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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De câte ori, Popescule, îl văd pe pre-
şedinte râzând, m-apucă plânsu’.

eveniment
pag. 4

Primul

cotidian al

Olteniei

S-a numit
„operaţiunea
Cecilia”

Un fapt încărcat de emoţie fi-
rească s-a petrecut, joi, la Sofia:
fosta Primă Doamnă a Franţei,
Cecilia Attias, ex-partenera de via-
ţă a lui Nicolas Sarkozy, s-a întâl-
nit, pentru prima dată, cu cele cinci
infirmiere bulgare eliberate în 2007
dintr-o înc hisoare libiană a lui
Muammar Gaddafi, după opt ani
de detenţie, de două ori condam-
nate la moarte, graţie „operaţiunii
Cecilia”. Aşa a fost numită la Ely-
see o operaţiune de seducere a lui
Gaddafi,  pregătită îndelung, cu
maximă disc reţie, c u concursul
serviciilor secrete de la Tripoli.
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Foştii angajaţi ai Serviciului Disciplina în Construcţii de

la Primăria Craiova, funcţionarii Gheorghe Daici şi Ionel
Păpălă, dar şi fostul şef al sindicatului de la Eletroputere
Craiova şi fost consilier local Aurel Bojenoiu, au fost con-
damnaţi definitiv pedepse cu executare pentru fapte de co-
rupţie. Hotărârea a fost luată joi, de Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, care a decis ca Bojenoiu să execute un an şi ju-
mătate de închisoare, iar Daici şi Papală la câte un an de
închisoare. Reprezentanţii IPJ Dolj au declarat că după ce
vor primi mandatele de executare a pedepsei emise pe nu-
mele celor trei, îi vor ridica şi introduce în arest.
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MEN a publicat modele de teste
pentru Evaluãrile naþionale
la finalul claselor a II-a,
a IV-a ºi a VI-a

Ministerul Educaþiei Naþionale
(MEN) a postat ieri, pe site-ul
http://subiecte2014.edu.ro/2014/,
modele de teste pentru Evaluãrile
naþionale la finalul claselor a II-
a, a IV-a ºi a VI-a, în anul ºcolar
2013-2014. În anul ºcolar în curs,
aceste evaluãri se vor desfãºura,
în douã sesiuni, în luna mai.
Evaluarea competenþelor funda-
mentale la finalul clasei a II-a
constã în administrarea a trei teste
vizând receptarea mesajelor citite,
producerea mesajelor scrise ºi
matematicã. Evaluarea competen-
þelor fundamentale la finalul
clasei a IV-a presupune un test de
înþelegere a textului scris în limba
românã ºi un test de matemati-
cã. La clasa a VI-a, examinarea
constã în susþinerea unui test
pentru evaluarea unor compe-
tenþe specifice ariei curriculare
„Limbã ºi comunicare”, respec-
tiv a unui test pentru evaluarea
unor competenþe specifice ariei
curriculare „Matematicã ºi
ªtiinþe ale naturii”. Fiecare test
este elaborat pentru a putea fi
rezolvat în 25 de minute la clasa
a II-a ºi în 60 de minute la
clasele a IV-a ºi a VI-a. Potrivit
reprezentanþilor MEN, dupã
administrarea testelor la clasa a
IV-a se realizeazã eºantionarea
unitãþilor de învãþãmânt de stat
ºi particular din întreaga þarã ºi
evaluarea competenþelor funda-
mentale dobândite în ciclul
primar.

Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat ieri cã intrarea în vigoare a
noilor Coduri, penal ºi de procedu-
rã penalã, reprezintã un succes,
chiar dacã Poliþia nu are încã brã-
þãrile pentru a-i urmãri prin satelit
pe cei arestaþi la domiciliu. „Ca ºef
al statului, am avut reþineri poate,
poate puþinã neîncredere legat de
pregãtirea sistemului pentru intra-
rea în vigoare a noilor coduri pena-
le: Codul de procedurã ºi Codul
penal. Iatã, ºi dumneavoastrã, avo-
caþii, ºi judecãtorii ºi procurorii aþi
demonstrat cã aþi avut capacitatea
sã vã pregãtiþi pentru acest mo-
ment”, a spus preºedintele la Con-
gresul Avocaþilor 2014. Acesta a
amintit cã ºi la ultima ºedinþã a Con-
siliului Superior al Magistraturii
(CSM) ºi-a exprimat o serie de în-
grijorãri. „Este aici preºedintele
CSM ºi ºtie ce îngrijorãri aveam în
ultima ºedinþã a Consiliului, înainte
de intrarea în vigoare a codurilor,
când întrebam: «Suntem pregãtiþi?
Judecãtorii, procurorii ºtiu ce este

Preºedintele Agenþiei Naþionale de Integrita-
te (ANI), Horia Georgescu, a declarat ieri cã,
în cazul în care Biroul Electoral Central (BEC)
va valida candidatura lui Mircea Diaconu la ale-
gerile europarlamentare, ANI va utiliza toate in-
strumentele juridice pe care le are pentru ca
hotãrârea ÎCCJ privind incompatibilitatea sã fie
pusã în aplicare. „Vom utiliza toate instrumen-
tele juridice pe care le avem, pânã la urmã nu

România va trece în
aceastã noaptea (sâm-
bãtã spre duminicã) la
ora de varã. Ora oficialã
de varã este aplicatã
între ultima duminicã
din luna martie ºi ulti-
ma duminicã din oc-
tombrie. Pentru trece-
rea la ora de varã cea-
surile vor fi date înainte cu o orã, astfel cã ora 3
devine ora 4, iar ziua de duminicã, 30 martie, ca-
re va avea 23 de ore, va fi cea mai scurtã din an.
Potrivit unui comunicat transmis presei de cãtre
CFR Cãlãtori, 70 de trenuri aflate în circulaþie du-
minicã, între orele 03.01-04.00, vor ajunge la des-
tinaþie cu orarii modificate, ca urmare a trecerii la
ora oficialã de varã. „Trenurile de cãlãtori vor ple-
ca din staþiile de formare dupã ora de iarnã pânã
în noaptea de 29/30 martie 2014, ora 03.00, care
devine ora 04.00. Dupã aceastã orã (04.00), tre-
nurile vor pleca la orele din mersul de tren în
vigoare, respectând ora oficialã de varã. Având
în vedere cã ºi în þãrile vecine aceastã trecere se
face în aceeaºi zi de duminicã, 30 martie 2014,
între staþiile de frontierã cu Republica Moldova,
Ungaria, Serbia, Ucraina, Bulgaria trenurile vor
circula dupã graficele din mersul de tren în vi-
goare”, se aratã în comunicatul citat.
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de fãcut?» Rãspunsul a fost: «Dom-
nule preºedinte, nu o sã fim nicio-
datã 100% pregãtiþi, dar, dacã nu le
dãm drumul, tot acolo o sã fim ºi
peste un an». Iatã cã au avut drep-
tate ºi intrarea în vigoare a noilor
coduri a fost, spun eu, un succes,
chiar dacã Poliþia nu are încã brã-
þãrile sã-i urmãreascã prin satelit pe
cei arestaþi la domiciliu. Dar, am
avut faze spectaculoase cu arestãri

la domiciliu în care oamenii mun-
cesc pur ºi simplu pe lângã casã.
Orice femeie s-ar bucura sã aibã
bãrbatul mai mult acasã la treabã
în curte”, a afirmat ºeful statului.
„Astãzi avem în vigoare toate cele
patru coduri ºi, privind la efectele
aplicãrii, în mod deosebit a Codu-
lui penal, fãrã a fi concluziv, ob-
serv cã Justiþia din România se
modernizeazã, se apropie de reali-

tãþile democratice ºi, mai ales prin
modul de desfãºurare a actului de
Justiþie, este absolut comparabilã
cu ce se întâmplã în statele UE.
Discutam ºi cu domnul avocat
Haºotti — este ceva, dar parcã ar
fi fost cu adevãrat spectaculos
dacã aveam curaj sã mergem la
modelul american. Poate cã ar fi
fost; poate cã astãzi ar fi mult prea
devreme sã se întâmple aºa ceva,
dar actualele coduri pot fi un pas
cãtre un model american, infinit
mai participativ ºi poate mai fãrã
risc de eºec — deºi, slavã Dom-
nului, vedem aproape în fiecare sãp-
tãmânã informaþii despre condam-
nãri, despre erori judiciare în justiþia
americanã. Spun acest lucru pentru
cã s-a demonstrat: nici un sistem de
justiþie nu este perfect ºi nu poate
funcþiona în afara riscului de eroa-
re, pentru cã, pânã la urmã, cei care
judecã, cei care apreciazã sunt oa-
meni, iar oamenii nu sunt infailibili
în modul de a gândi ºi a aprecia”, a
explicat Bãsescu.

Georgescu: În cazul Diaconu, ANI va utiliza toate
instrumentele pe care le are pentru a aplica decizia ÎCCJ

În aceastã noapte trecem la ora
de varã: ora 3 devine ora 4

este vorba de candidatura dom-
nului Diaconu, este vorba de de-
cizia Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, care este obligatorie pen-
tru toatã lumea. Sunt multe can-
didaturi, ANI nu se raporteazã la
o persoanã anume, ci se rapor-
teazã la o decizie a justiþiei care
trebuie pusã în aplicare ca în ori-
ce stat de drept cu valori demo-
cratice solide, membre ale UE ºi
NATO”, a subliniat Georgescu.
Miercuri, preºedintele ANI i-a
transmis judecãtorului Florentin
Drãguþ, preºedintele BEC, cã Mir-
cea Diaconu nu îndeplineºte con-
diþiile legale pentru validarea can-
didaturii acestuia pentru Parla-
mentul European. Conform unui

comunicat de presã transmis Agerpres, Geor-
gescu invoca în acest sens mai multe acte nor-
mative, dar ºi decizia Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie nr.3104/2012, definitivã ºi irevocabilã,
prin care a fost respins recursul formulat de
Mircea Diaconu faþã de raportul prin care ANI
a constatat incompatibilitatea sa, întrucât a fost
în acelaºi timp senator ºi director al Teatrului
„C.I. Nottara”.

Nici un investitor nu a depus
ofertã de cumpãrare a acþiunilor
deþinute de Oltchim SA la Oltchim
SPV pânã la data limitã, consorþiul
de administratori judiciari urmând
sã convoace adunarea creditorilor
ºi sã supunã aprobãrii repetarea
procedurii cu un nou termen. Ter-
menul limitã de depunere a oferte-
lor a expirat ieri, la ora 11.00. Un
numãr de patru potenþiali investi-

Nici un investitor interesat de preluarea Oltchim
tori a achiziþionat caietul de pre-
zentare care detaliazã procedura ºi
etapele vânzãrii fluxului de produc-
þie al Oltchim, însã „dupã expira-
rea termenului limitã a fost depusã
o ofertã din partea unui potenþial
investitor. Urmãrind prevederile
caietului de prezentare, oferta de-
pusã peste termen nu a fost luatã
în considerare ºi urmeazã sã fie
returnatã”, se aratã într-un comu-

nicat transmis Bursei de Valori de
consorþiul de administratori judi-
ciari ai Oltchim. În luna decem-
brie a anului trecut, Ministerul Eco-
nomiei, acþionarul majoritar al Ol-
tchim, a înfiinþat o nouã firmã,
denumitã Oltchim SPV, care a pre-
luat activele combinatului chimic
din Râmnicu Vâlcea. Activele Ol-
tchim SPV sunt evaluate la 305,24
milioane de euro, valoare care nu

reprezintã limita maximã de preþ.
„O parte dintre investitori, intere-
saþi de funcþionarea în sistem in-
tegrat a combinatului Oltchim cu
rafinãria Arpechim, au solicitat un
nou termen de 30 de zile, motivat
de orizontul de timp în care esti-
meazã cã vor finaliza negocierile
care le garanteazã preluarea rafi-
nariei odatã cu Oltchim SPV”, se
spune în comunicat.
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MIRCEA CANÞÃR

Gheorghe Oprescu de la Ostroveni e prima-
rul localitãþii de vreo patru mandate ºi se crede
capabil sã mai ducã unul. Dupã epuizarea celui
actual. A fãcut frumoasã comuna, dar despre
primenirea ei s-a scris ºi se va mai scrie, fiind-
cã an de an mobilierul stradal se reînnoieºte. E
un primar „al dracu’” Oprescu, dacã oamenii
îl voteazã aproape magnetizaþi de fiecare datã.
ªi ar fi trebuit, potrivit canoanelor, sã-l stig-
matizeze, sã-l marginalizeze, fiindcã a fost ani
de-a rândul preºedintele cooperativei agricole
de producþie, în vremuri deloc dulci, când în-
tre fondul de stat ºi fondul de retribuire, adicã
ceea ce se cuvenea oamenilor pentru munca
depusã, trebuia sã þinã dreapta cumpãnã. Amin-
tiri. De mult perisate. La un moment dat, dupã
„lichidarea” cooperativei agricole, una cu pro-
fil diversificat, cu de toate adicã, inclusiv cres-
cãtorii mari de iepuri ºi palmipede, pe apa Jie-
þului, fãrã egal în tot judeþul, Gheorghe Opres-
cu s-a vãzut în fruntea unei asociaþii agricole
cu peste 3.000 de ha. Dacã nu 4.000 de ha. Îl
doreau oamenii în capul treburilor, iar cei care
nu-l „înghiþeau” n-aveau decât sã-ºi ia deopar-
te pãmântul revendicat, adicã suprafaþa cuve-
nitã prin legea fondului funciar. Oamenii locu-

Primul tren de mare vitezã construit în
România, la Craiova, de compania Softro-
nic a trecut cu bine ieri testul din poligonul
feroviar de la Fãurei. Radu Zlatian, repre-
zentantul producãtorului a precizat cã Hy-

Craiovenii care cãlãtoresc astãzi, sâm-
bãtã, cu autobuzele RAT Craiova pe tra-
seele 3b ºi 5b, vor merge pe rute deviate.
Conducerea regiei a anunþat cã, între ore-
le 8.30 ºi 16.30, se blocheazã strada „Ca-

perion a parcurs peste 100 de kilometri, timp
în care a depãºit viteza de 170 de kilometri
la orã. S-au fãcut ºi teste de frânare, iar ex-
perþii au fost mulþumiþi. Garnitura este în pe-
rioada de probe ºi va face curse în luna iulie

între Craiova ºi Capita-
lã. Aºa cã în curând se
va trece la testele de
confort. „Trenul este
dotat cu sistem de clima-
tizare care se regleazã
dupã cantitatea de dioxid
de carbon emanatã de
pasageri, temperatura
din exterior ºi umiditatea
din vagoane. Pornirile ºi
opririle sunt silenþioase,
la fel ºi mersul - datoritã
pernelor de aer pe care
stau vagoanele”, ne-a
explicat Radu Zlatian.

MARGA BULUGEAN

Pânã joi, 27 martie, au fost depuse, în cadrul
„Campaniei de primire a cererilor de platã pe
suprafaþã”, derulatã de Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) un numãr
de 306.244 cereri de platã, pentru o suprafaþã
de 1,4 milioane hectare. „Reamintim cã APIA a
lansat la data de 3 martie 2014 Campania de
primire a cererilor de platã pentru schemele/
mãsurile de sprijin pe suprafaþã pentru anul în
curs”, se precizeazã în comunicatul APIA Dolj.
Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe
suprafaþã fermierii trebuie sã depunã la Centre-
le APIA, în intervalul pânã pe 15 mai 2014, o

În cadrul „Campaniei de primire
a cererilor de platã pe suprafaþã” Peste Peste Peste Peste Peste 300.000300.000300.000300.000300.000

de cereri de platãde cereri de platãde cereri de platãde cereri de platãde cereri de platã
singurã cerere de platã. Pentru depunerea
cererilor de platã începând cu data de 16 mai
se vor aplica penalitãþi de 1% pentru fiecare zi
lucrãtoare de întârziere. Dupã data de 9  iunie
2014 cererea de sprijin nu mai este admisã la
calcul. „APIA invitã fermierii care nu au mai
beneficiat de aceastã schemã de sprijin sã
depunã cerere la centrul judeþeansau local la
care sunt arondaþi, iar actualii fermieri benefi-
ciari sã depunã cerere conform invitaþiei
primite / programãrii afiºate la centrele APIA”,
se mai precizeazã în comunicat.

MARGA BULUGEAN

lui se arãtau dispuºi sã înceapã un alt fel de
asociere, aºa cum credeau ei cã e bine. Se cu-
noºteau de ani ºi ani unii pe alþii. ªtiau de ce
sunt capabili. Pânã într-o zi, în 1996, în care
Gheorghe Oprescu, fãrã a se rupe de oameni,
s-a dus la Primãrie prin votul acestora ºi nici
astãzi n-a mai plecat de acolo, tot prin votul
oamenilor. Se putea îmbogãþi de pe urma pã-
mântului muncit „cu cap”, dar a mulþumit Ce-
lui de Sus pentru ceea ce-i dãduse: familie în-
chegatã, competenþã, bun simþ, dragoste faþã
de ai lui. Sigur, Ostroveniul aratã bine de la o
margine la alta. Dar regrete existã, printre care
ºi acela cã oamenii înstãriþi, în bunã mãsurã,
puteau fi de-a dreptul bogaþi prin ce le-a fost
hãrãzit, adicã sã aibã pãmânturile chiar în lun-
ca din vecinãtatea vãrsãrii Jiului în Dunãre. As-
cultându-l povestind atâtea ºi atâtea întâmplãri
traversate, greutãþi luate în piept, nu te poþi
decât minuna. Ultimul lucru pe care îl vrea
Gheorghe Oprescu. Care ºi astãzi crede cã dacã
lumea îl salutã când merge pe drum spre casã,
ºi nu-l bârfeºte fãrã rost, ºi-a fãcut datoria.
Nu e bine sã duci prea multã odihnã cu tine în
altã parte, filosofeazã, dupã ce, de când se ºtie,
a fost logodit cu munca.

racal” – tronsonul cuprins între
strada „Bujorului” ºi strada „Ma-
tei Milo” – din acest motiv cir-
culaþia pe turul ºi returul trasee-
lor 3b ºi 5b, fiind deviatã. Cir-
culaþia pe tur va fi: cap linie
(traseele 3b ºi 5b) .... strada
„Caracal”  –  strada „Matei Milo”
– strada „General Dragalina” –
strada „Bujorului” – Olteþ ....cap
linie (traseele  3b ºi 5b). Circu-
laþia pe retur va fi: cap linie
(traseele 3b ºi 5b) .... strada
„Bujorului” – strada „Pãrului” –
strada „Gheorghe Chiþu” – stra-
da „Caracal” .... cap linie (tra-

seele  3b ºi 5b). Staþia „Caracal”, sens Ol-
teþ, va fi mutatã pe strada „General Dra-
galina”, cu 30 de metri înainte de inter-
secþia cu strada „Bujorului”.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Dupã patru ani de procese, într-
un dosar în care au fost trimiºi în
judecatã de DNA – Serviciul Teri-
torial Craiova, Gheorghe Daici, Io-
nel Pãpãlã ºi Aurel Bojenoiu ºi-au
aflat, joi, sentinþa definitivã. Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie a decis
sã-i condamne pe Daici ºi Pãpãlã la
câte un an de închisoare cu execu-
tare, iar Aurel Bojenoiu a primit cea
mai mare pedeapsã, de un an ºi 6
luni închisoare cu executare. „Dupã
ce poliþiºtii de la Serviciul de Inves-
tigaþii Criminale vor primi manda-
tele de executare a pedepsei emise
de instanþã pe numele celor trei, vor
fi demarate activitãþi pentru pune-
rea în executare a acestora. Con-

Fostul lider al Sindicatului ElectroputereFostul lider al Sindicatului ElectroputereFostul lider al Sindicatului ElectroputereFostul lider al Sindicatului ElectroputereFostul lider al Sindicatului Electroputere
Craiova, la închisoare pentru fapte de corupþieCraiova, la închisoare pentru fapte de corupþieCraiova, la închisoare pentru fapte de corupþieCraiova, la închisoare pentru fapte de corupþieCraiova, la închisoare pentru fapte de corupþie

damnaþii vor fi ridicaþi ºi introduºi
în arestul IPJ Dolj, de unde vor fi
transferaþi în penitenciar pentru is-
pãºirea pedepselor”, ne-a declarat
inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

ªeful Serviciului Disciplina în
Construcþii din cadrul Primãriei
Craiova, Gheorghe Daici, alãturi de
subalternul sãu Ionel Pãpãlã (la
momentul comiterii faptelor) au fost
trimiºi în judecatã la sfârºitul anului
2008 de procurorii DNA - Servi-
ciul Teritorial Craiova pentru abuz
în serviciu contra intereselor per-
soanelor, fals intelectual ºi uz de
fals. În acelaºi dosar a fost trimis
în judecatã ºi liderul de sindicat de

la Electroputere Craiova,
Aurel Bojenoiu, consilier
municipal, pentru infracþiu-
nea de conflict de interese.

Cei doi funcþionari ai
Primãriei au fost acuzaþi
de procurorii anticorupþie
cã, în toamna anului 2006,
au ajutat la închirierea unui
spaþiu aflat în proprietatea
Primãriei Craiova în fa-
voarea unei firme ai cãrei asociaþi
erau fiica ºi ginerele liderului de
sindicat de la Electroputere Cra-
iova, Aurel Bojenoiu. Ionel Pãpã-
lã ºi Gheorghe Daici au întocmit
ºi semnat un raport în care spe-
cificau cã pe terenul vizat se afla

deja o construcþie provizorie, deºi
terenul era liber de orice sarcinã,
fiind astfel singura posibilitate ca
spaþiul sã fie închiriat societãþii
deþinute de fiica ºi ginerele lui Au-
rel Bojenoiu, fãrã a mai fi scos la
licitaþie. Liderul de sindicat de la

Foºtii angajaþi ai Serviciului Disciplina în
Construcþii de la Primãria Craiova, funcþiona-
rii Gheorghe Daici ºi Ionel Pãpãlã, dar ºi fostul
ºef al sindicatului de la Eletroputere Craiova
ºi fost consilier local Aurel Bojenoiu, au fost
condamnaþi definitiv pedepse cu executare
pentru fapte de corupþie. Hotãrârea a fost lua-

Electroputere Craiova, la acea datã
consilier municipal, a votat în ple-
nul Consiliului aprobarea proiec-
tului de hotãrâre prin care spaþiul
era închiriat firmei fiicei sale, deºi
era în conflict de interese.

Nici un alt elev de la ªcoala „Decebal”
nu a fost depistat cu TBC

Dupã ce sãptãmâna trecutã o elevã de cla-
sa a opta, care învaþã la ªcoala „Decebal”
din Craiova, a fost diagnosticatã cu TBC, me-
dicii au declanºat imediat o anchetã epide-
miologicã la unitatea de învãþãmânt. Cole-
gii, dar ºi profesorii au fost testaþi, însã în
urma analizelor s-a stabilit cã niciunul din-
tre aceºtia nu suferã de tuberculozã.

Pentru a fi siguri cã în ºcoalã nu
este un focar TBC, medicii au ho-
tãrât ca toþi cei care au fost în ace-
eaºi clasã cu fata sã fie testaþi. În
plus, pentru cã în sala de curs în
care a fost depistatã eleva cu TBC
se învãþa în douã schimburi, au fost
testaþi ºi copiii din clasa a patra, dar
ºi profesorii. Sala respectivã a fost
izolatã, dezinfectatã ºi aerisitã iar
elevii au fost mutaþi în alte clase. În
ceea ce priveºte fata diagnosticatã
cu tuberculozã, aceasta se aflã in-
ternatã la Spitalul de Boli Infecþioa-
se ºi Pneumoftiziologie “Victor
Babeº” din Craiova ºi se va vinde-
ca potrivit medicilor, dacã va res-
pecta tratamentul.

“Toate testele pe care le-am fã-
cut noi au ieºit negative, prin urma-
re nu se pune problema exitenþei unui
focar de infecþie în comunitatea ºco-

larã. Au fost testaþi elevi din am-
bele ture, dar ºi profesorii pen-
tru cã am vrut sã fim siguri cã
nu existã niciun fel de proble-
mã”, a declarat dr. Cornel Miu,
coordonator judeþean al Progra-
mul Naþional de Supraveghere ºi
Control al Tuberculozei.

Tuberculoza vindecabilã în ºase luni
Potrivit medicilor, un trata-

ment complet împotriva tuber-
culozei, desfãºurat sub suprave-
ghere medicalã, aduce, în mod
normal, vindecarea în ºase luni
de zile. În situaþia în care pacien-
tul abandoneazã tratamentul ºi
revine atunci când simptomato-
logia este mult mai gravã, aces-
ta riscã sã nu mai rãspundã la
medicaþie, adicã sã dobândeas-
cã multidrog rezistenþã.

În judeþul Dolj, la sfârºitul anului
2013, se aflau în evidenþã 987 de
bolnavi din care 647 cazuri noi. 54
de persoane au murit din cauza aces-
tei boli. În privinþa ratei de incidenþã
în judeþul Dolj, aceasta a scãzut de
la 165 de cazuri la suta de mii în anul
2008, la 113 cazuri în 2013. Cu toa-
te acestea, Oltenia rãmâne pe primul
loc din punct de vedere al numãrului
de pacienþi cu TBC.

România ocupã, de altfel, locul
cinci în Europa ca valoare a inci-
denþei tuberculozei, fiind de 2,5 ori
mai mare decât media europeanã
ºi de 6,7 ori decât Uniunea Euro-
peanã. De altfel, rãmânem þara din
UE cu cele mai multe cazuri de tu-
berculozã: peste 34.000 (în 2013),
dintre care 1.500 cazuri de tuber-
culozã multidrog-rezistentã.

Craioveni reþinuþi pentru delapidare ºi falsCraioveni reþinuþi pentru delapidare ºi falsCraioveni reþinuþi pentru delapidare ºi falsCraioveni reþinuþi pentru delapidare ºi falsCraioveni reþinuþi pentru delapidare ºi fals
Doi craioveni au fost reþinuþi, joi, pentru de-

lapidare ºi fals, respectiv favorizarea infracto-
rului, dupã ce s-a stabilit cã unul dintre ei a fu-
rat bani ºi produse de la firma unde era anga-
jat, iar cel de-al doilea a confirmat facturi pen-
tru marfã care nu fusese livratã de fapt. Ieri
dupã-amiazã, instanþa a decis continuarea cer-
cetãrilor cu autorii în stare de libertate.

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat
cã, în cursul zilei de joi, poliþiºtii Sec-
þiei 2 Craiova i-au reþinut ºi introdus
în arestul IPJ Dolj, pe Laurenþiu Du-
mitru, de 26 de ani ºi Marius Gue, de
36 de ani, ambii din Craiova, acuzaþi
de delapidare, fals, respectiv favori-

zarea infractorului. Poliþiºtii au stabi-
lit cã, în perioada octombrie 2013 -
ianuarie 2014, Laurenþiu Dumitru, în
calitate de gestionar la SC Limorom
din Craiova, ºi-a însuºit în interes per-
sonal mai multe sume de bani din ges-
tiune, dar ºi produse (uleiuri ºi aditivi

auto) despre care a susþinut cã ar fi
fost furate. Mai mult, în luna ianuarie
2014, tânãrul ºi-a însuºit suma de
1.069,19 lei, reprezentând valoarea
unor facturi fiscale emise cãtre
clienþii societãþii. De asemenea, în
perioada octombrie 2013 –
08.01.2014, Laurenþiu Dumitru a
luat din magazin marfã în valoare de
aproximativ 40.000 lei, pentru care
a emis facturi fictive cãtre o altã
societate comercialã. Poliþiºtii au
mers pe firul facturilor, iar în timpul
verificãrilor, reprezentantul societã-
þii comerciale cãtre care se emise-
serã facturile fictive, Marius Gue, a
îngreunat cercetãrile în cauzã con-
firmând în mod nereal tranzacþiile co-

merciale atestate
de cele douã fac-
turi deºi societa-
tea sa nu a achi-
ziþionat marfa res-
pectivã. Faþã de
craioveanul de 26
de ani s-a pus în
miºcare acþiunea
penalã pentru sã-
vârºirea infracþi-
unilor de delapi-
dare ºi fals mate-
rial în înscrisuri sub semnãturã priva-
tã, în timp ce Marius Gue este acuzat
de favorizarea infractorului. Cei doi au
fost reþinuþi pentru 24 de ore, însã ieri
instanþa a respins propunerea de ares-

tare preventivã a lor, astfel cã cercetã-
rile sunt continuate cu autorii în liber-
tate, dupã cum au mai precizat repre-
zentanþii IPJ Dolj.

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

tã joi, de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, care
a decis ca Bojenoiu sã execute un an ºi jumã-
tate de închisoare, iar Daici ºi Papalã la câte
un an de închisoare. Reprezentanþii IPJ Dolj
au declarat cã dupã ce vor primi mandatele
de executare a pedepsei emise pe numele
celor trei, îi vor ridica ºi introduce în arest.

CARMEN ZUICAN

RADU ILICEANU

CARMEN ZUICAN
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Un fapt încărcat de emoţie fi-
rească s-a petrecut, joi, la Sofia:
fos ta Primă Doamnă a Franţei,
Cecilia Attias, ex-partenera de via-
ţă a lui Nicolas Sarkozy, s-a întâl-
nit, pentru prima dată, cu cele cinci
infirmiere bulgare eliberate în 2007
dintr-o închisoare libiană a lui
Muammar Gaddafi, după opt ani
de detenţie, de două ori condam-
nate la moarte, graţie „operaţiunii
Cecilia”. Aşa a fost numită la Ely-
see o operaţiune de seducere a lui
Gaddafi, pregătită îndelung, cu
maximă discreţie, cu concursul
serviciilor secrete de la Tripoli.
Cele cinci infirmiere bulgare şi un
medic palestinian erau în detenţie
prelungită, sub acuzaţia gravă de
infectare cu virusul SIDA a 436
de copii libieni. În cartea sa „Car-
nets intimes de Nicolas Sarko-
zy”, jurnalista de investigaţie Chris-

MIRCEA CANŢĂR

S-a numit „operaţiunea Cecilia”
tine Clerc relatează punctul de ve-
dere al fostului preşedinte francez,
acesta menţionând că Gaddafi a
încercat să o umilească public pe
Cecilia Attias, sosită la Tripoli, prin
execuţia în faţa acesteia a „vino-
vaţilor”. Atunci, povestea Sarko-
zy, Gaddafi a pierdut toate şansele
de a mai reveni pe scena internaţi-
onală. Joi, la Sofia, Cecilia Attias,
făcută cetăţean de onoare al capi-
talei bulgare, a evocat în faţa ca-
merelor de televiziune zonele de
umbră a eliberării celor cinci infir-
miere. „I-am propus lui Gaddafi
să facă un gest umanitar, apt să
schimbe imaginea pe care o avea
ţara sa. 20 de ore au fost necesare
pentru a convinge „Ghidul”, 45
de ore pentru a convinge guver-
nul libian şi redutabilul fiu al lui
Gaddafi, Saif al Islam, care se
opunea la orice măsură de graţie-

re. În cele din urmă, am obţinut
eliberarea condamnaţilor, Franţa
angajându-se să doteze noul spi-
tal din Benghazi”, s-a c onfesat
Cecilia. Fapte evocate, altminteri,
în autobiografia sa, cunoscută în
culise.  Fosta Prima Doamnă a
Franţei nu a uitat de întâlnirea sa
cu infirmierele, pe care le-a adus
acasă, în Bulgaria, la bordul avio-
nului prezidenţial. Încarcerate în
1999, torturate în detenţie, de două
ori condamnate la moarte. Ca şi
medicul palestinian, rezident acum
în Olanda. Cele cinci infirmiere îşi
exercită meseria în ţara lor, una
devenind kinetoterapeută. Chiar
dacă a suferi este un coşmar, iar
amintirea un capital de duioş ie,
s-a reamintit că, la 24 iulie 2007,
avionul prezidenţial francez ateri-
za pe aeroportul din Sofia, fără ca
Cecilia Attias să coboare, din dis-

creţie. Toate demersurile interna-
ţionale de până atunci eşuaseră,
„Ghidul” libian rămânând impasi-
bil la orice formă de presiune. La
17 octombrie 2007, Elysee publi-
ca un comunicat prin care anunţa
„separarea” lui Nicolas Sarkozy de
Cecilia, aceasta insistând asupra
termenului de „divorţ”, evitat în cele
din urmă. Cuprins de tristeţe, Sar-
kozy va evoca melodia lui Becaud
„Et maintenant, que vais-je fai-
reu/ De tous ces gens, qui m’in-
differeu-nt/ Maintenant que tu es
partie?/ Toutes ces vies, pour quoi,
puor qui...”. S-a remontat în vite-
ză. La 14 noiembrie 2007 avea deja
primul dineu cu Carla Bruni, pe
care a aşteptat-o în costum fără
cravată şi cu telefonul în mână,
după cum povesteşte, pregătindu-
se în prealabil: „Cunoşteam lista
amanţilor săi, îi ascultasem cân-

tecele şi în particular «Raphael»”.
A doua zi, printr-un SMS o con-
sulta dacă dorea să-l acompanie-
ze în Egipt.  Evident că nu putea
fi refuzat.  Aşa ceva la francezi nu
se poate. Bineînţeles, Cecilia At-
tias  n-a rămas datoare. La Salo-
nul de carte de la Paris , deunăzi,
patronul site-ului Mediapart, Edwy
Plenel, s-a văzut salutat de fosta
Primă Doamnă, acompaniată de
soţul său, Richard Attias, deşi era
vorba de jurnalistul care dezvă-
luise numeroasele afaceri în care
apare numele fostului şef de s tat.
Între care şi finanţarea libiană de
50 de milioane de dolari din cam-
pania sa prezidenţială. La dezba-
terea din 17 martie, organizată pe
canalul France 2, prezentată de
Yves  Calvi, Edwy Plenel s-a ară-
tat dezlănţuit, împotriva lui Nico-
las  Sarkozy.

În perioada martie-aprilie, 26
de elevi ai Şcolii Gimnaziale
Bucovăţ se întâlnesc  pentru a
lua parte la activităţile proiectu-
lui „Povestea mea”. Scopul
programului constă în dezvolta-
rea personală a copiilor prin
intermediul teatrului. Coordona-
tori sunt Luiza Stănescu –
ac triţă, absolventă a Departa-
mentului de Artă Teatrală din
Craiova ş i a studiilor de maste-
rat de la Ac ademia de Teatru
din Malmo (Suedia) ş i Petrişor
Diamantu –actor,  absolvent al
facultăţii şi al mas teratului din
cadrul Departamentului de Artă
Teatrală din Craiova.

În prima etapă a proiec tului,
copiii iau parte la workshop-uri
de teatru în cadrul cărora se
folosesc ca şi metode de luc ru
jocul şi joac a, relaţionarea cu
cei mic i fiind facilitată prin
intermediul exerciţiilor de
improvizaţie ale Violei Spolin,

Proiect de teatru pentru
copiii din Bucovăţ

Potrivit unui comunicat al Mi-
nisterului Educaţiei Naţionale,  ro-
lul evaluatorilor este acela de a ana-
liza şi evalua calitatea proiectelor
de manuale şcolare pentru învă-

combinate c u elemente de
pantomimă. Copiii sunt înc ura-
jaţi să poves teasc ă despre
viaţă,  trăirile,  gândurile şi
visele lor.  În partea a doua a
proiec tului, se va sc rie o piesă
de teatru bazată exclusiv pe
poveştile şi experienţele de
viaţă împărtăş ite de copii. În
partea de f inal,  după c e piesa
de teatru va f i scrisă, se începe
lucru la punerea în scena a
spec tacolului de teatru propriu-
zis.  Ulterior, spectacolul va
avea loc in diferite locaţii din
Craiova

Copiii au parte şi de vizite
de învăţare. Săptămâna trec u-
tă, Lavina Neac şu,  medic
dentis t în Craiova, i-a vizitat în
timpul unui atelier de lucru pe
copii din Bucovăţ ş i le-a
povestit care sunt regulile
esenţiale de igienă orală pe care
copilul trebuie să le înveţe.

RADU ILICEANU

MEN caută profesori
evaluatori pentru manualele
din învăţământul primar
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a lansat apelul pentru selecţia cadrelor didactice care
vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru învăţământul primar, valabile din anul şcolar
2014-2015. Procesul de selecţie a candidaţilor se va desfăşura în perioada 28 martie – 6 mai.

Dascălii vor fi încadraţi
în Corpul evaluatorilor de proiecte
de manuale şcolare

Alegerea componenţilor grupurilor de lucru şi comunicarea rezul-
tatelor se vor desfăşura exclusiv on-line, pe platforma dedicată, aflată
pe website-ul www.rocnee.eu, subsecţiunea Apeluri.  La încheierea se-
siunii de evaluare, evaluatorii de proiecte de manuale şcolare, care au
demonstrat competenţă şi eficienţă/performanţă în activitatea desfă-
şurată, vor fi încadraţi în Corpul evaluatorilor de proiecte de manuale
şcolare, principala bază de selecţie pentru cadrele didactice incluse în
comisii la sesiunile următoare.

ţământul primar care vor concu-
ra la selecţie. Din grupurile de
evaluare pot face parte cadre di-
dactice din sistemul de învăţământ
preuniversitar, c are activează la

catedră. Prioritate au c adrele di-
dactice cu gradul didactic I  sau
II, care au absolvit cursuri/module
spec ifice activităţilor de evaluare
a proiectelor  de manuale şcolare/
de abilitare curriculară/de evalua-
re de proces şi care au titlul ştiin-
ţific de doctor în domeniul preci-
zat sau au absolvit un masterat/
un c urs postuniversitar în dome-
niul ştiinţelor educaţiei. Discipli-
nele pentru care se organizează se-
siunea de evaluare a proiectelor de
manuale şcolare pentru învăţă-
mântul primar sunt c ele cuprinse
în planurile-cadru pentru clasele
I şi a II-a: Comunic are în limba
română, Comunicare în limba ma-
ternă, Matematic ă şi explorarea
mediului,  Comunic are în limba
modernă 1 şi Religie. „Fiecare per-
soană îşi va putea depune candi-
datura doar pentru o singură dis-
ciplină dintre cele menţionate în
apel şi va trebui să menţioneze ex-
plic it care este aceasta”, se preci-
zează în comunicatul MEN. Pro-
cesul de selecţie a candidaţilor se
va desfăşura în perioada 28 mar-
tie – 6 mai. Astfel, înscrierea can-
didaţilor va avea loc  în perioada
28 martie – 28 aprilie (aplicaţia va
fi disponibilă începând cu data de
28 martie, ora 9:00, până pe 28
aprilie, ora 24:00). Selecţia can-
didaţilor va avea loc în intervalul
29 – 30 aprilie, urmând ca rezul-
tatele selecţiei să fie anunţate,  in-
dividual, doar pentru candidaţii
selectaţi, în perioada 30 aprilie –
6 mai.

ALINA DRĂGHICI
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Asociaþia Activ.Cult susþine Craiova - Capitalã Culturalã Europeanã 2021

În faþa unei sãli a Bibliotecii Ju-
deþene arhipline de studenþi ºi elevi
ai Colegiului Naþional „Carol I” din
Craiova, inimoºii organizatori au
deschis proiectul „Personalitãþi
marcante din Istoria Basarabiei ºi
Timocului”. Iniþiativa, una frumoa-
sã ºi interesantã,  îºi propune ca,
pe parcursul întregului an, o datã
pe lunã, sã aibã loc câte o întâlnire
cu toþi cei interesaþi sã afle care
sunt valorile românilor din comu-
nitãþile istorice. Pe lângã faptul cã a
fost o regãsire – proiectul fiind o
continuare a unor întâlniri desfãºu-
rate ºi în anul trecut – manifestarea
de vineri a fost una deosebitã ºi
datoritã temei alese spre dezbatere
. S-a vorbit despre marele domn al
Moldovei, „ªtefan cel Mare, un
sfânt ºi un apãrãtor al creºtinãtã-
þii”, într-un moment deloc întâm-
plãtor, când se aniverseazã 96 de
ani de la Unirea Basarabiei cu Ro-
mânia, votatã de Sfatul Þãrii, în
martie 1918.

ªtefan cel Mare, un simbol
pentru studenþii basarabeni

Ana Ganþa, studentã la Faculta-
tea de Sociologie din Craiova, a pre-
zentat portretul marelui domnitor
ªtefan cel Mare, accentuând fap-
tele de vitejie pe care le-a fãcut aces-
ta în cei 47 de ani ºi trei luni de
domnie. Bãtãliile purtate ºi ctitoriile
ridicate în inima Moldovei au fost

Asociaþia Studenþilor Timoceni ºi Asocia-
þia Studenþilor Basarabeni din Craiova, în
parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã “Ale-
xandru ºi Aristia Aman” ºi cotidianul regio-
nal ”Cuvântul Libertãþii” au organizat, vi-
neri, o întâlnire de suflet cu studenþi, profe-
sori ºi reprezentanþi ai administraþiei publi-
ce locale pentru a evoca personalitãþile mar-
cante ale spaþiului românesc. Dialogul a fost
unul cald ºi prietenos, printre invitaþi fiind

Florin Stancu – administratorul judeþului;
Dan Sfârnã – reprezentant Prefectura Dolj;
consilierul municipal Mihai Cilibiu; Ramo-
na Dumitru- consilierul europarlamentaru-
lui Victor Boºtinaru ºi profesorii de istorie
de la Colegiul „Carol I”, Valentin Bãluþoiu
ºi Mircea Chilom. Gazdele acestei întâlniri
au fost cei doi lideri ai studenþilor, Alexan-
der Najdanovic, preºedintele AST, ºi Ion Co-
bâºenco, preºedintele ASB.

ºi ele evocate pentru a contura cât
mai bine portretul marelui ªtefan.
Imaginea mormântului sãu de la
Mânãstirea Putna ºi vocea tremu-
rãtoare a studentei Ana Ganþa au
impresionat audienþa, în salã lãsân-
du-se o liniºte profundã. Cu o voce
puternicã, plinã de trãire sufleteas-
cã, studentul basarabean ªtefan
Josan a dat apoi citire testamentu-
lui marelui domnitor al Moldovei,
aºa cum l-a prezentat cronicarul
Grigore Ureche. Celebrele vorbe
”Moldova nu este a mea, nici a voas-
trã, ci a urmaºilor urmaºilor noºtri”
au rãsunat ºi în sala neîncãpãtoare
a Bibliotecii, rezonând în suflete o
datorie istoricã pe care fiecare din-

tre cei prezenþi au simþit cã le revi-
ne, aceea de a pãstra intactã þara ºi
limba româneascã.

CJ Dolj a oferit o diplomã
pentru recunoaºterea valorii
lui Cristofor Alde Teodorovici

Întâlnirea a avut parte ºi de in-
vitaþi care au rãspuns cu genero-
zitate apelului de a fi alãturi stu-
denþilor basarabeni ºi timoceni.
Florin Stancu, administratorul ju-
deþului Dolj, i-a asigurat pe tineri
cã instituþia Consiliului Judeþean
Dolj este întotdeauna un sprijin
pentru aceºtia datoritã entuziasmu-
lui ºi mesajului puternic pe care îl
transmit. „Suntem bucuroºi cã ºi

Consiliul Judeþean  se încadreazã
în acest efort de a susþine aceastã
frumoasã iniþiativã dedicatã limbii,
istoriei ºi culturii româneºti”, a
mãrturisit acesta. În semn de
preþuire pentru fraþii de peste Nis-
tru, reprezentantul Consiliului Ju-
deþean Dolj a oferit o diplomã lui
Cristofor Alde Teodorovici, fiul
Doinei ºi al lui Ion Alde Teodoro-
vici, consideraþi adevãrate simbo-
luri ai Basarabiei. Din pãcate însã,
acesta nu a putut fi prezent la în-
tâlnire, deºi ºi-ar fi dorit mult sã le
vorbeascã studenþilor.

Cristea Sandu Timoc,
o figurã emblematicã
pentru Valea Timocului

Consilierul municipal craiovean,
Mihai Cilibiu, i-a îndemnat pe stu-
denþii din Basarabia ºi Timoc sã nu
renunþe niciodatã la limba ºi cultu-
ra româneascã, asigurându-i toto-
datã cã Primãria Craiova ºi Consi-
liul Local Municipal Craiova le vor
fi alãturi. ”În Craiova s-au alocat

foarte mulþi bani, poate cea mai
mare sumã din istoria Craiovei, pen-
tru culturã. Noi, Consiliul Local
Municipal Craiova, susþinem cultura
ºi suntem alãturi de oricare român
care elogiazã adevãratele file de is-
torie”. Ramona Dumitru, consilie-
rul europarlamentarului Victor Boº-
tinaru, i-a felicitat pe studenþi pen-
tru demersul lor ºi tema deosebit
de interesantã cu care au decis sã
deschidã proiectul. „ªi eu sunt ab-
solventã de Istorie ºi sunt absolut
convinsã cã ªtefan cel Mare meri-
tã titulatura de sfânt. Au existat voci
care au spus cã acesta a fost iute la
mânie, vãrsãtor de sânge ºi poligam,
dar pentru victoriile pe care le-a
purtat ºi modul cum a apãrat creº-
tinãtatea, meritã sã fie cinstit în ca-
lendarul ortodox, pe data de 2 iu-
lie”. Cea de-a doua temã a fost de-
dicatã „Vieþii ºi activitãþii lui Cris-
tea Sandu Timoc, o figurã emble-
maticã pentru comunitatea din Va-
lea Timocului.

LAURA MOÞÎRLICHE

Joi seara, la Sala Teatrului pentru Copii ºi
Tineret Colibri, într-o atmosferã caldã, des-
tinsã a avut loc spectacolul „Cântând Româ-
neºte”, organizat în cadrul Festivalului Basa-
rabia, de cãtre Asociaþia Studenþilor Basara-
beni din Craiova, în parteneriat cu Primãria

muncipiului Craiova, Teatrul pentru Copii ºi
Tineret Colibri ºi nu în ultimul rând, Asociaþia
Prima Treaptã. Au participat artiºti de marcã
din Basarabia ºi România. Cristofor Aldea-
Teodorovici, a fost sufletul acestei întâlniri a
românilor de pretutindeni. Fiul Doinei ºi Ion

Alde Teodorovici a fãcut dovada cã moºte-
neºte talentul pãrinþilor, cã este un bun ro-
mân, un suflet mare ºi are un glas de aur.

Nu s-a lãsat mai prejos nici prima basa-
rabeancã venitã în Craiova, Alla Cebotari,
care a încântat publicul cu cele mai îndrãgi-
te melodii. Emanuel Popescu, ªtefan Josan,
Dumitru Groza, Valeriu Barbaros ºi nu în
ultimul rând, Grupul Chitariºtilor al Cole-
giului Carol, sunt câteva nume de rezonan-
þã care au marcat acest festival. Spectacolul
a fost prezentat de îndrãgita Viorica Clima.
România, români, limba românã, Eminescu
au fost cuvinte pronunþate la nesfârºit, cu
patos ºi entuziasm de toþi cei din salã. S-a
creat o relaþie specialã între artiºti ºi public.

Directorul Teatrului pentru Copii ºi Tine-
ret, Adriana Teodorescu a fost o gazdã ex-
cepþionalã, a creat o atmosferã deosebitã, a
antrenat publicul care s-a ridicat în picioare,
a aplaudat ºi a cântat împreunã cu Cristofor
Aldea Teodorovici. Aºa cã putem spune, clar
ºi rãspicat : Basarabia e România !!!

MARGA BULUGEAN
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Teatre din întreaga ţară
s-au alăturat demersului UNITER

Numeroase instituţii teatrale din
Bucureşti şi din ţară s-au alăturat şi
în acest an demersului Uniunii Tea-
trale din România (UNITER) de a
sprijini cauza artiştilor şi au jucat sau
vor juca spectacole din propriul re-
pertoriu sub semnul campaniei na-
ţionale „Artiştii pentru Artişti”.

Între instituţiile ale căror înca-
sări se direcţionează către Fondul
de Solidaritate Teatrală se numără
TNB, Teatrele Bulandra, de Come-
die, de revistă „Constantin Tăna-
se”, de animaţie „Ţăndărică”, „Ex-
celsior”, „Masca”, „Metropolis”,
„Nottara”, „Odeon”, „ACT” şi al-

Teatrul Naţional din Craiova susţine
campania naţională „Artiştii pentru Artişti”
Campania na-

ţională „Artiştii
pentru Artişti” –
program social
permane nt al
UNITER – a
ajuns, anul aces-

ta, la cea de-a XIII-a ediţie. 13 teatre din Bucu-
reşti şi încă 20 din ţară, între care şi Naţionalul
craiovean, donează în contul campaniei sumele
strânse din vânzarea biletelor pentru un specta-
col pe care l-au jucat de Ziua Mondială a Teatru-

tele din Bucureşti, Teatrul Naţio-
nal „Radu Stanca” din Sibiu, Tea-
trul Naţional şi Teatrul Maghiar de
Stat Cluj-Napoca, Teatrul Naţional
„Vasile Alecsandri” din Iaşi, Tea-
trul „Toma Caragiu” din Ploieşti,
Teatrul Naţional Târgu Mureş, Te-
atrul Municipal Miercurea Ciuc,
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Va-
silache” din Botoşani, Teatrul Dra-
matic „Fani Tardini” din Galaţi ş.a.
„Cumpără bilete, bucură-te
de teatru şi de fapte bune!”

Şi Teatrul Naţional „Marin So-
rescu” din Craiova susţine campa-
nia, prezentând vineri, 11 aprilie,
spectacolul „O scrisoare pierdu-
tă” de I.L. Caragiale, în regia lui

Mirc ea Cornişteanu. «Aceleaş i
principii morale, umane ne îndru-
mă să mergem mai departe şi să
impulsionăm comunitatea teatrală
să facem totul pentru artiştii noştri.
Alătură-te şi tu campaniei „Artiş-
tii pentru Artişti”, cumpără bilete,
bucură-te de teatru şi de fapte
bune! Fiecare bilet cumpărat în-
seamnă nu doar un semn de reve-
renţă pentru munca actorilor, ci şi
un imens ajutor», es te mesajul
reprezentanţilor UNITER.

Televiziunea Română şi Casa de
Producţie TVR sunt parteneri ai
campaniei, susţinând acest demers
prin difuzarea la TVR 2 şi simul-
tan la TVR HD a spec tac olului
„Şcoala nevestelor” de Moliere

(regia Cristian Juncu). Spectaco-
lul Teatrului Naţional Târgu-Mureş
a fost filmat şi preluat de TVR şi
este programat spre difuzare în
data de 31 martie, la TVR 2, de la
ora 19.30.
Două zile până la spectacolul-
eveniment „Clipe de viaţă 2”

Tot luni, 31 martie, în Sala Ra-
dio va avea loc un spectacol-eve-
nim ent produ s  de UNIT ER:
„Clipe de viaţă 2”, reunind 24
de artişti de seamă ai momentu-
lui şi avându-l amfitrion pe Ion
Caramitru. O unică reprezenta-
ţie cu Dorin Andone, Alexandru
Arşinel, Ilinca Dumitresc u,  Fe-

lic ia Filip, Marcel Iureş ,  Raul
Kusak,  Vasile Macovei, Medeea
Marin esc u,  Ge orge Mih ăiţă,
Marin Moraru, Maia Morgen-
stern,  Mihai Mălaimare şi trupa
Teatrului Masc a,  Horaţiu Mălă-
ele,  Adrian Naidin band, Ioan
Gyuri Pascu, Margareta Pâs laru
ş i Corul „Allegre tto”,  Tania
Popa, Aurelian Octav Popa, Stela
Popescu, Victor Rebengiuc, Pau-
la Seling, Eusebiu Ştefănesc u şi
Cătălin Târcolea.

Totul pentru a-i elogia pe mai
vârs tnicii artişti care, c u tenac ita-
te şi entuziasm, au reîmprospătat,
an de an, timp de o viaţă, miraco-
lul teatral…

Sala Teatrului Naţional „Marin Sorescu”
va găzdui joi, 3 aprilie, de la ora 19.00, spec-
tacolul intitulat „Doamne, ce n-aş da…”,
susţinut de solistul de muzică populară Pe-
trică Mîţu Stoian şi invitaţii săi. Între aceş-
tia: Corina Chiriac, Sofia Vicoveanca, Con-
stantin Enceanu şi Cristian Pomohaci. Vor
acompania Orchestra Ansamblului Folclo-
ric „Maria Tănase”, condusă de dirijorul
Nicu Creţu, şi Taraful „Aurel Blondea” din
Gorj. Regia artistică şi prezentarea specta-
colului îi aparţin Mariei Guşman, profesor

Corina Chiriac vine la Craiova să
cânte împreună cu Petrică Mîţu Stoian

Teatrul pentru Copii şi
Tineret „Colibri” prezintă
astăzi, 29 martie, de la ora
18.00, spectacolul „Bună
dimineaţa, noapte bună”,
adaptare după Donald Bisset,
în regia lui Joro Ivanov, cu
scenografia semnată Eusta-
ţiu Gregorian, pe muzica lui
Alexandr Mihailov. Poves-
tea este spusă publicului de
actriţele Adriana Ioncu şi
Alla Cebotari.

Mâine, 30 martie, la ora
11.00,  es te programat
spectacolul „Prietenii Mo-
tanului Încălţat”, o pro-
punere de interpretare a cunoscutei poveşti
venită din partea actriţei Iulia Cârstea, care
semnează scenariul şi regia şi pe care publi-
cul o va regăsi în distribuţie alături de actorii

„Prietenii Motanului Încălţat” încheie seria
reprezentaţiilor lunii martie la „Colibri”

Societatea Culturală Româno-Italiană
„Dante Alighieri”, Comitet Local al Societăţii
„Dante Alighieri” din Roma, şi Secţia de Lim-
ba şi Literatura Italiană a Facultăţii de Litere a
Universităţii din Craiova organizează astăzi,
29 martie, ora 10.00, la Lectoratul Italian al
amintitei instituţii de învăţământ superior, cea
de-a XIV-a ediţie a sesiunii de comunicări cu
genericul „Creatori ai culturii italiene”.

Vor prezenta comunicări şapte dintre stu-
denţii Secţiei engleză-italiană: Andra Nea-
ţu, anul al III-lea – despre Angelo Polizia-
no (poet, 1454-1494; 560 ani de la naştere,
520 ani de la moarte); Ştefania Neicu, anul

Sesiunea de comunicări „Creatori
ai culturii italiene”, la a XIV-a ediţie

de Limba română la Lic eul Teoretic
„Henri Coandă” din Craiova. Biletele se
găsesc la vânzare la Agenţia Naţionalu-
lui craiovean, la preţul de 30 de lei.

Şi colegul de scenă al lui Petrică Mîţu
Stoian, interpretul Constantin Encea-
nu, susţine, împreună cu invitaţii săi,
un spectacol, pe scena Sălii Palatului.
Evenimentul are loc chiar astă-seară, de
la ora 19.00, şi este unul cu caracter
aniversar, marcând împlinirea a 25 de
ani de la debutul artistului. Intitulat „Stai
cu mine, omule, să-ţi cânt!”, specta-
colul îi aduce în scenă pe Petrică Mîţu
Stoian, Niculina Stoican, Romică Ţo-

ciu şi Cornel Palade, Stela Popescu, Corina
Chiriac, Mariana Ionescu Căpitănescu, Ste-
liana Sima, Gelu Voicu, Dinu Iancu Sălăjea-
nu, Ionuţ Fulea, Mariana Deac, Cornelia şi
Lupu Rednic, cu participarea extraordinară
a Orchestrei „Lăutarii” din Chişinău, con-
dusă de maestrul Nicolae Botgros. Amfitrioa-
na evenimentului este îndrăgita prezentatoa-
re TV Iuliana Tudor, iar regia artistică este
semnată de Elise Stan. O altă reprezentaţie a
spectacolului a avut loc, la cererea publicu-
lui, tot la Sala Palatului, vineri seara.

Daniel Mirea, Oana Stancu,
Alis Ianoş, Emanuel Popes-
cu. Scenografia îi aparţine
Eugeniei Tărăşescu-Jianu.

Tot la „Colibri” craiovenii
mai pot vizita până mâine, 30
martie, expoziţia de sceno-
grafie din Serbia „Lumi şi
eroi / Worlds and heroes”, o
creaţie a Festivalului Interna-
ţional al Teatrelor pentru Co-
pii Subotica, Open Universi-
ty, Muzeului Teatrului din
Novi Sad, Academiei Comi-
siei Europene de Păpuşi şi
Miniteater Ljubljana (Slove-
nia) – lider al proiectului.

Seria reprezentaţiilor lunii aprilie va fi
deschisă sâmbătă, 5 aprilie, de la ora 18.00,
de premiera spectacolului „Eu sunt Shake-
speare”.

al III-lea – despre Francesco Petrarca (poet,
1304-1374: 710 ani de la naştere, 640 ani de
la moarte); Claudia Tiţă, anul al III-lea –
despre Ludovico Ariosto (poet, 1474-1533;
540 ani de la naştere); Alexandra Ştefania
Ţiulescu, anul al II-lea – despre Tintoretto
(pictor, 1518-1594; 420 ani de la moarte);
Andreea-Mihaela Neaţă, anul al II-lea –
despre Michelangelo (pictor, 1475-1564;
450 ani de la moarte); Şcolaru Bianca, anul
I – despre Enrico Fermi (fizician, 1901-
1954; 60 ani de la moarte); Pasăre Ana-
Maria, anul I – despre Alessandro Volta
(1754-1827; 260 ani de la naştere).

Alte trei comunicări vor fi prezentate de
prof. Carmen Făgeţeanu (Liceul Adven-
tist Craiova) – despre Mario Luzi (poet,
1914-2005; 100 de ani de la naştere); prof.
Roxana Popescu (Liceul Teoretic „Indepen-
denţa”, Calafat) – despre Giacomo Puccini
(compozitor, 1858-1924; 90 ani de la moar-
te); prof. Manuel Pavel (Şcoala Gimnazia-
lă Floreşti, Gorj) – despre Giovanni Pier-

luigi da Palestrina (compozitor, 1525-1594;
420 ani de la moarte).

Coordonatorul programului este prof.
univ. dr.  Elena Pîrvu, prodecan al Fa-
cultăţii de Litere a Universităţii din Cra-
iova,  preşedinte exec utiv al Soc ietăţii
Culturale Româno-Italiene „Dante Ali-
ghieri”, Comitet Loc al al Societăţii „Dante
Alighieri” din Roma.

lui (27 martie) sau îl vor prezenta în această pe-
rioadă. De asemenea, câteva zeci de artişti se vor
reuni într-un spectacol de caritate, organizat în
acelaşi scop. Intitulat „Clipe de viaţă 2”, acesta
va avea loc luni, 31 martie, începând cu ora 19.00,
la Sala Radio din capitală. Spectacolul Teatrului
Naţional „Marin Sorescu” ale cărui încasări vor
fi direcţionate către campania „Artiştii pentru
Artişti” va avea loc pe data de 11 aprilie: „O scri-
soare pierdută” de I.L. Caragiale, în regia lui Mir-
cea Cornişteanu. Sprijinul financiar va fi oferit
unor artişti vârstnici cu probleme de sănătate.



ªTIRI

8 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 29 martie 2014externe
    

Ucraina: Crimeea, deja „anexatã”,
potrivit Angelei Merkel
Ucraina: Crimeea, deja „anexatã”,
potrivit Angelei Merkel
Ucraina: Crimeea, deja „anexatã”,
potrivit Angelei

ªTIRI
BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU
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N-am verificat dacã vizita de joi
a lui Barak Obama fusese ori nu
dinainte programatã. Cert e însã cã,
dupã dezbaterile încordate de la
Haga, în reprize, cu o agendã în-
cãrcatã (economico-comercialã,
energeticã, militarã, angajând NATO
în directã relaþie cu recentele con-
fruntãri ruso-ucrainene), prezenþa,
pentru o zi, a preºedintelui ameri-
can în Italia a depãºit aºteptãrile.
Întâi de toate, vizita aceasta, a doua
a lui Obama în Belpaese, dupã cea
din 2009, a surprins pe toatã lumea,
de la gazdele, oficiale ºi nu numai,
pânã la jurnaliºti, analiºti ºi reacþii
ale altor oficiali de rang înalt din
Europa, printr-un plus de particu-
laritate. ªi de familiaritate, la limita
rigorii protocolare. N-au lipsit in-
tervenþii la fel de atipice ale unor
istorici care au evocat, în lunga tra-
diþie italo-americanã la nivel insti-
tuþional statal, întâia vizitã de peste
ocean în Italia a unui preºedinte
american, nimeni altul decât Woo-
drow Wilson, la 3 ianuarie 1919. ªi
chiar dacã predecesorul actualului
lider de la Casa Albã, controversa-
tul George Bush jr. a fost de trei ori
oaspete la Roma, din acele vizite pu-
þini îºi mai amintesc ceva cu ade-
vãrat demn de reþinut. Îmi amin-
tesc cã eu însumi, cred cã prin
2005, aveam sã pierd avionul spre
Bucureºti, tocmai datoritã dificul-

tãþilor traversãrii metropolei milita-
rizate ca în vreme de rãzboi.

Aºadar, o vizitã, a lui Obama,
oficialã, într-o capitalã europeanã ºi
într-un moment delicat al planetei
în acest început de secol ºi de mi-
leniu. Într-un stat, aºadar, cu un
politicã internã într-un vertiginos
proces de schimbare, cuvânt atât
de drag ºi chiriaºului de la Casa Albã
ºi pe care tânãra sa gazdã italianã,
„novicele” Matteo Renzi, n-avea
cum sã nu i-l aminteascã ºi sã nu-i
solicite onoarea unui împrumut pen-
tru propriul sãu demers.

O vizitã distribuitã în trei momen-
te, toate cu semnificaþii profunde
ºi particulare ºi toate puse sub sem-
nul unei normalitãþi din ce în ce mai
rar întâlnite în diplomaþia la vârf din
zilele noastre. Fãrã, adicã, emfaze,
fãrã suplimentare tevaturi, fãrã afir-
mãri egolatre ºi fãrã antamarea vre-
unor proiecte pretenþioase ºi ambi-
þioase. Mai întâi, o vizitã de aproa-
pe un ceas la preºedinþia Republicii
unde Obama s-a simþit obligat sã-l
gratuleze pe venerabilul Giorgio Na-
politano cu atribute pline de con-
descendenþã, numindu-l un prieten
drag ºi peren, al sãu personal ºi al
Americii. Amândoi s-au întreþinut
cu mult peste timpul prevãzut, de
data asta hãlãduind, o degajare ne-
protocolarã, prin istoricele interioa-
re ale Palatului Quirinale, în care

strãlucesc peste secole unice ca-
podopere ale artei peninsulare.

Apoi, audienþa la Papa Francisc,
la fel de liberã de constrângeri di-
plomatice, cu momente de destin-
dere, presãrate cu replici ºi butade
ce-au fãcut deliciul jurnaliºtilor, dar
ºi al înalþilor prelaþi prea puþin obiº-
nuiþi cu astfel de ieºiri. Nu ºi Papa
Francisc, ce s-a dovedit la înãlþi-
mea dispoziþiei oaspetelui sãu, gã-
sind, de fiecare datã, replica pe
mãsura amicalei provocãri.

Fireºte, în cele cincizeci de mi-
nute ale audienþei, în intimitate, s-a
aflat cã discuþiile au avut ºi discor-
danþe, altminteri ºtiute ºi vechi, le-
gate înainte de toate de divergenþe-
le de opinii între Sfântul Scaun ºi
guvernul american vizavi de divorþ,
de cãsãtoriile între persoane de ace-
laºi sex ºi, în principal, de rolul ºi
stabilitatea familiei într-o societate
neoliberistã ºi neoliberalã.

A fost apoi rândul lui Matte Renzi
sã-ºi onoreze oaspetele, la Palatul
Madama, pe care nu s-a sfiit,
apoi, sã-l desemneze ca inspira-
tor ºi model al propriilor sale op-
þiuni, de ºef de guvern ºi de re-
staurator, adicã de defector al ve-
chii politici.

In fapt, conferinþa comunã de
presã a fost, de asemenea, un ade-
vãrat ºi delicios spectacol: graþie
unui Renzi vorbind cu o degajare

molipsitoare, despre Europa ºi Ita-
lia, ca despre douã entitãþi inca-
pabile sã-ºi identifice ceea ce au
în comun ºi sã uite ceea ce-i des-
parte, într-un discurs aprins, me-
ridional, ce avea sã-l cucereascã
vãdit pe Obama care a consimþit,
finalmente, cã a fost literalmente
uimit, ºocat chiar de programul,
de orgoliul, de ambiþia ºi curajul
mai tânãrului sãu confrate în ale
politicii. Obama s-a declarat un
fan al lui Renzi ºi al guvernului sãu,
convins de ºansa pe care Italia o
are în sfârºit, în aceºti ani, de a
ieºi din zona unor umbre nemeri-
tate ºi a reveni în clubul celor
mari, acolo unde îi este cu ade-
vãrat locul.

Nu ºtiu câtã veracitatea se as-
cunde dincolo de pojghiþele „di-
plomatice” a unor astfel de vizite
ºi de discuþii. Am vãzut însã, ul-
terior, câteva cadre cu un Obama
aproape singur cãlcând pe ruinele
din interiorul Coloseului, ªi mi-am
imaginat cã n-ar fi putut, sub in-
cidenþa gloriei Romei de acum
aproape trei milenii, sã se sustra-
gã admiraþiei Italiei de azi ºi de mâi-
ne, cu atât mai mult cu cât tânã-
rul ei premier a investit în politicã
nu doar speranþa, ci chiar sagaci-
tatea schimbãrii ca unicã ºi ulti-
mã ºansã de recâºtigare a demni-
tãþii compromise a acesteia.

Preºedintele rus, Vladimir Putin,
a subliniat, ieri, cã rolul jucat de mi-
litarii ruºi în Crimeea a demonstrat
„noile capacitãþi” ale armatei. „Eve-
nimentele din Crimeea au fost un
examen. Ele au demonstrat noile
capacitãþi ale forþelor noastre arma-
te ºi moralul solid al oamenilor”, a
declarat Putin, confirmând implicit
participarea militarilor ruºi la prelua-
rea controlului peninsulei ucrainene.
La rândul sãu, Ministerul de Exter-
ne rus a catalogat, ieri, drept „iniþia-
tivã contraproductivã” rezoluþia ad-
optatã joi de Adunarea Generalã a
ONU care denunþã referendumul din
Crimeea ºi alipirea acestei peninsule
ucrainene la Rusia. Aceastã „iniþiati-
vã contraproductivã (...) nu face
decât sã complice soluþionarea cri-
zei din Ucraina”, ameninþã ministe-
rul într-un comunicat. Rezoluþia cu
caracter neconstrângãtor, propusã de
Ucraina ºi susþinutã de occidentali,
a primit 100 de voturi „pentru”, 11
„împotrivã” ºi 58 de abþineri de la
cei 193 de membri ai Adunãrii Ge-
nerale. Redactatã în termeni foarte
moderaþi, ea nu criticã în mod ex-
plicit Rusia. „Numãrul mare de abþi-
neri ºi absenþi este o mãrturie eloc-
ventã a respingerii unei interpretãri
pãrtinitoare a evenimentelor din
Ucraina”, apreciazã diplomaþia rusã.
Aceasta a denunþat totodatã „presi-
unea exercitatã, care a mers pânã la

Putin: Evenimentele din Crimeea au fost un examen,
au demonstrat „noile capacitãþi” ale armatei ruse

un ºantaj politic ºi economic, exer-
citat (de cãtre occidentali) asupra
unui anumit numãr de state mem-
bre, cu scopul de a vota pentru”.
Rezoluþia subliniazã cã „referendu-
mul de la 16 martie, care nu are nici
o validitate, nu poate sã justifice vreo
schimbare a statutului” Crimeei ºi
cere tuturor statelor ºi organizaþiilor
internaþionale „sã nu recunoascã
vreo schimbare a (acestui) statut”.
Pe de altã parte, fostul preºedinte
ucrainean Viktor Ianukovici, desti-
tuit în februarie, a îndemnat, tot ieri,
la organizarea câte unui referendum
în fiecare regiune din Ucraina, în ve-

derea determinãrii statutului acesto-
ra, potrivit agenþiei ruse Itar-Tass.
„În calitate de preºedinte (...) în-
demn fiecare cetãþean ucrainean re-
zonabil: nu lãsaþi impostorii sã se fo-
loseascã de voi! Cereþi organizarea
unui referendum asupra statutului fie-
cãrei regiuni din Ucraina”, a decla-
rat el într-un apel adresat poporului
ucrainean, citat de Itar-Tass. „Nu-
mai referendumuri în toatã Ucraina
ºi nu alegeri anticipate vor putea sã
stabilizeze situaþia politicã ºi sã ape-
re suveranitatea ºi integritatea Ucrai-
nei”, a apreciat Ianukovici, care a
fugit din Ucraina în februarie ºi care

ar locui la periferia Moscovei, potri-
vit unor informaþii de presã.

Preºedintele american, Barack
Obama, a cerut ieri Rusiei sã-ºi re-
tragã trupele desfãºurate la graniþa
cu Ucraina ºi sã înceapã discuþii cu
comunitatea internaþionalã pentru
dezamorsarea tensiunilor, informea-
zã Reuters ºi AFP. „Am vãzut trupe
masate de-a lungul acelei frontierei
sub pretextul unor exerciþii militare”,
a afirmat Obama într-un interviu
acordat CBS. „Însã acestea nu sunt
lucruri pe care Rusia le-ar face în
mod normal”, a adãugat el. Liderul
de la Casa Albã a afirmat cã miºcã-
rile de trupe ar putea fi nimic mai
mult decât un efort de a intimida
Ucraina, însã, de asemenea, ar pu-
tea fi un precursor pentru alte acþi-
uni. „Indiferent ce reprezintã aceste
acþiuni, pentru a detensiona ºi rezol-
va aceastã situaþie, Rusia trebuie sã-
ºi retragã trupele ºi sã înceapã sã
negocieze direct cu guvernul ucrai-
nean ºi cu comunitatea internaþio-
nalã”, a spus preºedintele american
în cadrul interviului difuzat cu puþin
timp înainte de sosirea sa în Arabia
Sauditã. Joi, secretarul Consiliului
ucrainean pentru securitate naþiona-
lã, Andrei Parubii, a afirmat cã
100.000 de soldaþi ruºi sunt staþio-
naþi în apropiere de graniþã, mult mai
mult decât numãrul de 20.000 de mi-
litari menþionaþi de SUA.

Fostul premier norvegian Jens
Stoltenberg, desemnat viitor
secretar general al NATO

Fostul premier norvegian (timp
de aproape zece ani) Jens Stol-
tenberg a fost desemnat, ieri, de
cei 28 de ambasadori ai statelor
membre NATO, sã ocupe de la 1
octombrie postul de secretar ge-
neral al acestei organizaþii, rela-
teazã AFP ºi Reuters, citând un
comunicat al Alianþei Nord-
Atlantice. De asemenea, actualul
secretar general al NATO, dane-
zul Anders Fogh Rasmussen, a
scris pe Twitter cã Stoltenberg (55
de ani) este persoana potrivitã
care sã preia acest post, într-o pe-
rioadã în care criza din Ucraina
a arãtat cã NATO are nevoie de
un leadership puternic ºi hotãrât.
Conform procedurii de selecþie,
secretarul general NATO trebuie
sã fie un politician cu experien-
þã, provenit obligatoriu dintr-unul
din statele membre ale Alianþei,
ºi este numit la conducerea aces-
teia pentru un mandat de patru
ani. La finalul celor patru ani,
mandatul poate fi prelungit cu
încã un an. În mod tradiþional, el
este un european. Mandatul lui
Rasmussen expirã pe data de 1 oc-
tombrie acest an.

Firmele de asigurãri chineze
au început sã plãtescã
despãgubiri rudelor pasagerilor
cursei Malaysia Airlines

Companiile de asigurare chi-
neze au început sã plãteascã des-
pãgubiri familiilor celor 154 de
pasageri de aceastã naþionalitate
care se aflau la bordul avionului
Boeing 777 dispãrut în urmã cu
trei sãptãmâni (pe 8 martie), deºi
rudele îºi menþin scepticismul pri-
vind ipoteza cã aeronava „s-a
prãbuºit” în apele Oceanului In-
dian, informa ieri ziarul „Las Pro-
vincias”. Potrivit agenþiei Xin-
hua, companiile au pus la punct
operaþiunea de acordare a despã-
gubirilor imediat dupã ce premie-
rul malayezian, Najib Raza, a in-
format, luni, cã nu existã supra-
vieþuitori, „deºi nu existã încã
probe concrete sau informaþii com-
plete care sã susþinã aceastã con-
cluzie”. China Life, cea mai mare
companie de asigurãri din þarã, a
anunþat cã are 32 de clienþi la bor-
dul zborului MH370 ºi estimeazã
cã suma totalã a despãgubirilor
va fi de 9 milioane de yuani (1,46
milioane de dolari), din care a pre-
cizat cã a plãtit deja 7,17 milioa-
ne de yuani (1,2 milioane de do-
lari). La rândul sãu, compania
China Pacific Insurance, cu se-
diul la Shanghai, a subliniat cã a
oferit o primã tranºã de compen-
saþii în valoare de 525.000 yuani
(84.000 de dolari), fãrã sã preci-
zeze la câte familii. O altã com-
panie, Sunshine Insurance, a de-
clarat agenþiei Xinhua cã a acor-
dat deja 500.000 de yuani (80.000
de dolari) rudelor unei familii de
trei membri ce cãlãtoreau în avio-
nul malayezian, iar New China
Life Insurance estimeazã cã tota-
lul despãgubirilor sale se va ci-
fra la un milion de yuani, care va
fi împãrþit între rudele a nouã pa-
sageri ai avionului.
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R A P O R T  C U R E N T
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si nr. 6/ 2009
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori - Bucuresti
Data: 27.03.2014
Evenimente importante de raportat:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROPUTERE S.A. (denumita in continuare
„Electroputere” sau „Societatea”), cu sediul social in Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud.
Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/
12/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO 6312800, in conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ul-
terioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
acþionarilor în cadrul adunãrilor generale ale societãþilor comerciale si ale Actului consti-
tutiv al  Societatii, actualizat la data de 21.02.2014,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GE-
NERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 29 Aprilie 2014,
ora 11.00, respectiv ora 12,00, care isi va desfasura lucrarile in sala de sedinte de la
sediul Societatii, din Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj si la care au dreptul de a
participa si de a vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la
sfarsitul zilei de 18 Aprilie 2014 (Data de Referinta), avand urmatoarea ordine de zi
pentru:

I . ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A  ACTIONARILOR
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Gestiune al administratorilor

pentru exercitiul financiar 2013;
2.  Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului auditorului financiar pentru exer-

citiul financiar 2013;
3.  Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul financiar 2013;
4.  Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual elaborat conform Regula-

mentului CNVM nr.1/2006;
5.  Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea

desfasurata in exercitiul financiar din anul 2013, in baza rapoartelor prezentate la pct. 1 si
pct. 2 de mai sus;

6. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul finan-
ciar aferent anului 2014;

7. Analiza activitatii auditorului financiar pentru anul 2013; discutarea si aprobarea
prelungirii cu un an a mandatului auditorului financiar, precum si stabilirea limitelor remu-
neratiei acestuia pentru anul 2014;

8. Se ia act de demisia domnului Hans-Joachim SCHMIDT din functia de membru al
Consiliului de Administratie.

9. Alegerea unui nou membru in Consiliul de administratie, urmare a demisiei domnu-
lui Hans-Joachim SCHMIDT; durata mandatului noului membru va fi limitata la durata
mandatului consiliului de administratie in functiune. Lista cu privire la numele, localitatea
de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanei propuse pentru functia de adminis-
trator se va afla la dispozitia actionarilor, atat la la sediul Societatii, cat si pe website-ul
Societatii, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 28 Martie
2014.

10. Stabilirea datei de 19 Mai 2014, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora
urmeaza sa se rasfranga efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

11. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretaru-
lui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ionascu Stefan, salariat al so-
cietatii, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare
privind inregistrarea si publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
1. Modificarea art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de

21.02.2014, dupa cum urmeaza:
„Actele de dispoziþie asupra bunurilor unei societãþi pot fi încheiate în temeiul puterilor

conferite reprezentanþilor legali ai societãþii, dupã caz, prin lege, actul constitutiv sau
hotãrârile organelor statutare ale societãþii adoptate în conformitate cu prevederile legisla-
tiei in vigoare ºi ale Actului Constitutiv al Societãþii, nefiind necesarã o procurã specialã ºi
în formã autenticã în acest scop, chiar dacã actele de dispoziþie trebuie încheiate în formã
autenticã.”.

2. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii, actualizat cu modificarile de mai sus,
urmand ca acesta sa fie transcris si depus la Registrul Comertului in noua sa forma,
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, modificata si completata. Noul Act
Constitutiv va intra in vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comertului, in forma
autentificata, si va inlocui Actul constitutiv actualizat la 21.02.2014, care isi inceteaza
efectele la aceeasi data.

3. Stabilirea datei de 19 Mai 2014, ca Data de Inregistrare a actionarilor asupra caro-
ra se vor rasfrange efectele hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secreta-
rului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adu-
narii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ionascu Stefan,
salariat al Societatii, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea forma-
litatilor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor Adunarii Generale Extraor-

dinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat, in fata Nota-
rului Public si depunerea acestuia la Registrul Comertului.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data de 29 Aprilie 2014, Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor
intruni la data de 30 Aprilie 2014, ora 11,00, respectiv ora 12:00, in sala de sedinte de la
sediul Societatii din Mun. Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, cu aceeasi ordine de zi.

Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotarari-
lor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Hotararilor Adunarii Generale Extraor-
dinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarile generale, data de 19 Mai 2014 fiind  propu-
sa de Consiliul de Administratie in acest sens.

Proiectele de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Adunarii Ge-
nerale Extraordinare a Actionarilor, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile,
incepand cu data publicarii convocarii (28 Martie 2014), atat in format electronic, pe
website-ul Societatii la adresa (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, cat
si pe suport de hartie, putand fi consultate la sediul Societatii din Mun. Craiova, Calea
Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, intre orele 9.00-15.00, in  fiecare zi lucratoare, la Serviciul
Secretariat AGA si CA (persoana responsabila Dl. Ionascu Stefan). Persoanele interesate
pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Unul sau mai multi actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din
capitalul social are/au dreptul:

- De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca
fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre
adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convoca-
rii (28.03.2014), respectiv pana la data de 14.04.2014, ora 15:00;

- De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii
convocarii (28.03.2014), respectiv pana la data de 14.04.2014, ora 15:00.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru numirea noului
membru al Consiliului de Administratie este 14.04.2014, ora 15:00. Lista cuprinzând in-
formatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale per-
soanelor propuse ca administratori se afla la dispozitaia actionarilor, putand fi consultata
si completata de catre acestia la sediul societatii, sau pe website la adresa www.electro-
putere.ro .

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele aferente
exercitarii acestor drepturi vor fi transmise astfel:

- prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare de primire, catre sediul Socie-
tatii din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, cod postal 200440, in atentia Dlui.
Ionascu Stefan; sau

- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/
2001 privind semnatura electronica, la adresa actionari@electroputere.ro,  mentionand la
subiect „pentru Adunarea Generala a Actionarilor din 29/30 Aprilie 2014”.

Sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar, documentele transmise con-
form celor de mai sus trebuie sa fie insotite obligatoriu de documente care sa permita
verificarea identitatii actionarilor, astfel:

In cazul actionarilor persoane fizice:
- copie C.I., B.I. sau pasaport in termen de valabilitate; si
- un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un alt

organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii; data legalizarii / certificarii
trebuie sa fie ulterioara datei de convocare a prezentei adunari generale a actionarilor;
specimenul de semnatura trebuie sa fie lizibil si sa permita compararea acestuia cu sem-
natura aplicata pe documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar.

- daca este cazul, copie C.I., B.I., pasaport in termen de valabilitate si specimen de
semnatura care sa indeplineasca toate conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al
actionarului – persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea
de reprezentant legal.

In cazul actionarilor persoane juridice:
- copie C.I., B.I. sau pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al

actionarului – persoana juridica; si
- documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar vor fi semnate,

sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar, numai de catre persoana fizica
care are calitatea de reprezentant legal; si

- un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al actionarului, legalizat/
certificat de un notar public sau de un alt organism cu competente de legalizare/certificare
a semnaturii; data legalizarii / certificarii trebuie sa fie ulterioara datei de convocare a
prezentei adunari generale a actionarilor; specimenul de semnatura trebuie sa fie lizibil si
sa permita compararea acestuia cu semnatura aplicata de reprezentantul legal pe docu-
mentele transmise pentru exercitarea drepturilor de actionar; si

- copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent; si
- original sau copie a documentului  oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a

persoanei fizice care semneaza documentele transmise de actionarul-persoana juridica (emis
dupa data convocarii adunarii generale pentru care se furnizeaza respectivul document).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a
adunarii generale, la Serviciul Secretariat AGA si CA (in atentia Dlui. Ionascu Stefan) pana
la data de 25.04.2014, ora 15:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul Societatii, pot
fi transmise prin servicii de posta/curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail la
adresa actionari@electroputere.ro,  mentionand la subiect „pentru Adunarea Generala a
Actionarilor din 29/30 Aprilie 2014”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza in-
trebari, acestea vor anexa solicitarii documentele mentionate la paragraful anterior, nece-
sare pentru verificarea identitatii actionarilor/reprezentantilor (legali) ai actionarilor, aceasta
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Anunþul tãu!
DINESCU MARIA anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectulCONSTRUIRE MOARÃ PAR-
TER propusa a fi amplasatã în com.
Ciupercenii Noi, satul Ciupercenii Noi,
str. Cerbului nr. 10, jud. Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus  ºi ob-
servaþiile publicului pot fi consultate
ºi se primesc zilnic la sediul APM Dolj
din Craiova, str. Petru Rareº nr. 1.
CONVOCARE. In baza statutului ºi
Contractului de societate ºi a art. 117
leg. 31/1990 ºi art. 137 indice 2, alin. 2,
Administratorul SC General Comi S.A.,
J16/8/1991, CUI RO 2323911, convoa-
cã Adunarea Generalã Ordinarã a Aso-
ciaþilor pentru data de 8 mai 2014, ora
12, la sediul societãþii din str. Gheor-
ghe Doja nr. 2A, Municipiul Craiova,
jud. Dolj. In cazul în care nu se îndepli-
neste cvorumul se va face o a doua
convocare pentru data de 9 mai 2014,
în acelasi loc, la aceeaºi orã ºi cu ace-
eaºi ordine de zi. Ordinea de zi este
urmãtoarea: 1. Aprobarea situaþiilor fi-
nanciare ale anului 2013, a raportului
de gestiune. 2. Aprobarea descarcãrii
de gestiune pentru anul 2013. 3. Apro-
barea bugetului de venituri si cheltu-
ieli pe anul 2014. 4. Aprobarea casãrii
si dezmembrãrii unor mijloace fixe ºi
obiecte de inventar. 5. Imputernicirea
d-lui Bicã ªerban, ca în numele ºi pen-
tru societate, sã semneze orice  act
necesar pentru ducerea la îndeplinire
a hotãrârii AGOA, semnatura sa fiind
opozabilã societãþii. Societatea pune
la dispoziþie asociaþilor materiale cu
privire la ordinea de zi începand cu
data publicãrii convocatorului. Admi-
nistrator Bica Serban.
Unitatea Medico – Socialã Melineºti
(unitate sanitarã cu paturi) scoate
la concurs un post economist II, pe-
rioadã nedeterminatã în data de
8.05.2014 ora 10.00. Inscrierile pânã
în data de 9.04.2014 ora 10.00. Re-
laþii suplimentare la sediul unitãþii.
Telefon: 0251/440.010.

fiind o conditie pentru luarea in considerare a intrebarilor respective. Se considera ca un
raspuns este dat, daca informatia pertinenta este disponibila pe website-ul Societatii
(www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, sectiunea “intrebari frecvente”, in
format Intrebare-Raspuns.

Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a
participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si din
cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 29/30 Aprilie 2014 in mod direct
sau  pot fi reprezentate si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei procuri speciale.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
precum si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla pro-
ba a identitatii acestora, facuta astfel:

- in cazul actionarilor persoane fizice care participa personal - cu actul de identitate
(buletin/carte de identitate/pasaport) si

- în cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice care partici-
pa prin reprezentant - cu procura speciala acordata persoanei fizice care ii reprezinta,
insotita de actul de identitate al reprezentantului.

Formularele de procura speciala (in limba romana cat si limba engleza)  se pot obtine de
la sediul Societatii, Serviciul Secretariat AGA si CA sau se pot descarca de pe website-ul
societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, incepand cu data
28.03.2014. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul formularului de procura speciala,
instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare punct
inscris pe ordinea de zi.

Un exemplar original al procurii speciale, completat si semnat de actionar, se va trans-
mite (in limba romana sau in limba engleza) la sediul Societatii astfel incat sa fie la dispo-
zitia Serviciului Secretariat AGA si CA pana cel mai tarziu la data de 25.04.2014, ora
12:00, astfel:

- prin inregistrare la serviciul de Registratura al Societatii, in plic sigilat, avand apli-
cata mentiunea clara “Procura pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Ac-
tionarilor din 29/30 Aprilie 2014” (in atentia Dlui. Ionascu Stefan); sau

- transmisa la sediul Societatii, prin servicii de posta si/sau curierat, cu confirmare
de primire, in atentia Dlui. Ionascu Stefan; sau

- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/
2001 privind semnatura electronica, la adresa actionari@electroputere.ro,  mentionand la
subiect „pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 29/30
Aprilie 2014”.

Sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar, procurile trebuie sa fie insotite
obligatoriu de documente care sa permita verificarea identitatii actionarilor, astfel cum au
fost acestea prezentate la paragrafele anterioare.

Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la
dispozitie de Societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt
opozabile Societatii si determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunarii generale
pentru care au fost acordate.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta,
inainte de data stabilita pentru adunarile generale, utilizand formularul de vot prin cores-
pondenta (in limba romana cat si limba engleza), pus la dispozitie incepand cu data de
28.03.2014, atat la sediul Societatii (Serviciul Secretariat AGA si CA – Dl. Ionascu Ste-
fan), cat si pe website-ul societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat.

Formularele de vot prin corespondenta – in limba romana sau in limba engleza -  (com-
pletate si semnate de catre actionari/reprezentantii legali ai actionarilor si insotite de docu-
mente care sa ateste identitatea acestora, asa cum au fost acestea specificate detaliat in
prezentul convocator, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in caz contrar) trebuie sa
parvina Societatii pana la data de 25.04.2014, ora 12.00, sub sanctiunea neluarii lor in
considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei anuntate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societatii (in plic sigilat, avand aplicate mentiuni
clare cu privire la continutul plicului si mentionand ca persoana destinatara pe Dl. Ionascu
Stefan); sau

- transmisa la sediul Societatii, prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirma-
re de primire, in atentia Dlui. Ionascu Stefan; sau

- in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii
nr.455/2001 privind semnatura electronica, transmise la adresa actionari@electroputere.-
ro mentionand la subiect „pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actiona-
rilor din 29/30 Aprilie 2014”.

Regulamentul integral privind procedura de vot prin corespondenta, adoptat de Socie-
tate, poate fi consultat de actionari pe website-ul Societatii (www.electroputere.ro), lin-
kul Compania/Actionariat, incepand cu data publicarii convocarii. In cazul in care prin
prezentul convocator s-au adus modificari regulamentului privind procedura de vot prin
corespondenta, acestea se considera incorporate in regulament si vor prevala fata de
prevederile contrare ale acestuia.

In cazul actionarilor persoane fizice si/sau juridice care prezinta toate sau o parte dintre
documentele solicitate pentru proba identitatii sau documentele privind exercitarea drepturi-
lor de actionar intr-o limba straina, acestia trebuie sa furnizeze obligatoriu o traducere rea-
lizata de un traducator autorizat din Romania al respectivelor documente, cu exceptia cazu-
lui in care documentele semnate de actionarul respectiv sunt  redactate si/sau insusite de
acesta in varianta bilingva si exista mentiunea ca, in caz de neconcordante intre versiunea in
limba straina si versiunea in limba romana, prevaleaza versiunea in limba romana.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0251/438450,0251/438100 - int. 4211
sau la adresa de e-mail sionascu@electroputere.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ahmed Ibrahim Al Bassam

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 garan-
þie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii cana-
pele, fotolii, colþare.
Calitate ºi seriozitate.
Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

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
camere, bloc PATRIA,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 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 centra-
lã, gaze, curte, cumpã-
rat de la proprietar.
Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
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Staþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de CercetareStaþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul înªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseauaCraiova, ªoseauaCraiova, ªoseauaCraiova, ªoseauaCraiova, ªoseaua

Bãlceºti nrBãlceºti nrBãlceºti nrBãlceºti nrBãlceºti nr. 54, vinde:. 54, vinde:. 54, vinde:. 54, vinde:. 54, vinde:
sãmânþã de porumbsãmânþã de porumbsãmânþã de porumbsãmânþã de porumbsãmânþã de porumb
Olt ºi F 376, floareaOlt ºi F 376, floareaOlt ºi F 376, floareaOlt ºi F 376, floareaOlt ºi F 376, floarea
soarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºisoarelui Favorit ºi

PerformerPerformerPerformerPerformerPerformer, lucernã,, lucernã,, lucernã,, lucernã,, lucernã,
orzoaicã ºi ovãz laorzoaicã ºi ovãz laorzoaicã ºi ovãz laorzoaicã ºi ovãz laorzoaicã ºi ovãz la

cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.cele mai mici preþuri.
Informaþii suplimentareInformaþii suplimentareInformaþii suplimentareInformaþii suplimentareInformaþii suplimentare
la telefon:la telefon:la telefon:la telefon:la telefon: 0251 0251 0251 0251 0251     / 468.159;/ 468.159;/ 468.159;/ 468.159;/ 468.159;

07650765076507650765     / 233.013./ 233.013./ 233.013./ 233.013./ 233.013.

Societatea CEREALCOM DOLJ
SRL, declarã pierdute Certificate
Constatatoare nr. 7544/ 21.02.2008,
pentru punctele de lucru: Siloz Banu
Mãrãcine, Siloz Moþãþei, Siloz Jiul.

Primãria comunei Scaeºti,
judeþul Dolj, organizeazã

concurs de recrutare
privind ocuparea funcþiei
publice de execuþie de:
INSPECTOR- contabil,

clasa 1, grad profesional
superior, care va avea loc

pe data de 28.04.2014, ora
10.00 proba scrisã ºi pe

data de 30.04.2014,
ora 10.00 interviul.

Relaþii la telefon / fax:
0251 / 447.007

sau 0764 / 071.976.

Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Te-
lefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere 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. Te-
lefon: 0351/423.550.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semidecoman-
date 43 mp, etaj 1 cu
apartament 2 camere
decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro.
Telefon: 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 depen-
dinþe 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 nego-
ciabil. Telefon: 0763/
806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefini-
satã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã, 800 mp
teren, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.

Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
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
Telefon: 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 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.

Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. 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 ara-
bil. 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
Calafat, 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.
Vând autoturism Da-
cia 1310, anul fabrica-
þiei 1993. Telefon:
0765/789.181.

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.
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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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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 maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifo-
nier stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând remercã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/ 458.192.
Vând ªabloane imo-
primat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãri-
mile manuale. Tele-
fon: 0723/ 684.511.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37
cm, 120 Ron, aparate
de radio Selena, Glo-
ria, 30 lei bucata. Tele-
fon: 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 arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã poli-
zor 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. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.

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 între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI
STUDIO ºi BMB 232.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/806.750.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.

Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. 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 in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon: 0251/
598.518.

Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.
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 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 cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu
capac smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig
micã defecþiune 50 lei,
cuptor 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 sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru varzã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
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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 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 ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. 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
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi 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 aparta-
ment 2 camere, semi-
decomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/
522.562.

Primesc în gazdã bã-
iat condiþii bloc (cen-
tralã). 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,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Ofer spre închiriere
casã 2 camere + toa-
te utilitãþile pe strada
Brestei (lângã Faculta-
tea de Sport). De pre-
ferat familie. Telefon:
0769/477.662.
Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craio-
viþa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez garaj maºinã
în bloc N 2 - Nicolae
Titulescu colþ Grãdina
Botanicã. Telefon:
0721/640.039.
Închiriez sau vând lo-
caþie pentru cultivarea
cãpºunilor din solarii
suspendate. Telefon:
0762/278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.

Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –
Vitan. Exclus agen-
þie, 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 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.

Doresc cunoºtinþã cu
o fatã, vârsta 24, ani
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Impãrþim fructele.
Telefon: 0766/304.708.
Intâlnirea de 50 ani,
promoþia 1964, Liceul
Teoretic Bechet,
31.05.2014, ora 10.00,
confirmaþi participarea.
Telefon: 0755/ 967.529.
Formãm grup peleri-
naj la mãnãstiri ºi schi-
turi cu trenul. Telefon:
0723/692.884; dna.
Tanþa sau dl. Costin,
0746/012.528.
Caut o echipã de oa-
meni pentru a amena-
ja o grãdinã. Telefon:
0727/ 884.205.

Caut femeie fãrã obli-
gaþii pentru curãþenie 1
zi / sãptãmânã, la un
bâtrân. Telefon: 0766/
304.708.

DECESE
Familia îndureratã
anunþã trecerea în
nefiinþã a soþului, ta-
tãlui ºi bunicului
nostru OPREA
G E O R G E S C U .
Slujba de pomenire
are loc azi 29.03.2014,
ora 14,00 la Biserica
Sfântul Spiridon iar
înmormântarea la ci-
mitirul Ungureni.
COMEMORÃRI

Doina soþie, Radu
fiu, Alina fiicã, Cos-
tel frate, Lenuþa
cumnatã anunþã îm-
plinirea a 18 ani de
la dispariþia neaºtep-
tatã a celui ce a fost
ION BAZÃVERDE,
tatã devotat ºi soþ
iubitor rãpus de o
boalã necruþãtoa-
re. Nu te vom uita
niciodatã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOVBUNDESLIGA – ETAPA A 28-A

Vineri, dupã închiderea ediþei: Schalke – Hertha.
Sâmbãtã: Bayern – Hoffenheim, Leverkusen – Braun-

schweig, Stuttgart – Dortmund, Wolfsburg – Frankfurt, Mainz
– Augsburg (toate 16:30), Freiburg – Nurnberg (19:30).

Duminicã: M’gladbach – Hamburg (16:30), Hannover –
Werder (18:30).

1. Bayern 77 10. Hoffenheim 35
2. Dortmund 52 11. Frankfurt 32
3. Schalke 51 12. Hannover 29
4. Leverkusen 47 13. Werder 29
5. Wolfsburg 44 14. Nurnberg 26
6. M’gladbach 42 15. Freiburg 26
7. Mainz 41 16. Hamburg 24
8. Augsburg 39 17. Stuttgart 24
9. Hertha 36 18. Braunschw. 21

LIGUE 1 – ETAPA A 31-A
Vineri, dupã închiderea ediþei: Nice – Paris SG.
Sâmbãtã: Sochaux – Marseille (18:00), Ajaccio – Tou-

louse, Evian TG – Monaco, Montpellier – Valenciennes,
Nantes – Bordeaux, Reims – Lorient (toate 21:00).

Duminicã: Rennes – Bastia (15:00), Lille – Guingamp
(18:00), Lyon – St. Etienne (22:00).

1. Paris SG 73 11. Nice 38
2. Monaco 63 12. Lorient 36
3. Lille 54 13. Nantes 36
4. St. Etienne 51 14. Guingamp 35
5. Lyon 48 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

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 31-A
Sâmbãtã: Espanyol – Barcelona (17:00), Celta – Sevilla

(19:00), Bilbao – Atl. Madrid (21:00), Real M. – Rayo (23:00).
Duminicã: Valladolid – Almeria (13:00), Osasuna – Socie-

dad (18:00), Villarreal – Elche (20:00), Valencia – Getafe (22:00).
Luni: Granada – Levante (21:00), Betis – Malaga (23:00).
Joi seara, în ultimele partide ale rundei intermediare,

s-au consemnat rezultatele: Getafe – Villarreal 0-1 (Per-
bet 5; La gazde, formaþie pregãtitã de Cosmin Contra,
Ciprian Marica nu a fãcut parte din lot), Sociedad –
Valladolid 1-0 (Vela 23), Levante – Betis 1-3 (Diop 26 / S:
Sevilla 13, Molina 70, Castro 77), Almeria – Valencia 2-2
(Diaz 53, Corona 54 / S. Keita 1, E. Vargas 34).

1. Atl. Madrid 73 11. Granada 34
2. Barcelona 72 12. Celta 33
3. Real M. 70 13. Rayo 33
4. Bilbao 56 14. Malaga 32
5. Sevilla 50 15. Elche 31
6. Sociedad 49 16. Almeria 30
7. Villarreal 48 17. Osasuna 29
8. Valencia 40 18. Getafe 28
9. Espanyol 40 19. Valladolid 27
10. Levante 37 20. Betis 22

SERIE A – ETAPA A 31-A
Sâmbãtã: Bologna – Atalanta (19:00), Milan – Chievo

(21:45).
Duminicã: Sassuolo – Roma (13:30), Torino – Cagliari,

Sampdoria – Fiorentina, Verona – Genoa, Lazio – Parma
(toate 16:00), Napoli – Juventus (21:45).

Luni: Udinese – Catania (20:00), Livorno – Inter (22:00).
Joi seara, în ultimul meci al rundei cu nr. 30: Inter –

Udinese 0-0.
1. Juventus 81 11. Torino 39
2. Roma* 67 12. Milan 39
3. Napoli 61 13. Genoa 39
4. Fiorentina 51 14. Udinese 35
5. Inter 48 15. Cagliari 32
6. Parma* 47 16. Chievo 27
7. Atalanta 43 17. Bologna 26
8. Lazio 42 18. Livorno 24
9. Sampdoria 40 19. Sassuolo 21
10. Verona 40 20. Catania 20

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 32-A
Sâmbãtã: Man. United – Aston V. (14:45), Crystal P. –

Chelsea, Southampton – Newcastle, Stoke – Hull, Swan-
sea – Norwich, West Brom – Cardiff (toate 17:00), Arsenal
– Man. City (19:30).

Duminicã: Fulham – Everton (15:30), Liverpool – Tot-
tenham (18:00).

Luni: Sunderland – West Ham (22:00).
1. Chelsea 69 11. West Ham 34
2. Liverpool 68 12. Aston V.* 34
3. Man City** 66 13. Hull 33
4. Arsenal 63 14. Norwich 32
5. Everton* 57 15. Swansea 30
6. Tottenham 56 16. West B.* 28
7. Man. Utd 51 17. Crystal P.* 28
8. Newcastle 46 18. Sunderl.** 25
9. Southampton 45 19. Cardiff 25
10. Stoke 37 20. Fulham 24
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin, ***- trei

jocuri mai puþin.

CUPA FRANÞEI – SFERTURI DE FINALÃ – O
SINGURÃ MANªÃ

Marþi: Moulins (IV) – Angers (II) 0-0, 2-4 lov. dep.
Miercuri: Cannes (IV) – Guingamp 0-2 (Yatabare 71,

83), Monaco – Lens (II) 6-0 (Ocampos 18, 67, Berbatov
41, Riviere 54, Fabinho 58, Landre 85 aut.).

Joi: Rennes – Lille 2-0 (Grosicki 34, Alessandrini 90).
Program semifinale, 16 aprilie: Guingamp – Monaco,

Rennes – Angers.

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1
15:00 – HANDBAL (M) – Liga Campio-

nilor: Veszprem – Wisla Plock / 17:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Espanyol – Bar-
celona / 19:00, 21:30 – FOTBAL – Liga I:
Viitorul Constanþa – Poli Timiºoara, Pan-
durii Tg. Jiu – CFR Cluj.

DIGI SPORT 2
17:00 – JUDO – Grand Prix-ul de la Sam-

sun, în Turcia: ziua a 2-a / 19:00 – VOLEI
(M) – Play-off: SCM „U” Craiova – Muni-
cipal Zalãu / 21:00, 23:00 – FOTBAL –
Camp. Spaniei: Bilbao – Atl. Madrid, Real
M. – Rayo.

DIGI SPORT 3
17:00 – HANDBAL (F) – Meci amical:

România – Germania / 18:30 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: Flensburg Hande-
witt – Celje Pivovarna / 20:00 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã: BC Mureº – CSU Si-
biu / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Mi-
lan – Chievo.

DOLCE SPORT
10:00 – FORMULA 1 – Calificãri Mare-

le Premiu al Malaeziei, la Sepang / 19:00,
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Bologna
– Atalanta, Milan – Chievo.

DOLCE SPORT 2
19:00 – TENIS (F) – Turneul de Miami

(SUA): finala / 21:00 – FOTBAL – Camp.
Franþei: Evian TG – Monaco.

SPORT.RO
21:30 – SPORTURI DE CONTACT –

Lokal Kombat – Galã la Ploieºti.
GSP TV
14:15, 17:00 – FOTBAL – Liga secun-

dã englezã.
EUROSPORT
10:15 – PATINAJ ARTISTIC – Cam-

pionatul Mondial, la Saitama, în Japonia

/ 14:45, 17:00, 19:30 – FOTBAL – Camp.
Angliei: Man. United – Aston V., Crystal
P. – Chelsea, Arsenal – Man. City / 21:30
– SPORTURI DE CONTACT – Lokal
Kombat.

EUROSPORT 2
10:30 – FOTBAL ASTRALIAN: Fre-

mantle – Gold Coast Suns / 15:00 – SNOO-
KER – Finala Campionatului Circuitului Pla-
yers, în Regatul Unit: semifinale / 16:30,
19:30 – FOTBAL – Camp. Gemaniei: Bay-
ern – Hoffenheim, Freiburg – Nurnberg /
21:30 – SNOOKER – Finala Campionatu-
lui Circuitului Players: finala.

TVR 1
16:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSU Cra-

iova – FC Bihor.
TVR 2
11:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã:

Farul Constanþa – CSM Bucureºti / 12:15
– PATINAJ ARTISTIC – Campionatele
Mondiale de la Tokyo, în Japonia.

TVR 3
11:00, 18:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

FC Bacãu – Gloria Buzãu, ASA Tg. Mureº
– CS Mioveni / 20:00 – BOX – Galã la Timi-
ºoara.

Duminicã

DIGI SPORT 1
12:00 – HANDBAL (M) – Cupa EHF:

HCM Constanþa – Chambery Savoie /
13:30, 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Sassuolo – Roma, Lazio – Parma / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: Ceahlãul – As-
tra Giurgiu, Petrolul – Dinamo.

DIGI SPORT 2
11:00, 12:30 – POLO – Superliga Naþio-

nalã: Sportul – Steaua, CSM Oradea – Di-
namo / 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Sampdoria – Fiorentina / 18:00, 19:45 –

HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Paris
SG – Gorenje Velenje, HSV Hamburg – Var-
dar Skopje / 21:30 – TENIS (M) – Turneul
de la Miami (SUA): finala.

DIGI SPORT 3
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Val-

ladolid – Almeria / 17:00 – JUDO – Grand
Prix-ul de la Samsun, în Turcia: ziua a 3-a /
18:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Osasu-
na – Sociedad / 20:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: Steaua CSM – „U” Mobi-
telco Cluj / 21:45 – FOTBAL – Camp. Ita-
liei: Napoli – Juventus.

DOLCE SPORT
11:00 – FORMULA 1 – Cursa Marele

Premiu al Malaeziei, la Sepang / 13:30,
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Sassuolo
– Roma, Lazio – Parma.

DOLCE SPORT 2
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Sam-

pdoria – Fiorentina / 22:00 – BASCHET
NBA: Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers.

SPORT.RO
15:30 – FOTBAL – Camp. Olandei: Ajax

– Twente.
EUROSPORT
9:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campio-

natul Mondial, la Saitama, în Japonia /
13:00, 15:00 – FOTBAL (F) – Liga Cam-
pioanelor / 16:15 – CICLISM – Turul Cata-
luniei, în Spania: etapa a 7-a.

EUROSPORT 2
16:30, 18:30 – FOTBAL – Camp. Ger-

maniei: Monchengladbach – Hamburg,
Hannover – Werder / 22:00 – MOTOCROS
– Campionatul Mondial, la Beto Carrero, în
Brazilia: cursa a 2-a.

TVR 2
9:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campio-

natele Mondiale de la Tokyo, în Japonia:
gala laureaþilor.

Site-ul Vavel.com a notat, ieri, cã
Rãzvan Raþ, achiziþionat de Rayo
Vallecano în luna februarie, a devenit
„o piesã fundamentalã” în echipa
spaniolã ºi „un talisman”, formaþia
nefiind învinsã în partidele în care
românul a fost integralist.

„Fotbalistul a devenit talismanul
echipei Rayo Vallecano. Românul a
fost achiziþionat la 13 februarie 2014 ºi
a devenit o piesã fundamentalã în
«11»-le grupãrii Rayo Valecano. În
meciurile în care a jucat toate cele 90
de minute nu s-a înregistrat nici o
înfrângere”, a menþionat sursa citatã.
Care ulterior a subliniat cã Raþ a
pierdut un singur meci la Rayo, cel
jucat la câteva zile dupã ce a semnat,

Raþ, „talismanul lui Rayo”Raþ, „talismanul lui Rayo”Raþ, „talismanul lui Rayo”Raþ, „talismanul lui Rayo”Raþ, „talismanul lui Rayo”
în care a evoluat 67 de minute (0-1 cu
Sevilla), ºi cã românul nu a avut
nevoie de o perioadã de adaptare,
integrându-se rapid foarte bine în
echipã. “De când a debutat la Rayo, a
înregistrat patru victorii, o remizã ºi o
înfrângere. A jucat 517 minute în
meciuri oficiale ºi a primit un singur
cartonaº galben, ceea ce aratã
nobleþea sa, având în vedere poziþia
pe care o are în teren ºi rolul în
apãrare”, a menþionat site-ul citat.

Dacã va juca ºi în aceastã rundã,
Rãzvan Raþ are avea o misiune
aproape imposibilã în a bifa un nou
rezultat pozitiv cu Rayo, formaþia sa
urmând sã se deplaseze, astãzi, pe
terenul concitadinei Real Madrid.

Revenit în iarnã în prima ligã spaniolã, dupã o perioadã de
un an ºi jumãtate petrecutã la Dalian Aerbin (China), fostul
jucãtor al Barcelonei, mijlocaºul malian Seydou Keita, a mar-
cat cel mai rapid gol din istoria Primerei Division, reuºind sã
înscrie dupã doar 7,6 secunde în partida de joi searã dintre
Almeria ºi Valencia, încheiatã la egalitate, scor 2-2.

Imediat dupã lovitura de
start, pe care a avut-o Almeria,
pressingul realizat de Keita a
reuºit sã dea roade, iar mijlo-
caºul Valenciei i-a furat mingea
lui Torsiglieri ºi a înscris fãrã
probleme pe lângã goalkeepe-
rul gazdelor, Esteban!

Conform As, precedentul
record îi aparþinea lui Joseba
Llorente, care marcase dupã
7,8 secunde pentru Valladolid
într-un meci cu Espanyol, din
sezonul 2007-2008. Podiumul
e completat de Dario Silva,
care marcase dupã 8 secunde
într-un Malaga – Valladolid,
în 2001.

Bayern Munchen este deja campioanã în Germania, cu ºapte etape
înainte de finalul sezonului, iar nemþii au ocazia sã reuºeascã iar o triplã
istoricã, fiind calificaþi în sferturile UEFA Champions League ºi în
semifinalele Cupei Germaniei.

Pep Guardiola a obþinut al treilea trofeu pe banca bavarezilor, iar Karl-
Heinz Rummenigge, conducãtorul campioanei Europei, este entuziasmat
de tactica antrenorului spaniol.

“Pep este o binecuvântare pentru club, el a ridicat jocul la un nivel
care nu a mai fost atins. A creat un fotbal cum nu exista în Germania”, a
spus Rummenigge, în prefaþa revistei echipei bavareze, ce este distribui-
tã pe “Allianz Arena”. “Mã înclin în faþa acestui antrenor, acestui om
extraordinar, ºi în faþa echipei noastre excepþionale”, a adãugat el.

Dacã Rummenigge are numai cuvinte de laudã pentru Josep Guardio-
la, celalaltã legendã a bavarezilor, Franz Beckenbauer, a avut o altã
opinie în privinþa tacticii pe care o foloseºte spaniolul la gruparea din
Munchen.

“Probabil într-o zi vom ajunge sã jucãm la fel ca Barcelona ºi nimeni
nu se va mai uita la meciurile noastre, pentru cã vom dispera spectato-
rii”, a afirmat preºedintele de onoare al lui Bayern, dupã remiza din
Champions League cu Arsenal, scor 1-1, în returul optimilor de finalã,
meci disputat în 11 martie.

Opinie complet diferitã de cea a lui Beckenbauer

Rummenigge – mai mult decât
laudativ la adresa lui Guardiola

Seydou Keita a reuºit cel mai
rapid gol din istoria Primerei

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Seria I – Etapa a 12-a

Duminicã, ora 11:00: Recolta Cioroiaºi –
Victoria Basarabi, Recolta Seaca de Câmp –
Unirea Vela, Progresul Cipercenii Vechi –
Viitorul Dobridor, Dunãrea Negoi – Gloria
Catane, Juventus Piscu Vechi – Viitorul Si-
liºtea Crucii.
1. Cioroiaºi 27 6. Ciuperceni 15
2. Siliºtea Cr. 21 7. Negoi 12
3. Piscu Vechi 21 8. Dobridor 10
4. Vela 18 9. Catane 10
5. Basarabi 18 10. Seaca C. 7

Seria a II-a – Etapa a 14-a
Duminicã, ora 11:00: Viitorul Gângiova –
ªtiinþa Calopãr, Recolta Urzicuþa – Aktiv
Padea, Progresul Cerãt – Viitorul Mãceºu de
Sus, Triumf Bârca – A.F.C. Giurgiþa, Dunã-
rea Gighera – Unirea Goicea, Recolta Mã-
ceºu de Jos – Viitorul Valea Stanciului.
1. Bârca 28 7. Padea 19
2. Gighera* 26 8. Cerãt 17
3. Goicea 26 9. Urzicuþa 12
4. Mãceºu S. 24 10. Gângiova 11
5. Mãceºu J.* 24 11. Valea St. 10
6. Giurgiþa 21 12. Calopãr 6

Seria a III-a – Etapa a 14-a
Duminicã, ora 11:00: Atletico Zãnoaga –
Voinþa Puþuri, Unirea Dioºti – Luceafãrul
Popânzãleºti, Flacãra Drãgoteºti – Avântul
Pieleºti, Torentul Secui – Energia Radomir,
Avântul Daneþi – Avântul Dobreºti, Unirea
Câmpeni – Viitorul Sadova.
1. Daneþi 31 7. Pieleºti 20
2. Dobreºti 30 8. Dioºti* 16
3. Radomir* 29 9. Câmpeni 10
4. Zãnoaga 23 10. Secui 8
5. Sadova 22 11. Drãgoteºti 4
6. Puþuri 21 12. Popânzãl. 0
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a IV-a – Etapa a 15-a
Duminicã, ora 11:00: Jiul Mihãiþa – Ener-
gia Craiova, Avântul Gherceºti – AS Gre-
ceºti, AS Scaeºti – Progresul Mischii. Viito-
rul Sfârcea – FC Schitu, Viitorul Brãdeºti –
Viitorul Valea Fântânilor (ore nestabilitã pânã
la închiderea ediþiei).
Voinþa Raznic ºi Vulturul Cernãteºti stau..
1. Scaeºti 31 7. Sfârcea* 16
2. Cernãteºti* 28 8. Gherceºti* 13
3. Raznic 22 9. Valea F. 10
4. Schitu* 19 10. Mischii* 10
5. Energia 19 11. Brãdeºti* 10
6. Mihãiþa 18 12. Greceºti 3
* - un joc mai puþin.

Seria I – Etapa a 16-a

Duminicã, ora 11:00: Avântul Verbi-
þa – Voinþa Caraula, Victoria Pleniþa –
Viitorul Vârtop, Flacãra Moþãþei – Pro-
gresul Bãileºti, Viitorul Ciupercenii Noi
– Tractorul Cetate, Viitorul Întorsura
– SIC Pan Unirea, Avântul Rast – SC
Poiana Mare, Recolta Galicea Mare –
Avântul Giubega. Voinþa Radovan –
Fulgerul Maglavit (11:30).
1. SIC PAN 43 9. Întorsura 20
2. Poiana Mare 32 10. Caraula 19
3. Pleniþa 31 11. Maglavit 13
4. Moþãþei 28 12. Radovan* 13
5. Cetate 26 13. Giubega 13
6. Bãileºti 25 14. Galicea Mare11
7. Rast * 20 15. Ciupercenii N. 8
8. Verbiþa 20 16. Vârtop 7
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop

sunt  penalizate cu 6 puncte.

Seria a II-a – Etapa a 17-a

Duminicã, ora 11:00: Luceafãrul
Craiova – ªtiinþa Malu Mare, Viitorul
Coºoveni – Arena Bulls Preajba, In-
ter Secui – Avântul Þuglui, Rapid Pot-
melþu – Unirea Braloºtiþa, Jiul Breas-
ta – Voinþa Belcin. Viitorul 2 Cârcea –
Viitorul Craiova, AS Goieºti – Jiul
Bucovãþ (ore nestabilitã pânã la în-
chiderea ediþiei).
Standard ªimnicu de Sus stã.
1. Coºoveni 37 9. Braloºtiþa 20
2. Malu Mare 35 10. Þuglui 17
3. Preajba 31 11. ªimnicu S. 16
4. Potmelþu* 29 12. Bucovãþ* 11
5. Secui 26 13. Luceafãrul* 10
6. Cârcea 2* 25 14. Breasta 10
7. Goieºti 25 15. Viitorul Cr.5
8. Belcin* 21

LIGA A IV-A – ETAPA A 25-A
Sâmbãtã: CSU Craiova II – Viitorul Cârcea (10:00), Unirea Leamna – Prometeu
Craiova, SF Gicã Popescu – Vânãtorul Desa, CSO Filiaºi – Amaradia Meli-
neºti, Danubius Bechet – Progresul Segarcea, Dunãrea Bistreþ – Recolta Os-
troveni, Dunãrea Calafat – CS Iºalniþa.
Victoria Celaru stã, 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.

LIGA A V-A

Seria a III-a – Etapa a 17-a

Duminicã, ora 11:00: Olimpia Bãdoºi
– Progresul Castranova, Unirea Trico-
lor Dãbuleni – Sporting Leu, Unirea
Amãrãºtii de Jos – Ajax Dobroteºti,
Fulgerul Mârºani – Unirea Tâmbureºti,
Viitorul Apele Vii – Viitorul Bratovoieºti,
Viitorul Ghindeni – Victoria Cãlãraºi.
AS Rojiºte ºi Progresul Amãrãºtii de
Sus stau.

1. Tâmbureºti* 29 8. Cãlãraºi* 19
2. Mârºani* 27 9. Apele Vii 18
3. Dãbuleni* 27 10. Bratovoieºti16
4. Rojiºte 26 11. Castranova 15
5. Dobroteºti 26 12. Bãdoºi 11
6. Leu 25 13. Ghindeni 9
7. Amãrãºtii S. 24 14. Amãrãºtii J.3
Progresul Castranova este penalizatã
cu 6 puncte.
* - un joc mai puþin.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 20-A
Sâmbãtã, ora 15:00: CS Podari – Concordia Chiajna II, Viitorul Municipal

Craiova – Inter Clinceni, CS Baloteºti – Viºina Nouã, Balº 2007 – Viitorul
Domneºti, CS Tunari – Dinamo II. Partida Metaloglobus – Juventus Bucu-
reºti s-a disputat ieri, dupã închiderea ediþiei.

1. Juventus 44 7. Clinceni 25
2. Baloteºti 35 8. Metaloglobus 24
3. Viºina Nouã 31 9. Viit. Mun. 20
4. Balº 30 10. Domneºti 20
5. Dinamo II 28 11. Podari 19
6. Tunari 26 12. Chiajna II 19

Astãzi, Craiova va gãzdui, pentru
prima datã dupã ºase ani de zile, un cros
de rang naþional. Susþinerea acestei
competiþii în Bãnie se datoreazã iniþiativei
CSM Craiova de a reînnoda tradiþia
municipiului Craiova cu privire la
organizarea crosurilor naþionale. Împreu-
nã cu ajutorul mai multor sponsori, dar
ºi al Primãriei Craiova, DJTS Dolj ºi CS
Olimpic Craiova, CSM Craiova a reuºit

Serena Williams, cea care do-
minã de ani buni tenisul mondial
feminin, are numai cuvinte de la-
udã la adresa Simonei Halep.

Într-un interviu acordat în ex-
clusivitate pentru Digi Sport,
americanca a vorbit despre cea
mai bunã jucãtoare din România.
Serena o admirã pe Halep pentru
seriozitatea cu care abordeazã
fiecare lucru pe teren ºi crede cã
reprezentanta noastrã va ridica în
curând un trofeu de Grand Slam
deasupra capului.

“Simona este o jucãtoare
foarte bunã. Cred cã este foarte
concentratã pe tot ce face. Se
dedicã la capacitate maximã ºi
este o luptãtoare. Când o auzi
vorbind despre tenis, îþi poþi da
seama cât de bine se simte. Iu-

sã aducã în acest an la Craiova crosul
naþional dedicat juniorilor III ºi copiilor.
Concursul se va desfãºura astãzi, în
incinta Parcului “Nicolae Romanescu” ,
iar întrecerea va debuta la ora 10.00, cu
proba femininã de juniori III (3000 de
metri). Ultima întrecere este programatã
la ora 12.10 ºi îi va avea în prim-plan pe
cei mai mici dintre concurenþi, categoria
de copii 3 masculin. La linia de start se

vor aduna peste 400 de sportivi din toatã
þara, din peste 50 de de cluburi ºi ºcoli
de profil. Lumea este aºteptatã într-un
numãr cât mai mare. „Sperãm sã avem
vreme favorabilã, ca sportivii sã se poatã
desfãºura fãrã dificultãþi, iar lumea sã
poatã veni în parc, pentru a urmãri cele
opt întreceri. Va fi un cros destul de
consistent, cu peste 400 de sportivi,
care ºi-au anunþat prezenþa, dar impor-

tant este cã municipiul Craiova începe sã
organizeze din nou competiþii de nivel
naþional ºi redevine un punct de referinþã
pentru atletismul românesc. Este meritul
CSM Craiova ºi al tuturor celor care au
pus umãrul la organizarea acestui cros”
a declarat Sorin Manda, directorul CSM
Craiova. Pentru câºtigãtori se vor acorda
diferite premii, chiar ºi în bani, dar ºi în
articole sportive.

Cros de rang naþional în Parcul Romanescu

Serena Will iams, despre Simona Halep:Serena Will iams, despre Simona Halep:Serena Will iams, despre Simona Halep:Serena Will iams, despre Simona Halep:Serena Will iams, despre Simona Halep:
„Cred cã poate câºtiga un turneu de Grand Slam”„Cred cã poate câºtiga un turneu de Grand Slam”„Cred cã poate câºtiga un turneu de Grand Slam”„Cred cã poate câºtiga un turneu de Grand Slam”„Cred cã poate câºtiga un turneu de Grand Slam”

beºte sã câºtige. Cel mai impor-
tant, Simonei îi place sã se an-
treneze din greu ca sã obþinã
rezultate bune. Cred cã are tot
ce îi trebuie pentru a cuceri un
titlu de Grand Slam”, a spus
Serena Williams, care a jucat
pânã acum de trei ori cu Halep,
impunându-se de fiecarte datã.

Singura jucãtoare din Româ-
nia care ºi-a trecut în palmares
un titlu major este Virginia Ru-
zici – la Roland Garros, în 1978.
Manageriatã chiar de ilustra fos-
tã jucãtoare, Simona Halep a de-
venit recent cea mai bine clasatã
sportivã din istoria þãrii noastre
– locul 5 WTA. Poziþie pe care
va rãmâne ºi de luni, în pofida
faptului cã s-a retras la Miami (în
runda a doua, unde a fost califi-

catã direct), din cauza unei acci-
dentãri.

Serena – Na Li,
în finalã la Miami
Întorcându-ne la Serena Wil-

liams, americanca a acces joi sea-
ra în ultimul act al competiþiei de
la Miami (a 9-a oarã în carierã),
unde o va întâlni (sâmbãtã,
19:00, la Dolce Sport 2) pe a
doua a jucãtoare a lumii, chine-
zoiaca Na Li. A fost posibil dupã
ce sportiva de peste Ocean a tre-
cut de Maria ªarapova (Rusia, nr.
7), scor 6-4, 6-3, iar asiatica de
Dominika Cibulkova (Slovacia,
nr. 11), scor 7-5, 2-6, 6-3.

10-1 este scorul întâlnirilor di-
recte în favoarea Serenei, care s-a

impus cel mai recent în octobrie
2013, la Turneul Campioanelor,
2-6, 6-3, 6-0.

Cât priveºte întrecerea bãieþi-
lor, finala s-a decis azi-noapte târ-

ziu, odatã cu disputarea partide-
lor Kei Nishikori (Japonia, nr. 21)
– Novak Djokovici (Serbia, nr. 2)
ºi Rafael Nadal (Spania, nr. 1) –
Tomas Berdych (Cehia, nr. 7).

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

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 24 17 7 0 53-15 58
Astra 24 15 5 4 52-22 50
Petrolul 24 12 11 1 33-13 47
Dinamo 24 11 6 7 34-22 39
FC Vaslui 24 11 6 7 25-16 39
Pandurii 24 12 5 8 45-30 38
Gaz Metan 24 9 6 9 28-26 33
Ceahlăul 24 8 9 7 22-21 33
Botoşani 24 9 5 10 24-34 32
CFR Cluj 24 7 10 7 30-27 31
Chiajna 24 8 7 9 27-31 31
ACS Poli 24 7 5 12 19-29 26
Oţelul 24 7 4 13 26-40 25
„U” Cluj 24 6 6 12 21-38 24
Năvodari 24 6 6 12 21-42 24
FC Braşov 24 5 6 11 23-32 23
Viitorul 24 5 8 11 17-40 23
Corona 24 2 6 16 18-40 12
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LIGA I

Etapa a XXV-a
Meciurile Oţelul – Concordia şi Corona – Săgeata s-au jucat aseară.
Viitorul – ACS Timişoara – sâmbătă, ora 19 (Digi 1)
Pandurii – CFR Cluj – sâmbătă, ora 21.30 (Digi 1)
Ceahlăul – Astra Giurgiu – duminică, ora 18 (Digi 1)
Petrolul – Dinamo – duminică, ora 20.30 (Digi 1)
„U” Cluj – Gaz Metan – luni, ora 18.30 (Digi 1)
FC Vaslui – FC Braşov – luni, ora 19 (Dolce 1)
Steaua – FC Botoşani – luni, ora 21 (Digi 1)

Gabi Balint a anunţat că va în-
cerca o echipă experimentală cu FC
Bihor, meci care nu contează pen-
tru play-off, având ocazia şi de a
testa într-un meci oficial jucătorii
care au evoluat mai puţin sau de-
loc. „Bihorul este o echipă care joa-
că fotbal, este foarte bine organi-
zată de antrenorul Pelici,
care lucrează foarte bine
tactic. Nu îi desconsiderăm,
dar meciul cu Vâlcea este
mult mai important pentru
noi, aşa că în faţa Bihorului
voi tes ta şi alţi jucători.
Vreau să fac o echipă cu ju-
cători odihniţi şi să îi prote-
jez pe cei 6 care sunt la li-
mită cu cartonaşele galbe-
ne” a precizat Balint. Antre-
norul nu va miza la acest joc
pe Ferfelea, Cârjă, Pătraş-
cu, Vandelannoite şi Varga,
acesta aflându-se la tratament în
Serbia, dar vor reveni Adi Ionescu
şi Silviu Izvoranu. Balint îi acordă
încredere în continuare lituanianu-
lui Valskis, care nu a convins până
acum la Craiova: „Nu i-a ieşit ni-
mic până acum, fiindcă este obse-
dat de gol şi încearcă să marcheze
cu orice preţ. I-am spus să fie mai
relaxat şi sunt convins că se va des-
cătuşa la un moment dat. Eu am
avut aceeaş i problemă când am
ajuns în Spania, lumea se întreba
după două luni în care nu am dat
gol unde este golgheterul pe care
au dat 1 milion de dolari”.  Balint s-
a arătat în continuare îngrijorat de
modul cum se exprimă echipa la

Balint experimentează cu Bihorul

Clasament
1. CS Universitatea 19 12 4 3 29-11 40
2. CSM Rm. Vâlcea 19 10 5 4 25-15 35
3. Olimpia Satu Mare 19 8 6 5 20-15 30
4. ASA Tg. Mureş 19 7 7 5 17-12 28
5. Gloria Bistriţa 19 8 4 7 19-16 28
6. Metalul Reşiţa 19 8 4 7 19-17 28
7. FC Olt Slatina 18 7 6 6 16-12 27
8. CS Mioveni 19 7 5 7 19-18 26
9. FC Bihor Oradea 19 6 5 8 16-17 23
10. UTA Arad 19 4 6 9 14-23 18
11. FCU Craiova 19 4 5 10 9-30 17
12. Minerul Motru 19 3 3 13 15-32 12

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 9 5 2 2 10-6 17
2. Gloria Bistriţa 7 3 3 1 8-6 12
3. CS Universitatea 9 3 3 3 11-10 12
4. CSM Rm. Vâlcea 8 3 2 3 11-10 11
5. Metalul Reşiţa 9 2 2 5 7-11 8
6. Olimpia S. M. 8 2 2 4 6-10 8

Liga a II-a, seria a
doua, etapa a 20-
a, astăzi, ora 11

CS Universitatea – FC Bihor
– ora 16

Me talul Re ş iţa – Gloria
Bistriţa

Minerul Motru – FC Olt
ASA Tg. Mureş – CS Mioveni

– ora 18
Olimpia Satu Mare  – CSM

Rm. Vâlcea
FCU Craiova – UTA Arad –

nu se joacă, gazdele şi-au anun-
ţat retragerea din campionat,
pierzând cu 3-0 toate meciurile
din retur.

Clasament play-out
1. CS Mioveni 10 5 2 3 14-10 17
2. FC Olt Slatina 7 4 2 1 10-4 14
3. FC Bihor 8 3 4 1 10-6 13
4. UTA Arad 8 2 3 3 6-8 9
5. FCU Craiova 9 2 2 5 6-16 8
6. Minerul Motru 8 2 1 5 10-12 7

CS Universitatea – FC Bihor Oradea
Stadion: „Ion Oblemenco”, ora 16 (TVR 1)
CSU: Brac – Kitanovski, Tomic, Izvoranu, Velcovici – Ad. Ionescu –

Şerban, Câju, Precup, Sin - Valskis. Antrenor: Gavril Balint.
FC Bihor: Smaranda - Mihuţ, Mintaş, Lazăr, Achim - C. Străuţ, M.

Popa, S. Ianc, Sorian, Ov. Bic - R. Lukacs. Antrenor: Alexandru Pelici.
Arbitri: Petru Oprea (Ploieşti) – Cosmin Vătămanu, Alexandru Mid-

vichi (ambii din Bucureşti). Rezervă: Silviu Gulei (Drobeta Turnu Seve-
rin).

Observatori: Radu Petre, Marcel Paraschiv (ambii din Bucureşti).

În meciul de
astăzi, antrenorul
Craiovei va folosi
jucătorii care au
evoluat mai puţin,
odihnind titularii
pentru disputa de
la Vâlcea

meciurile din deplasare. „Am jucat
slab la Slatina, nu mă aşteptam la
aşa ceva, cred că a intervenit un
blocaj psihic şi de aici a decurs rău
totul. Un asemenea meci îl poţi câş-
tiga o dată la 5 ani, fără să tragi un
şut pe poartă, am avut noroc cu
portarul. Am văzut şi celelalte me-

ciuri din deplasare şi evoluţiile au
fost similare, anumiţi jucători nu pot
face faţă presiunii, le-am spus că
mi-au dat de gândit. Trebuie să aibă
sânge în instalaţie ca să joace pen-
tru Craiova” a spus Balint. Antre-
norul CSU i-a răspuns şi patronu-
lui FCU Craiova, Adrian Mititelu,
care s-a declarat dezamăgit de fap-
tul că Balint a preluat CSU: „Adrian
Mititelu e un personaj simpatic şi
îmi pare rău de ceea ce i s-a întâm-
plat, dar dacă el consideră că l-am
dezamăgit, ne revanşăm invitându-
l la meciurile noastre. Eu m-am ală-
turat unui proiect foarte serios, cine
crede că aici este altceva, atunci este
împotriva fotbalului craiovean”.

Despre acomodarea în Bănie, Ba-
lint spune c ă asimilează tot mai
multe pe zi ce trece: „Acum învăţ
Craiova, străzile, oamenii. Deocam-
dată, am constatat că Bucureştiul e
mic copil la capitolul caterincă şi
miştouri faţă de Craiova”.

Prezent la conferinţa de presă,
Bogdan Vătăjelu a spus:
„Pentru noi fiecare meci
este important, vrem să dăm
totul, să mulţumim supor-
terii şi staff-ul tehnic. Me-
ciul de la Slatina l-am uitat,
am trecut peste el. Nu ne
mai interesează ce a fost, ci
ce va fi. Suntem orientaţi
spre viitor. Vom vedea fie-
care ceea ce am greşit, pen-
tru că este important să ne
corectăm aceste greşeli, mai
ales pentru că sâmbăta vii-
toare vine deplasarea de la

Vâlcea, care contează pentru play-
off. Slatina a fost o echipă arţăgoa-
să, poate a fost vorba şi de o lipsă
de concentrare a noastră. Brac a
fost cu noroc, a apărat şi penaltiul“.

Antrenorul oaspeţilor, Alexandru
Pelici, a prefaţat întâlnirea de as-
tăzi, de pe „Ion Oblemenco”: „Mer-
gem să jucăm ce a mai rămas din
acest campionat. E clar că gândul
nostru în ce priveşte play-off-ul nu
mai poate fi pus în discuţie, trebuie
să ne reorientăm pentru play-out,
unde vom juca până la sfârşitul se-
zonului. Mergem la Craiova cu o
serie de probleme în lot, cu mulţi
jucători accidentaţi sau cu proble-
me de sănătate”, a declarat Pelici.


