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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Printre politicienii noştri, Popescu-
le, sunt o mulţime picaţi din lună, ală-
turi de ceilalţi picaţi din pom.
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pag. 7

Primul

cotidian al

Olteniei

Fetele
lu’ Tata!...

Ca orice părinte, Traian Bă-
sescu are o slăbiciune afişată
şi asumată pentru odraslele
sale. Nimic de obiectat. A fă-
cut-o publică în repetate rân-
duri, ba a riscat să-şi dispute
această slăbiciune, absolut fi-
rească, la egalitate ori pe dea-
supra poziţiilor, imparţiale şi
neutre, pe care le incumbă,
politic şi cons tituţional, ale
celei mai înalte demnităţi în
stat. Cu fata cea mare, acest
soi de slăbiciuni s-au verificat
în legătură cu afacerea cumpă-
rării unui imobil somptuos...

Preşedintele PNL, Crin
Antonescu,  a venit ieri la
Craiova, pentru a lua parte
la şedinţa biroului judeţean
şi pentru a transm ite un

mesaj de pace liberalilor doljeni.  Şedinţa a început cu scântei, iar
discursurile nu au fost din acelea foarte dulci, m ăgulitoare la
adresa liderului PNL Dolj, Mihai Voicu, ci din contră, acestuia i
s-au reproşat destule şi chiar demisia. La rândul său, şeful libe-
ralilor doljeni a cerut public, dem isia prefectului de Dolj, Marius
Deca pe motiv de ingerinţă în viaţa politică.
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$1 EURO ...........................4,4816 ............. 44816
1 lirã sterlinã..........................5,3620.......................53620

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni,  24 martie  - max: 22 °C  - min: 6°C

METEO

Înnorat1 dolar SUA.......................3,2488........32488
1 g AUR (preþ în lei).......139,7942.....1397942

Cursul pieþei valutare din 24 martie 2014-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Ploi ºi vijelii în toatã þara,
de astãzi dupã-amiazã
pânã mâine searã

Administraþia Naþionalã de
Meteorologie (ANM) a emis ieri o
informare meteorologicã de
instabilitate atmosfericã valabilã de
astãzi, ora 14,00, pânã mâine, ora
22,00. „În intervalul menþionat,
instabilitatea atmosfericã se va
accentua treptat în majoritatea
zonelor, începând din vest. Vor fi
averse, descãrcãri electrice,
intensificãri de scurtã duratã ale
vântului ºi posibil grindinã. Izolat,
cantitãþile de apã vor depãºi 20 - 25
l/mp”, se aratã în textul informãrii
meteorologice. ANM a precizat cã
aceste fenomene vor fi mai frecvente
în a doua parte a zilei de astãzi, în
regiunile din jumãtatea vesticã,
apoi se vor manifesta local ºi
temporar în centrul, sudul ºi estul
teritoriului.

Prima variantã a viitorului PNDR
a fost transmisã CE

Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale (MADR) a
transmis în data de 21 martie 2014
prima varianta a Programului
Naþional de Dezvoltare Ruralã
(PNDR) 2014 - 2020 cãtre serviciile
specializate ale Comisiei Europene,
în vederea obþinerii unei opinii din
partea experþilor europeni asupra
conþinutului viitorului PNDR,
potrivit unui anunþ postat ieri pe
site-ul MADR. „Am transmis
varianta de lucru a PNDR 2014 —
2020. Aºteptãm emiterea de cãtre
Comisia Europeanã a regulamente-
lor de implementare ºi a actelor
delegate”, a declarat ministrul
Agriculturii, Daniel Constantin.
MADR este primul minister din
România care furnizeazã CE o
variantã de lucru a unui program
european de finanþare.

Sesiunea pentru depunere ºi validare a do-
sarelor producãtorilor, importatorilor ºi dis-
tribuitorilor de autovehicule care doresc sã
se înscrie în Programul „Rabla” din acest an
debuteazã astãzi ºi va dura pânã pe 28 mar-
tie, a anunþat Administraþia Fondului pentru
Mediu (AFM). Potrivit instituþiei, începând
din 24 martie a.c., condiþiile de participare la
program, precum ºi documentele pe care tre-
buie sã le depunã producãtorii/dealerii auto
pot fi gãsite în Ghidul de finanþare a Progra-
mului de stimulare a înnoirii Parcului auto
naþional publicat pe site-ul AFM, la secþiu-
nea aferentã programului. Pentru ediþia din
acest an vor fi alocate 20.000 de tichete valo-
rice, din care 17.000 pentru persoane fizice,
iar restul pentru persoane juridice ºi instituþii pu-
blice. Bugetul pentru acest an este de 140 milioa-
ne lei. Pe 28 martie, lista producãtorilor, importa-
torilor de autoturisme ºi distribuitorilor autorizaþi
sã participe în anul 2014 la programul „Rabla”,
precum ºi cea a operatorilor economici autorizaþi
sã desfãºoare activitãþi de colectare ºi tratare a
vehiculelor scoase din uz, vor fi publicate pe site-
ul AFM. La finele sãptãmânii trecute, ministrul
Mediului ºi Schimbãrilor Climatice, Attila Korodi,
declara cã, odatã cu „Rabla” 2014, specula cu ti-
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chete valorice va dispãrea, deoarece acestea vor
fi repartizate electronic. „Va fi schimbatã total mo-
dalitatea în care românii vor interacþiona cu pro-
gramul. Se va merge numai la comercianþii de au-
tovehicule, vor exista tichete electronice ºi aces-
tea vor fi atrase de cãtre comercianþi dintr-o bazã
naþionalã, fãrã o distribuire localizatã pe judeþe,
ci pur ºi simplu dacã se întrunesc condiþiile —
datele maºinii care urmeazã sã fie scoase din uz ºi
datele proprietarului sau ale cumpãrãtorului pen-
tru care cedeazã — poate sã aibã dreptul sã tragã

un tichet electronic. În cinci zile trebuie sã
radieze maºina, iar în alte 25 sã se formalize-
ze un contract de vânzare-cumpãrare. Dacã
aceste condiþii nu se întrunesc, tichetul se
întoarce în baza naþionalã. Specula cu ti-
chete va dispãrea odatã cu introducerea
acestui tichet electronic. Ce va rãmâne va-
labil este cã dacã doi prieteni se înþeleg, se
duc împreunã la comerciant, semneazã do-
cumente declarative asupra faptului cã se
predã pentru persoana terþã, iar datele aces-
tora intrã în sistemul naþional”, a explicat
Korodi. Proiectul de ordin privind derula-
rea programului „Rabla” 2014 prevede ca
posesorii de autovehicule cu o vechime mai
mare sau egalã cu 8 ani îºi vor putea achizi-

þiona, în 2014, o maºinã nouã pe baza unui tichet
valoric în sumã de 6.500 de lei. În vederea stimu-
lãrii achiziþionãrii autovehiculelor cât mai prie-
tenoase cu mediul, se va oferi posibilitatea acor-
dãrii, pe lângã prima de casare, a unui eco-bo-
nus în valoare de 500 de lei în urmãtoarele situa-
þii: achiziþionarea unui autovehicul nou, încadrat
în norma de poluare Euro 6, a unuia cu motor care
genereazã o cantitate de emisii de CO2 mai micã
de 100 g/km, respectiv achiziþionarea unui auto-
vehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.

România îºi doreºte cât mai rapid
un ambasador american la Bucureºti,
dar e o chestiune de lentoare a pro-
cesului de numire la Washington, a
declarat ministrul Afacerilor Exter-
ne, Titus Corlãþean, în emisiunea
„Dupã 20 de ani” difuzatã duminicã
de Pro TV. „Cred cã în spaþiul public
s-a spus, prin vocea americanã, foar-
te clar, cã e o chestiune de lentoare
a procesului de numire a mult mai
multor ambasadori la Washington.
Nu e o chestiune care sã vizeze în
mod special România. Da, ne dorim
un ambasador cât mai rapid”, a pre-
cizat Corlãþean, adãugând cã „ar fi
extrem de util pentru operativitatea
ºi intensitatea legãturii între Bucu-

Corlãþean: Dorim un ambasador
american cât mai rapid, rezolvarea
vizelor s-ar putea sã nu mai ia mult

reºti ºi Washington un ambasador,
în mod firesc, cu acces la preºedin-
tele SUA”. În ceea ce priveºte pro-
blema vizelor, Titus Corlãþean a
subliniat cã s-a avansat ºi „s-ar pu-
tea sã nu mai ia atât de mult”. „Ne
apropiem efectiv anul acesta, cred
cã vom intra în criteriile care sunt
prevãzute de proiectul legislativ
care aºteaptã aprobarea celei de-a
doua camere a Congresului. Odatã
ce legislaþia asta va trece, noi vom fi
în aceste criterii, pentru cã inclusiv
pe rata de respingere a cererilor vom
fi sub 10%”, a declarat ºeful diplo-
maþiei. El a mai precizat cã decizia la
nivelul UE privind mecanismul de
reciprocitate a vizelor este „un ele-
ment suplimentar care a apãrut ºi
care ajutã, vã asigur”. La 20 decem-
brie 2013 au intrat în vigoare modifi-
cãrile la Regulamentul 539/2001, care
permit UE sã reintroducã vizele pen-
tru cetãþenii americani ºi canadieni,
în cazul în care Washington ºi Otta-
wa nu ridicã obligativitatea vizelor
pentru un stat membru al Uniunii.

Asociaþia Naþionalã de
Turism Rural, Ecologic ºi
Cultural (ANTREC) Româ-
nia a lansat ieri o nouã edi-
þie a programului „Vacanþã
la þarã”. Ajuns la a XXIII-a
ediþie, programul se desfã-
ºoarã în perioada 23 mar-
tie — 13 iunie 2014 (excep-
tând perioada de Paºti   ºi
1 mai) ºi se adreseazã tutu-
ror categoriilor de turiºti,
care vor avea oportunitatea de a
descoperi viaþa satului, tradiþiile
locurilor respective, ospitalitatea
specificã acestui tip de turism ºi,
nu în ultimul rând, pot servi o
masã tradiþionalã cu bucate speci-
fice zonei pentru care vor opta.
Asociaþia Naþionalã a Agenþiilor
de Turism (ANAT) a propus valo-
rificarea acestui program ºi prin
agenþiile de turism membre, ca ºi
în toamna trecutã. Tarifele practi-
cate vor fi la pensiuni de 2 marga-
rete de 175 lei/persoanã, la pensi-
uni de 3 ºi 4 margarete de 225 lei/

ANTREC a lansat ieri o nouã ediþie
a programului „Vacanþã la þarã”

persoanã ºi la pensiuni de 5 mar-
garete de 290 lei/persoanã (250 lei/
persoanã + 15 % comision Agen-
þie). În tarif sunt incluse 5 nopþi
cazare în camerã dublã, prima
noapte de cazare fiind aferentã zi-
lei de duminicã. Sejurul se va în-
cheia în ziua de vineri. Fiecare pen-
siune participantã în acest pro-
gram va oferi din partea casei mi-
cul dejun. Rezervãrile se pot face
direct la pensiune, prin agenþiile
ANAT sau prin filialele ANTREC
Argeº, Alba, Braºov, Covasna,
Maramureº, Mehedinþi ºi Neamþ.

O ordonanþã de urgenþã publicatã vineri în
Monitorul Oficial aduce noi modificãri în structura
administraþiei centrale. Astfel, Liviu Dragnea pri-
meºte Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi Publicita-
te Imobiliarã, care trece din coordonarea secreta-
rului general al Guvernului ºi din subordinea pre-
mierului în subordinea Ministerului Dezvoltãrii
Regionale, iar Constantin Niþã (ministrul Econo-
miei) primeºte în coordonare politicile economice
ale Departamentului pentru Energie, de care se
ocupa pânã acum ministrul delegat al Energiei,
Rãzvan Nicolescu. Alte schimbãri prevãzute în or-
donanþa de urgenþã sunt: Constantin Niþã preia ºi

Cadastrul trece la Ministerul Dezvoltãrii, iar noul ministru
al Energiei pierde coordonarea politicilor economice

coordonarea politicilor economice ale Departa-
mentului pentru IMM-uri. Departamentul pentru
Proiecte de Infrastructurã ºi Investiþii Strãine,
condus pânã acum de Dan ªova (devenit minis-
tru al Transporturilor) se transformã în Departa-
mentul pentru Proiecte de Infrastructurã, Inves-
tiþii Strãine, Parteneriat Public - Privat ºi Promo-
varea Exporturilor, care va fi condus de un secre-
tar de stat numit de premier. ªi, nu în ultimul rând,
Oficiul Român pentru Adopþii se desfiinþeazã ºi
va fi înlocuit de Autoritatea Naþionalã pentru Pro-
tecþia Drepturilor Copilului ºi Adopþie, autoritate
aflatã în subordinea Ministerului Muncii.
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În aces t sfârşit de săptămână poliţiş tii rutieri dol-
jeni au c ontinuat ac ţiunile de prevenire a ac ciden-
telor rutiere, urmărindu-se prevenirea acc identelor
cauzate de nerespectarea regimului legal de viteză
sau de depăşirile neregulamentare.  De asemenea,
în noaptea de sâmbătă spre duminic ă,  lucrătorii
Biroului Rutier au acţionat pe arterele de c irc ulaţie
din munic ipiul Craiova pentru depistarea persoane-
lor care c onduc autovehic ule sub influenţa băutu-
rilor alcoolice sau subs tanţelor  psihotrope. În to-
tal, poliţiştii rutieri au c ons tatat 113 abateri de na-
tură contravenţională pentru sanc ţionarea c ărora au
fost aplicate sancţiuni în valoare de pes te 18.000
lei, dintre care 43 au fost aplicate pentru viteză
neregulamentară,  iar 9 unor persoane depistate con-

Accident cu doi răniţi provocat
de o şoferiţă de 25 de ani

O şoferiţă de 25 de
ani, din Târgu Jiu, a
băgat în spital doi cra-
ioveni, după ce a lovit
violent maşina în care
se aflau cei doi. Acci-
dentul s-a petrecut ieri
dimineaţă, iar poliţiştii
au stabilit că tânăra nu
a acordat prioritate de
trecere celuilalt auto-
turism, c are c ircula
regulamentar.

Conform reprezen-
tanţilor IPJ Dolj, ieri
dimineaţă, în jurul orei 04.00, la
intersecţia străzilor Horia şi Nan-
terre, din Craiova, s-a produs un
accident rutier în urma căruia două
persoane au ajuns la Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Craiova pen-
tru acordarea de îngrijiri medicale.
Din primele cercetări ale poliţişti-
lor Biroului Rutier Craiova ajunşi
la faţa locului s-a stabilit faptul că
Nicoleta Boldea, de 25 de ani, din
Târgu Jiu, la volanul unui autotu-
rism Opel, în timp ce circula pe
strada Horia, la intersecţia cu stra-
da Nanterre nu a acordat prioritate
unui autoturism Dacia Logan, con-

dus pe drumul prioritar de Mădă-
lin Casapu, de 23 de ani, din Cra-
iova, cu care a intrat în coliziune.
În urma ciocnirii celor două ma-
şini a rezultat rănirea uşoară a lui
Mădălin Casapu şi a lui Ionuţ N.,
de 29 de ani, din Craiova, pasager
în acelaşi autoturism. „Conducă-
torii auto nu se aflau sub influenţa
băuturilor alcoolice. În cauză s-a
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de vătămare
corporală din culpă”, ne-a decla-
rat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj,
inspector principal Alin Apostol.

CARMEN ZUICAN
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ducând autovehicule sub influenţa bău-
turilor alcoolice. De asemenea poliţiştii
au reţinut în vederea suspendării drep-
tului de a conduc e 17 permise de con-
ducere şi 2 c ertificate de înmatric ulare.

Între cei sancţionaţi de poliţiştii cra-
ioveni au fos t Konstantinos Sapalidis,
de 50 de ani, cetăţean grec, depistat con-
ducând un autoturism Grand Cherokee
pe strada Gheorghe Chiţu, având o c on-
centraţie alc oolică de 0,21 mg/l în aerul
expirat. Poliţiş tii l-au sanc ţionat c u
amendă în sumă de 765 lei şi i-au reţi-
nut permisul de conducere pentru 90

de zile, c onform prevederilor legale.
Tot în noaptea de sâmbătă spre duminică, In-

gas ini Lazăr, de 22 de ani,  din Craiova în timp c e
c onducea un autoturism BMW pe strada Buco-
văţ,  nu a oprit la semnalul regulamentar  al agen-
ţilor  de poliţie c ontinuându-ş i deplasarea,  astfel
că poliţiş tii au pornit după el, reuş ind să-l opreas-
c ă în zona Cimitirului Evreiesc.  „Tânărul a fos t
sancţionat c ontravenţional c u amendă conform
OUG 195/2002R şi ca măsură c omplementară i
s -a reţinut permisul de conduc ere pe o perioadă
de 30 zile”,  a prec izat purtătorul de c uvânt al IPJ
Dolj,  inspec tor princ ipal Alin Apostol.

CARMEN ZUICAN

Autorităţile locale se pregătesc
să scoată la licitaţie, în vederea în-
chirierii, 19 spaţii care sunt situate
în patru pieţe din Craiova. Cele mai
multe (zece spaţii) se află în Piaţa
Centrală. Cel mai mic teren are o
suprafaţă de 7,56 de metri pătraţi,
iar cel mai mare – 45 de metri pă-
traţi. O altă piaţă în care vor fi în-
chiriate spaţii este Piaţa Rovine,
aici urmând să fie scoase la licita-
ţie patru suprafeţe între 59,50 de
metri pătraţi şi 91 de metri pătraţi.
Alte două pieţe sunt Piaţa Valea
Roşie – cu două terenuri şi Piaţa
Chiriac – tot cu două terenuri. În
toate pieţele, spaţiile sunt destinate
pentru c onstrucţia de magazine
comerciale.

O garanţie de participare
de 1.000 de lei

Primăria Craiova a întocmit toa-
tă documentaţia şi o supune votu-
lui consilierilor municipali în şedinţa
de joi. Sunt cuprinse inclusiv caie-
tele de sarcini pentru fiecare spa-
ţiu în parte şi formularele pentru
oferte, urmând ca, după vot, să fie
lansată licitaţia publică. O condiţie
introdusă de autorităţile este aceea
ca fiecare firmă care se înscrie la
licitaţie să plătească o garanţie de
participare de 1.000 de lei. Garan-

Spaţiile din pieţe,
scoase la licitaţie
SC Pieţe şi Târguri SRL Craiova scoate la licitaţie spaţiile din

pieţele craiovene. Condiţia care li se pune celor care vor să-şi
deschidă magazine acolo este să nu subînchirieze altor firme, în
acest caz urmând să le fie reziliate contractele. Foştilor patroni
le-au fost demolate chioşcurile din acelaşi motiv.

ţia este virată într-un cont al admi-
nistraţiei Pieţelor şi se restituie la
trei zile lucrătoare de la declararea
câştigătorului, atât firmei c are a
câştigat licitaţia, c ât şi celorlalte
firme care au fost declarate necâşti-
gătoare.

Chiriile pornesc de la 60 de lei
pe metru pătrat

Spaţiile se închiriază pe o pe-
rioadă de patru ani, cu posibilita-
tea ca durata să fie prelungită apoi
printr-un act adiţional,  care, de

asemenea, trebuie să
fie votat de CLM Cra-
iova. Cuantumul chiriei
este stabilit de prevederile HLCM
785/2013, şi anume de 60 de lei pe
metru pătrat pe lună pentru tere-
nurile din Piaţa Centrală şi 50 de

lei pe metru pătrat pe lună pentru
celelalte pieţe. Însă, pentru a fi de-
clarată câştigătoare, firmele trebuie
să ofere un preţ mai mare. Firma
câştigătoare mai suportă şi o ga-
ranţie de bună execuţie, care se

constituie până la
data semnării con-
tractului de închi-
riere ş i c uprinde
chiria pe două luni.

Interzis
la subînchiere
Cei care închiria-

ză aces t spaţii se
obligă, prin c on-
trac t,  să nu le
subînchieze altor agenţi comer-
ciali, să cesioneze sau să se aso-
cieze cu alte persoane fizice sau
juridice. Autorităţile locale ţin la
acest aspect şi au stipulat în caie-
tul de sarcini ca, în astfel de ca-
zuri, contractul să fie reziliat fără
nici o somaţie, iar spaţiul în discu-
ţie să fie scos din nou la licitaţie. O
altă obligaţie care le revine celor
care închiriază este să folosească
spaţul respectiv pentru activitatea
pe care a declarat-o. Trebuie să
efectueze curăţenia, să îmbunătă-
ţească şi şi să igienizeze spaţiul pe
cheltuiala lor, fără a pretinde o de-
ducţie din chiria lunară.

Chioşcariada din pieţe
Primăria Craiova a demarat, la

sfârşitul lui 2012, acţiunea de de-
molare a chioşcurilor ilegale din
pieţele municipiului. Cele mai multe
nereguli au fost descoperite îndeo-
sebi în Piaţa Centrală, acolo unde
patronii au preferat să le subînchie-
reze altor firme. Acestea, la rândul
lor, nu au mai respectat activitatea
care era declarată în contractele ini-
ţiale şi au început să vândă în ma-
gazine cu totul altceva decât se lici-
tase pentru închiere. Toate con-
strucţiile au fost demolate, munici-
palitatea anunţând că spaţiile vor fi
scoase din nou la licitaţie, dar cu
condiţia respectării stricte a acestei
obligaţii, şi anume de a nu mai
subînchiria altor firme.

 LAURA MOŢÎRLICHE



4 / cuvântul libertãþii luni, 24 martie 2014
eveniment

Crima cu sângere rece
comisã de patru tineri din
Gorj, din cauza etnobotani-
celor, a zguduit toatã Olte-
nia. La sfârºitul lunii mai
2013 un localnic fãcea o des-
coperire macabrã în locali-
tatea Meriº, judeþul Mehe-
dinþi: autoturismul Hyundai
Coupe al lui Ion Ulãreanu,
de 28 de ani, din Filiaºi, com-
plet distrus de flãcãri, iar în
interior trupurile carboniza-
te al sãu ºi al tinerei Ileana
Gabriela Dumitrana, de 19
ani, din Turceni. Dupã o an-
chetã destul de grea, au fost
prinºi autorii, respectiv Flo-
rin Claudiu Mînea, Dragoº
Ionescu, Mihai Dorin Bãlan ºi mino-
rul Alexandru Bogdan Drãgoi. Pe 22
iulie 2013 cei patru tineri au fost tri-
miºi în judecatã, iar pe 20 noiembrie
2013, Tribunalul Gorj pronunþa sen-

Sentinþã definitivã:

Închisoare pe viaþã pentru treiÎnchisoare pe viaþã pentru treiÎnchisoare pe viaþã pentru treiÎnchisoare pe viaþã pentru treiÎnchisoare pe viaþã pentru trei
dintre ucigaºii lui Ion Ulãreanudintre ucigaºii lui Ion Ulãreanudintre ucigaºii lui Ion Ulãreanudintre ucigaºii lui Ion Ulãreanudintre ucigaºii lui Ion Ulãreanu

Curtea de Apel Craiova a decis cã
cei patru tineri care i-au ucis cu bes-
tialitate ºi i-au incendiat cu tot cu
maºinã pe doljeanul Ion Ulãreanu, de
28 de ani ºi pe Ileana Gabriela Du-
mitrana, de 19 ani, din Turceni, în
urmã cu un an, meritã pedepse exem-
plare. Astfel, vineri, instanþa i-a con-
damnat pe trei dintre autori la deten-

þie de viaþã, în timp ce al patrulea,
minor, va fi internat într-un centru de
detenþie pe o perioadã de 15 ani, con-
form prevederilor Noului Cod penal.
În schimb, judecãtorii au redus cuan-
tumul despãgubirilor pe care cei pa-
tru criminali trebuie sã le achite ru-
delor victimelor. Hotãrârea Curþii de
Apel Craiova este definitivã.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

tinþa pe fond, inculpaþii fiind condam-
naþi la pedepse cuprinse între 15 ani
ºi 30 de ani de închisoare. Astfel, Flo-
rin Claudiu Mînea a fost condamnat
la 28 de ani închisoare, Dragoº Io-

nescu a primit 30 ani închi-
soare, Mihai Dorin Bãlan -
28 ani închisoare, iar Bog-
dan Alexandru Drãgoi 15
de ani închisoare. În plus,
inculpaþii au fost obligaþi
la plata sumei de 250.000
lei daune morale ºi 30.000
lei daune materiale cãtre
partea civilã Ulãreanu Io-
nela Liliana, 200.000 lei
daune morale ºi 20.000 lei
daune materiale cãtre par-
tea civilã Dumitrana Elena,
o rentã globalã în sumã de
6.000 lei cu titlul de pensie
de întreþinere în favoarea
minorei Ulãreanu Erica
Maria ºi o rentã periodicã

lunarã în sumã de 1.000 lei începând
cu data prezentei sentinþe ºi pânã la
majoratul minorei sau pânã la finali-
zarea studiilor, cel mult pânã la îm-
plinirea vârstei de 25 de ani, inclu-
siv, ori pânã la noi dispoziþii ale in-
stanþei.

Atât inculpaþii, cât ºi procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Gorj au declarat apel în cauzã, soluþi-
onat de Curtea de Apel Craiova la
sfârºitul sãptãmânii trecute, pe 21
martie a.c. Instanþa a admis apelul
Parchetului ºi a majorat pedepsele
celor trei inculpaþi majori la detenþiu-
ne pe viaþã, în timp ce minorul Bog-
dan Alexandru Drãgoi va fi internat
într-un centru de detenþie timp de 15
ani. Au fost admise ºi apelurile in-
culpaþilor, însã numai pe latura civi-
lã, judecãtorii Curþii de Apel Craiova
dispunând reducerea cuantumului
despãgubirilor pe care aceºtia le au
de achitat astfel: 100.000 lei cu titlul
de daune morale cãtre partea civilã
Ulãreanu Ionela Liliana, plata unei
rente globale în sumã de 6.000 lei cu

titlul de pensie de întreþinere în fa-
voarea minorei Ulãreanu Erica Maria
calculatã de la data faptei ºi pânã în
prezent ºi a unei rente periodice lu-
nare în sumã de 1.000 lei începând
cu data sentinþei ºi pânã la majoratul
minorei sau pânã la finalizarea stu-
diilor, cel mult de 26 de ani, în timp ce
despãgubirile pentru familia Gabrie-
lei Dumitrana au rãmas neschimba-
te. Hotãrârea Curþii de Apel Craiova
este definitivã.

Au vrut sã arunce maºina în lac,
dar s-au împotmolit

Reamintim cã, potrivit rechizito-
riului Parchetului Curþii de Apel Cra-
iova, pe 27 mai 2013, în jurul orelor
16.00 – 17.00, inculpaþii s-au întâlnit
în faþa blocului unde locuia Mînea ºi
s-au hotãrât sã facã rost de substan-
þe etnobotanice. Pentru cã nu aveau
bani, au convenit sã-i cearã lui Ion
Ulãreanu sã le aducã, fiind hotãrâþi
sã-l agreseze pentru a-i lua „prada”
fãrã sã plãteascã. L-au pus pe Bog-
dan Alexandru Drãgoi sã-l sune pe
Ulãreanu, cerându-i sã-i aducã în sea-
ra respectivã, în oraºul Motru, sub-
stanþe etnobotanice în valoare de
2.000 lei. În jurul orei 23.00, inculpa-
tul minor a plecat sã se întâlneascã
cu Ulãreanu la intrarea în oraºul
Motru, urmat de Mînea Florin Clau-
diu, înarmat cu o cheie francezã, Bã-
lan Mihai Dorin, care avea o cheie
metalicã fixã ºi Ionescu Dragoº înar-
mat cu un picior de scaun, s-au de-
plasat în punctul „Rîpa” situat între

podul peste râul Motru ºi satul Rîpa.
Aici a ajuns ºi doljeanul Ion Ulãrea-
nu, însoþit de Ileana Gabriela Dumi-
trana, cu autoturismul marca Hunday
Coupe, înmatriculat în Bulgaria, sub
numãrul BH 5769 BT, de culoare nea-
grã, îndrumat de Drãgoi. Cel din urmã
a încercat sã-l facã pe Ulãreanu sã
intre pe un drum forestier situat la
circa 53 m de podul peste râul Mo-
tru, însã aceasta a refuzat ºi, întor-
când autoturismul, i-a spus minoru-
lui, care coborâse, cã opreºte înainte
de trecerea peste pod. Cum a oprit
maºina, atacatorii au sãrit, Bãlan l-a
lovit cu o cheie fixã metalicã în zona
capului, iar Dragoº Ionescu peste
tot corpul, cu piciorul de la
scaun.  L-au scos din maºinã ºi l-au
„tocat” pânã au fost siguri cã este
mort, apoi l-au pus pe bancheta din
spate a maºinii sale. Între timp Mî-
nea a lovit-o cu cheia pe tânãra de
19 ani, victima a cãzut într-un can-
bal colector de unde a luat-o Mînea
ºi Drãgoi ºi au pus-o în portbagaj.
Au urcat în maºinã toþi, îndreptân-
du-se cãtre punctul „La lacuri” din
satul Meriº, comuna Broºteni, jud.
Mehedinþi (situat la 4,9 km) pentru
a arunca autoturismul cu cadavrele
în lac, aºa cum se înþeleseserã. S-au
blocat cu autoturismul în mlaºtina
din capãtul lacului, aºa cã au luat toa-
te bunurile pe care le-au gãsit, res-
pectiv pachete cu substanþe etno-
botanice, suma de 300 lei, o camerã
video, un pachet de þigãri ºi un ceas
Rolex, apoi au incendiat maºina.

Poliþiºtii din cadrul Secþiei 6 Cra-
iova au oprit, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, în noaptea de joi spre vi-
neri, în Craiova, un autoturism în
care se aflau Cristi Ispas, de 28 de
ani ºi Cãtãlin Trãilã, de 34 de ani,
ambii din oraºul Segarcea, care
transportau un motor electric cu in-
tenþia de a-l comercializa. Poliþiºtii
craioveni au luat legãtura cu colegii
lor de la formaþiunea de investigaþii
criminale din cadrul Poliþiei Segar-

Au „dat atacul” la o staþie de irigaþii din Segarcea
Trei doljeni sunt cercetaþi penal de po-

liþiºti dupã ce s-a stabilit cã, în ultimele
sãptãmâni, au furat mai multe motoare
electrice de la o staþie de irigaþii deza-

fectatã din Segarcea, prejudiciul creat
fiind de 45.000 lei. Cei trei furau motoa-
rele cu intenþia de a le vinde, fiind prinºi
de poliþiºti cu un motor în maºinã.

cea care, în urma verificãrilor efec-
tuate, au stabilit faptul cã în noap-
tea de 20/21 martie a.c., cei doi de-
pistaþi în maºinã, împreunã cu Va-
lentin Mihai, de 24 de ani, au sus-
tras 3 motoare electrice la o staþie
de irigaþii dezafectatã din Segarcea
pe care le-au transportat în munici-
piul Craiova, douã din acestea fiind
comercializate. În continuarea cer-
cetãrilor, oamenii legii au mai stabi-
lit cã în noaptea de 16/17 martie a.c.,

Trãilã ºi Mihai au mai sustras douã
motoare electrice de la aceeaºi Sta-
þie de irigaþii pe care le-au comercia-
lizat tot în municipiul Craiova.

„Prin furturile comise, cei trei au
cauzat un prejudiciu ce se ridicã la
suma de 45.000 lei. Tinerii sunt cer-
cetaþi, în libertate, de poliþiºtii din
Segarcea, pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de furt calificat”, ne-a declarat
inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Ca orice fel de misiune pe care
eºti desemnat sã o îndeplineºti, nici
acþiunile de cooperare civil – mili-
tare (CIMIC) nu sunt deloc uºoa-
re. Te pregãteºti pânã la amãnunt,
încerci sã îþi controlezi emoþiile,
stabileºti orice detaliu înainte de a
pleca într-o zonã pe care o cunoºti
doar din informaþiile primite sau din

hãrþile de lucru care nu îþi pot sta-
bili decât informaþii de principiu,
cum ar fi poziþionarea geograficã
sau cãile de comunicaþie. Dar fe-
lul oamenilor pe care îi vei întâlni,
modul lor de percepþie a prezenþei
tale acolo este o enigmã...ªi atunci
te întrebi cum sã faci ceva pen-
tru ei, care sã îi ajute sau sã îi
bucure, sã le mai descreþeascã
frunþile lor aspre ºi bãtãtorite de
clima durã ºi neprietenoasã care
stãpâneºte aceste þinuturi parcã
rupte de civilizaþie. Pe tot cuprin-
sul acestei þãri oamenii par învinºi
de prezent, de situaþia lor nesigu-
rã, cu pericole ce pândesc la tot
pasul, dar cu toate acestea când
priveºti mai atent în adâncul pri-
virii lor îþi dai seama cã totuºi ei
iubesc viaþa la fel ca noi toþi.

Pãturi, aparate de radio ºi
îmbrãcãminte de iarnã pentru
populaþia afganã

Se spune cã mai mult decât
zâmbetul unui copil, nimic nu este
mai valoros pe lume. ªi înclin sã
cred aceste cuvinte. Probabil cã
nici echipa CIMIC a Scorpioni-
lor Negri, condusã de locotenen-
tul Viorel Cãlin, nu a crezut aces-
te cuvinte, dar felul cum au fost
ei întâmpinaþi de localnicii din lo-
calitatea Rabat-E Jaldak, distric-
tul Tarnak Wa Jaldak din provin-
cia Zabul, ºi mai ales de copii, le-
au schimbat cu totul opiniile de-
spre aceste locuri aride ºi sãrace
cum mai greu îþi poþi închipui.n
Aceºtia au desfãºurat acþiunea în
cooperare cu membrii poliþiei na-
þionale afgane, comandaþi de lo-
cotenentul Matiullah. Militarii au

Paginã realizatã de Lt.col. Oliver Anghel

Foto: Lt. Alexandru Afrem

Mãcinat de mai bine de un sfert de

veac de rãzboaie, Afganistanul spri-

jinit de coaliþia internaþionalã, încear-
cã sã revinã la o stare de normalita-

te. La efortul coaliþiei internaþionale,

participã ºi militarii Batalionului 20

Infanterie “Scorpionii Negri”, dislo-
caþi în provincia Zabul, Afganistan.

purtat mai multe discuþii cu lide-
rul local Abdul Daud, problema
cea mai urgentã pentru ei fiind si-
tuaþia podurilor distruse de pe râul
Tarnak. Acest aspect îngreunea-
zã deplasarea copiilor din locali-
tãþile Kajbay, Haji Tarim Kalay,
Meltanay ºi Haji Sayed Habib cã-
tre ºcoala din localitatea Rabat-E

Jaldak. ªeful echipei româneºti l-a
asigurat pe liderul local cã va
prezenta aceastã situaþie guverna-
torului de district pentru a fi re-
parate cât mai urgent. De aseme-
nea, liderul local a fãcut ºi o soli-
citare cãtre militarii români de a
veni în sprijinul elevilor, dacã este
posibil, cu  rechizite ºcolare ne-
cesare pentru desfãºurarea în
bune condiþiuni a a orelor de curs.
Un alt subiect al discuþiilor, a fost

acela de a conºtientiza participa-
rea localnicilor la procesul elec-
toral din data de 5 aprilie a.c., ale-
geri ce vor desemna noul preºe-
dinte al Republicii Islamice a Af-
ganistanului ºi a membrilor con-
siliilor districtuale ºi provinciale.
Militarii români au prezentat local-
nicilor ºi rolul important pe care
îl ocupã înrolarea lor în forþelor
de securitate naþionale afgane, de-
oarece ei vor fi cei care vor parti-
cipa direct la securitatea ºi stabi-
litea Afganistanului dupã anul
2014, anul încheierii misiunii
ISAF în aceastã þarã. La finalul
acþiunii, militarii români ºi afgani
au oferit comunitãþii locale, ma-
teriale constând în pãturi, aparate
de radio ºi îmbrãcãminte de iar-
nã, urmând ca la viitoarele acþi-
uni în aceastã localitate sã ofere
ºi rechizite ºcolare pentru elevi.

Problemele economice
ºi sociale din localitatea Azatak
au fost identificate

O a doua acþiune desfãºuratã de
Scorpionii Negri în sprijinul popu-
laþiei locale afgane s-a petrecut în
localitatea Azatak. Aici comandan-
tul Companiei 2 Infanterie, cãpi-
tanul Cosmin ªtefan, alãturi de
echipa de angajare a femeilor –
FET, echipã condusã de locote-
nentul Marcela Dumitraºcu ºi o
echipã PSYOPS, comandatã de
plutonierul Iulian Mocanu, au an-
gajat comunitatea localã pentru
identificarea problemelor sociale
ºi economice cu care aceasta se
confruntã. Sosirea militarilor ro-

mâni în acest mic sat a fost o sur-
prizã plãcutã pentru localnici.
Aceºtia au fost întâmpinaþi cu o
bucurie nedisimulatã de bãtrânii
satului, care în filozofia de viaþã a
poporului afgan, alãturi de copii
reprezintã bunul cel mai de preþ
al comunitãþilor. La un ceai tradi-
þional oferit de bãtrâni, aceºtia au
avut rãgazul sã le spunã ce greu-
tãþi întâmpinã în a-ºi duce traiul
ºi a le oferi copiilor cele de tre-
buinþã, dorind sã le mulþumeascã
în felul lor pentru ceea ce au fã-
cut pentru ei. S-au purtat discu-
þii privind securitatea din regiu-
ne, bãtrânii declarându-se mul-
þumiþi de activitatea forþelor ro-
mâneºti în regiune. Liderii locali
au transmis militarilor cã situaþia
de securitate s-a îmbunãtãþit în
ultimii ani, acest lucru ducând la
o creºtere a numãrului de copii
care frecventeazã ºcoala prin
faptul cã aceºtia se pot deplasa
în siguranþã de acasã cãtre ºcoa-
lã, un lucru îmbucurãtor pentru
orice comunitate.

„Fetele noastre au fost primite
cu bucurie ºi cãldurã”

În timpul acestei acþiuni, echi-
pa de angajare a femeilor – FET, a
primit acceptul liderului local Haji
Lalgean, de a se întâlni cu femeile
din comunitate. Este binecunoscut
faptul cã prezenþa femininã afga-
nã la orice activitate din cadrul co-
munitãþii este foarte strictã. Fetele
noastre au fost primite cu bucurie
ºi cãldurã atât de femeile afgane,
cât ºi de o mulþime de copii din
sat. Deschiderea de care dau do-
vadã localnicele în faþa militarilor
femei din structura româneascã fa-
vorizezã înþelegerea mult mai în
detaliu a problemelor cu care se
confruntã comunitatea respectivã.
ªi aici au fost prezentate avantaje-
le posibilitãþilor de înrolare a femei-
lor în instituþiile de apãrare ºi sigu-
ranþã naþionalã afgane, un pas im-
portant spre dezvoltarea unei so-
cietãþi libere ºi democrate.

Se poate “negocia” soarta
activitãþilor insurgente

În astfel de misiuni se duce o o
altfel de luptã, o luptã pentru câºti-
garea încrederii fiecãrui membru al
comunitãþii, iar pentru ai convinge
despre bunele tale intenþii cã eºti în
sprijinul lor, ai nevoie de diplomaþie
ºi de mult tactîntr-o lume cu obie-
ciuri ºi cutume diferite. Aici, în mij-
locul populaþiei civile, se poate câº-
tiga acest conflict dur, la nivelul
omului de rând greu încercat de-a
lungul timpului (sã nu uitãm cã pe
aceste meleaguri se duc rãzboaie
de aproape 30 de ani). Aici se poa-
te “negocia” soarta activitãþilor in-
surgente în interiorul comunitãþilor
locale, unde militarii din forþele coa-
liþiei internaþionale desfãºoarã acþi-
uni militare. Prin acþiunile pe care
militarii români le desfãºoarã în
comun cu membrii forþelor de se-
curitate naþionale afgane, se con-
tribuie la creºterea pozitivã a încre-
derii populaþiei locale în acþiunile
desfãºurate de forþele coaliþiei ºi de
asemenea, creºte ºi legitimitatea ac-
þiunilor reprezentanþilor  Guvernu-
lui Republicii Islamice a Afganista-
nului, asigurând astfel tranziþia de
la o societate mãcinatã de conflicte
la o societate liberã ºi democratã.
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GEORGE POPESCU

Fetele lu’ TFetele lu’ TFetele lu’ TFetele lu’ TFetele lu’ Tata!..ata!..ata!..ata!..ata!..
Ca orice pãrinte, Traian Bãsescu are o

slãbiciune afiºatã ºi asumatã pentru
odraslele sale. Nimic de obiectat. A fã-
cut-o publicã în repetate rânduri, ba a ris-
cat sã-ºi dispute aceastã slãbiciune, ab-
solut fireascã, la egalitate ori pe deasu-
pra poziþiilor, imparþiale ºi neutre, pe care
le incumbã, politic ºi constituþional, ale
celei mai înalte demnitãþi în stat.

Cu fata cea mare, acest soi de slãbi-
ciuni s-au verificat în legãturã cu aface-
rea cumpãrãrii unui imobil somptuos ºi,
ca atare, cu costuri la care numai cloaca
interlopilor ori a baronilor atât de mult
trâmbiþaþi îºi permit sã se preteze. Pre-
tenþia unui tânãr notar, oricât de priceput
ºi de descurcãreþ în limite legale, n-au
convins, la vremea aceea, pe nimeni, cu
excepþia grijuliului pãrinte ºi a unor din-
tre adepþii sãi cei mai vocali. Despre cele
aproape 300 ha de teren valorând peste
un milion de euro, ce s-ar mai putea spu-
ne dincolo de toate cele spuse, de o parte
ºi de alta?

Cât despre mai faimoasa EBA – ºi fai-
moasã nu doar ca odraslã prezidenþialã
ori graþie vreunei performanþe legitimate
cu argumente de performanþã susþinute

de propriile dote -, lucrurile au stat încã
ºi mai rãu. Strecuratã, cu complicitãþi par-
tizane ºi amendabile, prin avanposturile
tineretului pedelist în custodia unor per-
sonaje cu sarcini „pedadogice” anume
trasate ºi deloc ascunse opiniei publice,
fiica cea micã s-a dovedit, încã din start,
o tânãrã cu un serios handicap de cultu-
rã ºi ostilã unor minime norme de eticã,
înþelegând prin aceasta mai ales acea ca-
pacitate de autoevaluare ºi, în consecin-
þã, de recuzare a unei râvne excesive.

Ajunsã, printr-un tertip pe cât de ieftin,
pe atât de ipocrit, parlamentar european,
ea a devenit celebrã nu prin cine ºtie ce
iniþiative ori intervenþii (pe care, cu o non-
ºalanþã tupeistã, ºi le evoca în ultimele zile
fãrã cuvenita obligaþie de a le ºi numi),
cât mai ales prin gafele, în proasta tradiþie
pe care o inaugurase deja în anticamerele
imunde ale carierei sale politice.

Istoria se repetã, aproape în acelaºi de-
cor al politicii dâmboviþene instaurate de
pãrintele ei, compromiþând, cu un apetit
grosier pentru Putere, chiar ºi aspecte
particular, dar nu mai puþin emblemati-
ce, ale unei democraþii pe care un prede-
cesor al lui Bãsescu, dar „sãrac ºi cu-

rat”, se grãbise, luat de val, s-o numeas-
cã… originalã. EBA, aºadar, nu doar cã
va reitera aventura de prost gust de a
asedia un al doilea mandat de europarla-
mentar: o face însã în aceleaºi grile, cu
ipocrita pretenþie de candidat „indepen-
dent”, dar ºi cu un plus de determinare
absurd narcisiacã, o þâfnã însumabilã
parcã unui patrimoniu paternal, nu nea-
pãrat genetic, ci mai curând mimetic ºi,
deci, conjunctural.

Gravitatea unei astfel de întreprinderi
mi se pare revoltãtor de cinicã. ªi nu fi-
indcã, respectiva tinericã posesoare a
unui CV scolastic întru nimic recoman-
dabil vreunor compensaþii merituoase, cât
pentru deserviciu pe care îl face princi-
piului elementar al valorificãrii adevãra-
tului potenþial al celor din generaþia sa
probaþi ca deþinãtori de rezerve de per-
formanþã ce-ar merita cu prisosinþã mai
mult decât alternativa fugii în afarã.

Greu de înþeles, în context, ambigui-
tatea tãtucului: mai ales dacã e raportatã
la pretenþia d-sale de „diriginte” al între-
gii clase politice în care nu se sfieºte sã
se raporteze, cu o asiduitate egalatã doar
de un partizanat cam „chior”.

M-am întrebat, atunci, la întâia fãrã-
delege, ºi mã întreb ºi acum: ce-i lipseº-
te unei tinere ca Elena Bãsescu, rãsfãþatã
de un noroc care, în acest caz, este fer-
mentat în „atelierele” de destine de cãtre
zei proscriºi pe un Olimp uzurpat ºi uzur-
pator, ca s-o arunce într-o astfel de ipos-
tazã caraghioasã ºi ipocritã? Bani, avere,
condiþie socialã – în niciun caz, le are din
belºug pe toate ºi, pe cât se pare, cu mult
decât ar avea nevoie ºi mai mult decât îºi
îngãduie  alte odrasle ale unor lideri poli-
tici ale unor naþiuni mult mai puternice
ale lumii în care trãim.

E cu siguranþã un… moft. Nu degeaba
trãim în þara lui Caragiale ale cãrui triste,
în aparenta lor veselie, avertismente încã
ne preseazã, ne agreseazã chiar, dar nu
ne ºi… trezesc.

Fetele lu’ tata e, dacã nu cumva mã
înþel, e unul din ºlagãrele, de un gust mu-
zical aproximativ,  obiºnuite pe la cume-
triilor de azi. ªi mi se pare cã, obturându-
ºi, ºi pe aceastã filiaþie deloc de ignorat, o
demnitate, de ºef de stat, Bãsescu rãmâne
încã ºi mai departe, dupã aproape zece ani,
decis sã întrupeze, chiar ºi în detalii, postu-
ra de pãrinte „deraiat” al naþiunii.

Mitingul organizat sâmbãtã
de PDL este a doua manifes-
tare de amploare dupã cel
organizat la Bucureºti, la
începutul lunii februarie, cu
o participare la fel de nume-
roasã. Participanþii au purtat
pancarte cu mesaje antigu-
vernamentale. Evenimentul a
debutat cu un spectacol
folcloric susþinut de Dumitru
Fãrcaº ºi Aurel Tãmaº.
Primarul municipiului Cluj-
Napoca, Emil Boc, nu a
participat, preferând sã
meargã la Bucureºti la o
dezbatere organizatã de
Fundaþia Miºcarea Popularã
pe motiv cã nu mai are
funcþii de conducere în

 Primarul Clujului, plecat la Capitalã...

Mii de membri ºi simpatizanþi ai PDL din
toatã þara au participat sâmbãtã, la Cluj-
Napoca, la mitingul organizat de democrat-
liberali. Din judeþul Dolj au fost prezenþi
lideri ai partidului alãturi de aproape 2.000
de militanþi portocalii din tot judeþul. Eu-
roparlamentarul Marian Jean Marinescu,

deputatul Constantin Dascãlu, senatorul
Mãrinicã Dincã precum ºi alþi membri ai
organizaþiei doljene au fost prezenþi la Cluj,
unde au manifestat împotriva actualei gu-
vernãri. Primarul Clujului, Emil Boc ºi-a
fãcut de lucru prin Bucureºti, de teamã sã
nu-l supere pe Traian Bãsescu.

partid ºi cã, din poziþia de
simplu membru, are o mai
mare libertate de alegere.
“Pornim de la Cluj-Napoca
bãtãlia penru schimbarea
României. Þinta noastrã este
sã câºtigãm alegerile generale
din 2016. Adversarul nostru
este de 23 de ani PSD, partid
care a involuat. Nu aveþi
încredere în Ponta, dar nici
în Antonescu, PNL este la
putere în administraþiile
locale ºi sã recunoascã acest
lucru. Avem în faþã alegerile
pentru Parlamentul European
ºi suntem cel mai puternic
partid de dreapta ºi avem cea
mai puternicã listã de candi-
daþi. Îl avem ºi pe Cãtãlin

Predoiu, care va câºtiga
Preºedinþia României”, a
spus Vasile Blaga la mitingul
organizat de PDL la Cluj-
Napoca.

La Prefectura Cluj era închis...
Acesta a fãcut apel la

membrii PDL sã se fereascã
de foºtii membri ai partidului
care au plecat la alte formaþi-
uni.  Pe scena amplasatã în
Piaþa Lucian Blaga din Cluj-
Napoca au mai susþinut
discursuri, între alþii, candi-
datul democrat-liberal la
Preºedinþie, Cãtãlin Predoiu,

primarul Aradului, Gheorghe
Falcã, Gheorghe Flutur,
Andreea Paul ºi europarla-

mentarii Monica Macovei ºi
Marian Jean Marinescu. Dupã
discursurile liderilor PDL,
participanþii la miting au
pornit în marº spre Prefec-
tura Cluj, iar pe drum au
scandat “Jos Guvernul”,
“Demisia”, precum ºi alte
lozinci împotriva Guvernu-
lui. Liderii PDL Cluj au
încercat sã lase la Prefecturã
“Cartea Neagrã a guvernãrii
USL”, dar nu li s-a permis
accesul în instituþie, astfel
încât documentul va fi depus
luni. Mitingul s-a încheiat
astfel dupã douã ore, preºe-
dintele PDL, Vasile Blaga,
mulþumindu-le tuturor pentru
participare ºi urându-le drum
bun spre casã.

MARGA BULUGEAN

Pedeliºtii doljeni, la miting în oraºul lui BocPedeliºtii doljeni, la miting în oraºul lui BocPedeliºtii doljeni, la miting în oraºul lui BocPedeliºtii doljeni, la miting în oraºul lui BocPedeliºtii doljeni, la miting în oraºul lui BocPedeliºtii doljeni, la miting în oraºul lui BocPedeliºtii doljeni, la miting în oraºul lui BocPedeliºtii doljeni, la miting în oraºul lui BocPedeliºtii doljeni, la miting în oraºul lui Boc
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Mihai Voicu, deputat liberal de
Dolj ş i încă liderul de fac to al li-
beralilor  din teritoriu, se preface
a nu înţelege ceea ce se petrece
în „ograda” păstorită. Unde, de
mai multă vreme, c ând ajunge
prin Dolj, stă aşezat pe un foto-
liu şubred, c are scârţâie urât al
dracu’. Tot ce s-a întâmplat săp-
tămâna trecută asta sugera: nu
mai are sprijinul gre ilor din
PNL. Că e tare cu priceperea sau
se preface,  este o ches tiune care
îl priveşte, însă aduc erea lui Crin
Antonescu la Craiova, în regim
de urgenţă, pentru o declaraţie
„de încredere”, seamănă cu „ve-

MIRCEA CANŢĂR

Mihai Voicu, cu „tata la şcoală”
pentru că... „l-au bătut” colegii

nirea la şcoală” a unuia dintre
părinţi, c ând odrasla era luată în
tărbac ă de către c eilalţi colegi
năbădăioş i. Apă de ploaie. Fiind-
că în „cantonament” primari, con-
silieri loc ali, şefi de deconcentra-
te, chiar „coledzii” parlamentari –
zâmbitori ş i afabili când îl întâl-
nesc  – i-o c oc de mai multă vre-
me, cum se spune. Cu răbdare.
Ca la partid. Şi patentul l-au avut
la îndemână.  Caracter deosebit,
„ales” chiar, reprezentantul Gu-
vernului în teritoriu, desemnat de
Mihai Voicu - acum îi cere demi-
terea - pentru gesturi incompati-
bile, în care a dobândit „calif ica-

re”.  Că problemele de „bucătărie
internă politică” lasă rece spaţiul
public este o realitate. Altele sunt
grijile omului de rând, nu cât de
iubit sau stigmatizat este Mihai
Voic u şi dac ă rămâne ori ba co-
coţat în PNL Dolj. Mai mult inert
decât resimţit, cât de cât, în viaţa
comunităţilor  arondate c ircum-
scripţiei electorale în c are a ajuns
parlamentar. Fireşte,  nu e singu-
rul în aceas tă postură. Ce faptă
măreaţă a făcut deputatul Mihai
Voicu, prin părţile locului, de când
este în Parlament? Câte conferinţe
de presă a ţinut, în care să expli-
ce laborioasa sa activitate? De-

semnând în nişte funcţii bine plă-
tite o clientelă liberală locală,  care
acum geme de spaima basculării,
sau cochetează pe şest cu soc ial-
democraţii, Mihai Voicu a vrut să
arate vrăjmaşilor  că înc ă are sus-
ţinerea c entrului, adic ă a lui Crin
Antonescu,  venit pe post de dă-
dac ă. N-o mai are, în schimb,  pe
cea strict necesară ş i, boală lun-
gă, adică după alegerile europar-
lamentare, cum s-a spus,  dezno-
dământ s igur. Prea convins de
criter iile sale,  de inteligenţa pro-
prie, de faptul că e „iubit ş i sti-
mat”, Mihai Voicu s-a trezit în
dizgraţia liberalilor doljeni, care

i-au inventariat sofismele, con-
testându-l. De la penumbre, f i-
indcă e venetic, până la încreme-
nirea în proiect, cum spunea cine
spunea.  S-a dorit doar dilematic.
Episodul de ieri, destul de con-
fuz, greu de limpezit, mai ales  că
autocritic a tovărăşeasc ă n-are ce
căuta la liberali, aşijderea c ăinţa,
pentru care nu exis tă „prea târ-
ziu”, n-are decât o singură ieş i-
re: demisia. Mult mai onorabilă
decât să pomenească de lucră-
turile subterane ale celor alături
de care cultiva, până deunăzi, pi-
şicherlâcul rentabil,  mai tare de-
cât buna cuviinţă.

De exemplu, tânărul deputat
Ionuţ Stroe, după ce şi-a făcut pro-
pria c ulpă, a trecut şi la atacuri
punctuale şi l-a numit cu subiect
şi predicat, pe Mihai Voicu, princi-
palul vinovat de dezertarea verbală
a primarilor liberali către segmen-
tul social-democrat. „Toţi suntem
vinovaţi, pot să încep cu mine, dar
totuşi cel mai vinovat e liderul or-
ganizaţiei...Mihai Voicu”, a spus
Ionuţ Stroe, susţinut din capul
mesei de colega de formaţiune po-
litică, Cristina Calangiu.
Conflict îngheţat...

Şedinţa de ieri de la PNL este
de fapt o radiografie a politicii ro-
mâneşti actuale, adică, „mizerie
mare”. Deşi nu este de neglijat si-
tuaţia de la Dolj, Crin Antonescu
se face că e bine şi că merge şi
aşa. Bun. Îngheaţă conflictul, cum
spune domnia sa.  Dar totuşi. ...
Când se vorbesşte despre situaţia
liberalilor de la Dolj, se deschide o
cutie a Pandorei. Un fost primar
de localitate, condamnat la 7 ani
de puşcărie, cu un dosar plin de
„bube”, cu firme şi contracte con-
troversate, care se pare că încă dă
de lucru procurorilor DNA, iţele
conducând şi către alţi lideri libe-
rali. Un fost director de ADS, Dan
Mogoş, de asemenea suspectat de
DNA de fapte de corupţie, care ieri,
zburda prin holul Filarmonicii, dar
nu să intre la vreun concert, ci să
vadă lumea că s-a autosuspendat
şi nu prea din PNL şi că mai are
încă putere şi influenţă în acest
partid, de bani nu poate fi vorba.-

Liderul PNL Dolj, reevaluat
de Crin Antonescu, la Craiova

Pre şe dinte le  PNL,  Crin Antones-
cu,  a venit ie ri la Craiova,  pentru a
lua parte  la şedinţa biroului jude -
ţean şi pe ntru a transmite  un me -
saj de pace liberalilor doljeni.  Şe din-

ţa a început cu scânte i,  iar discur-
surile nu au fost din ace lea foarte
dulci, măgulitoare la adre sa lide ru-
lui PNL Dolj,  Mihai Voicu, ci din
contră, acestuia i s -au re proşat des-

tule  ş i chiar de mis ia. ..  La rândul
său, şe ful libe ralilor dolje ni a ce rut
public,  de misia pre fe ctului de Dolj,
Marius De ca pe  motiv de  inge rinţă
în viaţa politică.

..are suficienţi. Şi la
ac eas tă lis tă mai
adaugăm un deputat
declarat incompati-
bil, dezertor la PSD,

vreo 10-12 primari lăsaţi şi ei baltă
de conducerea PNL, primari har-
nici de altfel, cu proiecte în deru-
lare dar care nu mai găsesc susţi-
nerea de altădată.
„Ponta, un Boc mult  mai înalt...”

Păi ca să spui că totul este în
regulă şi că îl susţii în continuare
pe Mihai Voicu....  „Am venit pen-
tru a-mi afirma încrederea şi sus-
ţinerea pentru Mihai Voicu, pentru
actualul birou, pentru a afirma, de
asemenea, că sunt coleg şi sunt
prieten şi cu cei care au nemulţu-
miri sau neînţelegeri. I-am rugat pe
toţi colegii mei din Dolj, şi pe cei
din conduc erea judeţeană, şi pe
primari, şi pe viceprimari, consi-
lieri şi pe toţi membrii în general
să facă din PNL Dolj un conflict
îngheţat cum se spune acum în
diplomaţie, să fie solidari, să-şi dea
mâna şi să lucreze împreună pen-
tru PNL. Nu s-au întâmplat astfel
de plecări doar la Dolj, doar acum
şi doar în această perioadă. Este
un obicei în România pe care l-am
văzut la ceea ce an numit regimul
Băsescu, în timpul guvernelor con-
duse de Traian Băsescu, aceeaşi
încercare de a influenţa, de a lua
primari, a determina primari să dea
voturi pentru formaţiunea la guver-
nare. Împreună cu PSD-ul la vre-
mea aceea am denunţat aceste obi-
ceiuri şi noi le denunţăm şi astăzi.
Nu se opreşte lumea în plec are
unor parlamentari sau a unor pri-
mari, avem şi parlamentari şi pri-
mari hotărâţi să apere onest ideile,
culorile Partidului Naţional Liberal

şi mai ales votul pe care cetăţenii
l-au dat pentru ca asemenea ges-
turi să nu se mai întâmple. Astfel
de lucruri s-au mai întâmpla de ace-
ea am spus la un moment dat că
domnul Ponta începe sub anumite
aspecte să un Emil Boc mult mai
înalt”, a spus Crin Antonescu, la
şedinţa PNL.

Se cere demisia
prefectului de Dolj

Nici prefectul de Dolj, fostul li-
beral, Marius Deca nu a scăpat de
acuzaţiile  colegilor, mai mult, Mi-
hai Voicu i-a cerut chiar demisia
pe motiv de ingerinţă în viaţa poli-
tică. Voicu susţine că Deca ar fi
contactat nişte consilieri locali PNL
spre a-i convinge să nu participe
la lucrările delegaţiei permanente de
duminică, la care a fost prezent şi
preşedintele PNL, Crin Antonescu.
Prefectul Marius Deca nu a dorit
să comenteze declaraţiile lui Voi-
cu. Dar înclinăm să dăm crezare

de data aceasta senatorului Voicu,
prefectul de Dolj mai având la ac-
tivul domniei sale, astfel de prac-
tici, pe care şi le-a pus în valoare
şi când s-a schimbat conducerea
la PSD Dolj. Adică, la dat telefoa-
ne, Marius Deca e bun...parcă prea
bun. „Noi am promis cot la cot cu
domnul Ponta, cot la cot cu PSD-

ul cot la cot cu doamna Vasilescu
depolitizarea. Or depolitizarea în-
cepe cu prefecţii care sunt funcţi-
onari publici. Ei pot veni dintr-un
partid politic, dar în calitate de pre-
fect nu au voie, prin lege, să facă
politică partizană, să facă politică
pentru partid. Mai avem se pare de
aşteptat până când aceste lucruri
să se întâmple în România. Chiar
dacă s-ar mai putea întâmpla să ne
mai plece primari, parlamentari,
pentru c ă avem 900 de primari,
peste 150 de parlamentari, pe noi
ne interesează ş i să rămână pri-
mari, pentru că i-am susţinut, pen-
tru că sunt puncte de sprijin elec-
torale, dar mai ales ne interesează

să vină cetăţenii”, a mai spus .
Primarii liberali :

şi cu dreapta ....şi cu stânga
Mihai Voicu nu este supărat pe

primarii care l-au lăsat cum se spu-
ne în popor „cu ochii-n soare”,
acum, înainte de alegerile europar-
lamentare, când însuşi partenera de
viaţă candidează pentru un post la
Bruxelles. Mai mult le transmite
putere de muncă. O ştie el ceva.-
..comicăria era ieri în floare. De
exemplu, primarul de la Radovan,
Aurică Cârstianu, şi-a făcut ieri poze
cu liderul liberalilor, Crin Antones-
cu. Întrebat fiind dacă s-a răzgân-
dit, edilul Radovanului făcând parte
din „lotul primarilor” supăraţi pe Mi-
hai Voicu şi susţinători până la stele
a Guvernului Ponta, acesta a negat,
a spus că aşa ceva niciodată. „Nu.-
..nu, eu sunt cu domnul Antones-
cu, nu am plecat nicăieri, sunt cu
PNL-ul până la moarte”, a precizat
Aurică Cârstianu, de gât cu dom-
nul Antonescu. Şi telenovela conti-
nuă. Viceprimarului Calafatului,
Dorel Mituleţu nu şi-a lăsat partidul
la greu, asta deşi face parte din ace-
eaşi formaţiune politică, nu ştim
dacă şi doctrinară cu primarul Mir-
cea Guţă, care de săptămâna tre-
cută nici nu mai vrea să audă de
liberalism, e profund de stânga. Şi
inspectoarea Luminiţa Popescu şi-
a făcut ieri simţită prezenţa, alături
de alte cadre de nădejde, îngrijorate
că ar putea să-şi piardă funcţiile de
pe la inspectorate sau de la condu-
cerile unităţilor de învăţământ, deşi
teoretic se spune de fiecare dată că
trebuie să depolitizăm învăţămân-
tul, să punem nu mai profesionişti.
Pe naiba. Mizerie, cum v-am spus.

MARGA BULUGEAN
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Peste 4.800 de cereri depuse în prima etapã
a înscrierilor în clasa pregãtitoare în Dolj

Valoarea maximã a fiecãrui pa-
chet de rechizite ºcolare în anul
ºcolar 2014 - 2015 este de 25 lei
pentru un elev din învãþãmântul pri-
mar ºi 30 lei pentru un elev din în-
vãþãmântul gimnazial. Potrivit

MEN, în anul ºcolar 2014-2015
vor beneficia de rechizite gratuit
680.260 de elevi, valoarea totalã a
materialelor fiind de peste
16.600.000 lei. “În judeþul Dolj, în
anul ºcolar 2013-2014 au benefi-

ciat de rechizite ºcolare 26.650 de
beneficiari, cei mai mulþi, elevi de
clasele I-IV - 11.850, clasa pregã-
titoare  – 3.300. Pentru anul ºco-
lar viitor, din estimãrile noastre,
aproximativ18.650 de elevi vor be-
neficia dea ceste rechizite. În acest
an, valoarea totalã a acestei achi-
ziþii de manuale s-a ridicat la
656.745 de lei. Pachetul cu rechi-
zite va avea conþinut diferenþiat în
funcþie de nivelul de studiu”, a pre-
cizat profesor Mihãiþã Stoica, pur-
tãtor de cuvânt la ISJ Dolj.

Cine poate beneficia
de rechizite gratuite

Potrivit ordonanþei privind acor-
darea de rechizite ºcolare, datã în
urmã cu trei ani, de acest ajutor din
partea statului pot beneficia elevii
care sunt înscriºi în învãþãmântul
de stat, primar ºi gimnazial, care
frecventeazã cursurile de zi ºi care
sunt în întreþinerea familiilor al cã-
ror venit mediu net lunar pe mem-

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj, sunt ºi unitãþi de învãþãmânt unde numãrul cereri-
lor depuse a depãºit numãrul locurilor disponibile pentru clasa
pregãtitoare. Astfel, la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” au
rãmas nesoluþionate 48 de solicitãri, la Liceul „Henri Coan-
dã”, douã cereri sunt nerezolvate, ºi încã patru astfel de
cazuri s-au înregistrat la la ªcoala Gimnazialã „Mihai Vitea-
zul”. Peste 1.000 de elevi din cei cei 4.808 înscriºi în prima
etapã la clasa pregãtitoarevor învãþa în unitãþi de învãþãmânt
din afara circumscripþiei. În acest moment la Liceul Tehno-
logic Transporturi Auto mai sunt libere 55 de locuri, la Li-
ceul cu Program Sportiv „Petrache Triºcu” sunt 19 dispo-
nibile, la ªcoala Gimnazialã „Ion Þuculescu” alte 12 locuri
libere, la ªcoala Gimnazialã „Lascãr Catargiu” au mai rãmas
11 locuri, la ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu” alte cinci
locuri au rãmas neocupate, la ªcoala Gimnazialã „Nicolae
Romanescu” tot cinci locuri sunt neocupate. De asemenea,
la Colegiul Naþional „Elena Cuza” mai sunt disponibile zece
locuri, iar la Colegiul Naþional „Carol I” doar trei.

În prima etapã de înscrieri în clasa pregãtitoare,
4.861 de cereri au fost înregistrate în judeþul Dolj,
4808 elevi fiind înscriºi în clasa zero, urmând ca

restul sã fie admiºi în cea de-a doua etapã care se
desfãºoarã în perioada 25 martie-4 aprilie.

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

Shakespeare School oferã
tabere în Marea Britanie

Copiii ºi tinerii între 11 ºi
20 de ani se pot înscrie
pânã pe 31 martie la con-
cursul de creaþie în limba
englezã Shakespeare School
Essay Competition pentru a
câºtiga tabere de limba
englezã în Marea Britanie ºi
multe alte premii. Înscrierea
este gratuitã, iar participan-
þii sunt încurajaþi sã fie cât
mai originali.

Concursul Shakespeare School Essay Competition, aflat
la a 6-a ediþie, este organizat de Asociaþia Shakespeare School
pentru Educaþie în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar al
Municipiului Bucureºti. Înscrierea se face foarte simplu: par-
ticipanþii redacteazã un eseu de 200 sau 250 de cuvinte ºi îl
încarcã gratuit pe site-ul www.shakespeare-school.ro pânã
pe 31 martie. Tema de anul acesta porneºte de la discursul
TED al unui adolescent de 13 ani despre sistemul ideal de
învãþãmânt, iar participanþii sunt invitaþi sã dea frâu liber
imaginaþiei ºi sã fie cât mai creativi ºi nonconformiºti.  Mai
multe detalii despre tema se gãsesc pe pagina de concurs,
aici, iar pe blogul Shakespeare School participanþii pot gãsi
o serie de sfaturi utile pentru redactarea eseurilor, WRITE
Your Way to Success. În joc sunt premii atât pentru elevi,
cât ºi pentru profesori. Toþi participanþii primesc certificate
de participare ºi pot câºtiga aparate foto, mp3-playere, cur-
suri de englezã, vouchere pentru examene Cambridge, cãrþi
ºi multe surprize. Marii câºtigãtori ai concursului au ºansa
de a merge în tabere de limba englezã, unde timp de douã
sãptãmâni învaþã ºi trãiesc exact la studenþii britanici. Com-
petiþia se desfãºoarã pe douã categorii de vârstã, 11-14 ani
ºi 15-20 de ani, aºadar sunt ºanse duble de câºtig pentru
marile premii. Taberele de limba englezã  sunt extraordinare

Peste 680.000 de elevi din medii
defavorizate vor primi gratuit rechi-
zite, în anul ºcolar 2014 - 2015, în
valoare totalã de peste 16.600.000
lei, dupã ce Ministerul Educaþiei Na-

þionale (MEN) a repartizat, în aceas-
tã sãptãmânã, inspectoratelor ºco-
lare sumele destinate acestor achi-
ziþii. Manualele gratuite sunt pentru
elevii din medii defavorizate.

bru de familie este de maximum
50% din salariul de bazã minim brut
pe þarã. Pentru a beneficia de acest
ajutor, pãrinþii doljeni care au posi-
bilitãþi materiale modeste trebuie sã
întocmeascã dosarele cu documen-
tele cerute de lege, pe care sã le de-
punã la secretariatele unitãþilor de
învãþãmânt unde învaþã copiii lor.
La stabilirea venitului mediu net lu-
nar pe membru de familie, se iau în
considerare toate veniturile pe care
membrii acesteia le realizeazã, in-
clusiv cele care provin din: indem-

nizaþia de ºomaj creanþe legale con-
venþii civile de întreþinere aflate în
executare indemnizaþii cu caracter
permanent alocaþii de stat pentru co-
pii alocaþii de întreþinere pentru co-
pii încredinþaþi sau daþi în plasament
burse pentru elevi ºi studenþi acor-
date în condiþiile legii ajutorul care
se acordã soþiilor celor care fac ser-
viciu militar obligatoriu. În cazul în
care familia are în proprietate tere-
nuri, clãdiri, spaþii locative sau alte
bunuri, mobile sau imobile pierd
acest drept pentru copiii lor.

oportunitãþi de dezvoltare pentru copii ºi tineri, mai ales da-
toritã contactului cu un mediu multicultural.

Participanþii învaþã engleza alãturi de tineri din toate
colþurile lumii

Taberele se organizeazã în campusurile unor universitãþi
ºi colegii de top din Marea Britanie, Clifton College sau Uni-
versity College London, unde ºi iau parte la diverse activitãþi
distractive alãturi de tineri din toate colþurile lumii.  „Tabara
în Marea Britanie a fost cu adevãrat ceva care sã mã schim-
be. Este surprinzãtor cum se pot întâmpla atâtea în doar
douã sãptãmâni. Impactul cultural este uriaº, lecþiile de viaþã
primite acolo de la profesori ºi colegi fiind de neegalat. A
fost o experienþã care m-a maturizat, care m-a fãcut sã vãd
cã se poate ºi cã dacã îmi dau silinþa pot sã ajung oriunde.”,
mãrturiseºte Bogdan Aroºculesei, câºtigãtor în 2012 al ta-
berei de la Oxford University. Shakespeare School organi-
zeazã de 8 ani tabere de limba englezã în Anglia, Scoþia,
Irlanda ºi SUA ºi întotdeauna participanþii s-au întors foarte
entuziasmaþi de experienþã, mai deschiºi, mai responsabili ºi
mai dornici sã îºi perfecþioneze cunoºtinþele.

Detalii despre tabere ºi programul acestora se gãsesc pe
site-ul Shakespeare School la secþiunea Tabere de englezã.
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Programul c oncertului va inc lude cele mai
cunosc ute piese din repertoriul Paulei Seling,
între care „Ploaie în luna lui marte”, „Trurli”,
„Ce bine că eşti”, „Timpul”, „Promit”, cân-
tece mai noi, precum „Acasă” şi „Pansament”,
dar şi piese-tribut adus unor mari artiş ti inter-
naţionali – „Caruso”, „I Will Always Lov e You”
şi „September”. Nu vor lips i melodii c are poartă
emblema Eurovision: „Playing With Fire” ş i
„Miracle”.

Paula Seling şi Ovi vor reprezenta România la
Eurovision Song Contest de la Copenhaga (Da-
nemarc a), cu piesa „Miracle”, c âştigătoare a fi-
nalei selecţiei naţionale a Eurovision, care s-a des-
făşurat pe 1 martie.  Piesa a fost c ompusă de

Paula Seling & Band concertează
astă-seară pe scena Filarmonicii „Oltenia”

Paula Seling – care, alături de Ovi, va reprezenta România la
Eurovision – se pregăteşte de marea finală de la Copenhaga printr-o
serie de concerte în ţară şi peste hotare. Împreună cu band-ul care o

acompaniază, artista
cântă astă-seară, de
la ora 19.00, pe scena
Filarmonicii „Olte-
nia”.  Ieri, Paula
Seling & Band au
concertat la Filarmo-
nica „Banatul” din
Timişoara,  iar după
Craiova urmează să
ajungă la Bruxelles,
Amste rdam şi Lon-
dra.  Biletele pe ntru
spectacolul de astă-
seară costă 30, 40 şi
50 de  lei.

Inele de foc dansând în zăpadă
la Haiburi Kamakura, un festival
de o frumuseţe mistică

Cincisprezece bărbaţi tineri aco-
periţi cu paie şi purtând măşti de
căpcăun coboară din munţi la lumi-
na torţelor şi dansează sălbatic la
baza altarului Shinzan, înaintea sedo-
ului, focul sacru care alungă spiri-
tele rele. Sunt imagini de la Festi-
valul Namahage Sedo, organizat
în oraşul Oga. Alături, pe un alt
panou al expoziţiei, dintre cele 16
cu fotografii ce înfăţişează specta-
culoasa lume niponă, vizitatorul e
părtaş la Festivalul lampioanelor
– o rugă pentru protejarea recolte-
lor şi bunăstarea gospodăriei. Se
desfăşoară în oraşul Semboku, fi-
ind unul dintre cele mai cunoscute
din prefectura Akita, iar începutu-
rile sale sunt cu 200 de ani în urmă.

Nu mai puţin fascinant e Hai-
buri Kamakura, din oraşul Sem-
boku: participanţii dau foc unor

saci plini cu cărbune, legaţi cu o
funie de aproximativ un metru lun-
gime, pe care îi învârt împrejurul
lor. „Dansul” se numeşte Haifuri,
iar focul sacru pe care îl foloseşte
acţionează ca o rugăciune pentru
sănătate şi noroc, atât pentru cel
care îl practică, dar şi pentru fa-

Hashimoto Yoshinori s-a năs-
cut în 1941, în prefectura Akita,
iar în 1960 a intrat la Facultatea
de Arte, Secţia Fotografie. Ca stu-
dent, a pus bazele grupului „Ate-
lier Internaţional”, devenind şi
primul preşedinte al acestuia. În
acelaşi timp a făcut parte din
„Atelier Social”. În 1964 a des-
chis în Akita un studio de foto-
grafie şi a devenit fotograf al cor-
poraţiei tipografice de pe lângă
Akita. L-a închis în 1969, redes-
chizându-l la Tokyo şi devenind
fotograf independent.

În anul 1977 a acceptat ce-
rerea Ambasadei României în
Japonia de a fotografia vizita
comemorativă a Anei Aslan. În
anul următor,  invitat de agen-
ţia de turism  a Guvernului Ro-
mâniei, vizita ţara noastră şi re-
aliza o serie de interviuri. În
1979, pornind de la colabora-
rea cu am basada,  a pus bazele
agenţiei de turism „GH3 Româ-
nia”, ce a devenit agenţie cola-
boratoare a ONT.

În 1985 a început importul şi
vânzarea produselor româneşti, în
1991 a pus bazele unei societăţi
comerciale, iar trei ani mai târ-
ziu a achiziţionat un teren în Bu-
cureşti şi a finalizat construirea
clădirii propriei firme. Din 1995
s-a implicat în Asociaţia Româ-
nia-Japonia,  punând apoi, în
2003, bazele Asociaţiei Culturale
Româno-Japoneze, ce are ca scop
promovarea schimburilor inter-
culturale.

Pasionat de realităţile mai puţin cunos-
cute ale ţării sale de origine – fe stivaluri
şi ritualuri de iarnă de dicate divinităţilor
–,  artistul japonez Hashimoto Yoshinori
aduce la Craiova o inedită e xpoziţie  de fo-
tografie. Peste o sută de imagini specta-
culoase , pline de culoare ş i re dând o lume
pe  cât de interesantă, pe atât de bizară,
au fost surprinse  în prefectura Akita, din
Japonia de  Nord, în lunile ianuarie şi fe-

bruarie ale anului 2013.
Hashimoto Yoshinori este îndrăgostit de

ţara noastră de peste 30 de ani şi a devenit
constant promotor al schimburilor intercul-
turale româno-japoneze. A participat inclu-
siv la momentele din decembrie 1989, reali-
zând fotografii la acea vreme, în Bucureşti.
A mai expus la Craiova şi în noiembrie 2012,
când a prezentat inclusiv imagini surprinse
după dezastrul de la Fukushima.

Expoziţia dedicată festivalurilor de iarnă
nipone este una itinerantă, fiind vernisată
până acum în marile oraşe ale României.
La Craiova este organizată împreună cu
Asociaţia Culturală Româno-Japoneză şi cu
sprijinul Consiliului Judeţean Dolj şi poate
fi vizitată până pe data de 15 aprilie, în Sala
„Ştefan Ciuceanu” a Secţiei de Istorie-Ar-
heologie a Muzeului Olteniei (strada „Ma-
dona Dudu” nr. 14).

milia sa. Magnificele
inele de foc dansând
în zăpadă transformă
festivalul într-o fru-
museţe mistică.
Focul şi apa,
principalele
simboluri ale
acestor festivaluri
nipone

Focul este, de alt-
fel, principalul simbol
al acestor festivaluri
sacre de iarnă. La fel şi apa. În ca-
drul Kamakura, care a avut loc în
oraşul Yokote, în perioada 15-17 fe-
bruarie, în interiorul unor iglu-uri
săpate în zăpadă, apa sfântă este ce-
lebrată într-un ritual vechi de 400
de ani. La Festivalul Hadaka Mairi
din oraşul Yuri-Honjo, la primele ore
ale dimineţii friguroase, aproxima-
tiv 300 de tineri, pe jumătate dez-
brăcaţi, au urcat, pe 16 ianuarie, cele

103 trepte de pia-
tră, lungi de apro-
ximativ 2 km,
până la altarul
Templului Shin-
zan.  As ta după
ce ş i-au turnat
apă rec e peste
capete, în vântul
puternic suflând
dinspre Marea
Japoniei. Un an-
trenament dur,
practicat de Shu-
gendo,  religie
unică japoneză
c are a evoluat

pornind de la venerarea muntelui,
amestecându-se cu budismul.
Imagini spectaculoase surprinse
în zece oraşe din Japonia de
Nord

Completează acest spectacol al
festivalurilor şi ritualurilor de iarnă

nipone dedicate di-
vinităţilor imagini de
la Festivalul Kake-
yo (oraşul Nikaho),
prin care pescarii de
cod se roagă zeilor
la Altarul Kanaura
pentru siguranţa pe
mare şi un pescuit
bogat ş i le oferă
acestora, ca ofran-
dă, peştele obţinut.
Apoi Yukitopia Na-
namagari (oraşul
Ugo) – un spectacol de paradă de
nuntă tradiţională, în care caii trag
alaiul cuplului căsătorit pe un tra-
seu bine stabilit pe un drum mon-
tan, drumul alaiului fiind călăuzit de
lumina unor mici felinare. În fine,
chiar la Akita, oraşul său natal, ar-
tistul fotograf Hashimoto Yoshinori
a surprins, la jumătatea lunii ianua-
rie a anului trecut, imagini la Festi-
valul Miyoshi Bonden. Grupuri de
tineri fac prăjini lungi, decorate cu
motive multicolore de ceremonie,
şi le duc, întrecându-se, până la al-
tar, unde se împing pentru a fi pri-
mii care le depun.
A mai expus la Craiova imagini
de la Fukushima la trei luni de la
dezastru

Totodată cunoscut om de afa-
ceri şi constant promotor al schim-
burilor interculturale româno-japo-

neze, îndrăgostit de ţara noastră de
peste 30 de ani, Hashimoto Yoshi-
nori nu a putut fi prezent la verni-
sajule expoziţiei – care a avut loc
vineri, 21 martie, la Muzeul Olte-
niei – „din cauza unor situaţii ne-
prevăzute”, după cum a precizat
managerul instituţiei, Florin Ridi-
che. „Pasionat al fotografiei, cu-
noscutul artist Hashimoto Yoshinori
a mai expus în Craiova în 2012. A
avut atunci o serie de fotografii re-
alizate după dezastrul de la Fuku-
shima. Cât priveşte această expo-

ziţie cu imagini surprinse la festi-
valuri sacre de iarnă, ea reprezintă
o ocazie deosebită să cunoaştem
şi obiceiurile unor populaţii aflate
la distanţe mari faţă de noi. Spe-
răm să aibă un succes deosebit la
publicul craiovean», a declarat Flo-
rin Ridiche.

Expoziţia deschisă în noiembrie
2012 la Muzeul Olteniei s-a intitu-
lat „Japonia de nord. O altă Ja-
ponie” şi a cuprins peste 100 de
fotografii realizate în mica zonă Yu-
rihonjo a Japoniei de Nord, în anii
’70, dar şi imagini arătând Japonia
contemporană, natura, oamenii cu
obiceiurile şi munca lor, surprinse
în perioada 2008-2011 şi grupate
în cinci mari teme: Anotimpurile,
Festivaluri, Hatahata (peşti şi pes-
cari), Matagi (despre oamenii de
la munte), Fukushima la trei luni
de la dezastru.
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Ovidiu Cernăuţeanu, Phillip Halloun, Victor For-
berg Skogberg şi Frida Amundsen. România va
intra în a doua semifinală, din 8 mai, finala inter-
naţională urmând să aibă loc  pe 10 mai şi să f ie
difuzată în direc t de TVR.

Ediţia de anul trecut a concursului a fos t câş-
tigată de Emmelie de Fores t, reprezentanta Da-
nemarcei, cu piesa „Only Teardrops”. Cezar Oua-
tu, reprezentantul României în 2013, s -a clasat
pe loc ul al 13-lea. Cele mai bune performanţe
ale ţării noastre la Eurovision au fos t de două ori
locul al III- lea (prin Luminiţa Anghel & Sistem –
Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi
o dată locul al IV-lea (prin Mihai Trăistariu –
Atena, 2006).
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Concursul naþional „Mesajul
meu antidrog“ a ajuns la cea de-a
XI-a ediþie ºi a fost lansat în jude-
þul Dolj sãptãmâna trecutã. În de-
rularea acestui proiect, parteneri ai
Centrului de Prevenire, Evaluare si
Consiliere Antidrog (CPECA) Cra-
iova sunt, la fel ca în anii trecuþi,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
ºi Asociaþia Europrotector Româ-
nia. Tema ediþiei din acest an este
„Coloreazã-þi viaþa altfel… fãrã
droguri!”

Secþiunile concursului sunt: pa-
ginã web, eseu literar, film de scurt
metraj, spot, fotografie digitalã,
arte vizuale ºi sport. Astfel, elevii
de liceu ºi de gimnaziu au posibili-
tatea de a-ºi exprima din nou, con-
form secþiunilor concursului, me-
sajele pozitive în favoarea unui stil

de viaþã sãnãtos – fãrã droguri,
tutun, alcool sau substanþe noi cu
proprietãþi psihoactive, denumite
impropriu etnobotanice.

Regulamentul concursului va fi
postat în aceastã sãptãmânã pe
site-ul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj, iar elevii ºi profesorii
care sunt interesaþi ºi vor dori sã
se implice se vor putea documen-
ta cu privire la secþiunile ºi meto-
dologia concursului.

Elevi doljeni
pe podium
la faza naþionalã

O datã cu lansarea celei de-a XI-
a ediþii, a avut loc ºi evaluarea edi-
þiei a X-a.În ediþia anterioarã au fost
informate 125 de ºcoli gimnaziale

ºi 43 de licee din judeþul Dolj.
S-au înscris 173 de elevi (126
de gimnaziu ºi 47 de liceu) ºi au
participat cu lucrãri 99 de elevi (72
de gimnaziu ºi 27 de liceu). Dintre
aceºtia, 42 de elevi au obþinut di-
plome pentru locurile I, II, III ºi
menþiuni, iar 72 au primit diplome
de participare, oferite cu sprijinul
Asociaþiei Europrotector România.

Lucrãrile elevilor care au obþi-
nut locul I la faza judeþeanã au fost
transmise cãtre Agenþia Naþionalã
Antidrog în vederea organizãrii
etapei naþionale. ªi la aceastã eta-
pã trei elevi doljeni s-au clasat pe
podium. Aceºtia sunt Cãlin Dumi-
traºcu, elev la CN „Fraþii Buzeºti”
care a obþinut locul I la secþiunea
Picturã – liceu, fiind coordonat de
prof. Elena Marina; Elena Andre-

ea Sava, elevã la ªcoala Gimna-
zialã „Mihai Viteazul” din Craio-
va, a obþinut locul III la secþiunea
Eseu literar – gimnaziu, fiind co-
ordonatã de prof. Claudia Vãrza-
ru; Laurenþiu Ionuþ Boncioagã,

elev la Liceul Tehnologic Trans-
porturi Cãi Ferate Craiova, a ob-
þinut locul III la secþiunea Grafi-
cã – liceu, fiind coordonat de
prof. Elvira Andrei.

RADU ILICEANU

Coplata a intrat în vigoare în aprilie
2013 pentru a duce la eliminarea inter-
nãrilor fictive din spitale ºi pentru a
strnge bani n plus la bugetul spitalelor.
Nu a produs însã efectul pe care autori-
tãþile sanitare îl aºteptau.

Anul trecut, peste 11.000 de pacienþi
trataþi la Spitalul Judeþean din Craiova au
fost nevoiþi sã achite la externare o co-
platã în valoare de 10 lei. În total s-au
colectat 110.000 de lei. La Spitalul Mu-
nicipal „Filantropia” s-au strâns 28.000
de lei din coplatã, iar la Spitalul de Boli
Infecþioase „Victor Babeº” suma colec-
tatã a fost de peste 10.000 de lei. Aproa-
pe 20.000 de lei a adunat din coplata
achitatã de pacienþi Spitalul de Neuro-
psihiatrie din Craiova, în timp ce Spita-
lul CFR a raportat suma totalã de 5.830
de lei. La spitalul din Leamna coplata a
totalizat pe parcursul celor nouã luni
3.260 de lei, la Dãbuleni, 1.330 de lei, la
spitalul din Bãileºti – 1.246 de lei, la Ca-

Introducerea coplãþii în sistemul de sãnãtate nu a produs efectul
estimat. Din câte se pare acest  lucru este susþinut ºi de noul minis-
tru al Sãnãtãþii, Nicolae Bãnicioiu, astfel încât este de aºteptat sã se

renunþe la aceastã taxa pe care pacienþii sunt nevoiþi sã o plãteascã la
externarea din spital. În 2013, unitãþile sanitare din Dolj au adunat

aproape 200.000 de lei din coplatã.

lafat – 4.845 de
lei, la Filiaºi din
coplatã  s-au
adunat 5.000 de
lei, la spitalul din
Segarcea –
3.520 de lei, iar
la  Spi talul  de
Psihiatr ie  din
Poiana Mare –
doar 100 de lei.
În  major i ta tea
spitalelor doljene
coplata percepu-
tã la externare
pentru f iecare
pacient a fost de
10 lei. Excepþie
au fãcut spitale-
le Dãbuleni  º i
Bãi leºt i ,  unde
coplata a fost de
7 lei, dar ºi Spi-
talul din Calafat
care a perceput
un tarif de 5 lei.

5,2 milioane de lei
colectaþi la nivel naþional

La nivel naþional, suma adunatã prin co-
platã în 2013 a fost de 5,2 milioane lei.
Coplata pentru serviciile medicale a in-
trat în vigoare, odatã cu aplicarea con-
tractului-cadru privind sistemul de asigu-
rãri sociale de sãnãtate ºi publicarea nor-
melor de aplicare în Monitorul Oficial.
Coplata are o valoare de mimum 5 lei ºi
maximum 10 lei ºi este perceputã la ex-
ternarea pacientului, indiferent de câte zile
stã în spital. Valoarea ei este decisã de
consiliul de administraþie al fiecãrui spi-
tal, în marja stabilitã. Sunt exceptaþi de la
coplatã bolnavii cronici incluºi în progra-
mele naþionale ºi care au nevoie de mai
multe internãri pe an, copiii ºi tinerii pânã
în 18 ani, gravidele, lehuzele, pensionarii
cu pensii sub 740 de lei, persoanele cu
handicap. De asemenea, nu se achitã co-
plata în cazul urgenþelor.

RADU ILICEANU

Asociaþia Stu-
denþilor Basarabeni
din Craiova organi-
zeazã „Festivalul
Basarabia” cu
ocazia împlinirii
celor 96 de ani de
la Unirea Basarabiei
cu România, votat
de Sfatul Þãrii la 27
martie 1918.
Studenþii basarabeni
aflaþi la studii în
Centrul Universitar
Craiova vor desfã-
ºura o serie de
activitãþi culturale
în cadrul Festivalului. Astfel, joi, 27
martie, ora 8.00 - Slujbã de pomenire
a eroilor Unirii la biserica „Sfânta
Treime”. Pentru ziua de vineri, 28
martie, sunt pregãtite douã activitãþi,
ora 12.00 - „Personalitãþi marcante
din istoria Basarabiei ºi Timocului”,
organizat la Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” ºi ora
19.00 - Concert organizat la Teatrul
„Colibri”, invitat special: Cristofor
Teodorovici. Sâmbãtã, 29 martie, ora
12.00 – Tradiþionalul marþiºor organizat
în cinstea eroilor Unirii pe traseul
Piaþa ”William Shakespeare”- Piaþa

Studenþii din Craiova
se pregãtesc pentru

„Festivalul Basarabia”

“Mihai Viteazu” iar de la ora 14.00 –
Masa rotundã „Republica Moldova
între Est ºi Vest”, sala „Nicolae Roma-
nescu” din cadrul Primãriei Craiova. La
acest eveniment vor participa atât
studenþi, cât ºi profesori, istorici,
precum ºi reprezentanþi ai autoritãþilor
locale. „Festivalul are drept scop
comemorarea eroilor Unirii, trezirea
spiritului naþional, pãstrarea valorilor,
promovarea culturii, precum ºi extin-
derea conceptului de „naþiune” în
rândul tinerilor”, a precizat Ion Cobâ-
ºenco, preºedintele ASB Craiova.

MARGA BULUGEAN
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UE a ridicat tonul cu Moscova dupã
reataºarea peninsulei Crimeea la Ru-
sia. Reuniþi vineri la Bruxelles, liderii
europeni au cãutat o ripostã credibilã,
cei 28 anunþând anularea summitului
prevãzut în luna iunie la Soci, cu Ru-
sia, ºi ajustarea listei celor 21 de res-
ponsabili ruºi deja sancþionaþi. „Este
timpul sã fie vizat anturajul apropiat
al preºedintelui Vladimir Putin”, a ple-
dat preºedinta Lituaniei, Dalia Gry-
bauskaite. În privinþa sancþiunilor eco-
nomice, lucrurile au stat altfel, menþi-
onându-se cã „în caz de escaladare”
se poate trece la faza a treia de sanc-
þiuni, din cauzã cã, momentan, inte-
resele comerciale ºi energetice ale
europenilor prevaleazã. Tandemul for-
mat din cancelarul german Angela
Merkel ºi ministrul sãu de Externe, Frank Wal-
ter Steinmeier, funcþioneazã bine ºi acesta din
urmã a luat distanþã de fostul sãu patron SPD,
Gerhard Schroder, în prezent în fruntea Nord
Stream, una din principalele filiale ale gigantu-
lui Gazprom. Regatul Unit a ridicat, de aseme-
nea, tonul, dupã o reacþie iniþialã fragilã. Fran-
þa, de asemenea, prudentã la nivelul marilor þã-
rile ale UE, vorbeºte de eventuala suspendarea
a vânzãrii celor douã nave de rãzboi Mistral,
ceea ce-i creazã probleme interne. Bulgaria ºi
Italia s-au arãtat însã mult mai indulgente. Se
poate spune cã a fost prezervat dialogul. În
1990, James Baker (ex-secretar de stat ameri-
can) ºi Helmuth Kohl (ex-cancelar german) au
convenit cu Moscova o non-extindere a NATO
în þãrile din Est, ceea ce nu s-a întâmplat. Ru-
sia a fost admisã în G8 în 2002 ºi se pãrea cã
lucrurile sunt pe un alt fãgaº. Pânã la criza geor-
gianã din 2008, când europenii, consimt acum,
au devenit conºtienþi de adevãratul vis al lui Vla-
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dimir Putin. Lista UE cu personalitãþile ruse ºi
ucrainene sancþionate dupã realipirea Crimeei
cuprinde 33 de nume ºi o bancã, Rossia. Prin-
tre acestea, Dmitri Rogozin, Valentina Matvienko
– preºedinta Consiliului Federaþiei (Camera su-
perioarã a Parlamentului rus), Serghei Narîº-
kin (preºedintele Dumei de Stat), Elena Mizuli-
na (deputat), autoarea propunerii legislative pri-
vind posibilitatea realipirii ºi altor regiuni, din
alte þãri, la Federaþia Rusã, Vladimir Surkov ºi
Serghei Glaziev, consilieri ai lui Putin, Aleksan-
dre Nossatov ºi Valeri Kulikov, comandanþi ai
Flotei ruse de la Marea Neagrã, general Igor
Turceniuk, comandant al forþelor ruse în Cri-
meea, Dmitri Kisselev, autorul unei misiuni
la primul canal al televiziunii publice ruse, cu-
noscut pentru diatribele antiamericane ºi an-
tihomosexuale. Douã personalitãþi originare
din Crimeea, Mikhail Malichev, preºedintele
Comisiei electorale din peninsulãm, ºi Valeri
Medvedev, preºedintele Comisiei electorale

din Sevastopol. Existã ºi o listã ame-
ricanã cu 31 de persoane supune
sancþiunilor, pe care apare oligarhul
Guennadi Timtºenko, a cãrui avere
este estimatã la 15,3 miliarde dolari,
fondatorul Gunvor, una din marile
societãþi mondiale de negociere a pe-
trolului, miliardarul Arkadi Roten-
berg, fost partener de judo al lui
Putin la Sankt Petersburg, cu afa-
ceri în domeniul bancar, construc-
þiilor rutiere, gaze ºi petrol. Este
amintit ºi numele lui Iuri Kovalciuk,
preºedintele bãnciii Rossia, consi-
derat ca fãcând parte din cercul de
apropiaþi ai lui Putin. Rusia a publi-
cat ºi ea propria listã de sancþiuni,
vizaþi fiind trei consilieri ai preºe-
dintelui Barack Obama (Caroline At-

kinson, Daniel Pfeiffer ºi Benjamin Rhodes)
ºi câþiva parlamentari, între care senatorul re-
publican John McCaine, care a ironizat mã-
sura, menþinând cã va fi obligat sã renunþe la
vacanþa programatã în Siberia.

Revenind la Crimeea, drapelul rus este ar-
borat în 189 de unitãþi militare ucrainene din
peninsulã, a anunþat într-un comunicat Mi-
nisterul Apãrãrii de la Moscova, la douã zile
dupã ce preºedintele rus Vladimir Putin a pro-
mulgat actul privind anexarea Crimeei de cã-
tre Rusia, transmite agenþia Ria Novosti, pre-
luatã de Reuters. Forþele ruse ºi cele fidele
Moscovei din Crimeea încearcã de patru zile
sã cucereascã baze ale forþelor ucrainene afla-
te în peninsulã. Douã noi baze au fost ocu-
pate sâmbãtã, la Novofedorivka ºi Belbek. În
cursul asediului asupra celei din urmã, au fost
auzite schimburi de focuri, iar Ministerul
ucrainean al Apãrãrii a confirmat ocuparea
bazei de cãtre persoane necunoscute.

Presã: NSA
ar f i  accesat
sistemele
de comunicaþii
ale gigantului
chinez Huawei

Agenþ ia  Naþ iona lã  de
Secur i ta te  (NSA)  d in  SUA
s-a  in f i l t ra t  în  secre t  în
re þeaua  de  comunica þ i i  a
g igan tu lu i  ch inez  de
te lecomunica þ i i  Huawei  în
scopu l  de  a  sp iona ,  re la -
tau  i e r i ,  î n  ed i þ i i l e  on l i -
ne ,  pub l i ca þ i i l e  „New
York  Times”  º i  „Der
Sp iege l” ,  con form AFP º i
Reu ter s .  NSA a  accesa t
arh ive le  de  e -mai l  a l e
Huawei ,  documente  in te r -
ne  de  comunicare  în t re
l ider i  a i  companie i ,
precum º i  codur i  secre te
a le  unor  produse  spec i f i ce
g igan tu lu i  ch inez  de
te lecomunica þ i i ,  s e  men þ i -
oneazã  în  ar t i co le le  ce lor
douã  pub l i ca þ i i ,  baza te  pe
documente  furn i za te  de
fos tu l  consu l tan t  NSA
Edward  Snowden .  Scopu l
opera þ iun i lor  NSA,  care
aveau  numele  de  cod
„Sho tg ian t” ,  a  fos t  de -
p i s tarea  even tua le lor
legã tur i  în t re  Huawei  º i
armata  ch inezã ,  a ra tã  un
document  d in  anu l  2010 .
În  p lus ,  spec ia l i º t i i  NSA
au  dezvo l ta t  ech ipamente
compat ib i l e  cu  t ehno log ia
fabr ica tã  de  Huawei ,
pen t r u  sp ionarea  c l i en þ i -
lo r  s t rã in i  care  ar  cumpã-
ra  apara turã  de  t e l ecomu-
n ica þ i i  ch inezã ,  inc lus iv
în  þãr i  a l ia te  a le  S ta te lor
Uni te .  Wash ing tonu l
suspec teazã  Huawei  cã
o ferã  as i s t en þã  t ehn icã
armate i  ch ineze  º i  hacke -
r i lor  recr u ta þ i  de  ser v ic i i -
l e  de  in formaþ i i  de  la
Be i j ing  pen t r u  fac i l i tarea
sp iona ju lu i  mi l i tar  º i
indus t r ia l  împo t r i va  SUA.
Huawei  a  dezmin þ i t ,  l a
jumãta tea  lun i i  i anuar ie ,
in formaþ i i l e  de  presã
con form cãrora  secur i ta -
t ea  ech ipamente lor  sa le
de  t e l ecomunica þ i i  a r  f i
f o s t  de juca tã  de  cã t re
NSA.  Nu  a  ex i s ta t  „n ic i
un  a tac  la  re þ ea  (de
te lecomunica þ i i )  p rovoca t
de  breºe  de  secur i ta t e”  a
produse lor  º i  a  in f ras -
t ruc tur i lor  companie i
Huawei ,  a  ind ica t  Ca thy
Meng ,  d i rec tor  f inanc iar
a l  grupu lu i ,  î n  cadru l
une i  con fer in þe  de  presã
la  Be i j ing .  Wi l l iam Plum-
mer,  un  o f i c ia l  a l  compa-
n ie i  ch ineze  în  SUA,  a
dec lara t  pen t ru  „New
York  Times”  cã  g igan tu l
ch inez  de  t e l ecomunica þ i i
nu  º t ia  cã  es t e  o  þ in tã  a
N S A .

Forþe logistice importante
au fost mobilizate ieri în su-
dul Oceanului Indian pentru
gãsirea urmelor provenind de
la avionul Boeing 777, apar-
þinând Malaysia Airlines, dis-
pãrut de pe monitoarele apa-
ratelor radar la 8 martie, re-
lateazã AFP. Opt avioane do-
ta te  cu radare  performante
aparþinând SUA, Noii Zeelan-
de ,  Chine i  º i  Aus t ra l ie i  º i
nave comerciale ºi de rãzboi
cu capacitãþi de cãutare sub-
marinã ºi-au intensificat ieri
cãutãrile în cadrul unui peri-
metru de 59.000 de kilometri
pãtraþi, la 2.500 de kilometri
sud-vest de oraºul australian
Perth.  Premierul  austral ian
Tony Abbott a afirmat,  ieri
dimineaþã, cã sunt „speranþe
tot mai mari” sã se afle ce s-
a  în t âmpla t  cu  av ionu l  ce
efectua zborul MH370 între
Kua la  Lumpur  º i  Be i j i ng ,
dupã descoperirea unor ob-
iecte reperate în sudul Ocea-
nului Indian. „Este încã prea
devreme pent ru  a  f i  s igur,

Zborul Malaysia Airlines: Avioane ºi nave
de luptã extind cãutãrile în sudul Oceanului Indian

dar, în orice caz, avem sem-
ne  foar te  c redib i le  º i  sunt
speranþe  to t  mai  mar i ,  dar
doar speranþe, sã aflãm ce s-
a întâmplat cu avionul”, a de-
clarat Tony Abbott. Adjunc-
tu l  premieru lu i  aus t ra l ian ,
Warren Truss, a precizat, la
rândul sãu, cã atâta timp cât
existã speranþã, cãutãrile vor
continua, informeazã CNN.
Un oficial australian respon-
sabil cu cãutãrile avionului a
declarat cã unul dintre obiec-
tele gãsite deja în Oceanul
Indian este un palet de lemn.
Utilizarea paleþilor de lemn
este comunã în industria ae-
rianã: „Este un posibil indiciu,
însã paleþii sunt folosiþi ºi în
indust r ia  navalã” .  China  a
anunþat,  sâmbãtã, cã deþine
imagini f i lmate prin sateli t
care surprind noi fragmente
ce ar putea aparþine avionului
Boeing 777. Imaginea publi-
catã de autoritãþi aratã un ob-
iect cu dimensiunea de 22,5
metri / 13 metri. Obiectul se
aflã la aproximativ 120 de ki-

lometri sud-vest de locul în
care au fost  observate  al te
obiecte pluti toare,  de cãtre
australieni. Ieri, autoritãþile
din Malayezia au anunþat cã au
primit imagini de la un satelit
francez ce surprind obiecte
plutitoare în principala zonã
de cãutare a avionului Boeing
777 dispãrut, în largul Aus-

traliei, relateazã AFP. În aces-
te imagini se vãd „ceea ce par
a fi obiecte în proximitatea
culoarului sudic”, zonã posi-
bilã de cãdere a avionului în
Oceanul Indian, unde se des-
fãºoarã în prezent operaþiuni
ample de cãutare, a precizat
M i n i s t e r u l  m a l a y e z i a n  a l
Transporturilor.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Anunþul tãu!
Consiliul Local Cetate organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie va-
cantã – consilier juridic, gradul
asistent, în data de 23.aprilie
.2014 – orele 11.00 – proba scri-
sã ºi  în data de 25.aprilie.2014,
orele 11.00 –probã de interviu.
Condiþii minime de participare:
- Studii universitare de licentã
absolvite cu diplomã în dome-
niul: ºtiinte juridice. - Vechime
în specialitatea studiilor necesa-
re exercitãrii funcþiei publice  de
minim 1 an. Depunerea dosare-
lor de înscriere se face în termen
de 20 de zile de la publicarea in
Monitorul Oficial. Relaþii supli-
mentare pot fi obþinute la sediul
instituþiei telefon: 0251364022.
COMUNA  CIOROIAªI, anuntã
elaborarea primei versiuni a
PLANULUI URBANISTIC GE-
NERAL – COMUNA CIOROIAªI
- JUDEÞUL DOLJ ºi declanºa-
rea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, str. Petru Rareº
nr. 1, Craiova,  judeþul Dolj, la
sediul  titularului, Primaria Cio-
roiaºi, cu sediul in satul Cioro-
iaºi, comuna Cioroiaºi, judeþul
Dolj. Comentariile ºi sugestiile
se vor transmite în scris la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj în termen de 18
zile calendaristice de la publi-
carea anunþului.

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor ro-
mân sau strãin pentru
o afacere. În maxim
120 zile începe recu-
perarea banilor. Tele-
fon: 0733/832.532;
0351/808.819; 0253/
285.145.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã na-
þionalizatã, zonã cen-
tralã, gaze, curte, cum-
pãrat de la proprietar.
Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.

Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Tele-
fon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea
Bucureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.

Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
Telefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp, lo-
calitatea Podari. Tele-
fon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.

Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii,
nr. 29F (în spatele liceu-
lui). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. Str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon:0251/ 457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
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NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.

VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.

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

Schimb apartament 2
camere decomandate
(50 mp), str. General
Magheru, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0251/452.233.
Schimb garsonierã Ca-
lafat, cu garsonierã
Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 4500 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând remercã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemen-
te calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle be-
ton. Telefon: 0251/
458.192.

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, apa-
rate de radio Selena,
Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/ 452.233.
Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Gore-
la ºi Sengana din pe-
pinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Tele-
fon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Te-
lefon: 0251/427.583.

Vând 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
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 4 jenþi cu anve-
lope de iarnã (Miche-
lin) pentru Renault
Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon. 0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine în-
treþinut. Preþ 600 lei
negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antidera-
pante, cãrucior copii
modern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.

Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire co-
pii nou, combinã stereo
- nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9 ha
pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã, bu-
telie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 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 mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru
varzã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã, di-
verse scule, motor re-
zervã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.

Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (ne-
folosiþi). Telefon: 0784/
791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semideco-
mandat, Valea Roºie.
Telefon: 0740/522.562.

Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã).
Telefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 came-
re cu centralã Craiovi-
þa Nouã, 250 lei/lunã.
Telefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari, re-
novat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Ofer spre închiriere casã
2 camere + toate utilitãþi-
le pe strada Brestei (lân-
gã Facultatea de Sport).
De preferat familie. Tele-
fon: 0769/477.662.
Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craio-
viþa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez garaj maºinã în
bloc N 2 - Nicolae Titules-
cu colþ Grãdina Botanicã.
Telefon: 0721/640.039.
Închiriez sau vând lo-
caþie pentru cultivarea
cãpºunilor din solarii
suspendate. Telefon:
0762/278.639.

Închiriez apartament 2
camere ultracentral, ul-
tralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230
Euro / lunã seriozitate.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru
vânzare maºini sau
parcare. Telefon:
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 vi-
cii caut sufletul pereche
pentru convieþuire, vâr-
sta 55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.
Doresc sã cunosc o
doamnã vãduvã drã-
guþã realizatã cu sau
fãrã obligaþii între 50-
52 ani, pentru o rela-
þie reciproc avantajoa-
sã. Telefon: OGCC/
HCBICB.

Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Gãsit în ziua de
12.03.2014, 2 cãþelu-
ºe rasa Bichon culoa-
re bej, zona Vasile
Alecsandri, bl. F 5 (au
probleme de sãnãta-
te). Relaþii la telefon:
0744/558.808.
Formãm grup pelerinaj
la mãnãstiri ºi schituri
cu trenul. Telefon:
0723/692.884; dna.
Tanþa sau dl. Costin,
0746/012.528.
Caut femeie fãrã obli-
gaþii pentru curãþenie 1
zi / sãptãmânã, la un
bâtrân. Telefon. 0766/
304.708.
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Impãrþim fructele.
Telefon: 0766/304.708.

PIERDERI
Pierdut CÂINE LUP
zona Brâncuºi. Ofer re-
compensã. Telefon:
0251/599.514.
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BUNDESLIGA – ETAPA A 26-A
Freiburg – Werder 3-1 (Schuster 15, Klaus

53, Mehmedi 59 / Petersen 70), Schalke –
Braunschweig 3-1 (Goretzka 17, Huntelaar 66,
Szalai 90+4 / Kessel 81), Stuttgart – Hamburg
1-0 (Maxim 69; Internaþionalul nostru a jucat
începând cu minutul 64), Hannover – Dortmund
0-3 (Hummels 43, Lewandowski 52, Reus
90+1), Wolfsburg – Augsburg 1-1 (Olici 81 /
Werner 43), Mainz – Bayern 0-2 (Schweinste-
ger 82, Gotze 86), M’gladbach – Hertha 3-0
(Arango 28, Ramos 32 aut., Raffael 40).

Ieri dupã închiderea ediþiei: Nurnberg –
Frankfurt, Leverkusen – Hoffenheim.

1. Bayern 74 10. Hoffenh.* 29
2. Dortmund 51 11. Hannover 29
3. Schalke 50 12. Werder 29
4. Leverkusen* 44 13. Frankfurt* 26
5. M’gladbach 42 14. Freiburg 25
6. Wolfsburg 41 15. Stuttgart 24
7. Mainz 41 16. Hamburg 23
8. Augsburg 39 17. Nurnberg* 23
9. Hertha 36 18. Braunschw. 18

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 29-A
Celta – Malaga 0-2 (Ignacio Camacho 24,

32), Granada – Elche 1-0 (Brahimi 63; La oas-
peþi, Cristian Sãpunaru a jucat pânã în minu-
tul 71, când a fost eliminat pentru cumul de
„galbene”), Espanyol – Levante 0-0 (La gaz-
de, Gabriel Torje a jucat în ultimele secvenþe
ale meciului), Valladolid – Rayo 1-1 (Ze Cas-
tro 8 aut. / Bueno 45; La vizitatori, Rãzvan
Raþ a fost integralist), Bilbao – Getafe 1-0 (Su-
saeta 40; La învinºi, formaþie pregãtitã de
Cosmin Contra, Ciprian Marica e evoluat tot
meciul), Osasuna – Sevilla 1-2 (Acuna 90+4 /
Samperio 27, Bacca 45+1 pen.).

Ieri dupã închiderea ediþiei: Betis – Atl.
Madrid, Valencia – Villarreal, Real M. – Barce-
lona.

Astãzi: Almeria – Sociedad (23:00).
1. Real M.* 70 11. Granada 34
2. Atl. Madrid* 67 12. Celta 33
3. Barcelona* 66 13. Malaga 32
4. Bilbao 55 14. Elche 30
5. Sevilla 47 15. Rayo 30
6. Sociedad* 46 16. Osasuna 29
7. Villarreal* 45 17. Getafe 28
8. Espanyol 37 18. Valladolid 27
9. Levante 37 19. Almeria* 26
10. Valencia* 36 20. Betis* 19

LIGUE 1 – ETAPA A 30-A
Lorient – Paris SG 0-1 (Thiago Motta 41),

Marseille – Rennes 0-1 (Doucoure 76), Bastia
– Reims 2-0 (Raspentino 9, Bruno 42), Bor-
deaux – Nice 1-1 (Jussie 63 pen. / Bosetti 67),
Nantes – Montpellier 2-1 (Gakpe 3, Djidji 21 /
Djidji 34 aut.; La gazde, Bãnel Nicoliþã a bi-
fat toate minutele), Toulouse – Evian TG 1-1
(Ben Yedder 66 / N’Sikulu 89), Valenciennes
– Ajaccio 2-3 (Waris 51, 72 pen. / Andre 62,
Baradji 87, 90).

Ieri dupã închiderea ediþiei: St. Etienne –
Sochaux, Guingamp – Lyon, Monaco – Lille.

1. Paris SG 73 11. Nice 38
2. Monaco* 62 12. Lorient 36
3. Lille* 53 13. Nantes 36
4. St. Etienne* 48 14. Guingamp* 35
5. Lyon* 45 15. Montpellier 34
6. Marseille 44 16. Rennes 34
7. Reims 43 17. Evian TG 31
8. Toulouse 43 18. Valencien. 28
9. Bordeaux 42 19. Sochaux* 25
10. Bastia 40 20. Ajaccio 18

SERIE A – ETAPA A 29-A
Torino – Livorno 3-1 (Immobile 25, 60, 67 /

Siligardi 89), Chievo – Roma 0-2 (Gervinho
17, Destro 42; La gazde, Adrian Stoian a ju-
cat pânã la pauzã. De cealaltã parte, Bogdan
Lobonþ a fost rezervã).

Ieri dupã închiderea ediþiei: Parma – Ge-
noa, Inter – Atalanta, Bologna – Cagliari, Sam-
pdoria – Verona, Udinese – Sassuolo, Napoli –
Fiorentina, Catania – Juventus, Lazio – Milan.

1. Juventus* 75 11. Milan* 35
2. Roma* 64 12. Genoa* 35
3. Napoli* 58 13. Sampdoria* 34
4. Fiorentina* 48 14. Udinese* 31
5. Inter* 47 15. Cagliari* 29
6. Parma** 46 16. Chievo 24
7. Lazio* 41 17. Livorno 24
8. Verona* 40 18. Bologna* 23
9. Torino 39 19. Sassuolo* 21
10. Atalanta* 37 20. Catania* 20

Alexandru Maxim a înscris, sâmbãtã, uni-
cul gol al partidei dintre Stuttgart ºi Ham-
burg, reuºitã cu care echipa sa a bifat prima

Arsenal n-a avut replicã în acest sezon
pe terenul colegelor din “Big For”. Dupã 3-
6 cu Manchester City ºi 1-5 cu Liverpool,
“tunarii” au fãcut-o ºi mai latã cu Chelsea,
cedând, sâmbãtã, cu 0-6. Mai mult, usturã-
torul eºec a venit tocmai la meciul cu numã-
rul 1000 pentru Arsene Wenger, tehnician
care rãmâne fãrã victorie în carierã împotri-
va lui Jose Mourinho.

Prima reprizã a fost una neagrã pentru tru-
pa lui Wenger. Camerunezul Samuel Eto’o a
marcat un gol fabulos, în minutul 5, atunci
când a trimis cu stângul pe colþul lung al por-
þii lui Szczesny. Douã minute mai târziu, neam-
þul Schurrle l-a imitat. A urmat o fazã contro-
versatã. Arbitrul a dictat henþ ºi penalty la
Chamberlain, însã l-a eliminat pe Gibbs, o
decizie pe care nimeni nu a înþeles-o. Hazard

Aniversare de coºmar!

Chelsea a nimicit-o pe Arsenal, la meciul
1000 pentru Wenger pe banca “tunarilor”

a executat ºi a dus scorul la 3-0, pentru ca
în finalul primei reprize, Oscar sã facã 4-0.

A doua reprizã a avut aceeaºi cadenþã.
Mourinho ºi-a sfãtuit jucãtorii sã þinã cât
mai mult de minge, iar Hazard&Co. au con-
tinuat presiunea la poarta lui Szczesny. Ace-
laºi Oscar ºi Salah, cel care l-a înlocuit, au
confirmat dezastrul pentru Arsenal.

Altfel, Liverpool ºi Cardiff City au ofe-
rit un veritabil iureº ofensiv, „cormoranii”
câºtigând în capitala galezã cu 6-3. Cu un
„hattrick”, Luis Suarez ºi-a securizat pri-
mul loc în ierahia golgheterilor, ajungând,
fabulos, la 28 de reuºite în 25 de partide.
Urmãtorul clasat este chiar un coechipier
al uruguayanului, Daniel Sturridge (19 go-
luri), ºi el marcator sâmbãtã, însã doar a
unui gol.

Simona Halep a decis sã
renunþe la participarea la turneul
de la Miami, urmare a unei
probleme la degetul mare de la
piciorul drept, unde suferise o
intervenþie chirurgicalã simplã.
Favoritã 6, jucãtoarea nostrã s-a
retras înainte de debutul în
competiþie, în turul doi. Fazã
unde trebuia sã o întâlneascã,
vineri seara, pe australianca
Casey Dellacqua, pe care o
învinsese în urmã cu 10 zile în
sferturile de finalã ale turneului
de la Indian Wells (a pierdut
ulterior, în semifinale, la Agnies-
zka Radwanska).

Astfel, Simona repetã aproape
la indigo situaþia din urmã cu o

LIGA A IV-A – ETAPA A 24-A
Amaradia Melineºti – CSU Craiova II 2-2,

Viitorul Cârcea – Victoria Celaru 4-2, Prometeu
Craiova – Vânãtorul Desa 4-1, CS Iºalniþa –
Dunãrea Bistreþ 0-1, Recolta Ostroveni – Da-
nubius Bechet 3-1, Progresul Segarcea – CSO
Filiaºi 1-1, Dunãrea Calafat – SF Gicã Popescu
4-1. Unirea Leamna a stat, deoarece Avocaþii
Craiova s-a retras din campionat.

1. Calafat 53 9. Iºalniþa* 27
2. Filiaºi 53 10. CSU II 26
3. Bistreþ 50 11. Melineºti* 26
4. Segarcea** 42 12. Desa* 17
5. Cârcea* 40 13. Celaru 16
6. Prometeu* 39 14. Gicã Pop.* 13
7. Bechet 36 15. Leamna** 3
8. Ostroveni* 36
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin.

Digi Sport 1
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli

Timiºoara – FC Vaslui, CFR Cluj – „U” Cluj.
Digi Sport 2
17:00 – TENIS (M) – Turneul de la Miami

(SUA): ziua a 6-a.
Digi Sport 3
23:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Almeria

– Sociedad.
Dolce Sport
19:30 – FOTBAL – Liga I: FC Braºov – Cea-

hlãul.
Dolce Sport 2
17:00, 19:00, 21:00 – TENIS (F) – Turneul

de la Miami (SUA): ziua a 6-a.
Eurosport
16:30 – CICLIM – Turul Cataluniei: etapa I.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Halep s-a retras de la Miami, din cauza unei probleme medicale

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 31-A
Chelsea – Arsenal 6-0 (Eto’o 5, Schurrle 7,

Hazard 17 pen., Oscar 42, 66, Salah 71), Car-
diff – Liverpool 3-6 (Mutch 9, 88, Campbell
25 / Suarez 16, 60, 90+6, Skrtel 41, 54, Stur-
ridge 75), Everton – Swansea 3-2 (Baines 20
pen., Lukaku 53, Barkley 58 / Bony 33, Wil-
liams 90+2), Hull – West Brom 2-0 (Rosenior
32, Long 38), Man. City – Fulham 5-0 (Y. Tou-
re 26, 54 – ambele din penalty, 65, Fernan-
dinho 84, Demichelis 88; Costel Pantilimon
a fost rezervã la gazde), Newcastle – Crystal
P. 1-0 (P. Cisse 90+4), Norwich – Sunderland
2-0 (Snodgrass 20, Tettey 33), West Ham –
Man. United 0-2 (Rooney 8, 33).

Ieri dupã închiderea ediþiei: Tottenham –
Southampton, Aston V. – Stoke.

1. Chelsea 69 11. Stoke* 34
2. Liverpool* 65 12. Hull* 33
3. Man City***63 13. Norwich 32
4. Arsenal* 62 14. West Ham* 31
5. Everton** 54 15. Swansea* 29
6. Tottenham* 53 16. West B.* 28
7. Man. Utd* 51 17. Crystal P.* 28
8. Newcastle* 46 18. Sunderl.*** 25
9. Southampt.* 45 19. Cardiff 25
10. Aston V.** 34 20. Fulham 24
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin, ***- trei jocuri mai puþin.

lunã, când dupã ce a cucerit titlul
la Doha, a abandonat apoi în
turul unu la Dubai, acuzând
probleme la tendonul lui Achile.

Revine în 19 aprile, la meciul
din Fed Cup cu Serbia

Sâmbãtã noaptea, Halep a
revenit în România ºi a anunþat cã
va lua o pauzã pânã pe 19 aprilie,
când va reveni pe
terenul de tenis la meciul
din Fed Cup cu naþiona-
la Serbiei. La Otopeni,
Simona a explicat
retragerea de la Miami:
“Nu am putut sã joc,
sunt bine. Asta a fost,
trebuie sã mã protejez.

Am avut o intervenþie la deget ºi
a trebuit sã mã opresc”.

Dupã forfeit-ul lui Halep,
România a rãmas fãrã nici un
reprezentant la Miami. La
competiþia din Florida fuseserã
deja eliminaþi Victor Hãnescu,
Monica Niculescu, Alexandra
Cadanþa (toþi în turul I) ºi
Sorana Cîrstea (în turul II).

victorie din 7 decembrie încoace, mo-
ment din care strânsese doar douã
puncte în 10 jocuri.

Graþie acestui succes, Stuttgart a
ieºit din zona retrogradãrii, urcând de
pe locul 17 pe 15. În schimb, Hamburg
a cãzut de pe 14 pe 16, poziþie ce duce
la un baraj de menþinere în Bundesli-
ga, contra celei de a 3-a clasate din
Zweite.

Internaþionalul nostru, ajuns la 6-a
reuºitã în campionat în 22 de apariþii

(are ºi 8 “assistu-ri”), a perforat poarta han-
seaticilor din postura de rezervã! Aruncat
în luptã în minutul 64, fostul jucãtor al Pan-

durilor a declanºat bucuria pe “Mercedes-
Benz-Arena” cinci minute mai târziu, când a
reluat din careul mic o excelentã centrare a
lui Traore, din flancul drept.

“Sincer sã fiu, golul îi aparþine mai mult
lui Traore decât mie. Mã bucur cã am fost
acolo ºi cã am reuºit sã înscriu. Dupã ulti-
mele meciuri, când am pierdut puncte pre-
þioase pe final, victoria asta e o gurã de oxi-
gen pentru noi. Era important sã obþinem
cele trei puncte ºi sã ieºim din zona pericu-
loasã. Miercuri ne aºteaptã un alt meci greu,
pe terenul lui Nurnberg, ºi ea o contracan-
didatã pentru noi. E un meci cât o finalã”, a
declarat Alexandru Maxim, la Dolce Sport.
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 23 16 7 0 51-14 55
Astra 24 15 5 4 52-22 50
Petrolul 24 12 11 1 33-13 47
Dinamo 24 11 6 7 34-22 39
Pandurii 24 12 5 8 45-30 38
FC Vaslui 23 10 6 7 23-16 36
Gaz Metan 24 9 6 9 28-26 33
Ceahlăul 23 8 9 6 22-20 33
Botoşani 24 9 5 10 24-34 32
CFR Cluj 23 7 10 6 29-25 31
Chiajna 24 8 7 9 27-31 31
ACS Poli 23 7 5 11 19-27 26
Oţelul 24 7 4 13 26-40 25
Năvodari 23 6 6 11 20-40 24
Viitorul 24 5 8 11 17-40 23
„U” Cluj 23 5 6 12 19-37 21
FC Braşov 23 4 6 11 22-32 20
Corona 24 2 6 16 18-40 12

6

5

4

Clasament
1. CS Universitatea 18 10 5 3 25-11 35
2. CSM Rm. Vâlcea 18 9 5 4 22-15 32
3. ASA Tg. Mureş 18 7 7 4 17-11 28
4. Metalul Reşiţa 18 8 4 6 20-16 28
5. FC Olt Slatina 18 7 6 5 16-12 27
6. Olimpia Satu Mare18 6 7 5 17-16 25
7. Gloria Bistriţa 18 7 4 7 16-16 25
8. FCU Craiova 18 5 8 5 14-14 23
9. CS Mioveni 18 6 5 7 18-20 23
10. FC Bihor Oradea 18 5 6 7 13-16 21
11. UTA Arad 18 4 5 9 13-22 17
12. Minerul Motru 18 2 2 14 11-33 8

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 9 4 3 2 8-5 15
2. CS Universitatea 8 4 2 2 12-9 14
3. FC Olt Slatina 9 3 3 3 5-5 12
4. Metalul Reşiţa 10 3 2 5 9-12 11
5. CSM Rm. Vâlcea 7 3 1 3 9-8 10
6. Olimpia S. M. 9 2 3 4 5-9 9

Liga a II-a, seria 2-a,
etapa a 18-a
Gloria Bistriţa – UTA Arad     1-3
Olimpia Satu Mare – FC Olt  0-1
FCU Craiova – CS Mioveni   2-3
CSU Craiova – Minerul Motru 6-0
Metalul Reşiţa
– CSM Rm. Vâlcea 1-0
ASA Tg. Mureş – FC Bihor 0-1

Seria I, etapa a 21-a,
CF Brăila – Rapid CFR Suceava 0-

0, SC Bacău –  Dunărea Galaţi 2-1,
Unirea Tărlungeni – ACS Berceni 1-
0, Unirea Slobozia – Gloria Buzău 1-
0, Farul Constanţa – Rapid Bucureşti
0-2. Clasament: 1. Rapid Bucureşti
38p, 2. CSMS Iaşi 37p.

Clasament play-out
1. CS Mioveni 10 6 1 3 14-12 19
2. UTA Arad 8 4 2 2 9-7 14
3. FC Bihor Oradea 9 3 4 2 7-6 13
4. FCU Craiova 8 3 3 2 9-7 12
5. Gloria Bistriţa 9 3 0 6 6-9 9
6. Minerul Motru 8 2 0 6 8-12 6

Minerul Motru a egalat FCU Cra-
iova la prezenţele pe „Ion Oblemen-
co” din acest sezon, dar „lanterna
roşie” nu a făcut decât să-şi respec-
te poziţia din clasament în meciul
cu liderul. Ganea a deschis devre-
me seria golurilor şi tot el avea să o
şi încheie, ambele reuşite fiind cu

Etapa viitoare (miercuri,  26
aprilie): FC Olt – CSU Craiova,
Gloria Bistriţa – FCU Craiova, CS
Mioveni – Metalul Reşiţa,  CSM
Rm. Vâlcea – ASA Tg.  Mureş,
UTA Arad – Minerul Motru, FC
Bihor – Olimpia Satu Mare.

LIGA I

Etapa a XXIV-a
Astra – Oţelul 1-1
Au marcat:  Yazalde 4 / Marquinhos 26.
Gaz Metan – Corona 1-0
A marcat: Robertson 86.
Concordia – Petrolul 0-0
Dinamo – Pandurii 2-3
Au marcat: Bilinski 70, 82 / Giusti 5, Momcilovic 77, Elton da Silva 94.
FC Botoşani – Viitorul 3-1
Au marcat: Vaşvari 53, Hadnagy 58, Stojkov 89 / Dică 8 – pen.
Meciul Săgeata – Steaua s-a jucat aseară.
ACS Poli – FC Vaslui – astăzi, ora 18.30 (Digi 1)
FC Braşov – Ceahlăul – astăzi, ora 19 (Dolce 1)
CFR Cluj – „U” Cluj – astăzi, ora 21 (Digi 1)

Balint: „Apreciez dăruirea
jucătorilor, m-au impresionat”

- Aţi spus că vă aşteptaţi la vic-
torie la debut, dar chiar la una la
scor?

 - Am avut multă încredere de la
început, ştiam că va fi un meci fru-
mos.  Sunt mulţumit de modul în care
băieţii s-au dăruit. Sigur, am întâlnit
echipa de pe ultimul loc, dar asta nu
înseamnă că noi nu am jucat foarte
bine. Mi-a plăcut devotamentul bă-
ieţilor, au fost concentraţi din primul
minut. Le-am şi spus că trebuie să
tragem tare de la început pentru că
dacă înscriem un gol repede adver-
sarul poate să cadă şi atunci putem
să jucăm mult mai lejer.

- Un meci cu adevărat important
va fi miercuri, la Slatina...

- Aşa es te, chiar la pauză le-am
cerut să să nu facă prea mult efort în
repriza a doua, pentru că avem mier-
curi. Schimbările le-am făcut tot gân-
dindu-mă la jocul cu Slatina, unul
greu. De aceea vom rămâne în can-
tonament, băieţii nu vor avea liber.
Îmi place că toţi cei 24 de jucători au
stat împreună, aşa dau dovadă că
formează un grup unit. Cel mai im-
portant este ca jucătorii să dea totul
pe teren, să respecte ceea ce discu-

tăm. Nu  mă supără foarte mult
un rezultat negativ, când ştiu
că au făcut totul, mă supără
indolenţa, să văd că se cear-
tă sau când fac altceva decât
ceea ce discutăm.

- Am văzut  un Dacian
Varga determinat, aţi găsit
metoda de a-l motiva?

- Cred că după problema pe care a
avut-o, a revenit bine, a dat trei pase
de gol, a avut şi o mare ocazie. Varga
şi Pleşan, fiind jucători cu experien-
ţă, care au jucat în prima divizie, tre-
buie să-i ajute şi pe cei tineri să creas-
că şi să dea totul pe teren. Nu pot să
numesc vreun jucător astăzi care nu
s-a ridicat la un nivel bun astăzi. Sin-
cer, unii dintre ei m-au impresionat.

- Pleşan v-a amintit că trebuie
să daţi berea promisă în  caz de suc-
ces...

- O să dau chiar două, ţinând cont
de scor, dar numai veteranilor, cei-
lalţi au voie doar una. Pleşan a jucat
ca un adevărat căpitan , a condus
echipa.

- Victoria a fost categorică, dar
nu va conta pentru play-off, poate
din această cauză au apărut şi alte

rezultate-surpriză în această eta-
pă...

- Am constatat şi eu acest lucru,
chiar am văzut că am trecut pe primul
loc înainte să jucăm, ţinând cont că
Vâlcea a pierdut. Contează cu ade-
vărat doar ierarhia play-off-ului, dar
e important să încheiem campiona-
tul pe primul loc pentru moral şi pen-
tru suporteri. După această evoluţie
şi acest scor, poate că la următorul
meci mai vin 1.000 în plus . Şi asta
contează foarte mult. Ne-au încura-
jat, ne-au aplaudat şi băieţii s-au simţit
bine, apreciaţi. Mie nu-mi place să
mă joc cu rezultatele, ori să-mi asum
anumite riscuri. Pentru că un rezultat
negativ cu o echipă precum Motru
ar fi coborât moralul jucătorilor. Aşa,
acum sunt  descătuşaţi, privesc cu
mult optimism următorul joc.

Set alb la debut pentru Balint
CSU Craiova
a făcut spectacol
în meciul
cu Minerul
Motru, Curelea
reuşind o triplă

Universitatea Craiova – Minerul Motru 6-0
Au marcat: Ganea 2, 83, Curelea 14, 33, 47, Ferfelea 21
Stadion: „Ion Oblemenco“, spectatori: 3.000.
Universitatea: Brac – Cârjă, Ljubinkovic, Pătraşcu, Vătăjelu – Vandelanoit-

te – Ganea, Pleşan (56 Câju), Ferfelea (63 Valskis), Varga (50 Sin) – Curelea.
Antrenor: Gabi Balint

Minerul: Popescu – Traşcă, Dicu, Nueleanu, Schinteie – Speroni, Hanu,
Fărcăşanu, Nicoloff (74 Cernica), Poenaru (46 Incălzan) – Trifu. Antrenor:
Gabi Zahiu

Au arbitrat: Denis Haidiner – Nicolae Chitoiu, Dragoş Baluna.

poarta goală. Între ele s-a strecurat
tripla oportunistului Curelea şi go-
lul „cu două mante” al lui Ferfelea,
înlesnit de transversală şi de porta-
rul gorjenilor. Balint nu a schimbat
aşezarea impregnată de Stângă, dar
exilatul acestuia, Dacian Varga, s-a
regăsit direct în primul „11”, răs-
plătind debutul cu două assist-uri.
Pleşan şi-a trecut în cont lansarea
pentru deschiderea scorului, dar şi
câteva ocazii imense, prilejuite şi de
apărarea confuză a oaspeţilor. De la
aceştia, doar Speroni a părut să vrea
că adevărat să respecte prezenţa pe
„Ion Oblemenco”, fiind unicul care
s-a luptat cu linia mediană a Craio-
vei. Cu victoria asigurată din prima
repriză, Balint şi-a permis să-şi re-
tragă vedetele devreme de pe teren

şi să le odihnească pentru interme-
diara de la Slatina. 3.000 de fani
care au dat grătarul pe meci au sa-
lutat la final succesul net şi specta-
colul făcut de alb-albaştri.

Curelea:
„Balint ne-a dat încredere”

Autorul triplei din meciul cu Mo-
tru, Costin Curelea, a subliniat apor-
tul noului antrenor şi s-a declarat
nerăbdător să revină în Liga I: „Im-
portant este că am câştigat, nu că
am marcat eu trei goluri. Am jucat
ceea ce ni s-a cerut, am făcut şi spec-
tacol. Sper că am mulţumit lumea.
Trebuie să privim încrezători către
play-off, ne dorim foarte tare să pro-
movăm. Astfel de jocuri ne dau în-
credere, marcând şi multe goluri,
jucând cu aşa entuziasm, se vede că
s-a schimbat ceva. Nu mi-am propus
niciodată un anumit număr de go-
luri, îmi doresc să mă văd din nou în

liga întâi. Se vede mâna domnului
Balint, deşi nu am avut timp să facem
foarte multe lucruri, ne-a dat încre-
dere, asta a contat cel mai mult“. Că-
pitanul Craiovei,

Mihãiþã Pleºan a promis cã va
rãzbuna ratãr ile în meciul de mier-
curi , de la Slatina: „ A fost un meci
foar te bun pentru noi, cr ed cã dife-
renþa putea fi ºi mai  mare. Sperãm
sã continuãm pe aceeaº i linie ºi sã
dãm cât mai multe goluri în fi ecare
meci. Mã bucur pentru Curelea, sper
sã marcheze mereu. Asta e meseria
lui, e atacant ºi trebuie sã înscrie.
Eu am r atat câteva ºanse, dar  mã voi
revanºa în urmãtoar ele jocuri. Am
þinut goluril e pentru meciul  cu FC
Olt. Nu mã intereseazã celelalte re-
zultate, important este ca noi sã con-
tinuãm sã jucãm aºa cum am fãcut-
o astãzi ºi nu avem cum sã nu ne
îndeplinim obiecti vul. Un egal nu ne
mulþumeºte la Slatina, mer gem sã
câº tigãm“ .


