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Cinci răniţi în accident
la Răcarii
de Sus

eveniment
pag. 4

Cinci persoane cu vârste cuprinse între 21 şi 40
de ani au fost la un pas de
moarte , ieri-dimineaţă, după ce autoutilitara în care erau
pasageri a intrat într-un cap de pod din beton, s-a răsturnat şi
a luat foc. Accidentul s-a petrecut pe raza localităţii Răcarii
de Sus. Din fericire, pasagerii au reuşit să iasă din maşină
înainte de izbucnirea incendiului. Poliţiştii spun că, cel mai
probabil şoferul, un tânăr de 25 de ani, a aţipit la volan şi i-au
făcut dosar penal.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ai văzut, Popescule, ce-au păţit Adam
şi Eva pentru mărul furat? Dacă furau tot
raiul era condamnaţi “cu suspendare”.
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Recomandările
domnului ambasador
al Franţei pentru
români!
Excelenţa Sa Philippe Gustin, ambasadorul Franţei la Bucureşti, la sfârşit de mandat , a o ferit un interviu
pentru Realitatea TV, în care a menţionat, între altele, că România „este
ţara cu cei mai mulţi politicieni corupţi aflaţi după gratii”. Nu a fost o
simplă afirmaţie evazivă, ci o apreciere a faptului că „lupta anti-corupţie
dă mai multe rezultate decât în urmă
cu doi ani, când a sosit în România”.
Ca să nu rămână bănuit de un partipris, deloc elegant, domnul Philippe
Gustin a adăugat că „fenomenul corupţiei este unul global” şi, inclusiv
în ţara sa, există „din păcate, scandaluri de corupţie”.
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 5 aprilie 2014-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4603 ............. 44603
1 lirã sterlinã..........................5,3933.......................53933

Marinescu ºi Stolojan - cele mai
mari donaþii la PDL în 2013,
de peste 65.000 lei fiecare
Europarlamentarii PDL
Marian Jean Marinescu (foto) ºi
Theodor Stolojan au donat, în
anul 2013, la partid, 69.600 lei
ºi, respectiv, 66.500 lei, acestea
fiind cele mai mari donaþii fãcute
anul trecut. Potrivit datelor
publicate în Monitorului Oficial,
Marian Jean Marinescu a donat
aceastã sumã în 10 tranºe, iar
Theodor Stolojan în 11 tranºe.
Petru Luhan este un alt europarlamentar PDL care a fãcut, în
2013, donaþie la partid de
61.000 lei, el fiind urmat de
deputatul Dan Cristinel Popescu,
cu 60.000 lei. ªi Elena Udrea a
donat la PDL anul trecut suma
de 7.000 lei, iar Gheorghe ªtefan
(primarul din Piatra Neamþ)
22.000 lei. În privinþa cotizaþiilor virate la PDL a cãror valoare
cumulatã depãºeºte 10 salarii
minime brute pe þarã în 2013,
europarlamentarul Luhan a
plãtit 28.000 lei, deputatul
Cezar Preda 7.220 lei, iar
Andreea Paul 8.700 lei.
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1 dolar SUA.......................3,2536........32536
1 g AUR (preþ în lei).......135,3351.....1353351

METEO

sâmbãtã, 5 aprilie - max: 13 °C - min: 4°C
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Candidaturile la europarlamentare ale PRM, Noua
Republicã ºi cea a lui Mircea Diaconu, respinse de BEC
Candidaturile propuse de PRM sub
semnãtura pre’edintelui acestui partid, Corneliu Vadim Tudor, au fost
respinse de Biroul Electoral Central
(BEC) pe motiv cã nu au numãrul minim de semnãturi de susinere valabile. „Luând în considerare faptul cã
28.797 de semnãturi de susinere a listei de candidaturi propuse de PRM
sub semnãtura pre’edintelui acestui
partid, Corneliu Vadim Tudor, sunt
afectate de vicii de formã ’i fond, numãrul de semnãturi de susinere valabile fiind 196.104, sub numãrul minim
prevãzut de lege (...) BEC respinge
candidaturile”, relevã motivarea deciziei BEC. Potrivit acesteia, printre neregulile depistate în urma verificãrii listelor de susinãtori se numãrã lipsa numelui ’i prenumelui persoanei care a
întocmit lista de susinãtori, dar ’i a
datelor de identificare a declarantului, absena semnãturii susinãtorului,
a datei na’terii acestuia, lipsa seriei
sau a numãrului actului de identitate
al susinãtorului ’i prezena în listele de
susinãtori a 57 de persoane care nu
au împlinit 18 ani. În altã ordine de
idei, BEC a constatat mai multe „neregularitãi” în unele dosare de candidaturi depuse de PRM. Majorita-

tea neregulilor vizeazã faptul cã unii
candidai nu au precizat dacã au
avut sau nu calitatea de lucrãtor sau
colaborator al securitãii. De asemenea, BEC a respins ºi cererea de

înregistrare a candidaturilor PRM
depusã prin Gheorghe Funar, observând cã, potrivit meniunilor
din Registrul Partidelor Politice
valabile pe 26 martie, pre’edintele

PRM este Corneliu Vadim Tudor.
Candidaturile la europarlamentare
ale formaiunii Noua Republicã au fost
ºi ele respinse de BEC, dintr-un motiv
similar cu cel din cazul PRM: semnãturile de susinere valabile erau insuficiente. „Luând în considerare cã 43.520 de
semnãturi de susinere sunt afectate de
vicii de formã ’i fond, numãrul de semnãturi de susinere valabile fiind
182.179, sub numãrul minim prevãzut
de lege (...) BEC respinge candidaturile propuse de Partidul Noua Republicã”, relevã motivarea deciziei BEC de
respingere a acestor candidaturi.
Aºa cum se ºtie deja, BEC a respins
în urmã cu câteva zile ºi candidatura la
europarlamentare, ca independent, a lui
Mircea Diaconu, ieri fiind fãcut publicã ºi motivarea acestei decizii. „La momentul depunerii candidaturii, Mircea
Diaconu se aflã în perioada de interdicie a ocupãrii unei funcii eligibile”,
relevã aceastã motivare. BEC a avut
în vedere raportul Ageniei Naionale
de Integritate privind starea de incompatibilitate în care s-a aflat Mircea Diaconu ca urmare a exercitãrii concomitente a demnitãii de senator în Parlament ’i a funciei de director-manager
al Teatrului „C.I. Nottara”.
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Vicepremierul Liviu Dragnea, preºedinte executiv al PSD, a comentat, ieri,
arestarea pentru 30 de zile a preºedintelui Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Adrian Duicu (urmãrit penal de procurorii DNA pentru ºapte infracþiuni, printre care trafic de influenþã, cumpãrare
de influenþã ºi instigare la dare de mitã),
susþinând cã îºi pune întrebarea câþi dintre aleºii locali ai PSD „mai rãmân în picioare” pânã la sfârºitul anului. „Începem sã ne punem întrebarea câþi mai
rãmânem în picioare pânã la sfârºitul anului. De fapt, e singura întrebare pe care
ne-o punem ºi ne-o punem cu foarte
mult respect, nu cu alte sentimente. De
altfel, o sã ne vedem ºi mâine, la Braºov,
cu majoritatea preºedinþilor de organizaþii, ºi cred cã o sã convenim cã, indiferent câþi rãmânem în picioare, o sã ducem pânã la capãt cele douã alegeri —
ºi europarlamentare, ºi prezidenþiale”, a
afirmat Dragnea la finalul întâlnirii de la

Palatul Victoria cu reprezentanþii Asociaþiei Euroregiunii Siret-Prut-Nistru,
care reuneºte 26 de ºefi de unitãþi administrativ teritoriale din Republica Moldova. Întrebat dacã mai are informaþii
privind alte cazuri de ºefi de consilii judeþene care ar avea probleme la DNA,
Dragnea a replicat: „Doamne, fereºte!
Nu am nici un fel de informaþii. Îmi doresc sã nu mai aparã astfel de situaþii ºi
îmi doresc ca toþi cei care sunt în anchete, care sunt reþinuþi, sã se dovedeascã
cã sunt nevinovaþi ºi sã redevinã liberi”.
La rândul sãu, liderul PSD, premierul
Victor Ponta, a declarat, la aceeaºi reuniune, cã ºefii consiliilor judeþene sunt
þinte pentru procurori. „Sunt absolut
convins cã, aºa cum în România preºedinþii de consilii judeþene sunt oamenii
cei mai votaþi ºi în care românii au cea
mai mare încredere, chiar dacã sunt ºi
þinte pentru procurori — asta vine o
datã cu popularitatea ºi cu faptul cã sunt

votaþi ºi atunci, fiind ºi o meserie periculoasã — ºi de partea cealaltã a Prutului sunt convins cã oamenii aºteaptã
foarte mult de la ºefii de raioane ºi aveþi,
într-un fel sau altul, aceleaºi probleme
pe care le au ºi preºedinþii de consilii

judeþene din România, ºi anume resurse financiare destul de puþine, birocraþie ºi un tip de centralism”, a afirmat
prim-ministrul român în faþa reprezentanþilor Asociaþiei Euroregiunii Siret—
Prut—Nistru din Republica Moldova.

Ponta, pe Facebook: În noiembrie, dupã ce câºtigãm,
doresc sã las locul în politicã altora mai tineri
Premierul Victor Ponta a scris, ieri, pe Facebook, cã în noiembrie, dupã câºtigarea „ultimei bãtãlii”, îºi doreºte sã lase locul în politicã altora, „mai
tineri”, iar el sã recupereze din timpul pe care în
ultimii 13 ani nu l-a acordat familiei ºi celorlalte
pãrþi bune ºi frumoase din viaþa sa. „În urmã cu
exact 13 ani, pe 4 aprilie 2001, Premierul Adrian
Nãstase m-a numit în funcþia de ªef al Corpului de
Control al Guvernului! ªi atunci m-am gândit cu
regret, dar ºi cu mândrie, la cariera mea anterioarã
de magistrat, dar aºa am crezut cã pot sã fac mai
mult din ce mi-am propus în viaþã. Am încercat în
toatã aceastã perioadã sã folosesc poziþiile publice ocupate (secretar de stat, ministru, deputat,

Prim-Ministru) pentru a schimba în bine þara în
care eu ºi familia mea ne-am nãscut ºi în care o sã
trãim tot timpul, cu bune ºi cu rele. Cred cã acest
an este cel mai greu dintre toþi anii de pânã acum
(plin de abuzuri, persecuþii politice, calomnii, nedreptãþi, trãdari ºi dezamãgiri) - dar ºi miza sa este
enormã!”, a scris Ponta în mesajul postat pe pagina sa de Facebook. El continuã apoi într-un
mod surprinzãtor, anunþând cã „în noiembrie,
dupã ce câºtigãm aceastã ultimã ºi vitalã bãtãlie,
mã voi putea declara mulþumit de ce am realizat!
ªi atunci îmi doresc sã las locul în politicã altora,
mai tineri ºi mai puþin marcaþi de regimul oribil al
ultimilor ani. Iar eu îmi propun sã recuperez cât

voi putea de mult din timpul pe care în ultimii 13
ani NU l-am dat familiei ºi celorlalte pãrþi bune ºi
frumoase din viaþa mea”. La scurt timp de la aceastã postare, aflat la Sebeº, în judeþul Alba, la inaugurarea lucrãrilor de construcþie pentru noua
unitate de producþie Star Assembly a Star Transmission, parte a concernului Daimler, Ponta a fost
întrebat de jurnaliºti ce a vrut sã spunã, însã a
refuzat orice comentariu: „Astãzi, pe drum pânã
aici, am scris ceva pe Facebook ºi eram sigur cã
nimeni nu mã va întreba despre Daimler. Dar azi
vorbesc numai despre Daimler”. La insistenþele
jurnaliºtilor, premierul a mai spus cã nu a rãspuns
ºi nu va rãspunde la aceastã întrebare.
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Recomandările domnului ambasador
al Franţei pentru români!
MIRCEA CANŢĂR
Excelenţa Sa Philippe Gus tin,
ambasadorul Franţei la Bucureşti,
la sfârşit de mandat, a oferit un
interviu pentru Realitatea TV, în
care a menţionat, între altele, că
România „este ţara cu cei mai
mulţi politicieni corupţi aflaţi
după gratii”. Nu a fos t o simplă
afirmaţie evazivă, ci o apreciere a
faptului c ă „lupta anti-corupţie
dă mai multe rezultate decât în
urmă cu doi ani, când a sosit în
România”. Ca să nu rămână bănuit de un parti-pris, deloc elegant, domnul Philippe Gustin a
adăugat c ă „fenomenul corupţiei este unul global” şi, inclusiv în ţara sa, exis tă „din păcate,
scandaluri de corupţie”. La sfârşit de mandat, ambasadorul Franţei a mai spus că pleacă impresionat de România ş i, de fiecare
dată când a mers prin ţară, „a
fost cuprins de o emoţie personală, fiind primit cu covor
roşu, pâine, sare , ţuică. Su-

flet”. Mes ajul său c ald pentru
români: „Vă mulţumesc!”. Domnul Philippe Gustin a fost şi la
Craiova, parcă în vreo trei rânduri. Nu punem la îndoială buna
sa credinţă, dar ştim că, pe mandatul său de ambasador al Franţei
la Buc ureşti, noi, românii – de
când ne ştim admiratori ai Parisului – am primit o teribilă lovitură c hiar din partea... Franţei, prin
vocea ministrului său de Externe,
Laurent Fabius. Care a reafirmat,
la 30 septembrie 2013, pe France
Inter („Le Monde” avec „Reuters”): „Son hostilite a l’entree de
la Roumanie et de la Bulgarie
dans l’espace Schengen dans le
conditions actuelles de controle
aux f rontieres exterieures de ces
deux pays”(.. .)”. Dec izia unei
eventuale intrări a României şi
Bulgariei în spaţiul Schengen trebuia tranşată la sfârşitul anului trecut. Au apărut tot felul de noi exigenţe, inclus iv prin acordul Par-

lamentului European şi al Consiliului European din 29 mai 2013.
Criza economică introduses e deja
noi reguli în spaţiul Schengen,
înc ât momentan nici nu se mai
ştim care sunt cerinţele exprese,
oric um, deloc de ordin tehnic, fiindcă presiunea imigranţilor nordafricani, invocată de Franţa şi Italia, nu s e fac e prin penetrarea
frontierelor României. Că noi, românii, ataşaţi visceral faţă de Franţa, unde prezenţa multor conc itadini ai noştri es te o coloană fără
sfârşit ş i „Parisul a fost capitala Românie i” (Jean-Yves Conrad, Ed. Junimea, 2006), am sperat o altă abordare a luc rurilor din
partea unui preşedinte şi a unui
guvern de stânga, se subînţelege.
„Prietenii” României pe ches tiunea Schengen erau în alte capitale europene, nu la Paris . Mai ales
că s ub influenţa franc eză limba
română a cunoscut c eea ce s-ar
putea numi „o a doua latinizare”,

prin adoptarea masivă a neologismelor de origine franceză ş i nu
puteai fi intelectual fără să cunoşti
limba lui Voltaire (obligatorie până
la reforma învăţământului din
1948). Dacă mai adăugăm că I.C.
Brătianu s punea că „Franţa e ste
a doua noastră patrie”, iar Dumitru Drăghic esc u concluziona
că nu există pe lume naţie mai
des ăvârşită decât cea franceză,
destule lucruri s unt clare. Să mai
spunem doar că Emil Cioran, în
acord cu dinamismul unei întregi
generaţii, dorea României „destinul Franţei”. O s curtă referire şi
la aprecierea că „România e ste
ţara cu cei mai mulţi politicieni
corupţi aflaţi după gratii”. Nu
suntem o minune de popor, cum
ne-am dori, nu suntem o ţară penală, suntem un popor cu moravuri, religie şi respect pentru lege.
Se poate dis cuta ş i pe aceas tă
ches tiune, ş i Excelenţa Sa, Philippe Gustin, „înţelege”, bănuim,

cum stau lucrurile. Noi, de pildă,
pric epem că, în Franţa, „cumulul
de mandate”, ceea ce la Buc ureşti
ar fi „sfârşitul lumii”, devine interzis... înc epând din 2017, dacă
nu c umva termenul se prorogă,
că în „sc andalul ascultărilor” care
îl vizau pe Nicolas Sarkozy vinovaţi sunt eventual judecătorii care
au dat mandate de interc eptare
(!), că „afacerea Bettencourt”,
„afacerea Tapie”, „afacerea Karachi”, „presupusa finanţare libiană”, „dosarul sondajelor Elys ee”,
care îl încolţesc pe fos tul preşedinte al ţării, dovedesc ceea ce noi
înţelegem: o ţară normală. Rămânând ataşaţi afectiv Franţei, am
vrea să credem că şi Franţa priveşte România cu un plus de simpatie perenă, aşa c um a făc ut-o
de-a lungul is toriei. Or domnul
ambasador Philippe Gustin nu a
putut să ne convingă şi de acest
lucru, ceea ce nu ne schimbă convingerile des pre ţara sa.

Primarul Craiovei, la summitul european privind romii
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, participă, în aceste zile, la
cea de-a III-a ediţie a Summitului European privind romii, la Bruxelles.
La eveniment participă Jose Manuel
Barroso – preşedintele Comisiei Europene,
Viviane Reding – vicepreşedinte şi comisar
pentru Justiţie, Drepturi Fundamentale şi
Cetăţenie, Francoise Le Bail – directorul
general al Direcţiei Justiţie a Comisiei
Europene, mai mulţi miniştri şi primari din
ţările europene, precum şi foarte mulţi
reprezentanţi ai societăţii civile.
În cursul zilei de ieri, preşedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel Barosso, a dat ca exemplu oraşul Craiova
pentru modalitatea de integrare a romilor

în ultima perioadă, având în vedere
scăderea infracţionalităţii, reducerea
abandonului şcolar şi programele „A doua
şansă” – prin care romii maturi au putut
merge la şcoală să înveţe să scrie – sau
participarea la programele europene
ROMED 2 şi ROMACT.
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a reiterat sprijinul municipalităţii
pentru proiectele europene de incluziune
a romilor şi a afirmat că această comunitate acordă un sprijin nemijlocit oraşului
nostru în competiţia pentru Capitală

Culturală Europeană, atât prin Damian
Drăghici, considerat unul dintre cei mai
mari naişti ai lumii, dar şi prin copiii şi
tinerii romi care studiază la universităţi
importante din toată lumea, scriu volume
de versuri sau joacă în piese de teatru de
amatori.
Alături de Lia Olguţa Vasilescu, din
partea României participă la acest summit
senatorul Damian Drăghici, care este
persoana de contact a Comisiei Europene
pentru romii din România, ministrul
Rovana Plumb şi preşedintele Traian
Băsescu.

LAURA MOŢÎRLICHE

Cartierul de locuinţe, la a doua licitaţie

La prima lic itaţie organizată de
Primăria Craiova s-a prezentat
Shandong Ningjian Construc tion
Investment România, societate cu
capital chinezesc, dar cu sediul în
Craiova. Firma a depus garanţia

de execuţie, în valoare de 200.000
de euro, care a fost stabilită prin
caietul de sarcini de către autoritatea locală, dar nu a putut s ă-şi
adjudece concesiunea. Legea spune c ă, dacă la procedura de lic ita-

Autorităţile locale scot din nou la licitaţie conceEste a doua tentativă în acest sens, de această dată
siunea terenului din Valea Roşie unde ar urma să
municipalitatea sperând să poată adjudeca licitaţia
fie construit noul cartier de locuinţe al Craiovei.
şi să se înceapă ridicarea celor 1.800 de locuinţe.
ţie se însc rie doar o singură firmă
terenul în c onc esiune pe o pec onform unei evaluări aprobaofertantă, aceasta nu poate fi torioadă de 49 de ani.
te ş i prin votul CLM Craiova.
tuşi declarată câş tigătoare, pentru
După o licitaţie anulată
Cartierul trebuie ridicat
adjudecarea licitaţiei fiind nevoie
urmează negocierea
în doi ani
de trei firme participante.
Conform
legii
c
onc
es
iunii,
Firma care va câştiga licitaţia va
Garanţia a rămas aceeaşi:
dac ă la prima lic itaţie nu s unt
trebui să construiască 1.800 de
200.000 de euro
depus e minimum trei oferte adapartamente (cu două şi trei cameAutorităţile locale au anulat,
mis ibile, proc edura de licitaţie
re, precum ş i garsoniere), toate
aş adar, prima licitaţie şi au anuntrebuie să s e reia. Dacă nic i la
prevăzute cu balcoane, în blocuri
ţat lansarea alteia noi. Termenul
a doua lic itaţie nu s unt depus e
de patru şi zece etaje. Conform
pentru depunerea ofertelor es te
minimum trei oferte admis ibicaietului de sarcini, dezvoltatorul
data de 23 aprilie, când se speră
le, legea prevede anularea proimobiliar este obligat să ridice încă vor fi mai mulţi ofertanţi dec edurii de lic itaţie ş i invitarea
treg cartierul în interval de doi ani,
cât prima dată şi lic itaţia va puc elor c are au depus oferte addupă care va putea scoate locuintea să fie adjudecată. Potrivit aumis ibile la negoc iere. Autorităţele la vânzare. Autorităţile au statorităţilor locale, condiţiile de liţile loc ale s peră îns ă c a, de
bilit şi un preţ maxim de 400 euro
citare au rămas aceleaş i. Cea mai
aceas tă dată, s ă se prezinte mai
pe metru pătrat, fără TVA. În felul
importantă condiţie pentru partimulte firme la lic itaţie ş i s ă
acesta, apartamentele vor fi dispocipare este c a firmele înscrise să
poată s ă declare totuşi un c âş nibile la valoarea la care se găsesc
plătească acea garanţie de exetigător. Conces iunea porneşte
şi pe piaţă, şi anume între 22.000
cuţie de 200.000 de euro. Firma
de la preţul de 1, 15 lei pe meşi 30.000 de euro.
câş tigătoare va primi, în s chimb,
tru pătrat pe lună, fără T VA,
LAURA MOŢÎRLICHE
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Cinci rãniþi în accident la Rãcarii de Sus
Cinci persoane cu vârste cuprinse între 21 ºi 40 de ani au fost
la un pas de moarte, ieri-dimineaþã, dupã ce autoutilitara în care
erau pasageri a intrat într-un cap
de pod din beton, s-a rãsturnat
ºi a luat foc. Accidentul s-a pePoliþiºtii doljeni, dar ºi pompierii, au fost alertaþi, ieri-dimineaþã, în
jurul orei 7.00, dupã ce, pe DE 70
Craiova – Filiaºi, în localitatea Rãcarii de Sus, s-a produs un grav
accident de circulaþie. La faþa locului au ajuns mai multe ambulanþe,
echipaje de poliþie, dar ºi o autospecialã a Secþiei de Pompieri Craiova. În urma cercetãrilor efectuate
de poliþiºtii de la Rutierã s-a stabilit
cã ªerban Cristian, în vârstã de 25
de ani, din localitatea Buftea, judeþul Ilfov, la volanul unei autoutilitare marca Peugeot, în timp ce circula dinspre Craiova cãtre Filiaºi,

trecut pe raza localitãþii Rãcarii
de Sus. Din fericire, pasagerii au
reuºit sã iasã din maºinã înainte
de izbucnirea incendiului. Poliþiºtii spun cã, cel mai probabil ºoferul, un tânãr de 25 de ani, a aþipit
la volan ºi i-au fãcut dosar penal.

pe fondul oboselii a aþipit, a pierdut controlul direcþiei ºi a lovit un
cap de pod. Autovehiculul a fost
proiectat într-un gard, s-a rãsturnat pe o parte ºi a luat foc. Reprezentanþii ISU Dolj au declarat cã
incendiul a fost generat de un
scurtcircuit electric, maºina fiind
în întregime cuprinsã de flãcãri.
Din fericire, cei cinci pasageri
aflaþi în autovehicul au reuºit sã iasã
din maºinã înainte de incendiu, cu
ajutorul persoanelor care opriserã sã
vadã ce s-a petrecut. Cu toþii au fost
transportaþi de ambulanþe la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-

iova pentru îngrijiri ºi
investigaþii de specialitate. Este vorba despre
Dumitru ªerban, de 40
de ani, Marian Matarcã, de 21 de ani, Aurel Bîþã, de 23 de ani,
toþi trei din Mogoºoaia, Bogdan Dulcã, de
26 de ani, din Buftea,
ºi Cristian Munteanu,
de 28 de ani, tot din Buftea. Poliþiºtii spun cã pasagerii au suferit
multiple traumatisme toracice,
lombare, însã nici unul nu a fost
atât de grav încât sã punã în peri-

col viaþa victimelor. ªoferul a refuzat sã fie transportat la spital.
„Conducãtorul auto a fost testat
cu aparatul etilotest, rezultatul fiind
negativ, iar pe numele sãu a fost

întocmit dosar penal pentru comiterea infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã”, ne-a declarat inspector principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Au furat o maºinã din Caraula ºi Anexã mistuitã de flãcãri în Craiova
au plecat la plimbare, fãrã permis
Doi tineri, de 17, respectiv 18 ani,
din comuna Cetate, s-au ales cu dosare penale dupã ce s-a stabilit cã
au furat un autoturism din comuna
Caraula ºi au plecat cu el la plimbare, în judeþul Mehedinþi, deºi nici
unul nu avea permis de conducere.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, în cursul zilei de joi, lucrãtorii Secþiei 7 Poliþie Ruralã Pleniþa, în urma activitãþilor specifice desfãºurate ºi cu sprijinul lucrãtorilor Secþiei 9
Poliþie Ruralã Cetate au identificat doi tineri
din comuna Cetate care, pe 2 aprilie a.c., au
sustras un autoturism Cielo din comuna Caraula, fapta fiind reclamatã de proprietara

maºinii în aceeaºi zi. Mai exact, oamenii legii
au stabilit cã Elvis Marcu, de 18 ani, ºi Alin
M., de 17 ani, au furat autoturismul Cielo
aparþinându-i Alinei Cruceru pentru o plimbare în comuna Bãlãciþa, judeþul Mehedinþi,
unde aveau niºte rude, autoturismul fiind
abandonat acolo. Autoturismul a fost condus de Elvis Marcu cu toate cã nu posedã
permis de conducere. „În continuare se
efectueazã cercetãri sub aspectul comiterii
infracþiunilor de furt ºi conducere fãrã permis”, a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, inspector principal Alin Apostol.

O anexã gospodãreascã
aparþinând unui craiovean care
locuieºte pe strada „Pãltiniº”
a fost mistuitã de flãcãri, în

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

Detaºamentul 1 Pompieri Craiova a intervenit, în noaptea de joi spre vineri, cu douã
autospeciale, pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la o anexã gospodãreascã de pe strada „Pãltiniº” din Craiova, proprietatea lui
Marin I. La sosirea echipajelor de pompieri,
incendiul se manifesta la acoperiºul anexei,
confecþionat din scândurã cu învelitoare din
carton bituminat (materiale extrem de inflamabile) pe o suprafaþã de aproximativ
60 m.p., existând posibilitatea de propagare la casa de locuit. Dupã mai bine de o
orã, pompierii au reuºit sã stingã flãcãrile,
incendiul mistuind aproximativ 200 kg
lemn de foc ºi aproximativ 300 kg reziduuri menajere, dupã cum au comunicat reprezentanþii ISU Dolj, care urmeazã sã stabileascã din ce cauzã a luat foc anexa.

Student din Maroc depistat
cu ºedere ilegalã în Craiova
Poliþiºtii Serviciului pentru Imigrãri Dolj în cooperare cu Poliþia
Municipiului Craiova au organizat,
joi, o acþiune în scopul combaterii
ºederii ilegale a strãinilor, pe raza de
competenþã. În cadrul acestor activitãþi, a fost depistat un tânãr de 25
de ani, M. N., din Maroc, venit în
Craiova pentru studii, cãruia îi expirase dreptul de ºedere în România. Deoarece cetãþeanul strãin nu
a depus actele necesare în vederea
prelungirii dreptului de ºedere în
scop de studii ºi nici nu a pãrãsit
teritoriul naþional, în termenul legal
stabilit prin vizã, a fost sancþionat
contravenþional cu amendã de 400
lei, conform OUG 194/2002, privind regimul strãinilor în România.
Persoana a fost îndrumatã sã se
prezinte la sediul Serviciului pentru

noaptea de joi spre vineri. Din
fericire, pompierii au reuºit sã
lichideze incendiul înainte de
a ajunge ºi la casa bãrbatului.

Imigrãri Dolj cu documentele necesare, în vederea reglementãrii
dreptului de ºedere, întrucât este
student ºi are posibilitatea sã rãmânã în Craiova sã-ºi continue studiile dacã intrã în legalitate.
«Facem apel cãtre toþi cetãþenii strãini de pe raza judeþului ºi
contãm pe respectul dumneavoastrã faþã de legislaþia în domeniu,
invitându-vã sã ne contactaþi pentru orice problemã legatã de aplicarea prevederilor legale, la sediul Serviciului pentru Imigrãri
Dolj, din strada „Amaradia” nr.
32-34, la numãrul de telefon 0251/
407.500, interior 20317, 20323,
20265, sau vizitând site-ul public
la adresa www.ori.mai.gov.ro»,
au precizat reprezentanþii Serviciului pentru Imigrãri Dolj.

Porþi deschise la toate unitãþile
de pompieri în “Sãptãmâna altfel”
În sãptãmâna 7-11 aprilie
a.c., Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj îºi va deschide porþile pentru a primi vizita preºcolarilor ºi elevilor de la unitãþile
de învãþãmânt din judeþ. Timp
de cinci zile, în intervalul orar
9.00-14.00, toate
subunitãþile de
pompieri din cadrul
ISU „Oltenia” Dolj
vor facilita accesul
elevilor ºi preºcolarilor din instituþiile
de învãþãmânt din
judeþ, care vor dori
sã le treacã pragul,
conform planificãrii stabilite. Pe timpul vizitei, elevii au

prilejul sã vadã autospecialele de
intervenþie, echipamentele ºi
mijloacele folosite în diferite situaþii de urgenþã de cãtre pompieri, dar ºi sã beneficieze de
informaþii despre situaþiile de
urgenþã ºi munca de zi cu zi a
pompierilor.
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Ziua Mondialã a Sãnãtãþii,
sãrbãtoritã la Craiova
Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj
împreunã cu autoritãþile locale ºi mai
multe instituþii publice din judeþ vor
marca, luni, Ziua Mondialã a Sãnãtãþii. În acest an, tema campaniei

Ziua Mondialã a Sãnãtãþii
este sãrbãtoritã în fiecare an
pe data de 7 aprilie, pentru a
marca înfiinþarea Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii (OMS) în
anul 1948 ºi reprezintã o
oportunitate pentru locuitorii
din orice comunitate sã se
implice în activitãþi care pot
duce la o stare de sãnãtate mai
bunã. Scopul campaniei din
acest an este de a sensibiliza
populaþia, profesioniºtii din
domeniul sãnãtãþii ºi autoritãþile publice în privinþa ameninþãrii pe care o reprezintã vectorii
ºi bolile transmise prin aceºtia
ºi stimularea familiilor ºi
comunitãþilor pentru a acþiona
ºi a se proteja. Vectorii sunt
organisme (cel mai frecvent
artropode – þânþarii, muºtele,
gândacii, cãpuºele, dar ºi
animale – rozãtoarele) care pot
transmite boli grave de la o
gazdã la alta ºi dintr-un loc în
altul. Potrivit specialiºtilor,
bolile transmise prin vectori
sunt afecþiuni cauzate de aceºti
agenþi patogeni – virusuri,
bacterii, rikettsi, paraziþi – la
populaþiile umane.
Campania organizatã anul
acesta, cu ocazia
Zilei Mondiale a
Sãnãtãþii, se
concentreazã
asupra unor
vectori importanþi
ºi a bolilor pe
care aceºtia le
pot cauza.

Numãrul
bolnavilor,
în creºtere
Deoarece bolile
transmise prin
vectori încep sã
se rãspândeascã
dincolo de

este reprezentatã de bolile transmise prin înþepãturile unor insecte, cum
ar fi infecþia cu virusul West Nile,
care în ultimii ani a fãcut zeci victime ºi în România.

graniþele tradiþionale, acþiunile
întreprinse trebuie, potrivit
autoritãþilor, sã fie extinse ºi în
afara þãrilor în care aceste boli
apar în prezent. Conform
statisticilor, bolile transmise
prin vectori sunt rãspunzãtoare
pentru 17% din povara globalã
estimatã pentru toate bolile
infecþioase. Boala transmisã
prin vectori cu cea mai ridicatã
mortalitate, malaria, a cauzat în
2010 aproximativ 660.000 de
decese. În România, în anul
2011 s-au înregistrat 40 de
cazuri de malarie, iar în 2012
au fost notificate 32 cazuri
confirmate, toate de import.
Totuºi, boala transmisã prin
vectori cu cea mai mare
creºtere în lume este febra
Denga, cu o creºtere de 30 de
ori a incidenþei în ultimii 50 de
ani. În prezent, 40% din
populaþia lumii este ameninþatã
de febra Denga. În 2012, o
izbucnire epidemicã din insulele
Madeira (Portugalia) s-a soldat
cu peste 2.000 de îmbolnãviri ºi
identificarea a 80 de cazuri de
import în alte 10 þãri europene.
În România s-au raportat douã
cazuri confirmate în 2011 ºi trei

cazuri în 2012 (cãlãtori în
Thailanda ºi Madeira).Bolile
transmise de vectori sunt
numeroase ºi variate. Þânþarii,
de exemplu, nu transmit doar
malaria ºi boala Denga, ci ºi
filariozã, febra de Chikungunya,
encefalita Japonezã febra
galbenã, infecþia cu virusul
West Nile (14 cazuri in 2012 în
România).
Cãpuºele pot transmite Boala
Lyme-Borelioza (698 cazuri în
anul 2012 în România),
encefalita de cãpuºã (trei
cazuri în 2012 în România),
Febra butonoasã (129 cazuri
probabile în 2012 în România),
febra hemoragicã de CrimeeaCongo. Paraziþii pot transmite
Leishmanioza, Boala Chagas.
Viermii pot transmite Filarioza
limfaticã, Onchocercoza,
Schistosomiaza. Muºtele pot
transmite Tripanosomiaza
africanã (boala somnuluimusca tsetse).

„Entitãþi mici,
pericol mare!”
În România, campania de
celebrare a Zilei Mondiale a
Sãnãtãþii, având sloganul
„Entitãþi mici, pericol mare!”
este coordonatã de Ministerul
Sãnãtãþii prin Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã.
Cu aceastã ocazie Direcþia
de Sãnãtate Publicã Dolj
împreunã cu autoritãþile
publice locale care au în
subordine cabinetele ºcolare,
asistenþii comunitari, mediatorii
sanitari, cabinetele de medicinã
de familie, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, Crucea Roºie
Dolj, Asociaþia „Europrotector”, Societatea Studenþilor
Mediciniºti din Craiova ºi
Organizaþia Studenþilor Farmaciºti Craiova desfãºoarã în
perioada 1-7 aprilie o serie de
activitãþi cu
scopul de a
sensibiliza populaþia, profesioniºtii
din domeniul
sãnãtãþii ºi
autoritãþile publice
în privinþa ameninþãrii pe care o
reprezintã vectorii
ºi bolile transmise
prin aceºtia ºi
stimularea familiilor ºi comunitãþilor pentru a
acþiona ºi a se
proteja.
RADU ILICEANU
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Fabrica de vehicule
din cadrul Ford va fi opritã
între 18 aprilie ºi 4 mai
Fabrica de vehicule din
cadrul Ford Craiova va fi
opritã de pe 18 aprilie pânã
pe 4 mai. Este vorba de
ºase zile fãrã producþie, în
aprilie, trei zile de opriri
temporare, luna aceasta ºi
alte patru, luna viitoare. Se
vor adaugã mai multe zile
libere de sãrbãtorile de
Paºti. Concediul tehnic
continuã la Ford. În luna
mai, per total se va sta acasã 8 zile, iar în luna iunie activitatea se va mai opri alte nouã
zile, ca urmare a scãderii cererii de maºini B-Max pe piaþa europeanã. La Secþia de Motoare vor fi trei zile de opriri temporare, chiar luna aceasta. Ovidiu Cioroianu, liderul de sindicat de
la Ford România, a precizat cã angajaþii de la Vehicule vor avea
libere zilele de vineri din lunã ºi vor primi 80% din salariul de
bazã, pentru perioada în care vor sta acasã.

BauMax a raportat
cele mai mari pierderi
în România
BauMax închide toate
magazine din Turcia. Pânã
la finele acestei luni, conducerea retailerul austriac
de bricolaj va anunþa dacã
va mai pãstra operaþiunile
din Europa de Sud-Est, inclusiv România. Retailerul,
cu aproape 10.000 de angajaþi în nouã þãri, a înregistrat o pierdere de 126
milioane de euro în 2012,
dupã ce extinderea în Europa de Est a pus o presiune prea mare pe finanþele companiei. Ultima piaþã pe care a
intrat BauMax a fost Turcia, în 2010.
Cele mai mari pierderi au fost raportate în 2012 în România, de 26 milioane euro, ºi Turcia, 14 milioane euro. Cu excepþia Slovaciei, toate diviziile est-europene ale BauMax au înregistrat pierderi. Compania nu a publicat încã rezultate pentru
anul trecut. Tot la finele acestei luni, bãncile creditoare ale BauMax, inclusiv Raiffeisen, Erste Group ºi Bank Austria, vor decide sacã aprobã un plan de restructurare pentru BauMax.
BauMax are 158 de magazine, din care aproape jumãtate în
Austria, iar restul în Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croaþia, România, Bulgaria ºi Turcia.

CFR Marfã face
disponibilizãri
Consiliul de Administraþie al CFR Marfã a început la finele lunii martie procedurile de disponibilizare a unui numãr de
2.500 de salariaþi, în conformitate cu angajamentele faþã de FMI, se aratã
într-un comunicat al Ministerului Transporturilor.
De asemenea, ca mãsuri
pentru reducerea arieratelor, pânã la sfârºitul lunii martie au fost compensate creanþele CET-urilor în suma
de 87,4 milioane lei, a fost casat ºi valorificat materialul
rulant ºi ieºit din exploatare, au fost încheiate contracte noi
ºi au încetat prestaþiile cãtre clienþii care au arierate la CFR
Marfã. În data de 18 martie 2014, CFR Cãlãtori a plãtit furnizorii de energie electricã ai CNCF CFR SA, diminuânduse astfel datoria cãtre companie. Disponibilizãrile nu îi vor
ocoli nici pe cei de la Regionala Craiova, de unde se pregãtesc sã plece acasã câteva sute.

Grupaj realizat de MARGA BULUGEAN
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GEORGE POPESCU

Un vlãstar de boierime olteanã
Ivit pe lume în anul naþionalizãrii ºi aparþinând unei familii þãrãneºti bântuite de sãrãcie,
întâile percepþii ºi reprezentãri pe care le-am
cãpãtat ºi conservat, în copilãrie ºi adolescenþã, despre istoria trecutã a satului natal, cu ordinea ei secularã, aveau sã fie în mod fatal cele
marcate ºi, în bunã parte, degradate de agresiva ideologizare bolºevicã. Într-o dihotomie
pauperã, simplistã ºi caricaturalã, lumea pe care
n-apucasem s-o cunosc se împãrþea în „rãi” (boieri ºi chiaburi, moºieri ºi burghezi, exploatatori
ºi spoliatori ai celor oropsiþi – în limba de lemn
a propagandei de atunci ºi de mai târziu) ºi
„buni” (þãranii, sãraci ºi sãrãciþi, harnici ºi cinstiþi, frumoºi ºi curajoºi, în fine, adevãraþii eroi
ai neamului).
ªi totuºi, în ciuda întregii maºinãrii puse la
lucru de un uriaº proces de bolºevizare, douã
confesiuni fãcute cu acea îngrijorare conspirativã a vremurilor m-au surprins ºi aveau sã
mã însoþeascã prin ani ca un fel de probã de
destin: al meu ºi al epocii pe care o strãbãteam
în cadenþa marºului triumfalist spre „cea mai
luminoasã epocã a þãrii ºi a omenirii” decretatã a fi cea a comunismului învingãtor. Prima
mãrturisire intrigantã mi-a fãcut-o, în câteva
reprize, bunicul patern ºi ea se referea la figura boierului Traian Nicolache (Nicolaescu, în
acte), cu doar câþiva ani mai tânãr decât el ºi
pe care, deci, îl cunoscuse destul de bine. Iar
ceea ce bunicul îmi relata contrazicea în mod
vãdit tot ceea ce se spunea în mod oficial.
Fusese, îmi relata bunicul, unul de-al lor: harnic, dãruit lucrãrii pãmântului ºi comunitãþii

sãteºti, înþelegãtor ºi generos cu cei aflaþi în
nevoi, orgolios de forþa cu care mânuia plugul ºi toate celelalte probe ale muncii câmpului, pânã acolo încât îºi incita consãtenii, duminica la chefurile din curtea boiereascã, la
distractive concursuri de rezistenþã: cine reuºea sã urce, pe scãrile conacului, un sac de 6
bãniþi cu cereale, era declarat învingãtor ºi
premiat cu un butoi de vin.
Cea de-a doua mãrturisire avea sã vinã din
partea bunicii materne ºi privea un alt detaliu,
a cãrui semnificaþie, nelipsitã de o simbolisticã de destin, mã urmãreºte ºi astãzi: era vorba
de bunicul meu matern, decedat, timpuriu, cu
câteva luni înainte de venirea mea pe lume ºi
care, foarte sãrac, refuzase, dint-o mândrie
insolitã, sã lucreze pãmânt în arendã de la
boierul Nicolache. ªi, într-un mod cu totul straniu, boierul nu doar cã îi purta picã, ci, dimpotrivã, ajunsese sã-l onoreze ca pe un egal al
sãu, invitându-l, duminica, la masã ca pe un
musafir de vazã. Era, am descifrat târziu, un fel
de a premia spiritul de independenþã. ªi de
mândrie.
Aceste douã amintiri-mãrturii au constituit
subiectul ºi pretextul unei relativ scurte, dar
intense ºi instructive, emoþionante întâlniri
colocviale pe care am avut-o, într-una din zilele trecute, cu ultimul moºtenitor al boierilor
Nicolaescu-Nicolache. N-am ºtiut de existenþa d-sale. Prilejul mi l-a oferit scriitorul ºi prietenul Ion Munteanu, autor al unei particulare
cãrþi evocatoare, în fazã de redactare, cu profil de monografie sociologicã, despre desti-

nul acestui ultim supravieþuitor al neamului
boieresc cu rãdãcini istorice olteneºti mergând
pânã la Mihai Viteazul.
Nãscut, la Craiova, în 1941, pe Horia Dinu
Nicolaescu n-aveam cum sã-l fi întâlnit nici în
satul meu natal ºi al strãbunilor sãi, GeorocuMare, nici în Bãnie, de unde fusese forþat sã
plece, împreunã cu familia, în 1948, dupã naþionalizare, la Bucureºti, beneficiind de generozitatea unui prieten al tatãlui.
Biografia sa e eclatantã, împrumutatã parcã unui roman mai curând din arealul marii literaturi sud-americane. Fiu al celebrului avocat Dinu Nicolaescu-Nicolache, apãrãtor al
lotului de comuniºti în procesul din 1934 de la
Craiova (din care fãceau parte Gheorghiu-Dej,
Ana Pauker ºi alþii1), actualul muzician, stabilit la München dupã un auto-exil legal, îmi apare, în relatãrile sale precipitate, strãbãtute de
o extraordinarã exactitate a detaliilor, ca un
personaj fabulos, acceptând doar un patetism
frust, al întâmplãrilor, altminteri de un dramatism uluitor. Mã uimeºte mai ales absenþa vreunor resentimente ºi a vreunui spirit de vendetã, substituite de o nobleþe, fireºte a revoltei, absolut legitime, dar nu împotriva unor
indivizi, ci a unei degradãri a timpului ºi a istoriei, cu tot ceea ce presupune aceasta.
Straniu, într-un parcurs biografic plin de
obstacole, de lipsuri ºi de suferinþe, materiale
dar mai ales morale, Horia Nicolaescu ajunge,
pe la mijlocul anilor ’aizeci, profitând de scurtul dezgheþ ideologic al societãþii româneºti,
sã organizeze, sã conducã, în calitate de diri-

1. Recompensã, urmare a oficiului de
apãrãtor al liderilor comuniºti, Dinu
Nicolache nu doar cã n-a avut, dar a ºi
îndurat consecinþe încã ºi mai dramatice.
Casa ºi acareturile din Craiova, situatã
undeva în spatele actualului stadion, deºi
scãpate de naþionalizare, i-au fost luate,
prin „poruncã” de… hingher, de pe o zi pe
alta, de cãtre ºeful securitãþii regionale de
la acea vreme, cel care, câþiva ani mai
târziu, îl va rãpi, la Bucureºti, de pe stradã,
fãrã vreo acoperire legalã ºi-l va reþine,
clandestin, în beciurile odiosului serviciu
securist, timp de trei zile, de unde avea sã
fie eliberat, la insistenþele soþiei, urmare a
intervenþiei lui Gheorghiu-Dej. Însã odatã
cu averea, i s-a luat irevocabil ºi dreptul de
a profesa, gest ce avea sã-i marcheze tot
restul anilor pe care i-a mai avut de trãit.
jor ºi solist, formaþii ºi orchestre de muzicã
(de divertisment dar mai ales de jazz, împãrtãºind bucurii ºi necazuri, evenimente ºi succese cu figuri remarcabile ale culturii noastre,
precum ªtefan Iordache, ªtefan Bãnicã, Gheorghe Dinicã, Aurelian Andreescu, Dan Spãtaru
ºi atâþia alþi faimoºi muzicieni.
N-are, cum spuneam, resentimente. S-a întors, dupã 1989, dar ºi mai înainte, petrecându-ºi concediile în þara pe care a continuat so iubeascã ca un bun român, aºa cum s-a considerat mereu, sã refacã ceva din moºtenirea
familiei. N-a prea reuºit, dar nu acuzã, ci doar
regretã. Oripilat doar, ca ºi noi, de persistenþa
unor tare nenorocite ale unui mental bizantin.
Însã ceea ce seduce cu adevãrat la acest român de viþã nobilã este bogãþia amintirilor, cultul memoriei strãbunilor, toate încorporate sub
spectrul unei nostalgii cu adevãrat magice.

„Beethoven” – concert Campania „Zâmbeºte România”
caritabil pentru susþinerea Elevii din Craiova beneficiazã de ore
de educaþie pentru igienã oralã
copiilor cu dizabilitãþi
Asociaþia pentru Copii cu Cerinþe Educative Speciale
(ACCES) va organiza joi, 10 aprilie a.c., începând cu ora 19.00,
concertul caritabil „Beethoven” oferit de Filarmonica „Oltenia”.

Evenimentul este dedicat strângerii de fonduri pentru înfiinþarea Centrului pentru educaþie ºi recuperare
medicalã “Andreea”, care oferã copiilor cu dizabilitãþi neuromotorii ºi
asociate dreptul la educaþie, integrare ºi acceptare socialã, terapii ºi recuperare medicalã. Fondurile adunaPentru a procura invitaþia de participare la eveniment sau pentru informaþii suplimentare puteþi apela
numerele de telefon 0766.63.81.36 ºi
0768.33.60.96 sau scrie la adresa de
e-mail acces--_romania@yahoo.com.

te vor fi folosite în acest an pentru proiectul de arhitecturã,
structurã ºi materiale de construcþii necesare Centrului pentru educaþie ºi recuperare medicalã “Andreea”.
«În calitate de pãrinþi ºi
membri fondatori activi în Asociaþia ACCES, avem dorinþa de a
susþine aceºti minunaþi copii în
lupta lor pentru viaþã. Prevenim
astfel excluderea ºi marginalizarea socialã prin programul de informare ºi facilitarea accesului la
educaþie derulat în ºcoli ºi anual
în Conferinþa naþionalã “Acces,
drepturi ºi responsabilitate socialã”, degradarea gravã a sãnãtãþii prin oferirea de recuperare
medicalã ºi terapii la Centrul de
recuperare obþinut prin parteneriatul FEFS, socializare ºi deprindere de viaþã independentã prin
programul de voluntariat desfãºurat împreunã cu Inspectoratul
ªcolar Dolj, Sala Polivalentã, Palatul
Copiilor, Decathlon, Liceul de Artã
din Craiova etc., prin activitãþi culturale ºi sportive», a precizat Adriana
Preda, preºedinte ACCES.
Persoanele care doresc sã susþinã cauza copiilor cu dizabilitãþi la
concertul caritabil “Beethoven” pot
lua parte la eveniment în baza invitaþiei prin achitarea unei contribuþii de
20 lei, donaþii, sponsorizãri, precum
ºi participarea la licitarea obiectelor
de artã create de copii prin parteneriatul cu Liceul de Artã din Craiova.
ALINA DRÃGHICI

Medicii dentiºti din Craiova viziteazã în aceastã perioadã aproximativ 1.000 de elevi din douã
ºcoli craiovene, „Traian” ºi „Elena Farago”,
pentru a le povesti acestora despre regulile de
Experþii le vor vorbi copiilor de
la clasele I – a IV-a despre necesitatea periajului dentar, frecvenþa ºi
tehnica acestuia, despre diferitele
tipuri de periuþe, despre nevoia
unei alimentaþii care sã conþinã
legume ºi fructe ºi mai puþin zahãr,
precum ºi despre beneficiile
vizitelor regulate la medicul dentist.
Acesta este cel de-al doilea an în
care „Zâmbeºte România” poposeºte în ºcolile din Craiova, dupã
ce, în 2013, alte câteva mii de elevi
au beneficiat de orele de igienã
oralã. Programul de informare în
ºcoli se desfãºoarã pentru al doilea
an în ºapte oraºe din þarã; astfel, ºi
în 2014 vor fi vizitaþi aproximativ
20.000 de elevi din Bucureºti, Iaºi,
Bacãu, Constanþa, Oradea, Braºov
ºi Cluj-Napoca, care vor primi
informaþii ºi seturi de îngrijire oralã
direct de la experþi.
„Cred cã aceastã campanie este
cel mai important efort din ultimii 25
de ani fãcut în România pentru

igienã oralã corectã ºi pentru a le oferi seturi
de îngrijire formate din pastã de dinþi ºi periuþã,
în cadrul campaniei „Zâmbeºte România”, implementatã de GlaxoSmithKline (GSK).

sãnãtatea oralã a
copiilor ºi a familiilor
lor. Am crezut ºi
cred în continuare
cu tãrie în aceastã
iniþiativã ºi o voi
sprijini dedicândumi timpul ºi cunoºtinþele pentru a
aduce o schimbare
în educaþia ºi
obiceiurile de igienã
ale tuturor românilor, care vor avea de
câºtigat în urma
acestei campanii.
Trebuie sã avem
încredere cã fiecare
dintre noi va putea sã zâmbeascã
fericit, sã fie sãnãtos ºi sã se
bucure de viaþa alãturi de cei
dragi”, a declarat doctorul
stomatolog craiovean Andrei Ilie.

Se premiazã creativitatea
Anul acesta, campania a

debutat cu o competiþie adresatã
copiilor din toatã þara, susþinutã
de Aquafresh. Competiþia
„Campionatul Naþional de Periaj”
va premia creativitatea ºi umorul
în modul în care copiii de pânã la
14 ani sau colegii dintr-o clasã
aratã cum îºi îngrijesc dinþii zi de
zi. Premiile sunt pe mãsurã: o
excursie la Disneyland Paris
împreunã cu familia (pentru
categoria „Familii”), respectiv 10
premii în valoare de 500 euro
(pentru categoria „ªcoalã”) pentru
dotarea claselor. Înscrierile se fac
în perioada 20 martie 2014 – 20
aprilie 2014 inclusiv, prin intermediul aplicaþiei de pe www.zambesteromania.ro sau pagina de
Facebook Zâmbeºte România.
ALINA DRÃGHICI

vineri, 4 aprilie 2014
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„Iubiţi muzica clasică!” – concerte educative
şi lecţii la Filarmonica „Oltenia”
Filarmonica „Oltenia” va organiza, în
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în perioada 7-11 aprilie, o
serie de concerte educative şi lecţii, sub
genericul „Iubiţi muzica clasică!”, în cadrul programului de activităţi extracurriculare şi extraşcolare „Şcoala altfel: Să
ştii mai multe, să fii mai bun!”. Elevii
craioveni vor putea lua parte atât la concertele „Beethoven for kids”, susţinute de

În cadrul concertelor „Beethoven for
kids”, Orchestra craioveană propune copiilor un scurt popas în universul muzicii
lui Ludwig van Beethoven (1770-1827),
unul dintre cei mai mari compozitori ai
tuturor timpurilor, supranumit „Titan al
Muzicii”. Beethoven ne-a lăsat o moştenire impresionantă: printre altele, 9 simfonii, 17 concerte, 32 de sonate pentru
pian, 5 concerte pentru pian şi orchestră, un concert pentru vioară şi orchestră, opera „Fidelio” şi numeroase uverturi. Dintre acestea, elevilor le vor fi prezentate 12 contradansuri, WoO 14 (selecţiuni); Romanţa nr. 2 în Fa major pentru vioară şi orchestră, op. 50; Simfonia
a VII-a în La major, op. 92 (selecţiuni).
La pupitrul dirijoral se va afla Constantin Grigore (care va face şi prezentarea
concertului), muzician cu studii în ţară,
apoi în Polonia, la Academia de Muzică
„Karol Lipinski”, actualmente dirijor permanent al Filarmonicii „Oltenia”. Invitat
este reputatul violonist Gabriel Croitoru, absolvent al cursurilor Universităţii

Naţionale de Muzică din Bucureşti, unde,
în 2006, şi-a obţinut şi titlul de doctor în
muzică şi unde, actualmente, este profesor de vioară. De asemenea, este solist
concertist al Filarmonicii
„Paul Constantinesc u”
din Ploieşti şi membru al
Cvartetului de Coarde
Transilvan din Cluj-Napoca. A cântat în peste
500 de concerte ca solist pe tot cuprinsul Europei şi Asiei, incluzând
colaborări de excepţie cu
numeroase orchestre. În
anul 2011 a câştigat pentru a doua oară concursul organizat de Muzeul
Naţional „George Enescu” şi Ministerul Culturii
pentru încredinţarea spre
folosinţă a viorii Guarnieri 1731 „Catedrala”,
c are i-a aparţinut lui
George Enescu.
De asemenea, ansamblul coral al Filarmonicii „Oltenia” îi invită pe copii la o
călătorie muzicală în fermecătoarea lume
a cântecelor şi dansurilor diferitelor popoare, în universul folclorului austriac,

Orchestra Simfonică (dirijor: Constantin Grigore ) şi de reputatul violonist
Gabriel Croitoru, cu a sa vioară Guarnieri 1731 „Catedrala”, care i-a aparţinut
lui George Enescu, cât şi la concertele
„People Songs” – Din cântecele popoarelor, susţinute de Corala Academică (dirijor: Manuela Enache). Fiecare reprezentaţie durează 50 de minute, iar un
bilet costă 5 lei.
ceh, spaniol, polonez, italian, ungar, slovac, rusesc, francez, românesc… „People Songs” – Din cântecele popoarelor
propune spre audiţie „Canzonetta Napolitană” de P.I. Ceaikovski; Patru cântece populare slov ace; Bourée de
J.S. Bach; Der Tanz de F.
Sc hubert; „Ciuleandra”
(prelucrare de Constantin
Rîpă); „Summertime” de
G. Gershw in.
În rol de dirijor şi, totodată, prezentator al concertului – Manuela Enache,
abs olventă a Universităţii
Naţionale de Muzic ă din
Bucureşti, specializarea Dirijat cor academic, urmând
în paralel şi modulul instrumental de vioară. În perioada 2008-2009 a fost membră a Corului Patriarhiei Române, iar în 2009-2010 a
beneficiat de o bursă de studii, perfecţionându-se în cadrul Birmingham Conservatoire din Marea Britanie.
În prezent, este maestru de cor al Filarmonicii „Oltenia” şi profesor la Liceul de
Arte „Marin Sorescu” din Craiova.

Cristian Tudor Popescu vorbeşte la Craiova
despre „epopeea cinematografică românească”
Invitatul lunii aprilie la „Întâlnirile SpectActor” – manifestare iniţiată încă din anul 2009 de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova – este jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Acesta
va susţine mâine, 6 aprilie, de la ora 11.00, în Sala „Ion D.
Sîrbu” a instituţiei, conferinţa intitulată „Mit şi minciună. Epopeea naţională în cinematografia românească”.
Conferinţa îşi propune să observe modul în care s-a conturat ceea ce s-a numit „epopeea cinematografică românească”,
în încercarea de a marca noua doctrină a independenţei faţă de
Moscova. Astfel, apreciază autorul, «„Tudor” (1963) inaugurează superproducţiile cu subiect din istoria românilor, pe care
regimul Dej se ferise a le promova în deceniul al şaselea. Urmează „Pădurea spânzuraţilor” (1965), „Neamul Şoimăreştilor” (1965), „Dacii” (1967) şi „Columna” (1968), filme care

marchează noua doctrină a independenţei faţă de Moscova, precum şi
lansarea naţional-comunismului
care, sprijinit pe protocronism, va
caracteriza epoca Ceauşescu. Coproducţiile cu firme din state capitaliste, „Codin”, „Dacii”, „Steaua fără nume”, „Columna”, „Serbările galante”, „Şapte băieţi şi o
ştrengăriţă”, „B ătălia pentru
Roma” reprezintă atât afaceri prin care sunt utilizate la capacitate
studiourile Buftea şi se câştigă valută la buget, cât şi gesturi de
independenţă ale conducerii de la Bucureşti faţă de integrarea culturală a lagărului socialist sub semnul Moscovei».

Zilele Bibliotecii Municipale „Petre Anghel” din Băileşti

În perioada 7-12 aprilie, la Biblioteca
Municipală „Petre Anghel” din Băileşti se
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va desfăşura o suită de manifestări
dedicate împlinirii a 88 de ani de la
înfiinţarea instituţiei. Deschiderea
oficială va avea loc luni, 7 aprilie,
ora 10.00, când, în cadrul Clubului
Seniorilor, vor fi comemoraţi actorulAmza Pellea (83 de ani de la naştere) şi interpretul Gică Petrescu (99
de ani de la naştere) şi va fi sărbătorită Ziua Mondială a Sănătăţii.
Cea de-a XII-a ediţie a Zilelor
Bibliotecii va continua marţi, 8 aprilie, cu lansarea cărţii „Destine şi
fapte” semnată de Petre GigeaGorun, iar miercuri, 9 aprilie, cu
vernisajul expoziţiei-concurs „Semne de
carte” şi expoziţiei de desene cu tema

„Prietena mea, cartea”. Joi, 10 aprilie,
ora 12.00, instituţia băileşteană îl va avea
invitat de onoare pe prof. univ. dr. Florea
Firan, care va vorbi despre „Scriitori din
Oltenia şi Scrisul Românesc”, şi va primi
vizita elevilor de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din localitate, care vor prezenta un moment artistic.
Programul Zilelor Bibliotecii mai cuprinde participarea la Festivalul Internaţional „Lada de zestre” de la Ghidici (11
aprilie), „Întâlnire interculturală românoitaliană” în prezentarea prof. Mara Chiriţescu şi un program literar-artistic susţinut de copii din municipiul Calafat, coordonator fiind bibliotecar Marinela Carauleanu (12 aprilie).

„Eu sunt Shakespeare” –
premieră absolută, astăseară, la Teatrul „Colibri”
Publicul craiovean
este invitat de Teatrul
pentru Copii şi Tineret „Colibri” astă-seară, ora 18.00, la premiera spec tacolului
„Eu sunt Shakespeare”, de Alina Nelega,
în regia lui Gavril Cadariu, cu scenografia
semnată Oana Micu
(costume, păpuşi) şi
Tiberiu Toitan (decoruri). Clipele de magie, de fantastic, pline de culoare şi umor sunt aduse
în scenă de actorii Alla Cebotari, Cosmin Dolea,
Oana Stancu, Mugur Prisăcaru, Daniel Mirea, Emanuel Popescu, Ionica Dobrescu, Rodica Prisăcaru, Adriana Ioncu şi Alis Ianoş.
Pentru mâine, 6 aprilie, de la ora 11.00, Teatrul
„Colibri” are pregătită pentru copii „Invitaţie la
joacă”, reprezentaţie interactivă, sub semnul veseliei, cu celebrul Zdreanţă, de şi în regia Alexandrei Davidescu. Scenografia spectacolului este o
creaţie a maestrului Eustaţiu Gregorian, iar coloana sonoră este realizată de Alin Macovei-Moraru.
Din distribuţie fac parte actorii Iulia Cârstea, Daniel Mirea şi Alis Ianoş.

„Sărbătoarea Paştelui,
în creaţia copiilor”
Copiii Centrului
social multifuncţional „Best Life” pentru copiii dezavantajaţi social, al Arhiepiscopiei Craiovei,
vor primi marţi, 8
aprilie, vizita a 30 de
elevi de la Liceul de
Artă „Marin Sorescu” (însoţiţi de prof. Marilena Bunget ş i Livia
Miloş), în cadrul săptămânii „Şcoala altfel”. Elevii
vor participa la activitatea „Sărbătoarea Paştelui,
în creaţia copiilor”, care va consta în mai multe
ateliere de lucru. Cu acest prilej, beneficiarii Centrului social vor recita poezii, vor lectura legende
specifice acestei perioade şi vor confecţiona felicitări şi alte ornamente decorative de Paşti. „Ne
bucurăm că avem prilejul să-i întâlnim pe elevii
Liceului de Artă din Craiova şi sperăm să avem o
colaborare frumoasă în continuare, pentru că sunt
elevi talentaţi, cu care societatea se mândreşte.
Copiii Centrului social sunt dornici să îi întâlnească şi cu siguranţă vor lega prietenii”, a precizat
Adelina Dima, psiholog în cadrul Centrului social
„Best Life”.

Cultura şi tradiţiile
romilor, promovate în
programul „Şcoala altfel”
B ib li o t e c a
Judeţeană „Alexandru şi Aristia Am an ” va
organiza luni, 7
ap rilie,
o ra
12.00, în c adrul
Secţiei „Adrian
Pă un es c u ”, o
manifestare dedicată Zilei Internaţionale a Rromilor. Şi-au
anunţat partic iparea elevi de lic eu de la Colegiul National „Fraţii Buzeş ti” , îns oţiţi de
prof. Claudia Balaci şi Steliana Gec ala, şi elevi
din clasa a VIII-a de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanes cu”, coordonaţi de prof. T raudia Chiripuş . Evenimentul se îns crie în seria
ac tivităţilor din s ăptămâna „Şc oala altfel”, promovând integrarea minorităţilor şi respec tul faţa
de c ultura şi tradiţiile lor.
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24 de tineri fermieri din sudul judeþului
au învaþat sã facã agriculturã modernã
24 de tineri fermieri din cele 15 localitãþi care compun Grupul de Acþiune Localã (G.A.L.) Sudolt – respectiv comunele Afumaþi, Bârca, Bistreþ, Catane, Cârna, Gângiova, Gighera, Giurgiþa, Goicea,
Mãceºu de Jos, Mãceºu de Sus, Sadova,
Urzicuþa ºi oraºul Dãbuleni, din Dolj, alãturi de comuna ªtefan cel Mare din Olt –
au avut ocazia sã afle ultimele noutãþi
în materie de management agricol, agriculturã ecologicã ºi irigarea culturilor,
predate de cadre didactice de la Facultatea de Agriculturã ºi Horticulturã din

Craiova. Cursurile s-au derulat prin intermediul proiectului „Creºterea competitivitãþii în domeniul agricol în G.A.L.
Sudolt”, finanþat prin Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã (PNDR), Axa 4
Leader, implementat de firma Neiriama
Training Solutions SRL din Craiova. Conferinþa de finalizare a proiectului, care
a avut loc la Liceul Teoretic „Adrian Pãunescu” din comuna Bârca, în prezenþa
unora dintre cursanþi, a fost un bun prilej de prezentare a rezultatelor concrete ale acestui demers.

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

Cioboatã Ionela Izabela
(foto), din comuna Cârna, este
unul dintre cei 24 de cursanþi pe
care i-am întâlnit la conferinþa de
încheiere a proiectului. Ne-a povestit încântatã cã imediat ce a aflat
de derularea acestor cursuri s-a ºi

înscris, împreunã cu soþul, Lucian
Nicu Cioboatã, preot în comuna
Cârna - dupã cum ne-a mãrturisit
- dornici sã înveþe cum poþi face o
agriculturã modernã, pe baze ºtiinþifice. „Împreunã cu soþul, avem o
mini-fermã în localitatea Cârna,

O parte a cursanþilor, împreunã cu profesorii

SC Neiriama Taining Solutions SRL este o societate româneasca înfiinþatã în anul 2011, ce are ca principal domeniu de
activitate organizarea de cursuri de formare profesionalã, atât
în domeniul public, cât ºi privat. Pânã în prezent, firma a oferit
servicii de formare profesionalã pentru un numar de peste 1.500
persoane. Toþi lectorii cu care colaboreazã au o bogatã experienþã în domeniile de formare, sunt autorizaþi A.N.C. ºi participã
la rândul lor la programe de perfecþionare continuã, pentru a
asigura participanþilor la cursuri accesul la cele mai noi ºi competitive soluþii ºi informaþii din aria de expertizã.

mai exact 3 ha de teren, pe care
acum avem cultivatã lucernã, dar
vrem sã o transformãm în fermã
pomicolã. De fapt, soþul vrea sã
facã o livadã de cireºi, iar eu sã
înfiinþez o plantaþie de trandafiri,
din care sã fac dulceaþã. Eu fac
dulceaþã de trandafiri ºi acum, însã
în cantitãþi mici ºi doar pentru consumul familiei. M-am gândit însã
sã transform acest hobby al meu
într-o micã afacere, în sensul de a
face dulceaþã de trandafiri ºi a o
comercializa. Tot prin intermediul
G.A.L. Sudolt va fi depus un proiect pentru promovarea produselor locale, care urmeazã sã fie vândute în portul Calafat. Acolo intenþionez sã vând ºi eu dulceaþa de
trandafiri. Va fi un produs natural,
sutã la sutã bio ºi sunt convinsã cã
va avea foarte mare cãutare. Cu
ajutorul soþului am ºi plantat trandafirii ºi sper ca dupã doi ani de
zile sã-mi vãd visul realizat”, a declarat Cioboatã Ionela Izabela.

Soþia interesatã
de irigaþii,
soþul de pomiculturã
Am întrebat-o dacã i s-a pãrut
cã aceste cursuri ar ajuta-o în vreun fel în ceea ce ºi-a propus ºi
ne-a rãspuns cã e convinsã cã da.
„Eu am terminat chiar Facultatea
de Agriculturã ºi Horticulturã din
Craiova ºi aveam idee de principalele noþiuni ce þin de agriculturã, însã trebuie sã recunosc cã
multe din lucrurile învãþate aici au
fost noi ºi pentru mine. Spre
exemplu, nu ºtiam nimic despre
irigaþii ºi am fost foarte atentã la
ceea ce s-a predat, iar soþul a fost
cel mai mult interesat de plantarea ºi întreþinerea pomilor”, a încheiat Cioboatã Ionela Izabela.
Asemenea ei, ºi Andrei Constantina s-a înscris la cursurile organizate de firma Neiriama Training Solutions SRL ºi spune cã
nu-i pare rãu. „Am, împreunã cu
soþul, o fermã în comuna Cârna.
Avem mai multe animale – 6 porci,
10 oi ºi 100 de pãsãri – ºi 8 hectare de teren. Mi s-au pãrut foarte interesante lucrurile predate de
domnii profesori, pentru cã noi
suntem obiºnuiþi sã facem agriculturã aºa cum ne-au învãþat pãrinþii ºi bunicii noºtri, dar e nevoie sã cunoaºtem câte ceva ºi din
tehnicile moderne ºi ºtiinþifice”, a
mãrturisit Andrei Constantina.

Grupul de Acþiune Localã (G.A.L.) Sudolt este o organizaþie
neguvernamentalã înfiinþatã încã din anul 2008, care are drept
scop atragerea de fonduri nerambursabile pentru localitãþile din
Valea Dunãrii. Aºa cum am menþionat deja, este formatã din 15
localitãþi – 13 comune ºi un oraº, Dãbuleni, din Dolj, ºi o comunã
din Olt ºi este condusã încã de la înfiinþare de Vali Mitricã.

15 întâlniri
în tot atâtea localitãþi

„Pentru ca oamenii sã afle de
aceste cursuri pe care noi le-am
organizat am avut 15 întâlniri, câte
una în fiecare comunã componentã
a G.A.L. Sudolt. Cu aceste ocazii
le-am explicat celor interesaþi de ce
sunt utile informaþiile pe care le furnizãm prin intermediul cursurilor
dacã vrei sã-þi deschizi o afacere
în domeniul agricol ori sã-þi creºti
afacerea. Este vorba despre dezvoltarea competenþelor antreprenoriale ºi manageriale, spus pe scurt”,
a explicat managerul de proiect
Cristina Neicu. Referitor la modul
cum au fost selectaþi cei 24 de
cursanþi, aceasta a explicat cã s-a
þinut cont de suprafaþa de teren pe
care o gestioneazã ºi de domiciliu,
care trebuia sã fie musai într-una
din cele 15 localitãþi cãrora li se
adreseazã proiectul.

Toatã finanþarea
proiectului a fost
asiguratã prin PNDR

Cursurile au avut o duratã de 10

zile – din care 5 zile teorie ºi 5 zile
practicã. „Pregãtirea practicã s-a
desfãºurat în ferme agricole care
îºi susþin activitatea pe baza metodelor prezentate în partea teoreticã.
Ea a fost structuratã în cinci module, iar fiecare cursant le-a parcurs individual cu câte un formator
de practicã specializat”, potrivit
managerului de proiect Cristina
Neicu. Prin intermediul cursurilor
tinerii fermieri au aflat informaþii
despre managementul agricol ºi
dezvoltarea durabilã – inclusiv despre reconsiderarea rolului cooperaþiei în agriculturã, despre agricultura ecologicã ºi protecþia mediului, despre amenajarea teritoriului
agricol – gruparea culturilor pe categorii de folosinþã, delimitarea ºi
comasarea perimetrului aferent,
despre irigarea culturilor ºi întreþinerea lor în condiþii de secetã ºi, nu
în ultimul rând, despre importanþa
accesãrii fondurile europene.
Valoarea totalã a proiectului
„Creºterea competitivitãþii în domeniul agricol în G.A.L. Sudolt” este
de 86.170 lei, suma fiind asiguratã
în proporþie de 100% prin PNDR.

O orã de practicã
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Rusia avertizeazã România pentru declaraþii
„antiruse” ale preºedintelui Bãsescu
Rusia a avertizat, ieri, România, pe tema
unor declaraþii „antiruse” ale preºedintelui
Traian Bãsescu în legãturã cu criza din
Ucraina, Moscova subliniind cã o deteriorare a relaþiilor nu este în folosul nici uneia
dintre cele douã pãrþi. „Rusia a observat o
serie de noi declaraþii antiruse ale preºedintelui Traian Bãsescu”, afirmã Ministerul
rus de Externe, într-un comunicat. „Liderul român a acuzat Rusia de comiterea unei
«agresiuni împotriva Ucrainei» la ceremoniile de aniversare a 10 ani de la intrarea
României în NATO”, explicã ministerul,
adaugând cã ºeful diplomaþiei române, Titus Corlãþean, nu a respins aceastã declaraþie. „Se poate ghici în spatele acestor atacuri intenþia clarã a Bucureºtiului de a ignora
adevãratele cauze ale crizei din Ucraina”, a
adãugat diplomaþia rusã. „Aceastã retoricã
antirusã la nivelul conducerii statului român
(...) nu este în interesul nimãnui”, mai aratã comunicatul Ministerului rus de Externe. România a denunþat, în martie, „agresiunea” rusã în Crimeea ºi referendumul

„ilegal” care a condus la anexarea peninsulei ucrainene de cãtre Rusia. Preºedintele Traian Bãsescu a pledat pentru „re-

poziþionarea” forþelor NATO în Europa.
Pe de altã parte, potrivit vicepremierului
ucrainean Vitali Iarema, mii de militari ruºi
sunt staþionaþi la frontiera dintre regiunea separatistã Transnistria ºi Ucraina, acesta precizând cã serviciile secrete ruse au intensificat activitãþile de spionaj din Transnistria,
informeazã Fox News. „Potrivit informaþiilor noastre, între 10.000 ºi 15.000 de militari ruºi rãmân staþionaþi la frontierele Ucrainei, pe diferite segmente”, a declarat Vitali
Iarema. O mare parte a militarilor ruºi au
fost desfãºuraþi de-a lungul frontierei Ucrainei cu regiunea separatistã Transnistria, precizeazã vicepremierul ucrainean. Serviciile
secrete ruse sunt foarte active în Transnistria, adaugã acesta, dezvãluind cã autoritãþile ucrainene au arestat recent un agent
al Serviciului federal rus de securitate
(FSB). Iarema a negat cã autoritãþile proruse din Crimeea au permis plecarea militarilor ucraineni, afirmând cã aproximativ
400 de militari ucraineni rãmân blocaþi în
unitãþi în regiunea anexatã de Rusia.

Ucraina vrea sã importe urgent
gaze naturale din Occident
Ucraina poartã discuþii de urgenþã cu statele europene vecine
cu privire la posibilitatea de a importa gaze naturale din Occident,
a declarat, ieri, premierul ucrainean
Arseni Iaþeniuk, transmite Reuters.
Asigurarea aprovizionãrii cu gaze
naturale a devenit o problemã urgentã pentru Ucraina dupã ce, în
ultima sãptãmânã, Moscova a majorat de douã ori preþul gazelor naturale livrate Kievului, pânã la 485
dolari pentru 1.000 de metri cubi,
majorãri care, potrivit lui Iaþeniuk,
au avut o motivaþie politicã. „Purtãm discuþii de urgenþã cu parte-

nerii noºtri europeni. O modalitate
pentru a rezolva problema este sã
primim gaze naturale în sistem invers din þãrile UE”, a spus premierul, precizând cã principalele þãri
candidate pentru importuri sunt
Slovacia, Ungaria ºi Polonia. „Din
punct de vedere tehnic, ideea inversãrii fluxurilor de gaze nu pune
probleme ºi sperãm ca partenerii
noºtri europeni sã ia decizia corectã. Dacã vom primi gaze în sistem
invers, preþul plãtit va fi cu 150 de
dolari pe mia de metri cubi mai mic
decât cel plãtit pentru gazul natural rusesc”, a apreciat Iaþeniuk.

Premierul turc îºi confirmã interesul pentru
o candidaturã în alegerile prezidenþiale din august

Premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, a confirmat, ieri, cã
este interesat sã candideze în
alegerile prezidenþiale din august, reafirmând cã susþine regula partidului sãu care-l obligã

sã pãrãseascã funcþia de ºef al
Guvernului dupã alegerile legislative din 2015. „Susþin regula
cu privire la maximum trei mandate”, a declarat Erdogan pentru presã, înaintea unei vizite

oficiale în Azerbaidjan. Statutul Partidului Justiþie ºi
Dezvoltare (AKP) interzice
aleºilor sã exercite mai mult
de trei mandate succesive.
Totuºi, ºeful Guvernului a
apreciat ca prematurã orice
decizie cu privire la o eventualã candidaturã a sa la preºedinþie. „Sunt de acord cu
preºedintele (Abdullah Gül).
Vom lua o decizie dupã ce
vom discuta împreunã”, a
spus el. Scrutinul prezidenþial se va desfãºura pentru
prima datã cu sufragiu universal direct, pe 10 ºi 24 august.
În pofida acuzaþiilor grave de
corupþie formulate la adresa sa
ºi a regimului, Erdogan a obþinut o victorie detaºatã în alegerile municipale, duminicã, con-

firmându-ºi astfel regimul, instalat în 2003. În „bãtãlia” cu justiþia însã, Erdogan a pierdut, un
tribunal de la Ankara dispunând
ieri anularea mãsurii interzicerii
reþelei de partajare de înregistrãri
video You Tube, decretatã sãptãmâna trecutã de cãtre Guvernul turc, dupã difuzarea difuzarea unei înregistrãri de tip pirat în care oficiali turci vorbeau
despre planuri de intervenþie
militarã în Siria, scrie presa turcã. Aceastã hotãrâre, care poate fi atacatã în apel, intervine
dupã anularea, joi, ºi a mãsurii
interzicerii reþelei de microblogging Twitter, în Turcia, în
urma unei decizii a celei mai
înalte instanþe judiciare din
þarã, care a considerat mãsura
contrarã libertãþii de exprimare.

Speranþe minime
de descoperire
a cutiilor negre
ale Boeingului
777
O navã echipatã cu un
dispozitiv de detectare a
cutiilor negre a ajuns ieri
în zona de cãutare a avionului Boeing 777 al Malaysia Airlines, dispãrut pe 8
martie la sud de Oceanul
Indian, în condiþiile în
care baliza mai are doar
câteva zile pentru emiterea
semnalelor. Nava australianã Ocean Shield, care a
plecat luni searã din Perth,
este echipatã cu o sondã de
35 de kilograme ataºatã la
capãtul unui cablu, pentru
a capta semnalele acustice
transmise de cutiile negre.
„În cel mai bun caz, baliza
cutiilor negre rezistã
aproape o lunã înainte de a
înceta sã emitã semnalele.
Ne aflãm foarte aproape de
acel moment”, a declarat
Angus Houston, ºeful
centrului de coordonare a
cãutãrilor care se desfãºoarã în largul Australiei,
cu participarea unor echipe
din opt þãri. În acelaºi
timp, 14 avioane se aflau,
ieri, în continuare în
misiune, încercând sã
descopere eventuale fragmente aparþinând avionului
Boeing 777, în condiþiile
în care nici un obiect nu a
fost descoperit pânã în
prezent. Imagini furnizate
de sateliþi au surprins
sãptãmâna trecutã sute de
obiecte plutind, însã ulterior s-a aflat cã nici unul
nu aparþinea avionului
dispãrut. Nava australianã
transportã la bord o dronã
submarinã, care poate
studia fundul Oceanului.
Cãutãrile se anunþã însã de
duratã ºi dificile, în contextul în care zona este
vastã, iar sonarul american
este necesar sã fie tractat
cu viteza de cinci kilometri
pe orã, pentru a putea
detecta semnale. Între
timp, liderul opoziþiei din
Malayezia, Anwar Ibrahim,
a acuzat Guvernul cã
ascunde informaþii privind
zborul MH370, afirmând cã
radarul malayezian ar fi
trebuit sã detecteze orice
schimbare de traseu. El a
apreciat drept „inacceptabil ºi imposibil de crezut”
ca avionul sã traverseze
„cel puþin patru” provincii
malayeziene fãrã sã fie
detectat. „Cred cã Guvernul ºtie mai mult despre
acest lucru”, a adãugat el,
într-un interviu pentru
cotidianul britanic „Daily
Telegraph”.
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JOI - 10 aprilie
TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã
09:45 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã
10:25 KILE te omoarã cu zile!
10:30 Biziday
11:20 Lumea modei
11:30 Exclusiv în România
12:20 Opinii fiscale
12:30 Tribuna partidelor
parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:50 Zeul rãzboiului
17:30 Zeul rãzboiului
18:10 Lozul cel mare
18:45 Clubul celor care
muncesc în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care
muncesc în România
21:10 Joi la 9
22:30 Biziday
23:20 Lumea modei
23:30 Maºini, teste ºi verdicte
00:00 Uimitorul Jake
00:30 37°C
01:20 Andonevralgicul de
sâmbãtã
01:45 În grãdina Danei
03:10 Sport
04:15 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
10:45 Secretul lui Nemesis (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Vulcanul din mlaºtinã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
21:30 Altã sãptãmânã nebunã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia
minciunii
00:00 Spion pe cont propriu
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:00 Dupã 20 de ani (R)
03:30 Spion pe cont propriu (R)
04:30 Lie to me - Psihologia
minciunii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei

ACASÃ

03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Drumul succesului (R)
08:00 Legendele palatului: doi
bãrbaþi pentru o soartã
09:10 Documentar 360° - GEO:
Toscana - Carierele de marmurã
(R)
10:10 Academicienii (R)
11:10 De la Dinescu... citire! (R)
12:30 Festivalul Naþional de
Teatru - Ediþia 2013 (R)
13:00 Vara magicã
14:00 Pescar hoinar (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 D'ale lu' Miticã (R)
15:50 5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea
mea
18:00 Telejurnal
19:00 Documentar 360° - GEO:
Atacama - viaþa în pustiu
20:10 Destry
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 În umbra legii
01:00 Vara magicã (R)
02:00 Om cu carte (R)
02:50 Televiziunea, dragostea
mea (R)

HBO
7:55 Hannah face legea
9:20 Aºa se scrie istoria
11:00 Mike Tyson: Partea mea
de adevãr
12:25 Formidabilul 2
13:55 Cimpanzeul
15:15 Îndrãgostiþi
16:50 Bãi, care mi-ai ºutit
maºina?
18:15 Hoþul de cuvinte
20:00 Cavalerul negru:
Legenda renaºte
22:40 Martorul
23:30 Lupta cu valurile
1:20 Camarazi de rãzboi
2:20 Dacã aº fi... tu?

07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Chemarea inimii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O nouã viaþã (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 O nouã viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Engaged & Underage
00:00 O nouã viaþã (R)
01:00 Regina (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
03:15 Cancan.ro (R)
03:45 Engaged & Underage (R)
04:15 Regina
05:30 O nouã viaþã (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

PRO CINEMA
08:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)
09:00 Dragoste neîmpãrtãºitã
(R)
10:00 Aventurile lui Jackie Chan
10:30 Gossip Girl: Intrigi la New
York (R)
11:30 Smallville (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Lumea Pro Cinema
14:30 Zoom în 10
14:45 Dragoste neîmpãrtãºitã
15:45 Gossip Girl: Intrigi la New
York
16:45 La bloc (R)
17:45 Prietenii tãi (R)
18:45 Smallville
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Dupã impact
00:00 Dispãruþi
01:00 Gemini Division
01:45 Dupã impact (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Special "Bucuraþi-vã de
fotbal!"
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special "Bucuraþi-vã de
fotbal!"
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV:
WrestleMania 29 Special
01:00 ªtiri Sport.ro
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programe TV

11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Cartea groazei

06:00 Observator

PRIMA TV
07:00 Neam trezit!
10:00 Teleshopping
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
11:30 Ce gândesc femeile
(R)
12:00 Teleshopping
12:30 Cafeneaua Dilema
Veche (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Casa: construcþie ºi
design (R)
14:30 Râzi ºi câºtigi (R)
15:00 Click! (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
16:30 Ce gândesc femeile
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Râzi ºi câºtigi (R)
01:00 Trãsniþi din NATO (R)
03:30 ªtirile Prima TV (R)
04:30 Click! (R)
05:30 Frumoasa Ceci
06:00 Click! Poftã bunã! (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

KANAL D
08:00 Campionul
08:30 Vacanþã ºi terapie (R)
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:45 Vacanþã ºi terapie
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Vreau sã mã mãrit
02:30 WOWBiz (R)
04:15 Teo Show (R)
06:00 Poveste de familie



PANORAMIC
CINEMATOGRAFIC

Filmele din perioada 4.04 - 10.04.2014
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CINEMA PATRIA
CÃPITANUL AMERICA:
RÃZBOINICUL IERNII
4 - 6 Aprilie 2014
“TINKER BELL: Clopoþica ºi Zana Pirat”
3D
Orele: 12:00; 14:00
“CAPITANULAMERICA: Razboinicul
iernii” 3D Orele: 16; 18,45; 21,30
7 - 8 Aprilie 2014
“TINKER BELL: Clopotica si Zana Pirat”
3D
Ora: 14
“CAPITANULAMERICA: Razboinicul
iernii” 3D Orele: 16; 18,45; 21,30
9 Aprilie 2014
“TINKER BELL: Clopotica si Zana Pirat”
3D
Ora: 14
“RIO 2” 3D -Avanpremiera
Ora: 16,00
“CAPITANULAMERICA: Razboinicul
iernii” 3D Orele: 18,45; 21,30
10 Aprilie 2014
“ RIO 2” 3D -Avanpremiera
Ora: 14,00
“CAPITANULAMERICA: Razboinicul
iernii” 3D Orele: 16; 18,45; 21,30

CINEMA MODERN
MAREA AVENTURÃ LEGO
Ruleazã la ora:
12:00; 14:00; 16:00
Gen film:Acþiune,
Animaþie, Comedie
Regizor:Phil Lord,
Christopher Miller,
Chris McKay

Closer to the
Moon
Ruleazã la orele:
18:00; 20:00
Gen film: Comedie, Dramã
Regizor:
Nae Caranfil
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

CONVOCARE. Roger Theodor
Jaeger, în calitate de administrator unic al S.C. R/J IMPORT BUCUREªTI SA (persoanã juridicã
românã), cu sediul în Bucureºti,
sector 3, strada Mircea Vodã nr.
44, bloc M 17, etaj 7, camera 704,
înmatriculatã în registrul comerþului cu nr. J40/10070/1997, CUI RO
10028874, convoacã Adunarea
Generalã Extraordinarã a acþionarilor societãþii pentru data de
15.05.2014 ora 10.00, în Elveþia,
Kappelistrasse 45, 8704 Herrliberg, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Prelungirea mandatului administratorului unic cu 4 (patru) ani.
2. Prelungirea mandatului comisiei de cenzori si cenzorilor supleanti ai Societatii cu 3 (trei) ani.
3. Modificarea si actualizarea Actului Constitutiv (Contractul de
Societate si Statutul Societatii) in
conformitate cu ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare
dupa cum urmeaza: “In Contractul
de Societate, in cuprinsul art. 4 lit.
b) se modifica ultimul alineat, astfel: -Administratorul unic are mandat pentru reprezentarea Societatii pina la data de 4.07.2017. In Statutul Societatii, in cuprinsul Capitolului III, se modifica ultimul alineat,
astfel: - Administratorul unic are
mandat pentru reprezentarea Societatii pina la data de 4.07.2017.”
In cazul în care la data menþionatã
nu se întruneºte cvorumul se convoacã ºi se fixeazã, în temeiul art.
118 din Legea nr. 31/1990 republicatã, cea de-a doua adunare generalã extraordinarã pentru data de
16.05.2014 ora 10.00, în acelaºi loc,
cu aceeaºi ordine de zi.

Compania de Apa Oltenia SA,
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere sisteme de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv bransamente si racorduri in judetul Dolj”,
propus a fi amplasat in urmatoarele localitati:Craiova, Malu
Mare sat Preajba zona I si II
Selgros si Calafat satul Basarabi – Golenti. Informatiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, zilnic intre orele 9-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Craiova,
str. Petru Rares, nr. 1.
SC ROMCIM IMPEX SRL, CUI
15230580, ANUNTA PUBLICUL
INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE EMITERE
A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL CONSTRUIRE BIROURI, IMPREJMUIRE
TEREN, FOSA SEPTICA, AMPLASARE SILOZ AGREGATE
SI STATIE BETOANE PROPUS
A FI AMPLASAT IN CALAFAT
T5 P22 JUD. DOLJ. INFORMATIILE PRIVIND PROIECTUL
PROPUS POT FI CONSULTATE LA SEDIUL A.P.M. DOLJ,
STR. PETRU RARES NR. 1 SI
LA SEDIUL SC ROMCIM IMPEX
SRL, STR. EROILOR NR. 75 75A, BAILESTI, JUD. DOLJ, IN
ZILELE DE L – V ORELE 9 – 14.
OBSERVATIILE PUBLICULUI
SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL A.P.M. DOLJ, STR. PETRU
RARES NR. 1.

Consiliul Local al comunei
Pleniþa, judeþul Dolj, scoate la
licitaþie în vederea închirierii
spaþiu comercial în suprafaþã
de 15,4 mp, situat în Piaþa
Agroalimentarã. Preþul de
pornire la licitaþie: 3 lei/mp/
lunã. Data þinerii licitaþiei:
24.04.2014, ora 12.00 la sediul
primãriei. Termenul limitã
pentru depunerea ofertelor:
23.04.2014, ora 12.00. Condiþiile de participare la licitaþie
sunt afiºate la sediul primãriei. Relaþii suplimentare la
sediul primãriei sau la telefon:
0251/368.189.
PRIMÃRIA ÞICLENI a depus
documentaþiile pentru obþinerea Avizului de Gospodãrire Ape la investiþia: FORAJ
ªI REÞEA DE ALIMENTARE
CU APÃ.
Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.

Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseaua
Bãlceºti nr
nr.. 54, vinde:
sãmânþã de porumb
Olt ºi F 376, floarea
soarelui Favorit ºi
Performer
Performer,, lucernã,
orzoaicã ºi ovãz la
cele mai mici preþuri.
Informaþii suplimentare
la telefon: 0251 / 468.159;
0765 / 233.013.
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Primãria orasului Bechet, titular al proiectului ”CONSTRUCÞIE DRUM CENTURÃ ªI STRÃZI LOCALE IN VEDEREA FLUIDIZÃRII TRAFICULUI TRANSFRONTALIER
IN ORAªUL BECHET, ROMANIA”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj, pentru proiectul propus a fi amplasat în strãzile Viilor, Vitu Popescu, Buzeºti (care reprezintã drumul de centurã ), str. Tudor Vladimirescu ºi b-dul Independenþei, oraº Bechet, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-V, între orele
9-14, precum ºi la urmatoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înaita comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încaadrare (în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ) pânã la data de 7.04.2014.
ANIVERSÃRI
D-lui Fulgericã la zi aniversarã îi dorim multã sãnãtate, fericire, spor în afaceri
alãturi de familie. “La mulþi
Ani”. Prietenii.

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
garanþie. Telefon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut reparaþii canapele, fotolii, colþare.
Calitate ºi seriozitate. Telefon:
0351/416.198; 0768/623.964.

Particular vând apartament 2
camere decomandate Brazdã. Telefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 camere lângã Kaufland Craiova. Telefon:
0723/692.884; 0722/151.452.
Particular vând apartament 2
camere, etj 2/4, zona Lãpuº,
în spatele Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Telefon:
0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere
zona 1 Mai cu îmbunãtãþiri.
Telefon: 0758/347.623.
Vând 3 decomandate 1 Mai,
2 bãi, 2 balcoane, 86 m.p.
îmbunãtãþiri. Preþ 49.000 euro.
Telefon: 0761/142.328.
Vând 3 camere decomandate 2/4 Calea Bucureºti, bl, A
13. Preþ 48.000 Euro. Telefon:
VÂNZÃRI
0351/423.550.
GARSONIERE
Vând (schimb) 3 camere seVând garsonierã Lãpuº etaj 3/ midecomandate 43 mp, etaj
4 deosebitã. Preþ 83.000 lei. 1 cu apartament 2 camere
Telefon: 0761/142.328.
decomandate etaj 1 sau 2
1500 Euro. Telefon: 0351/
APARTAMENTE plus
409.381.
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere,
bloc PATRIA, etaj. III. Telefon:
0761/387.316.
Apartament 2 camere, zonã
centralã km 0 (sau închiriez).
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament Brazdã, 2
decomandate. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2 camere
Craioviþa Nouã. Telefon: 0351/
401.251.
Vând apartament 2 camere, în
fostã casã naþionalizatã, zonã
centralã, gaze, curte, cumpãrat de la proprietar. Eventual,
schimb cu apartament în bloc.
Telefon: 0727/816.959.

CASE
Casã la roºu, proiect deosebit, posibil ºi sediu firmã, plus
800 mp teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de la comunã, la asfalt, 13 km de Craiova, comuna Robãneºti. Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependinþe în
satul Negoeºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie. Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere, teren, Craioviþa Nouã zona Triaj,
fãrã acte, 1000 Euro negociabil. Telefon: 0763/806.750.

Imobil de vânzare; 400 mp, 2
ieºiri, strada Râului, nr. 162,
vad comercial, cadastru. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Telefon:
0767/341.784.
Vând casã 4 camere la 20 km
de Craiova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã, 800 mp teren, localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 camere, încãlzire centralã, sau schimb cu
apartament minim 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon:
0788/452.733. Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12, pretabil cabinet medical – avocaturã. Accept douã rate. Telefon: 0763/667.425; 0761/
687.300.
Vând casã recent renovatã cu
apã curentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz cu
teren 320 m. Telefon: 0351/
178.898.
Vând casã în Calafat, str. Jiului, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren 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 liceului).
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
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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.
Vând teren intravilan 650 mp
Coºoveni. str. Scurtu Gheorghe. Telefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de casã,
Secui – Dolj. Telefon: 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.
Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu de
Sus la 600 m de Lacul Tanchiºtilor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj. Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro lotul de
casã în spatele spitalului BalºOlt. Telefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Centura de
Nord, 13 euro/mp. Preþ negociabil. Telefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure situatã în Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil, facilitãþi ºosea asfaltatã, apã, posibilitate energie + alte avantaje. Telefon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan zona ANL
412 m.p. Telefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govora,
Belvedere, împrejmuit, curent, apã, gaze. Poziþie superbã. Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, neparcelabil, str. Dobrogei, nr. 40, Craiova. Telefon: 0761/347.028.

VÂND PÃDURE 0,45 ha. Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

STRÃINE

Vând spaþiu comercial cu terasã, zonã centralã. Telefon:
0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMERCIAL
Brazdã, 26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE

Vând TOYOTA RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro negociabil.
Telefon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna 2, an
CUMPÃRÃRI TERENURI 2003, culoare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel, motor
CUMPÃR teren arabil. Tele- 1.9, 262.000 Km, consum
fon: 0723/364.681.
5,3%, preþ 2500 Euro negoSPAÞII COMERCIALE ciabil. Telefon: 0753/948.440.

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 apartament 2 camere
+ diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI
Solenza - 2004, benzinã, revizie 2015, stare excelentã
91000 km, 4500 RON, consum sub 4,5%. Telefon: 0749/
059.070.
Vând autoturism Dacia 1310,
anul fabricaþiei 1993. Telefon:
0765/789.181.

Vând semãnãtoare grâu Matei Titi, Bucovãþ, sat Palilula,
stare foarte bunã. Telefon:
0251/361.093; 0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
CÃÞEL Bichon, 7 luni, carnet.
Telefon: 0770/183.681. 300 lei,
negociabil.
Vând mânzã belgianã 8 luni.
Telefon: 0741/975.279.
Vând vin roºu ºi negru ºi þuicã. Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat, frigider inox, televizor mic ºi
mare, ºifonier stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon: 0741/
654.981.
Vând remorcã auto 240 kg
nefolositã cu prelatã, 60 elemente calorifer fontã, 5 baterii, 110 þigle beton. Telefon:
0251/458.192.
Vând ªabloane imoprimat
Steag UE ºi NATO toate mãrimile plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãrimile manuale. Telefon: 0723/684.511.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon: 0251/
452.233.
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Vând 2 televizoare 5 ani cu
diagonala 30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de radio Selena, Gloria, 30 lei bucata. Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS pentru castrat armãsari, inox veritabil - stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.
Vând rãsad cãpºuni soiurile
Regina, Gorela ºi Sengana
din pepinierã sau ghiveci. Preþ
7 lei fãrã ghiveci, 9 lei cu ghiveci. Telefon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze sobã D
600, bocanci piele 43 noi, piatrã polizor 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. Telefon:
0251/427.583.
Vând video player - 100 lei.
Telefon: 0769/016.889, 0723/
984.309.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 - 80 lei, saltea Dormeo nouã, o persoanã, lustre 2-3 braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope de
iarnã (Michelin) pentru Renault
Megane 2. Telefon: 0729/
814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/ 751.558.
Vând 2 locuri de veci cimitirul
Ungureni. Telefon. 0351/
437.906.
Vând colþar sufragerie modern mare bine întreþinut. Preþ
600 lei negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru dame,
confecþionate din pãr natural.
Telefon: 0251/531.294.

Vând 2 maºini de scris marca OLIVETTI STUDIO ºi BMB
232. Preþ negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr. 44,
piele naturalã, nefolosiþi, antiderapante, cãrucior copii modern. Telefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute
dar nefinisate la cimitirul Romaneºti, convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 sertare, stare foarte bunã, asigur
garanþie 1 an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci, culorile alb, portocaliu, albastru,
roºu cu sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pantofi
negri, flex mare, calculator instruire copii nou, combinã stereo - nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese Dacia
noi. Telefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit etajat patru feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/682.917.
Vând cãmãºi naþionale, ceasuri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.
Vând un injector pentru instalaþie de încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã,
televizor color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, Telefon: 0729/
977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E 460, 500
Ron, Nokia 113, 80 Ron garanþie. Telefon: 0731/877.880.
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Vând antifurt auto, dulap haine,
aragaz voiaj ºi butelie, aparat
foto, bicicletã, aparat mãsurã,
pãturã antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mochetã, haine din piele, maºinã de cusut, galerii sculptate,
9 ha pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table bine
întreþinute 25 lei, garniþã de
unturã cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie voiaj 5
litri, 2 ochiuri, mascã Mercedes. Telefon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn imitaþie car complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor color Grundig micã defecþiune
50 lei, cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe lemne ºi gaze, ºamotatã tip Coralex, stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de marmurã, bitum, abric, þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Telefon:
0765/291.623.
Vând covor persan 220/180,
70 lei. Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane. Preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, fotolii, bibliotecã. Telefon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã ruseascã ºi discuri Electrecord de
muzicã popularã ºi uºoarã.
Telefon: 0765/789.181.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.

CUMPÃRÃRI DIVERSE

Vând canapea extensibilã tapiþerie pluº, preþ 160 lei, stare bunã negociabil. 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 damigene 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 drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã fãrã
picior nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), covor
persan 2/3 ºi lãzi de lemn
curate, preþ negociabil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei, de
fructe 12 lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de cusut casnicã, simplã, acþionatã manual.
Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor ºi sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termicã pe
gaze, în funcþiune, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.

Închiriez teren pentru Staþie
Cumpãr ªPALIERI de beton GPL, Centru vânzare maºini
sau parcare. Telefon: 0722/
pentru vie (nefolosiþi). Telefon:
943.220; 0755/139.772.
0784/791.257
Închiriez birou + depozit straÎNCHIRIERI dal Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906.

OFERTE

MATRIMONIALE

ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, semidecomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/522.562.
Primesc în gazdã bãiat condiþii bloc (centralã). Telefon:
0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu centralã Craioviþa Nouã, 250 lei/
lunã. Telefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament decomandat Sãrari, renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa scãrii, 2 balcoane. Telefon: 0761/665.763.
Ofer spre închiriere casã 2
camere + toate utilitãþile pe
strada Brestei (lângã Facultatea de Sport). De preferat familie. Telefon: 0769/477.662.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat Craioviþa Nouã (Bigul
Vechi). Telefon: 0767/993.510.
Închiriez sau vând locaþie 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
agenþie, 230 Euro / lunã seriozitate. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.

Doresc cunoºtinþã cu o fatã,
vârsta 24, ani pentru prietenie
sau cãsãtorie. Telefon: 0251/
421.727.
Doresc sã cunosc o doamnã vãduvã drãguþã realizatã cu sau
fãrã obligaþii între 50- 52 ani, pentru o relaþie reciproc avantajoasã. Telefon: OGCC/HCBICB.
Domn serios 52 ani cu serviciu caut doamnã serioasã pentru prietenie eventual cãsãtorie. Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Întâlnirea de 50 ani, promoþia
1964, Liceul Teoretic Bechet,
31.05.2014, ora 10.00, confirmaþi participarea. Telefon:
0755/967.529.
Formãm grup pelerinaj la mãnãstiri ºi schituri cu trenul. Telefon: 0723/692.884; dna. Tanþa sau dl. Costin, 0746/012.528.
Caut femeie fãrã obligaþii pentru curãþenie 1 zi / sãptãmânã, la un bâtrân. Telefon: 0766/
304.708.
Cumpãr ºi plantez pomi în
curþi sau grãdini. Împãrþim fructele. Telefon: 0766/304.708.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdinã.
Telefon: 0727/884.205.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

sâmbãtã, 5 aprilie 2014 Semnãtura:..........................................

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

sp

14 / cuvântul libertãþii

BUNDESLIGA – ETAPA A 29-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Hamburg –
Leverkusen.
Sâmbãtã: Stuttgart – Freiburg, Werder –
Schalke, Nurnberg – M’gladbach, Augsburg –
Bayern, Frankfurt – Mainz (toate 16:30), Dortmund – Wolfsburg (19:30).
Duminicã: Braunschweig – Hannover (16:30),
Hertha – Hoffenheim (18:30).
1. Bayern
78 10. Hertha
36
2. Dortmund
55 11. Frankfurt
32
3. Schalke
54 12. Werder
32
4. Leverkusen 48 13. Hannover 29
5. Wolfsburg
47 14. Freiburg
29
6. M’gladbach 45 15. Nurnberg
26
7. Mainz
44 16. Stuttgart
24
8. Augsburg
39 17. Hamburg
24
9. Hoffenheim 36 18. Braunschw. 22

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 32-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Almeria –
Osasuna.
Sâmbãtã: Atl. Madrid – Villarreal (17:00), Barcelona – Betis (19:00), Sociedad – Real Madrid
(21:00), Rayo – Celta (23:00).
Duminicã: Malaga – Granada (13:00), Elche
– Getafe (18:00), Sevilla – Espanyol (20:00), Valladolid – Valencia (22:00).
Luni: Levante – Bilbao (23:00).
1. Atl. Madrid 76 11. Celta
36
2. Barcelona
75 12. Malaga
35
3. Real M.
73 13. Granada
34
4. Bilbao
56 14. Rayo
33
5. Sociedad
50 15. Elche
32
6. Sevilla
50 16. Getafe
31
7. Villarreal
49 17. Valladolid
30
8. Valencia
40 18. Almeria
30
9. Espanyol
40 19. Osasuna
30
10. Levante
40 20. Betis
22

LIGUE 1 – ETAPA A 32-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Marseille –
Ajaccio.
Sâmbãtã: Paris SG – Reims (18:00), Bastia –
Sochaux, Bordeaux – Rennes, Guingamp –
Montpellier, Lorient – Evian TG, Toulouse –
Lille (toate 21:00).
Duminicã: St. Etienne – Nice (15:00), Valenciennes – Lyon (18:00), Monaco – Nantes
(22:00).
1. Paris SG
76 11. Nice
38
2. Monaco
63 12. Rennes
37
3. Lille
57 13. Lorient
37
4. St. Etienne
54 14. Nantes
37
5. Lyon
48 15. Montpellier 35
6. Marseille
45 16. Guingamp 35
7. Reims
44 17. Evian TG
34
8. Toulouse
44 18. Valencien. 29
9. Bordeaux
43 19. Sochaux
26
10. Bastia
40 20. Ajaccio
19

SERIE A – ETAPA A 32-A
Sâmbãtã: Chievo – Verona (19:00), Inter –
Bologna (21:45).
Duminicã: Lazio – Sampdoria (13:30), Cagliari – Roma, Atalanta – Sassuolo, Catania – Torino, Fiorentina – Udinese (toate 16:00), Parma
– Napoli (21:45).
Luni: Juventus – Livorno (20:00), Genoa –
Milan (22:00).
1. Juventus
81 11. Milan
42
2. Roma
73 12. Sampdoria 41
3. Napoli
64 13. Genoa
39
4. Fiorentina
52 14. Udinese
38
5. Inter
49 15. Cagliari
32
6. Parma
47 16. Chievo
27
7. Atalanta
46 17. Bologna
26
8. Lazio
45 18. Livorno
25
9. Verona
43 19. Sassuolo
21
10. Torino
42 20. Catania
20

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 33-A
Sâmbãtã: Man. City – Southampton (14:45),
Aston V. – Fulham, Cardiff – Crystal P., Hull –
Swansea, Newcastle – Man. United, Norwich –
West Brom (toate 17:00), Chelsea – Stoke (19:30).
Duminicã: Everton – Arsenal (15:30), West
Ham – Liverpool (18:00).
Luni: Tottenham – Sunderland (22:00).
1. Liverpool
71 11. West Ham 37
2. Chelsea
69 12. Aston V.*
34
3. Man City** 67 13. Swansea
33
4. Arsenal
64 14. Hull
33
5. Everton*
60 15. Norwich
32
6. Tottenham
56 16. Crystal P.* 31
7. Man. Utd
54 17. West B.*
29
8. Southampton 48 18. Cardiff
26
9. Newcastle
46 19. Sunderl.** 25
10. Stoke
40 20. Fulham
24
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai
puþin.
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Basel, marea performerã a turului
„sferturilor” Ligii Europa
Doar un dezastru pe „Mestalla” i-ar mai face pe elveþeni sã rateze calificarea în careul cu aºi,
acolo unde au ºanse enorme, dupã rezulatele de joi, sã ajungã atât Juve, cât ºi Benfica
Fãrã îndoialã, FC Basel a fost principala protagonistã a manºei tur a „sferturilor” Ligii Europa, dupã ce a reuºit, joi
searã, pe teren propriu, sã surclaseze Valencia,
administrându-le spaniolilor un neverosmil 3-0. Rezultat cu atât mai notabil cu
cât elveþienii nu au beneficiat de aportul
nãbãdãioºilor fani, urmare a unei decizii
FIFA survenite ulterior meciului cu Salzburg, din „optimi”, dar ºi a faptului cã
cel mai reprezentativ om al lor, atacantul
Marko Streller, n-a putut fi utilizat, aflându-se în stare de suspendare.
Chiar înlocuitorul lui Streller, Matias Delgado, a fost cel mai bun om al gazdelor,
argentinianul reuºind o „dublã” în minutele
34 ºi 38. Pe fondul eforturilor disperate ale
„liliecilor” de a-ºi mai înlesni misiunea la
retur, cãpitanul Valentin Stocker a consfiinþit
scorul final, în prelungiri (90+1).
Dacã cumva nu o va comite la retur,
adversara Stelei din grupele UCL va bifa a
doua semifinalã consecutivã de Liga Europa! Chelsea a barat sezonul trecut drumul elveþienilor, cucerind finalmente ºi trofeul, în dauna Benficãi Lisabona. Cã tot
am ajuns la Benfica, gruparea lusitanã a
fãcut, la rându-i, un pas mare spre semifinale, întorcându-se triumfãtoare dintr-o
deplasare în Olanda, 1-0 cu AZ Alkmaar.
Tot un argentinian a ieºit la rampã, în persoana lui Eduardo Salvio (48). Asemenea
Benficãi, gazda finalei din 14 mai, Juventus Torino, a învins cu 1-0 „afarã”. S-a
întâmplat la Lyon, unde „Bãtrâna Doamnã” a înscris în finalul jocului (84), prin
fundaºul Leonardo Bonuci.

În fine, tot cu 1-0, dar „acasã”, s-a impus ºi FC Porto, în derby-ul iberic cu Sevilla. Andaluzii, în contextul în care n-au
pus mai deloc probleme, au scãpat ieftin
pe „Dragao”, „dragonii” având în afara
reuºitei (Mangala – min. 31) ºi douã bare.

Ultima chiar în inferioritate, dupã eliminarea lui Fernando din minutul 87. La returul din Spania, Porto nu va putea conta
nici pe golgeterul columbian Jackson Martinez, suspendat dupã un „galben” încasat
în minutul 42.

Rezultatele complete
AZ Alkmaar – Benfica
0-1
(Salvio 48)
Lyon – Juventus
0-1
(Bonucci 84)
Basel – Valencia
3-0
(Delgado 34, 38, Stocker 90+1)
Porto – Sevilla
1-0
(Mangala 31)
Returul este programat joia viitoare.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
13:00, 14:30 – POLO – Superliga Naþionalã: Criºul Oradea – Politehnica Cluj, CSM Digi
Oradea – Dinamo Bucureºti / 17:00, 19:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Atl. Madrid – Villarreal, Barcelona – Betis / 21:30 – FOTBAL –
Liga I: ACS Poli Timiºoara – Steaua.
DIGI SPORT 2
16:00 – ÎNOT – Campionatul Naþional /
18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Paris SG –
Reims / 21:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei:
Sociedad – Real Madrid.
DIGI SPORT 3
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
Energia Rovinari – CSM Oradea / 20:00 – TENIS (F) – Turneul de la Charlestone (SUA):
semifinale.
DOLCE SPORT
15:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –
Corona Braºov / 18:00 – FORMULA 1 – Calificãri Marele Premiu al Statului Bahrein / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Inter – Bologna.
DOLCE SPORT 2
14:30 – TENIS – Cupa Davis: Elveþia – Kazahstan / 18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Paris SG – Reims.
SPORT.RO
21:00 – SPORTURI DE CONTACT – Lokal
Kombat, galã la Turnu Severin.
EUROSPORT
9:30 – SNOOKER – Openul Chinei, la Beijing: semifinale / 14:45, 17:00 – FOTBAL –

Camp. Angliei: Man. City – Southampton,
Newcastle – Man. United / 20:00 – HALTERE
(M) – Campionatul European, la Tel Aviv-Yafo,
în Israel.
EUROSPORT 2
11:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: West
Coast Eagles – St. Kilda FC / 16:30, 19:30 –
FOTBAL – Camp. Germaniei: Augsburg – Bayern, Dortmund – Wolfsburg.
TVR 2
11:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã:
RCMUV Timiºoara – CSM ªtiinþa Baia Mare.
TVR 3
17:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã:
CSU Cluj – RCJ Farul.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:30, 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Lazio – Sampdoria, Cagliari – Roma /
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Braºov – Astra Giurgiu, CFR Cluj – Petrolul Ploieºti.
DIGI SPORT 2
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Malaga
– Granada / 15:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
St. Etienne – Nice / 17:00 – POLO – Superliga
Naþionalã: Steaua – Sportul Studenþesc / 18:00
– FOTBAL – Camp. Spaniei: Elche – Getafe /
20:00 – TENIS (F) – Turneul de la Charlestone
(SUA): finala / 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Monaco – Nantes.
DIGI SPORT 3
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Fiorenti-

na – Udinese / 18:00 – VOLEI (M/F) – Superliga Naþionalã: play-off, faza a II-a, turul 3 /
20:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Sevilla –
Espanyol / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Parma – Napoli.
DOLCE SPORT
13:30, 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Lazio – Sampdoria, Cagliari – Roma / 18:00 –
FORMULA 1 – Cursa Marele Premiu al Statului Bahrein.
DOLCE SPORT 2
13:00 – CURSE DE MAªINI – Raliu WRC
Portugalia / 14:30 – TENIS – Cupa Davis: Elveþia – Kazahstan / 19:00 – FOTBAL – Camp.
Greciei: PAS Giannina – Olympiakos Pireu /
22:30 – BASCHET NBA: LA Clippers – LA
Lakers.
SPORT.RO
15:30 – FOTBAL – Camp. Olandei: Vitesse – Ajax.
EUROSPORT
9:30 – MARATON – la Paris, în Franþa /
15:30 – FOTBAL – Camp. Angliei: Everton –
Arsenal / 18:00 – HALTERE (F) – Campionatul European, la Tel Aviv-Yafo, în Israel / 19:30
– CANOTAJ – Cursa Universitãþilor Oxford –
Cambridge, la Londra / 20:30 – HALTERE (M)
– CE.
EUROSPORT 2
9:30, 14:30 – SNOOKER – Openul Chinei,
la Beijing: finala / 16:30, 18:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: Braunschweig – Hannover,
Hertha – Hoffenheim.
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Belgianul
Belgianul Benteke
Benteke va
va rata
rata
Cupa
Cupa Mondialã
Mondialã din
din Brazilia
Brazilia
Atacantul belgian al echipei Aston Villa, Christian Benteke, va fi
indisponibil cel puþin ºase luni,
dupã ce a suferit o rupturã la tendonul lui Ahile, ºi va rata turneul
final al Cupei Mondiale din Brazilia, a anunþat, joi searã, clubul englez, citat de AFP.
“Benteke va fi operat dupã ruptura la tendonul lui Ahile survenitã la antrenamentul de joi. El va fi
indisponibil cel puþin ºase luni”,
s-a arãtat în comunicatul grupãrii
britanice.
“Este o veste teribilã pentru
Benteke ºi pentru club. El va rata
finalul sezonului, dar ºi Cupa
Mondialã. Va trebui sã munceas-

cã foarte mult pentru a reveni la
fel de puternic în sezonul viitor”,
a declarat antrenorul lui Aston Villa, Paul Lambert.
Conform presei engleze, Christian Benteke s-a accidentat singur.
Titular incontestabil în naþionala lui Marc Wilmots, Benteke (23
de ani) era principala speranþã de
gol a „dracilor roºii”, la turneul
final.
La CM, Belgia va juca în grupã
cu Algeria, Rusia ºi Coreea de
Sud, iar specialiºtii apreciazã cã
talentul imens prezent în lot ar
putea propulsa naþionala galbenroºilor pânã în fazele superioare
ale competiþiei.

De când s-a transferat la
Birmingham (2012), Benteke a
marcat 35,8 la sutã din golurile
echipei în campionat. În acest sezon, el a câºtigat 220 de dueluri
aeriene în Premier League, fiind
pe locul 2 în acest top, dintre jucãtorii ce evolueazã în primele
cinci campionate ale Europei!
Fanii lui Aston Villa privesc totuºi partea plinã a paharului: fãrã
sã se poatã evidenþia la CM, Benteke probabil cã va rãmâne la clubul englez ºi în sezonul urmãtor.
În locul sãu, favorit la convocarea în lot este golgeterul campionatului Belgiei, Michy Batshuayi, de la Standard Liege.

Conform presei spaniole,

Real, City ºi Monaco
pregãtesc un schimb nebun
Presa din Spania l-a surprins pe preºedintele
Realului, Florentino Perez, la o cinã la care au mai
participat Radamel Falcao, Jorge Mendes, impresarul jucãtorului ºi milionarul Dimitry Rybolovev,
proprietarul clubului din Franþa, dar ºi preºedintele
lui Manchester City, Txiki Begiristain.
Mundo Deportivo susþine cã se pregãtesc trei
mutãri ºoc. În urma discuþiilor purtate, Sergio

LIGA A III-A – SERIA 3 –
ETAPA A 21-A

LIGA A V-A

LIGA A IV-A – ETAPA A 26-A
Sâmbãtã, ora 12:00: Prometeu Craiova –
Victoria Celaru, Vânãtorul Desa – Unirea
Leamna, CS Iºalniþa – SF Gicã Popescu, Viitorul Cârcea – CSO Filiaºi, Amaradia Melineºti – Danubius Bechet, Progresul Segarcea – Dunãrea Bistreþ, Recolta Ostroveni –
Dunãrea Calafat. CSU Craiova II stã.
1. Calafat
56 9. CSU II
29
2.Filiaºi
56 10. Iºalniþa* 27
3. Bistreþ
53 11. Melineºti* 26
4. Segarcea** 45 12. Desa*
17
5. Prometeu* 42 13. Gicã Pop.* 16
6. Cârcea*
40 14. Celaru* 16
7. Bechet
36 15. Leamna** 3
8. Ostroveni* 36
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai
puþin.

Sâmbãtã, ora 17:00: CS Baloteºti –
Viitorul Municipal Craiova, Viºina Nouã
– Juventus Bucureºti. Partidele Viitorul Domneºti – CS Podari, Inter Clinceni – Balº 2007, Concordia Chiajna II
– CS Tunari ºi Dinamo II – Metaloglobus s-au disputat asearã dupã închiderea ediþiei.
1. Juventus

44 7. Metaloglobus27

2. Baloteºti

36 8. Tunari

27

3. Viºina Nouã 32 9. Podari

22

4. Balº

31 10. Domneºti

21

5. Dinamo II

29 11. Viit. Mun.

20

6. Clinceni

28 12. Chiajna II

19

“Kun” Aguero (foto), va semna cu Real Madrid,
urmând ca Angel Di Maria sã plece la AS Monaco,
iar Radamel Falcao sã semneze cu Manchester
City.
Pe lângã cele 3 mutãri, Mundo Deportivo a mai
notat omul de afaceri din Singapore, Peter Lim,
prieten cu Jorge Mendes, îºi doreºte de mai bine
de douã luni sã cumpere clubul CF Valencia.

Seria I – Etapa a 17-a
Duminicã, ora 11:00: Voinþa
Caraula – Victoria Pleniþa, Viitorul
Vârtop – Flacãra Moþãþei, Progresul 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
– Avântul Verbiþa.
1. SIC PAN
46 9. Întorsura
20
2. Pleniþa
34 10. Caraula* 19
3. Poiana Mare 32 11. Radovan 16
4. Moþãþei
31 12. Galicea Mare 14
5. Rast
26 13. Maglavit 13
6. Cetate
26 14. Giubega
13
7. Bãileºti
25 15. Ciupercenii N.11
8. Verbiþa*
20 16. Vârtop
7
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop
sunt penalizate cu 6 puncte.

Seria a II-a – Etapa a 18-a

SeriaaIII-a–Etapaa18-a

Duminicã, ora 11:00: ªtiinþa
Malu Mare – Standard ªimnicu de
Sus, Arena Bulls Preajba – Luceafãrul Craiova, Avântul Þuglui – Viitorul Coºoveni, Viitorul Craiova –
Inter Secui, Jiul Bucovãþ – Viitorul
II Cârcea, Unirea Braloºtiþa – AS
Goieºti, Voinþa Belcin – Rapid Potmelþu. Jiul Breasta stã.
1. Coºoveni 40 9. Braloºtiþa
21
2. Malu Mare 38 10. Þuglui
17
3. Preajba
31 11. ªimnicu S.* 16
4. Potmelþu* 30 12. Bucovãþ* 11
5. Secui
29 13. Luceafãrul* 10
6. Cârcea II* 28 14. Breasta
10
7. Goieºti
28 15. Viitorul Cr. 5
8. Belcin*
24

Duminicã, ora 11:00: Progresul Castranova – Victoria Cãlãraºi, Sporting Leu
– AS Rojiºte, Ajax Dobroteºti – Unirea
Tricolor Dãbuleni, Unirea Tâmbureºti
– Progresul Amãrãºtii de Sus, Viitorul
Bratovoieºti – Fulgerul Mârºani, Viitorul Ghindeni – ViitorulApele Vii. Olimpia Bãdoºi ºi Unirea Amãrãºtii de Jos
stau.
1. Mârºani* 30 8.ApeleVii
21
2. Dãbuleni* 30 9.Cãlãraºi*
19
3. Tâmbureºti* 29 10. Bratovoieºti 16
4. Dobroteºti 29 11. Castranova 15
5. Rojiºte*
26 12. Bãdoºi
14
6. Leu
25 13. Ghindeni
12
7.Amãrãºtii S.* 24 14.Amãrãºtii J. 3
Progresul Castranova este penalizatã cu 6 puncte.
* - un joc mai puþin.

LIGA A VI-A
Seria I – Etapa a 13-a

Seria a II-a – Etapa a 15-a

Seria a III-a – Etapa a 15-a

Seria a IV-a – Etapa a 16-a

Duminicã, ora 11:00: Victoria Basarabi – Re-

Duminicã, ora 11:00: ªtiinþa Calopãr – Recolta Urzicuþa, Aktiv Padea – Progresul Cerãt, Viitorul Mãceºu de Sus – Triumf Bârca, A.F.C.
Giurgiþa – Dunãrea Gighera, Unirea Goicea –
Recolta Mãceºu de Jos, Viitorul Valea Stanciului – Viitorul Gângiova.
1. Bârca
31
7. Padea
19
2. Mãceºu S.
27
8. Cerãt
17
3. Mãceºu J.*
27
9. Urzicuþa 15
4. Gighera**
26
10. Gângiova 14
5. Goicea*
26
11. Valea St. 10
6. Giurgiþa
21
12. Calopãr 6

Duminicã, ora 11:00: Voinþa Puþuri – Unirea
Dioºti, Luceafãrul Popânzãleºti – Flacãra Drãgoteºti, Avântul Pieleºti – Torentul Secui, Energia Radomir – Avântul Daneþi, Avântul Dobreºti
– Unirea Câmpeni, Viitorul Sadova – Atletico
Zãnoaga.
1. Daneþi
34
7. Sadova
22
2. Radomir*
32
8. Dioºti*
16
3. Dobreºti
30
9. Câmpeni 13
4. Puþuri
24
10. Secui
8
5. Pieleºti
23
11. Drãgoteºti 4
6. Zãnoaga
23
12. Popânzãl. 3
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Duminicã, ora 11:00: Energia Craiova – Viitorul Sfârcea, Vulturul Cernãteºti – Voinþa Raznic, AS Greceºti – Viitorul Brãdeºti, AS Scaeºti
– Avântul Gherceºti, Progresul Mischii – FC
Schitu. Viitorul Valea Fântânilor ºi Jiul Mihãiþa
stau.
1. Scaeºti
34
7. Sfârcea** 16
2. Cernãteºti**
28
8. Gherceºti* 16
3. Raznic*
22
9. Valea F.
13
4. Schitu**
19
10. Mischii* 10
5. Energia*
19
11. Brãdeºti* 10
6. Mihãiþa*
18
12. Greceºti 3
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

colta Seaca de Câmp, Unirea Vela – Progresul
Cipercenii Vechi, Viitorul Dobridor – Dunãrea
Negoi, Gloria Catane – Juventus Piscu Vechi,
Viitorul Siliºtea Crucii – Recolta Cioroiaºi.
1. Cioroiaºi

28

6. Ciuperceni 15

2. Piscu Vechi

24

7. Negoi

3. Siliºtea Cr.

21

8. Dobridor 13

4. Basarabi

19

9. Catane

5. Vela

18

10. Seaca C. 10

15
10
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Arde Zăvoiul!

CSM Rm. Vâlcea – CS Universitatea

Universitatea
joacă la Vâlcea
un meci foarte
important
în lupta pentru
promovare
Craiova începe de astăzi playoff-ul, fiindcă meciul de la Vâlcea
este unul de 6 puncte. Se întâlnesc
primele două echipe ale seriei a
doua, într-un derby oltenesc care
va avea alte două reeditări în playoff. În tur, Universitatea, cu Stângă pe bancă, se impunea cu 3-1 în
probabil cel mai bun meci pe care
l-a făcut în acest campionat, goluri: Gorovei, Pleşan, şi Curelea,
respectiv actualul „ceferist” Negruţ.
Gabi Balint are tot lotul valid şi speră
ca echipa să aibă în sfârşit o exprimare demnă de pretenţiile Băniei şi
bugetul clubului. „Este un meci
important pentru play-off şi jucă-

Liga a II-a,
seria a II-a,
etapa a 21-a
CSM Rm. Vâlcea – CSU
Craiova
FC Bihor – Minerul Motru
UTA Arad – FC Olt
CS M iove ni – Olimpia
S. M .
Gloria Bistriţa – ASA Tg.
Mureş
M e talul Reş iţa – FCU
Craiova 3-0, oaspe ţii s-au
retras din campionat.

torii sunt motivaţi să joace în memoria domnului profesor Stroe.
Dacă vrem să demonstrăm că suntem cea mai bună formaţie din serie trebuie să câştigăm acolo unde
au pierdut multe echipe bune. Vâlcea este un adversar de calitate, care
joacă un fotbal ofensiv, a câştigat
multe meciuri pe final datorită valorii şi psihicului” a prefaţat antrenorul Craiovei meciul de astăzi. De
partea cealaltă, Claudiu Niculescu
este şi el încrezător într-un succes,
mizând pe dorinţa de afirmare a tinerilor săi jucători, dar şi pe aportul publicului. „Suntem concentraţi
şi vrem să facem un meci mare.

Vom avea foarte mulţi spectatori şi
asta ne va da aripi. Craiova are o
echipă foarte puternică, are jucători care nu demult au evoluat la
echipa naţională. Noi avem o echipă tânără, cu care am reuşit să facem multe lucruri frumoase. Suntem acolo sus în clasament şi ne
jucăm şansa. Am învins ASA, o
echipă cu lot valoros, deci nu suntem mai prejos faţă de favoritele la
promovare. Meciul cu CSU ne poate maturiza şi lansa către fotbalul
de mare performanţă” spune fostul atacant oltean. Galeria craioveană şi-a anunţat prezenţa la meci, depalsarea făcându-se cu maş inile

Clasament
1. CS Universitatea 20
2. CSM Rm. Vâlcea 20
3. Olimpia Satu Mare 20
4. ASA Tg. Mureş 20
5. Metalul Reşiţa
20
6. FC Olt Slatina
20
7. Gloria Bistriţa
20
8. CS Mioveni
20
9. FC Bihor Oradea 20
10. UTA Arad
20
11. FCU Craiova
20
12. Minerul Motru 20
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9
8
9
8
8
7
6
5
4
3

4
5
6
7
4
6
4
5
5
6
5
3

3
5
5
5
7
6
8
8
9
9
11
14

30-11
26-17
22-16
21-12
21-18
19-13
20-18
19-22
16-18
17-23
9-33
16-35

43
35
33
31
31
30
28
26
23
21
17
12

5
4
4
3
3
3

2
3
1
3
3
2

2
3
4
4
4
5

13-9
8-6
11-10
5-6
7-10
9-12

17
15
13
12
12
11

6
5
4
4
3
2

1
3
3
0
1
2

3
2
2
6
5
6

14-10
13-8
10-6
9-9
12-11
5-19

19
18
15
12
10
8

Clasament play-off
1. CS Universitatea
2. ASA Tg. Mureş
3. CSM Rm. Vâlcea
4. FC Olt Slatina
5. Olimpia S. M.
6. Metalul Reşiţa

9
10
9
10
10
10

Clasament play-out
1. CS Mioveni
10
2. UTA Arad
10
3. FC Bihor
9
4. Gloria Bistriţa
10
5. Minerul Motru
9
6. FCU Craiova
10

Profesorul Corneliu Andrei Stroe a fost înmormântat astăzi în Bănie

Craiova
Maxima
şi-a condus
mentorul pe
ultimul drum
Preşedintele de legendă al Universităţii Craiova, Cornel Stroe, a
fost înmormântat astăzi la cimitirul Ungureni din Bănie. L-au condus pe ultimul drum zeci de persoane, printre care toţi componenţii
Craiovei Maxima, dar şi alţi foşti
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Sâmbătă, ora 17, stadion: „Zăvoi”
CSM: Matache – Nwabuere, Deaconescu, Pârvulescu, Stoica - Cârstoiu, Popescu, Briceag, Geantă, Popa – N’Kongue. Antrenor: Claudiu Niculescu.
CSU: Brac – Cârjă, Pătraşcu, Ljubinkovic, Pătraşcu, Vătăjelu –
Vandelannoite – Ganea, Pleşan, Ferfelea, Ganea – Curelea. Antrenor: Gabi Balint.
Arbitri: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) – Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Marius Marchidanu (Brăila). Rezervă: Marius Chiţu
(Târgovişte).
Observatori: Vasile Bordaş (Târgu Mureş), Mircea Dancu (Sibiu).
personale, iar plecarea este prevăzută pentru ora 13.30, de la Electroputere Mall. Intrarea la meci se
face pe bază de reciprocitate, în
timp ce fanii vâlceni au ofertă la biletele de intrare, acestea costând
doar un leu.

Meciuri suspecte
la Bistriţa şi Arad
Un meci cu „cântec” se anunţă la
Bistriţa, acolo unde ASATg. Mureş
are interes să piardă, pentru a încerca să introducă Gloria în play-off,
întrucât CSU are doar un punct cu

fosta echipă a lui „Tata Jean”, pe
când în dubla cu Oltul a adunat 6
puncte. Totuşi, mureşenii îşi permit
un eşec doar la un gol diferenţă, în
condiţiile în care trebuie să macheze, altfel riscând să iese din Top 6.
De asemenea, la Arad, gazdele nu
sunt prea interesante de victorie, fiindcă prezenţa Oltului în play-out lear diminua şansele de salvare, dorindu-şi ca adversară Bistriţa. Un
meci direct pentru play-out este cel
de la Oradea, în timp ce disputa Mioveni – Olimpia este una fără vreo importanţă pentru ultima fază a sezonului.

LIGA I
Etapa a XXVI-a
Meciurile Concordia – Ceahlăul
jucat aseară.
FC Botoşani – Corona
ACS Timişoara – Steaua
FC Braşov – Astra Giurgiu
CFR Cluj – Petrolul
Săgeata – „U” Cluj
Gaz Metan – Pandurii
Dinamo – Oţelul

CLASAMENT
Steaua
Astra
Petrolul
4
FC Vaslui
5
Dinamo
6
Pandurii
CFR Cluj
Gaz Metan
Ceahlăul
Botoşani
Chiajna
ACS Poli
Oţelul
„U” Cluj
Năvodari
FC Braşov
Viitorul
Corona

M
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V
18
16
12
12
11
12
8
9
8
9
8
8
8
7
6
5
5
2

fotbalişti din mai multe generaţii ale
Ştiinţei. De asemenea, au participat la slujba de înmormântare reprezentanţi ai autorităţilor locale,
sportivi şi oameni de sport care lau cunoscut şi apreciat pe Corneliu Andrei Stroe. De la CS Universitatea au fost prezenţi inclusiv antrenorul Gabi Balint şi căpitanul Mihăiţă Pleşan, iar la slujba de la biserica Harsu, Gheorghiţă Geolgău

şi FC Vaslui – Viitorul s-au
– sâmbătă, ora 15.30
– sâmbătă, ora 21.30
– duminică, ora 18.30
– duminică, ora 21
– luni, ora 13.30
– luni, ora 18.30
– luni, ora 21

E
7
5
12
6
7
5
10
6
9
5
7
5
4
6
7
6
8
7

Î
0
4
1
7
7
9
7
10
8
11
10
12
13
12
12
12
12
16

G
57-15
54-22
35-15
26-16
36-24
45-31
31-27
28-27
22-23
24-38
27-33
21-30
28-40
22-38
21-42
23-33
18-42
18-40

P
61
53
48
42
40
38
34
33
33
32
31
29
28
27
25
23
23
13

a ţinut un discurs în memoria regretatului om de fotbal. Tablouri înfăţişându-l pe Cornel Stroe în poze
de grup ale Craiovei Maxima au
fost arborate, atât la biserică, dar şi
la cimitir. Membrii brigăzii de suporteri Sezione Ultra au afişat mesajul: „Adio, domnule profesor” şi
au aprins fumigene albastre. Artizanul Craiovei Maxima a decedat la
vârsta de 70 de ani.

