã: Hull – Man. City (14:45), Everton –

Cardiff, Fulham – Newcastle, Southampton –
Norwich, Stoke – West Ham, Sunderland –
Crystal P., Swansea – West Brom (toate 17:00),
Aston V. – Chelsea (19:30).

Duminicã: Man. United – Liverpool (15:30),
Tottenham – Arsenal (18:00).

1. Chelsea 66 11. Aston V.* 31
2. Liverpool* 59 12. Stoke 31
3. Arsenal* 59 13. Hull* 30
4. Man City*** 57 14. Swansea* 29
5. Tottenham 53 15. Norwich 29
6. Man. Utd* 48 16. Crystal P.* 27
7. Everton** 48 17. West B.* 25
8. Newcastle* 43 18. Cardiff 25
9. Southampton 42 19. Sunderl.***24
10. West Ham* 31 20. Fulham 21
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin, ***- trei jocuri mai puþin.

Sâmbãtã
Digi Sport 1
15:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

Energia Tg. Jiu – Potaissa Turda / 17:45, 20:15 –
FOTBAL – Liga I: „U” Cluj – Dinamo, Steaua –
Gaz Metan Mediaº / 23:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Atl. Madrid – Espanyol.

Digi Sport 2
14:00, 17:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor,

semifinale: VakifBank Istanbul – Eczacibasi Istan-
bul, Dinamo Kazan – Rabita Baku / 19:00, 21:00
– FOTBAL – Camp. Spaniei: Rayo – Almeria,
Malaga – Real Madrid.

Digi Sport 3
17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Stea-

ua CSM – CSM Oradea / 20:00 – POLO – Liga
Campionilor: CSM Digi Oradea – Radnicki / 21:00
– TENIS (M) – Turneul de la Indian Wells (SUA):
semifinale.

Dolce Sport
8:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Aus-

traliei (Melbourne): calificãri / 14:30, 16:45, 19:00
– RUGBY – Turneul celor 6 Naþiuni: Italia – An-
glia, Þara Galilor – Scoþia, Franþa – Irlanda.

Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Verona –

Inter.
Sport.ro
19:45 – FOTBAL – Camp. Olandei: Vitesse –

PSV Eindhoven.
GSP TV
17:00 – FOTBAL – Liga secundã englezã.
Eurosport
9:45, 10:45 – SCHI ALPIN – Cupa Mondia-

lã, la Lenzerheide, în Elveþia / 11:45 – SCHI FOND
– CM, la Falun, în Suedia / 12:30 – SCHI ALPIN
– CM, la Lenzerheide / 13:15 – BIATLON – CM,
la Kontiolathi, în Finlanda / 14:45, 17:00, 19:30
– FOTBAL – Camp. Angliei: Hull – Man. City,
Everton – Cardiff, Aston V. – Chelsea / 0:45 –
FOTBAL – CM Under 17, în Costa Rica: Italia –
Zambia.

Eurosport 2
8:00 – SNOOKER – Openul Mondial Haikou,

la Hainan, în China: semifinale / 13:00 – COMBI-
NATA NORDICÃ – CM, la Falun, în Suedia /
13:45 – SCHI ALPIN – CM, la Lenzerheide / 14:30
– SNOOKER – Openul Mondial Haikou: semifi-
nale / 16:30, 19:30 – FOTBAL – Camp. Germa-
niei: Dortmund – M’gladbach, Bayern – Lever-
kusen / 4:00 – FOTBAL – CM Under 17, în Costa
Rica: Germania – Canada.

TVR 1
15:00 – RUGBY – Cupa Europei pe Naþiuni:

Georgia – România / 16:15 – FOTBAL – Liga a
II-a: Rapid – CSMS Iaºi.

TVR 3
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Farul – Unirea

Slobozia / 17:00 – BADMINTON – Internaþio-
nalele României, la Timiºoara.

Duminicã
Digi Sport 1
12:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: „U”

Jolidon Cluj – CSM Bucureºti / 13:30, 16:00 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Atalanta – Sampdoria,
Milan – Parma / 18:00 – FOTBAL – Camp. Spa-
niei: Barcelona – Osasuna / 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Petrolul – Astra / 23:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Indian Wells (SUA): finala.

Digi Sport 2
15:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Montpel-

lier – Bordeaux / 17:00 – VOLEI (F) – Liga Cam-
pionilor, finala mare: VakifBank Istanbul/Eczaci-
basi Istanbul – Dinamo Kazan/Rabita Baku /
19:30 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Mobi-
telco Cluj – CSU Ploieºti / 21:45 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Genoa – Juventus.

Digi Sport 3
14:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor, finala

micã: VakifBank Istanbul/Eczacibasi Istanbul –
Dinamo Kazan/Rabita Baku / 16:00 – FOTBAL
– Camp. Italiei: Cagliari – Lazio / 18:00 – FOT-
BAL – Camp. Franþei: Lyon – Monaco / 20:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Gyor – Lar-
vik / 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Paris SG
– St. Etienne.

Dolce Sport
8:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Aus-

traliei (Melbourne): cursa / 13:30, 16:00 – FOT-
BAL – Camp. Italiei: Atalanta – Sampdoria, Mi-
lan – Parma / 18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Lyon – Monaco / 21:00 – TENIS (F) – Turneul
de la Indian Wells (SUA): finala.

Dolce Sport 2
21:30 – BASCHET NBA: Miami – Houston.
Eurosport
9:45, 10:45 – SCHI ALPIN – Cupa Mondia-

lã, la Lenzerheide, în Elveþia / 11:30 – BIATLON
– CM, la Kontiolathi, în Finlanda / 12:30 – SCHI
ALPIN – CM, la Lenzerheide / 13:15 – BIA-
TLON – CM, la Kontiolathi / 14:00 – SCHI AL-
PIN – CM, la Lenzerheide / 15:30, 18:00 – FOT-
BAL – Camp. Angliei: Man. United – Liverpool,
Tottenham – Arsenal / 21:45 – FOTBAL – CM
Under 17, în Costa Rica: Spania – Japonia.

Eurosport 2
8:00 – SNOOKER – Openul Mondial Hai-

kou, la Hainan, în China: finala / 11:00 – SÃRI-
TURI CU SCHIURILE – CM, la Falun, în Sue-
dia / 13:30 – SNOOKER – Openul Mondial
Haikou: finala / 16:30, 18:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: Hamburg – Nurnberg, Frank-
furt – Freiburg / 21:30, 1:00 – FOTBAL – CM
Under 17, în Costa Rica: Mexic – Columbia,
China – Nigeria.

TVR 3
12:00 – BADMINTON – Internaþionalele

României, la Timiºoara.

În mare formã în cam-
pionat, unde conduce de-
taºat, Benfica impresionea-
zã ºi în Europa League.
Lusitanii sunt foarte aproa-
pe de calificarea în sfertu-
rile de finalã ale competi-
þiei, dupã ce au repurtat o
victorie cu 3-1, joi seara,
pe terenul lui Tottenham,
la care Vlad Chiricheº nu
s-a aflat în lot, fiind în con-
tinuare accidentat.

Pe “White Hart Lane”,
trupa lui Jorge Jesus a
deschis scorul dupã o ju-
mãtate de orã, când Ro-
drigo l-a învins pe Hugo
Lloris cu o reluare la co-
þul lung, dupã o pasã de senzaþie a lui
Ruben Amorim.

Gazdele au ratat ºansa egalãrii în minu-
tul 49 prin Adebayor, care a ºutat mult pe
lângã poarta lui Oblak, dintr-o poziþie fa-
vorabilã, ºi au fost pedepsite. Cãpitanul
Luisao a înscris cu o loviturã de cap, în
urma unui corner.

Tottenham a început sã spere dupã o “di-
rectã” executatã impecabil de Eriksen (64),
dar “vulturii”, finaliºti sezonul trecut, au în-
cheiat socotelile cu ºase minute înainte de
final, când acelaºi Luisao a realizat „dubla”,

LIGA EUROPA – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Benfica a fãcut spectacol pe terenul lui „Spurs”,

Betis s-a impus surprinzãtor în derby-ul citadin cu Sevilla

cu un ºut violent din 6 metri, tot la capãtul
unei faze fixe, o loviturã liberã din lateral
stânga.  De 47 de ani nu mai reuºise vreo
echipã sã marcheze trei goluri pe “White Hart
Lane” în cupele europene.

Un avantaj de douã goluri a luat ºi Betis
în disputa cu rivala localã Sevilla, 2-0 chiar
în fief-ul acesteia. Un rezultat surprinzãtor,
în contextul în care verzii sunt ca ºi retro-
gradaþi din La Liga, unde ocupã ultimul loc,
la opt puncte de salvare.

Dacã în cazul Benficãi ºi al lui Betis mai
existã, totuºi, ceva suspans, Valencia ºi Lyon

par a-ºi fi asigurat prezenþa în
sferturi, dupã 3-0 în Bulgaria,
cu “surpriza” Ludogoreþ, res-
pectiv 4-1 “acasã” cu Plzen.

În rest, Mario Gomez, reve-
nit dupã o accidentare, a adus
o remizã preþioasã Fiorentinei în
derby-ul italian de la Torino, 1-
1 cu Juventus, iar Basel ºi Sal-
zburg au încheiat de asemenea
nedecis, 0-0 în Elveþia.

Încheindu-ne periplul euro-
pean al zilei de joi, victorii
scurte pentru Porto ºi Alkma-
ar, ambele pe teren propriu,
victime cãzându-le Napoli ºi
Anji Mahacikala.

Rezultatele ºi marcatorii
Ludogoreþ – Valencia 0-3 (Barragan 5,

Cartabia 33, Senderos 59; Cosmin Moþi nu
a jucat, fiind suspendat), Porto – Napoli
1-0 (J. Martinez 57), Basel – Salzburg 0-0,
AZ Alkmaar – Anji 1-0 (Johannsson 29
pen.), Lyon – Viktoria Plzen 4-1 (Fofana
12, 70, Lacazette 53, Mvuemba 61 / Hora-
va 3), Tottenham – Benfica 1-3 (Eriksen
64 / Rodrigo 30, Luisao 58, 84), Juventus
– Fiorentina 1-1 (Vidal 3 / M. Gomez 79),
Sevilla – Betis 0-2 (Leo Baptistao 15, Sal-
va Sevilla 77).

Returul e programat joia viitoare.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Dupã ce Carles Puyol ºi-a anun-
þat plecarea de pe “Camp Nou” la
finele sezonului, belgianul Vincent
Kompany (27 de ani) a fost plasat
în capul listei de achiziþii a catalani-
lor pentru campania de mercato din
varã.

Spaniolii de la Mundodeportivo
au notat, ieri, cã fundaºul cotat de
site-urile de specialitate la 35 de mi-
lioane de euro putea ajunge pe
“Camp Nou” din urmã cu doi ani.
Când Tito Vilanova a fost investit
în funcþia de antrenor principal,
Kompany era cu un picior pe “Camp

KompanyKompanyKompanyKompanyKompany, dorit din varã la Barcelona, dorit din varã la Barcelona, dorit din varã la Barcelona, dorit din varã la Barcelona, dorit din varã la Barcelona
Belgianul a fost în atenþia catalanilor ºi în 2012

Didier Drogba, fotbalist care a
împlinit în urmã cu doar trei zile vârsta
de 36 de ani, continuã sã fie unul dintre
cei mai curtaþi atacanþi din fotbalul
mondial. Cu o carierã fabuloasã în spate,
jucând pentru formaþii ca Olympique
Marseille ºi Chelsea, cu ultima reuºind
chiar sã câºtige cel mai important trofeu
intercluburi al planetei – Liga Campioni-

Nou”. Plecarea neaºteptatã a lui Se-
ydou Keita a fãcut însã ca Barcelo-
na sã se orienteze cãtre un jucãtor
care putea evolua ºi în linia media-
nã, aºa cã în Catalunia a ajuns Alex
Song.

Chiar dacã Vilanova a insistat
pentru Kompany, discuþiile între di-
rectorul Andoni Zubizarreta ºi agen-
tul belgianului s-au încheiat fãrã o
trecere a cãpitanului “cetãþenilor” la
Barcelona.

Fundaºul belgian a fost integra-
list în dubla manºã pierdutã de cetã-
þeni în faþa Barcelonei (1-4 la gene-

ral) în optimile de finalã din UEFA
Champions League. Chiar Kompany
a marcat singurul gol al englezilor.

Pânã sã aducã un fundaº central
în locul lui Puyol, catalanii i-au ofe-
rit un nou contract stoperului Marc
Bartra. Promovat de la echipa a
doua a catalanilor, fundaºul de 23
de ani va semna înþelegerea la înce-
putul sãptãmânii viitoare, a anunþat
site-ul oficial al Barcelonei. Cotat la
12 milioane de euro, Bartra va rãmâ-
ne în tricoul “blau-grana” pânã în
2017, având ºi o clauzã de reziliere
de 25 de milioane de euro.

Ajunge în Serie A?

Drogba, la mare cãutare ºi la 36 de ani

Seria I – Etapa a 10-a

Duminicã, ora 11:00: Juventus Piscu Vechi

– Victoria Basarabi, Viitorul Siliºtea Crucii –

Unirea Vela, Recolta Cioroiaºi – Viitorul Dobri-

dor, Recolta Seaca de Câmp – Gloria Catane,

Progresul Cipercenii Vechi – Dunãrea Negoi.

1. Cioroiaºi 21 6. Ciuperceni 12

2. Piscu Vechi 20 7. Negoi 9

3. Vela 18 8. Catane 7

4. Siliºtea Cr. 17 9. Dobridor 7

5. Basarabi 16 10. Seaca C. 4

LIGA A VI-A
Seria a II-a – Etapa a 12-a

Duminicã, ora 11:00: Recolta Mãceºu de Jos
– ªtiinþa Calopãr, Viitorul Valea Stanciului –
Aktiv Padea, Viitorul Gângiova – Viitorul Mã-
ceºu de Sus, Recolta Urzicuþa – A.F.C. Giurgi-
þa, Progresul Cerãt – Unirea Goicea, Triumf
Bârca – Dunãrea Gighera.

1. Bârca 28 7. Giurgiþa 15
2. Gighera 23 8. Padea 13
3. Goicea 22 9. Urzicuþa 12
4. Mãceºu J. 21 10. Gângiova 11
5. Mãceºu S. 18 11. Valea St. 10
6. Cerãt 16 12. Calopãr 3

Seria a III-a – Etapa a 12-a
Duminicã, ora 11:00: Unirea Câmpeni – Voin-

þa Puþuri, Viitorul Sadova – Luceafãrul Popân-
zãleºti, Atletico Zãnoaga – Avântul Pieleºti,
Unirea Dioºti – Energia Radomir, Flacãra Drã-
goteºti – Avântul Dobreºti, Torentul Secui –
Avântul Daneþi.

1. Radomir 26 7. Dioºti 16
2. Daneþi 25 8. Puþuri 15
3. Dobreºti 24 9. Câmpeni 10
4. Sadova 19 10. Secui 8
5. Pieleºti 17 11. Drãgoteºti 4
6. Zãnoaga 17 12. Popânzãleºti 0
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a IV-a – Etapa a 13-a
Duminicã, ora 11:00: Viitorul Sfârcea – Jiul

Mihãiþa, FC Schitu – Voinþa Raznic, Vulturul
Cernãteºti – Avântul Gherceºti, Viitorul Valea
Fântânilor – AS Scaeºti, Progresul Mischii –
AS Greceºti. Viitorul Brãdeºti ºi Energia Craio-
va stau.

1. Cernãteºti 25 7. Schitu* 13
2. Scaeºti 25 8. Gherceºti* 12
3. Raznic 22 9. Brãdeºti** 10
4. Energia** 16 10. Valea F. 9
5. Sfârcea 16 11. Mischii 7
6. Mihãiþa 15 12. Greceºti 3
* - 9 jocuri, ** - 11 jocuri. În rest, toate au

câte 10 partide disputate.

LIGA A III-A – SERIA 3 –

ETAPA A 18-A
Sâmbãtã, ora 15:00: Viitorul Municipal Craiova – Concordia Chiajna 2,

Balº 2007 – Dinamo Bucureºti 2, CS Podari – Juventus Bucureºti, CS Tunari –
Mataloglobus.

Partidele Inter Clinceni – Viºina Nouã ºi CS Baloteºti – Viitorul Domneºti s-
au disputat ieri dupã închiderea ediþiei.

1. Juventus 43 7. Tunari 22
2. Baloteºti 31 8. Clinceni 21
3. Viºina N. 28 9. Mun. Craiova 17
4. Balº 27 10. Domneºti 17
5. Dinamo 2 25 11. Podari 16
6. Metaloglobus 24 12. Chiajna 2 16

LIGA A IV-A – ETAPA A 23-A
Sâmbãtã, ora 12:00: CSU II Craiova – Progresul Segarcea, Victoria Celaru

– Amaradia Melineºti, Unirea Leamna – Viitorul Cârcea, SF Gicã Popescu –
Prometeu Craiova, CSO Filiaºi – Recolta Ostroveni, Danubius Bechet – CS
Iºalniþa, Dunãrea Bistreþ – Dunãrea Calafat.

Vânãtorul Desa stã, deoarece Avocaþii Craiova s-a retras din campionat.
1. Filiaºi 49 9. Iºalniþa* 27
2. Calafat 47 10. CSU II 25
3. Bistreþ 47 11. Melineºti* 25
4. Segarcea** 38 12. Desa 17
5. Cârcea* 34 13. Gicã Pop.* 13
6. Prometeu* 33 14. Celaru 13
7. Bechet 33 15. Leamna* 3
8. Ostroveni* 33
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

LIGA A V-A
Seria I – Etapa a 14-a

Duminicã, ora 11:00: Viitorul Vârtop – Avântul Verbi-
þa, Progresul Bãileºti – Voinþa Caraula, Tractorul Cetate –
Victoria Pleniþa, SIC Pan Unirea – Flacãra Moþãþei, SC
Poiana Mare – Viitorul Ciupercenii Noi, Avântul Giubega
– Viitorul Întorsura, Fulgerul Maglavit – Avântul Rast,
Voinþa Radovan – Recolta Galicea Mare.

1. SIC PAN 37 9. Caraula 15
2. Poiana Mare 28 10. Rast * 14
3. Pleniþa 27 11. Giubega 13
4. Moþãþei 25 12. Maglavit 12
5. Cetate 25 13. Radovan* 10
6. Bãileºti 24 14. Galicea Mare 10
7. Verbiþa 17 15. Ciupercenii N. 8
8. Întorsura 16 16. Vârtop 4
* - un joc mai puþin.
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt  penalizate cu 6

puncte.

Seria a III-a – Etapa a 15-a
Duminicã, ora 11:00: Olimpia Bãdoºi – AS Rojiºte, Pro-

gresul Castranova – Unirea Tricolor Dãbuleni, Sporting
Leu – Progresul Amãrãºtii de Sus, Ajax Dobroteºti – Ful-
gerul Mârºani, Unirea Tâmbureºti – Viitorul Ghindeni,
Victoria Cãlãraºi – Viitorul Bratovoieºti.

Unirea Amãrãºtii de Jos ºi Viitorul Apele Vii stau.
1. Mârºani 27 8. Apele Vii** 18
2. Dãbuleni 24 9. Castranova 15
3. Amãrãºtii S. 24 10. Cãlãraºi* 13

Seria a II-a – Etapa a 15-a
Duminicã, ora 11:00: Luceafãrul Craiova – Viitorul Co-

ºoveni, ªtiinþa Malu Mare – Inter Secui, Arena Bulls Preaj-
ba – Viitorul 2 Cârcea, Avântul Þuglui – AS Goieºti, Viitorul
Craiova – Rapid Potmelþu, Jiul Bucovãþ – Jiul Breasta, Stan-
dard ªimnicu de Sus – Voinþa Belcin. Unirea Braloºtiþa stã.

1. Coºoveni 34 9. Braloºtiþa** 17
2. Malu Mare 29 10. Þuglui 16
3. Secui 26 11. ªimnicu S. 13
4. Potmelþu 26 12. Bucovãþ 11
5. Preajba 25 13. Luceafãrul* 7
6. Cârcea 2* 24 14. Breasta 7
7. Belcin 21 15. Viitorul Cr. 5
8. Goieºti 19
* - 12 jocuri, ** - 14 jocuri. În rest, toate au câte 13

partide disputate.
Dinamyk Craiova s-a retras din campionat, anulân-

du-i-se toate rezultatele.

4. Tâmbureºti* 23 11. Bratovoieºti 13
5. Rojiºte 22 12. Bãdoºi 10
6. Dobroteºti 20 13. Ghindeni 9
7. Leu 19 14. Amãr. J.** 3
* - 11 jocuri, ** - 13 jocuri. În rest, toate au câte 12

partide disputate.
ªtiinþa Teasc ºi CFR RomGaz Craiova s-au retras din

campionat, anulându-li-se toate rezutatele.
Progresul Castranova este penalizatã cu 6 puncte.

lor, Drogba este încã visul multor
patroni din campionatele tari, dar ºi al
fanilor de pretutindeni.

Aflat în ultimele luni de contract cu
Galtasaray, formaþie la care joacã din
luna ianuarie a anului trecut, Drogba nu
are încã gânduri de retragere, iar presa
italianã a lansat, ieri, un scenariu
“nebun”.

Potrivit jurnalistilor peninsulari, AS
Roma, revelatia sezonului din Serie A, îl
vrea pe ivorian. Pe locul doi in campio-
natul intern, cu ºanse la o participare în
Liga Campionilor dupã o pauzã destul
de îndelungatã, Roma cautã sã se
întãreasca serios, iar Drogba este vãzut
drept partenerul perfect pentru Gervin-
ho, ºi el internaþional ivorian.
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 22 15 7 0 48-14 52
Astra 22 15 3 4 50-20 48
Petrolul 22 12 9 1 32-12 45
Dinamo 22 10 6 6 31-19 36
FC Vaslui 22 10 6 6 23-15 36
Pandurii 22 11 5 7 42-27 35
Gaz Metan 22 8 6 8 27-23 30
CFR Cluj 22 7 9 6 27-23 30
Ceahlăul 22 7 9 6 21-20 30
Chiajna 22 7 6 9 26-31 27
ACS Poli 22 7 5 10 19-26 26
Botoşani 22 7 5 10 20-33 26
Oţelul 22 7 3 12 25-38 24
Năvodari 22 6 5 11 20-40 23
Viitorul 22 5 7 10 16-37 22
„U” Cluj 22 5 6 11 19-36 21
FC Braşov 22 3 6 11 21-32 17
Corona 22 2 5 15 16-37 11

6

5

4

LIGA I

Etapa a XXIII-a
Meciurile Viitorul – Săgeata, Corona – CFR Cluj şi ACS Poli –

FC Braşov s-au jucat aseară.
„U” Cluj – Dinamo – mâine, ora 17.45 (Digi 1)
Steaua – Gaz Metan – mâine, ora 20.15 (Digi 1)
Petrolul – Astra – duminică, ora 20.30 (Digi 1)
FC Vaslui – FC Botoşani – luni, ora 18.30 (Digi 1)
Oţelul – Ceahlăul – luni, ora 19.30 (Dolce 1)
Pandurii – Chiajna – luni, ora 21 (Digi 1)

Echipa Craiovei traversează al
doilea moment critic din aces t se-
zon, după startul ratat de sezon,
fără victorie în campionat şi eli-
minarea din Cupă. CSU a luat doar
un punct din cele 6 pentru care a
jucat, iar Stângă a fost socotit vi-
novat, „fiindcă antrenorul plăteş-
te de obicei” - dixit Pleşan. Chiar
dacă după plecarea lui Stângă „fe-
ţele jucătorilor s -au înseninat, ca
şi vremea”,  după cum ne dezvă-
luia oleacă ironic olandezul Ebben,
situaţia băncii tehnice nu este nici
pe departe rezolvată. Petre Grigo-
raş pare să nu fie prea atras de
varianta preluării echipei în plin
campionat. Precedentul CFR Cluj
– prima experienţă ratată din ca-
riera „celui mai bun din oraş”, tea-
ma de Bănie,  o zonă unde te pasc
tot felul de diversiuni,  dar şi in-
certitudinea promovată de unii în
privinţa ec hipei Craiovei îl deter-
mină pe „Grig” să ezite. Partea
bună este că pentru alb-albaştri nu
urmează meciuri care să conteze
pentru clasamentul de play-off,
ec hipa întâlnind UTA şi Motru.
Antrenorul cu portarii ş i prepara-

CSJ STIINTA U CRAIOVA in
colaborare cu CS Universitatea
Craiova face selecţie la toate
grupele de juniori începând cu
anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu

(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose

(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profesor Nicolae Zamfir –

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

SCM Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaş  –
Liga Naţională masculină de baschet, etapa a 23-a, sâm-
bătă, ora 19, Sala Po livalentă.

Universitatea CSM Oradea –  SCM CSS Craiova –
Liga Naţională feminină de baschet, etapa a 25-a, sâm-
bătă, o ra 11.

Programul echipelor craiovene de sală
CSM Lugoj – SCM U Craiova – Divizia A1 feminină

de volei, prima fază a p lay-off-ului, duminică, ora 18.30,
meciul decisiv.

SCM Craiova – HCM Roman –  Liga Naţională femi-
nină de handbal, ult ima etapă a sezonului regulat , luni,
ora 18, Sala Po livalentă.

Mititelu „ratează” despăgubirile
pentru jucătorii pierduţi la dezafiliere

Clasament
1. CSM Rm. Vâlcea 16 8 5 3 21-14 29
2. CS Universitatea 16 8 5 3 18-11 29
3. ASA Tg. Mureş 16 7 7 2 17-9 28
4. Gloria Bistriţa 16 7 4 5 15-12 25
5. Metalul Reşiţa 16 7 3 6 19-16 24
6. FCU Craiova 16 5 8 3 12-10 23
7. Olimpia Satu Mare16 5 7 4 15-14 22
8. FC Olt Slatina 16 5 6 5 14-12 21
9. CS Mioveni 16 4 5 7 14-18 17
10. FC Bihor Oradea 16 4 5 7 12-16 17
11. UTA Arad 16 3 5 8 10-20 14
12. Minerul Motru 16 2 2 12 10-25 8

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 7 4 3 0 9-4 15
2. CS Universitatea 9 2 4 3 9-9 10
3. FCU Craiova 6 2 3 1 2-1 9
4. Gloria Bistriţa 7 2 3 2 6-6 9
5. Metalul Reşiţa 7 2 1 4 5-8 7
6. CSM Rm. Vâlcea 6 1 2 3 7-10 5

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
a respins plângerea formulată de Adri-
an Mititelu împotriva soluţiei DNA de
a nu trimite în judecată FRF, LPF şi
nouă cluburi pentru legitimarea unor
jucători care au aparţinut FCU Craio-
va. „Judecătoria Sectorului 2 Bucu-
reşti a respins plângerea formulată de
SC Fotbal Club U Craiova SA împotri-
va soluţiei DNA de a nu trimite în ju-
decată FRF, LPF şi 9 cluburi pentru
legitimarea unor jucători ce au aparţi-

nut clubului din Craiova, în cauză fi-
ind Dosarul 32088/300/2013” infor-
mează site-ul oficial al Federaţiei Ro-
mâne de Fotbal. De asemenea, grupa-
rea condusă de Adrian Mititelu a fost
obligată de instanţă la achitarea către
FRF a sumei de 1.500 lei. Soluţia Jude-
cătoriei Sectorului 2 este definitivă şi
nu mai poate fi atacată. Conducerea
FC Universitatea Craiova făcuse plân-
gere la DNA împotriva FRF şi LPF,
insituţii pe care le-a acuzat de faptul

că au declarat liberi de contract jucă-
torii din lot după dezafilierea grupării.

Steaua, Dinamo, Astra, Petrolul, Gaz
Metan , FCM Târgu  Mureş, FC
Olt, CSM Râmnicu Vâlcea şi UTA erau
cele 9 cluburi acuzate de tăinuire şi de
însuşire frauduloasă a drepturilor fede-
rative. Toate au legitimat ulterior dezafi-
lierii Craiovei jucători provenind de la
clubul lui Mititelu, care a solicitat des-
păgubiri în valoare totală de 284 de mili-
oane de euro.

Liga a II-a, seria
2-a, etapa a 17-a,
astăzi, ora 11:

UTA – CSU Craiova, CSM
Rm. Vâlce a – FCU Craiova,
FC Bihor – Metalul Reşiţa,  FC
Olt – ASA Tg.  Mureş,  Mine-
rul Motru – Olimpia Satu
Mare (ora 13).

Seria I, etapa a
20-a, astăzi, ora
11:

Farul – Unirea Slobozia (TVR
3), Rapid Suceava – SC Bacău,
Dunărea Galaţi – Unirea Tăr-
lungeni, ACS Berceni – Gloria
Buzău, Rapid Bucureşti – CSMS
Iaşi (ora 16.15, TVR1). Clasa-
ment: 1. Rapid 35p, 2. CSMS
Iaşi 34p.

„Preparaţi” fizic şi tactic pentru „Bătrâna Doamnă”
CS Universitatea merge cu un cuplu „interimar” la Arad, Ebben-Lung,

dar meciul nu contează pentru ierarhia importantă, cea de play-off
torul fizic  tratează tactic jocul de
la Arad. Lung şi Ebben ar putea
folos i echipa: Brac – Kitanovski,
Pătraşc u, Patric he, Velc ovici –
Vandelannoite, Ferfelea, Pleşan –
Valskis, Curelea, Ganea.

Falub: „Craiova are
cea mai bună echipă din serie”

Antrenorul c elor de la UTA,
Adrian Falub, consideră adversa-
rul de astăzi drept cel mai bun din
seria a doua,  din punct de vedere
al individualităţilor  şi spune că
echipa sa va încerca să se ridice
la nivelul jocului oaspeţilor. „Toa-
tă lumea cred că ştie că CS U Cra-
iova are o calitate foarte mare. Are
inclusiv fotbalişti care au jucat şi
au marcat în Champions League,
ca ş i Dacian Varga.  Apoi, Cure-
lea, Ferfelea, Pătraşcu, Pleşan sau
Izvoranu  sunt jucători foarte va-
loroşi. Cred că din punct de ve-
dere al individualităţilor, Craiova
e cea mai bună echipă din serie.
Mai au şi condiţii extraordinare de
performanţă ş i cred c ă sunt favo-
riţi în faţa oric ărui adversar  din

serie,  darămite împotriva noastră,
care suntem pe penultimul loc în
clasament şi avem atâtea proble-
me. Să nu uităm că UTA de abia
s-a strâns ş i în ac eastă iarnă, ne-
am organizat din mers  şi tot ce
ne propunem în ac est mec i e să
facem faţă adversarului. Craio-
venii sunt favoriţi c erţi, vom în-
cerca să nu ne facem de ruşine.
Oricum, ei au un drum, noi altul.
De ce m-ar interesa c ine pregă-
teşte mec iul cu noi sau cine s tă
pe bancă? Nu c red că voi folosi
cea mai bună formulă de joc, al-
tele sunt mec iurile importante
pentru noi,  c ele care contează
pentru play-out” a spus Falub
pentru sportarad. ro. Falub ar
putea miza pe formula: Boşneag
- Feussi, Ola,  Mardare, Neagu -
Zalusc hi, Lazea, Popescu - Mo-
nac, Surugiu – Laso.  Mec iul de
pe arena „Francisc Neumann” va
fi condus de brigada: Sorin An-
tonie (Bucureşti) – Petru Gaspar
(Timişoara),  Răzvan Nistoran
(Reşiţa),  iar  observatori au fost
delegaţi: Ioan Onic aş (Zalău) şi
Cristinel Ristac he (Reşiţa).


