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OFF-uri de GABRIEL
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- Se-mpuţinează elevii pe zi ce trece, iar pe cei
rămaşi, Popescule, după răspunsurile de la exa-
mene, îţi vine să-i trimiţi acasă.
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Prezenţa gazetarului,  scri-
itorului şi f ilmologului Cris tian
Tudor Popesc u, c a invitat la
„Întâlnirile SpectActor”, s -a

dovedit deplin inspirată, motiv de bilă albă pentru moderatorul Ni-
colae Coande şi direc torul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, Mir-
cea Corniş teanu. Înc ercând să fugă din comentariul politic, cum se
confesează undeva, într-o tabletă,  „Colaj de genii” („Filmar”, Ed.
„Polirom”, 2013), întrucât „aduce rea în discuţie  a e ticii a deve-
nit inutilă până la ridicol,  în faţa unei scări de  valori date pe s-
te  cap”, iată însă că „refugiere a în comentariul cine matografic
se  dovedeşte o iluzie la fel de  ridicolă – aici mi se  dă în cap cu
scara de valori e ste tice ”. Calm, didac tic , seduc ător pe alocuri,
bun narator, CTP a c onferenţiat despre „Mit ş i minciună. Epope-
ea naţională în cine matografia române ască”.

Preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa, la Bruxelles:
„Evoluţiile
de pe piaţa
muncii continuă
să reprezinte
una dintre
principalele
preocupări
ale Comitetului
Regiunilor”

Preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa, a participat, în
perioada 1-3 aprilie, în calitate de
membru şi preşedinte al delegaţiei
României la Comitetu l Reg iun ilor
(CoR), la cea de-a 106-a sesiune ple-
nară a CoR, desfăşurată la Bruxelles.
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Tribunalul Bucureºti a admis, sâmbãtã,
contestaþia lui Mircea Diaconu privind can-
didatura sa ca independent la alegerile euro-
parlamentare, ceea ce înseamnî cã acesta
poate candida la alegerile europarlamentare.
Decizia nu este însã definitivã, ea putând fi
atacatã la Curtea de Apel Bucureºti, care este
obligatã sã se pronunþe în cel mult douã zile
de la înregistrarea cererii, dar nu mai târziu
de 15 aprilie. Dupã aflarea veºtii, Mircea Dia-
conu a declarat, la Antena 3, cã este „con-
vins” cã decizia Tribunalului Bucureºti va fi
atacatã. „Va fi foarte clar un recurs. În mod
sigur. Am vãzut energia pe care o avea re-
prezentanta ANI”, a spus acesta potrivit
Agerpres. Totodatã, Diaconu a mãrturisit
cã nu era sigur de decizia Tribunalului Bu-
cureºti. „Poþi fi convins de dreptatea ta, de
limba românã, care e destul de explicitã ºi de clarã,
chiar ºi când aratã ca text de lege, dar nu poþi fi
sigur de nimic pânã nu se întâmplã. (...) Încrezã-
tor, bineînþeles cã da, dar sigur în nici un caz. (...)
Dar, totuºi, faptul cã sunt deja trei hotãrâri egale ºi,
mã rog, în favoarea candidaturii mele ºi a nevino-
vãþiei mele, cã pânã la urmã despre asta e vorba,
despre «Diaconu nu are nici o culpã», - spune
Curtea Supremã în decizia din 2011 ºi Curtea
de Apel în decizia din 2011 ºi Tribunalul Bucu-
reºti în decizia din 1 aprilie, anul acesta, zilele
trecute, «Diaconu nu are nici o culpã în incom-
patibilitate ºi nu poate fi sancþionat». Aºa scrie
acolo. ªi totuºi, de doi ani, toatã lumea, unde
apare numele meu, mã sancþioneazã, mã-mpin-
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Ponta: Am petrecut douã
zile speciale la Ierusalim

Premierul Victor Ponta a
anunþat, ieri, pe contul sãu
de Facebook, cã a petrecut
„douã zile speciale la
Ierusalim”, împreunã cu
soþia sa Daciana Sârbu, ºi
cã a beneficiat de ospitali-
tatea familiei premierului
israelian Benjamin Netany-
ahu. „Douã zile speciale în
Ierusalim înainte de Sãrbã-
tori! ªi o oportunitate sã
beneficiem de ospitalitatea
Familiei Netanyahu, un
cunoscãtor ºi admirator al
României (aºa realizez cã
viaþa de premier în þara
noastrã este foarte uºoarã
în comparaþie cu alþii!)”, a
scris Ponta. Postarea este
însoþitã de patru poze, trei
în care premierul este cu
soþia sa ºi o alta în care cei
doi sunt alãturi de premie-
rul israelian Benjamin
Netanyahu ºi de soþia
acestuia. Ieri dimineaþã, în
cadrul acestei vizite, care a
avut un caracter semi-
privat, Ponta s-a întâlnit
cu preºedintele Shimon
Peres, asigurându-l de
prietenia ºi continuarea
parteneriatului între cele
douã state, relateazã „Jeru-
salem Post”, în ediþia
online. Potrivit publicaþiei,
Ponta a fost primit la
reºedinþa preºedintelui, la
Ierusalim, înainte ca Peres
sã plece într-o vizitã de stat
în China, ºi au discutat
despre situaþia din Ucraina.

ge, mã aruncã afarã, mã umileºte. Despre asta a
fost vorba”, a spus Mircea Diaconu.

Agenþia Naþionalã de Integritate (ANI) va ataca
decizia Tribunalului Bucureºti de admitere a conte-
staþiei lui Mircea Diaconu, a confirmat, sâmbãtã,
pentru Agerpres, preºedintele ANI, Horia Georges-
cu. În schimb, Biroul Electoral Central (BEC) a pre-
cizat cã nu va ataca decizia Tribunalului. „Legislaþia
în vigoare prevede cã apel la deciziile instanþei face
orice persoanã interesatã. Niciodatã BEC nu a fãcut
apel la deciziile favorabile sau nefavorabile emise de
instanþe ca urmare a atacãrii deciziilor BEC în in-
stanþã. Dacã priviþi la istoria din 2009, istorie recen-
tã, a existat o decizie a Curþii de Apel în 2009 prin
care un partid a fost repus pe buletinul de vot. La fel,

BEC nu a fãcut apel atunci la decizia in-
stanþei”, a declarat sâmbãtã, pentru Ager-
pres, purtãtorul de cuvânt al BEC, Marian
Muhuleþ. Mircea Diaconu a atacat în in-
stanþã hotãrârea BEC prin care i s-a respins
candidatura la alegerile pentru Parlamentul
European, motivul invocat de Biroul Elec-
toral Central fiind acela cã are interdicþie
sã ocupe o funcþie eligibilã. „La momen-
tul depunerii candidaturii, Mircea Diaco-
nu se aflã în perioada de interdicþie a ocu-
pãrii unei funcþii eligibile”, relevã moti-
varea deciziei BEC. BEC a avut în vede-
re raportul ANI privind starea de incom-
patibilitate în care s-a aflat Diaconu ca
urmare a exercitãrii concomitente a dem-
nitãþii de senator ºi a funcþiei de director-
manager al Teatrului „C.I. Nottara”.

Tot la Tribunalul Bucureºti s-au judecat, vi-
neri, alte 24 de contestaþii la decizii similare ale
BEC. Între acestea s-au numãrat cele depuse
de Gheorghe Funar, Corneliu Vadim Tudor ºi
Noua Republicã. În cazul lui Funar, instanþa a
decis respingerea contestaþiei, în timp ce pen-
tru Vadim ºi Noua Republicã instanþa a amânat
discutarea contestaþiilor. BEC a respins, mier-
curi, candidaturile depuse pentru alegerile eu-
roparlamentare în numele PRM de Corneliu
Vadim Tudor ºi Gheorghe Funar, precum ºi cele
depuse de Partidul Verde, Partidul Ecologist
Român ºi Noua Republicã, Partidul Alianþa So-
cialistã, Alianþa Naþionalã a Agricultorilor, Par-
tidul Dreptãþii Sociale.

Fostul premier Adrian Nãstase
crede cã determinant în ruperea USL
a fost interesul lui Crin Antonescu
pentru candidatura la prezidenþiale,
acesta afirmând cã liderul PNL a fost
complice ºi la manipularea „lacrimi-
lor” lui Traian Bãsescu din 2004, iar
în prezent informaþiile referitoare la
negocierile acestuia cu ºeful statului
nu au fost nedezminþite de nici una
dintre cele douã pãrþi. „A fost o eroare
de strategie, inclusiv în ceea ce pri-
veºte momentul ales. Determinant
pare sã fi fost interesul personal al
lui Crin Antonescu legat de candida-
tura la prezidenþiale, dovedit ºi de
mutarea partidului la PPE, prin
schimbarea ideologiei partidului, la
fel cum a procedat Bãsescu în 2005.
În plus, nu trebuie ignorate infor-

Principala acþiune a PSD din campania pen-
tru europarlamentare va fi discuþia directã de la
om la om, a declarat sâmbãtã preºedintele exe-
cutiv al partidului, Liviu Dragnea, care a dat
asigurãri cã social-democraþii nu vor folosi nici
gãleata, nici portofelul. Întrebat într-o confe-
rinþã de presã, la Poiana Braºov, despre o de-
claraþie a preºedintelui PDL Braºov, George
Scripcaru, care susþinea cã în campania elec-
toralã pentru alegerile europarlamentare este
nevoie de altfel de mesaje decât „gãleata” sau

Nãstase: Crin Antonescu a fost complice
la manipularea „lacrimilor” lui Bãsescu din 2004

maþiile recente referitoare la nego-
cierile cu Traian Bãsescu, nedezmin-
þite de nici o parte”, a comentat Adri-
an Nãstase, într-o declaraþie pentru
Antena 3. În opinia fostului premier,
Antonescu este unul din artizanii ale-
gerii lui Traian Bãsescu în 2004.
„Domnul Antonescu are o proble-
mã, pe care o înþeleg. Dânsul a fost
unul din artizanii alegerii lui Bãsescu
la prezidenþialele din 2004. Din acest
motiv are o responsabilitate pentru
un deceniu de haos, dezbinare, crize
repetate, sãrãcie ºi izolare internaþi-
onalã care au afectat viaþa Români-
lor. Încearcã sã se justifice prin teo-
ria «am ales rãul cel mai mic». Prin
opþiunile de acum dovedeºte însã cã
a ales ºi continuã sã aleagã rãul, pur
ºi simplu. În ceea ce priveºte mani-

pularea din 2004, îi
aduc aminte cã a fost
complice ºi la mani-
pularea „lacrimilor”
lui Bãsescu ºi la acu-
zaþiile de fraudã elec-
toralã dovedite min-
cinoase de la prezi-
denþiale”, a spus Nãs-
tase. Acesta crede cã
ºansele lui Antonescu
de a deveni preºedinte par a fi mini-
me, mai ales cã s-ar putea sã nu mai
fie prima opþiune nici chiar în interi-
orul PNL. „La acest moment ºanse-
le domnului Antonescu par a fi mini-
me. Ideea cã dreapta se va uni pentru
a-l susþine în turul doi la prezidenþiale
pare a fi problematicã. În plus, s-a
putea sã nu fie prima opþiune nici în

interiorul partidului. Sunt de acord cã
bãtãlia la prezidenþiale se va da, para-
doxal, nu între stânga ºi dreapta, ci
între cei care doresc continuarea re-
gimului Bãsescu ºi cei care doresc
schimbarea acestuia. Din nefericire
pentru el, Crin Antonescu a ales sã
nu mai fie în tabãra anti-Bãsescu”, a
mai spus fostul premier.

Dragnea: „PSD nu va folosi în campania electoralã nici gãleata, nici portofelul”
„punga”, aºa cum s-a întâmplat pânã acum,
Dragnea a spus cã „sunt foarte curios cu ce
mesaje, cu ce principii va veni în campania elec-
toralã domnul Scripcaru. ªi de la PDL sau de la
Partidul Miºcarea Popularã, pentru cã domnul
Scripcaru nu am înþeles unde este, la Partidul
Miºcarea Popularã, la Partidul Democrat Libe-
ral sau între ele. Noi nu o sã folosim nici gãlea-
ta, nici portofelul, o sã ne folosim noi pe noi,
ca ºi militanþi, zeci de mii de militanþi. Principa-
la acþiune din aceastã campanie, pe lângã pano-

taje, afiºe cu moderaþie, principala acþiune va fi
discuþia directã de la om la om ºi vreau sã în-
cercãm sã-i convingem pe mare parte dintre
români sã dea importanþã acestor alegeri, pen-
tru cã este vorba despre viaþã, mai bunã sau
mai rea, pentru fiecare român”. Totodatã, pre-
ºedintele executiv al PSD a menþionat cã parti-
dul sãu nu se va axa în campania electoralã
pentru europarlamentare pe atacuri împotriva
PNL, chiar dacã Crin Antonescu a atacat parti-
dul ºi o sã-l mai atace.
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Silozul c are se construieşte
acum în port,  la numai câţiva me-
tr i de Dunăre, va adăpos ti o can-
titate mare de cereale c e va fi
transportată apoi pe fluviu. De-
pozitul se află deja în lucru şi ar

urma să fie gata în scurt timp.
„Este o inves tiţie foarte impor-
tantă pentru oraş . Vrem să cre-
ăm o infrastructură pentru firme-
le care sunt interesate de comer-
ţul cu cereale şi ne-am gândit că
ac est siloz vine în întâmpinarea
ac estora. De acum le va fi mai
simplu să-şi desfăşoare afaceri-
le”, a declarat Gheorghe Ionele,
primarul oraşului Bechet.  Se pare
că un mare produc ător  de cerea-
le din Dolj ş i-a manifes tat dorin-
ţa de a derula afac eri în acest
punct de depozitare, creând şi 20
de loc uri de munc ă. Nu ar f i sin-
gura firmă care înc earc ă să-şi
dezvolte afac erile în zonă. Tot în
portul din Bechet ar urma să mai
vină ş i o soc ietate care se ocupă
c u comercializarea produselor

Primăria Bechet investeşte
în infrastructura din jurul portului

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Primăria Bechet îşi propune să amenajeze, în acest an, infrastructura
din port, dar şi din jurul acestuia. Pentru a atrage mai mulţi bani la

buget, primarul Gheorghe Ionele îşi doreşte să ofere condiţii pentru firmele
care intenţionează să-şi aşeze afacerile pe malul Dunării. Chiar în acest mo-
ment, în port se construieşte un siloz pentru depozitarea cerealelor care ar
urma să fie transportate pe fluviu. De asemenea, se află în execuţie şi centu-
ra ocolitoare a oraşului care urmează să fluidizeze traficul către Dunăre.
Autorităţile din Bechet speră, în continuare, ca portul să fie trecut fie în
administrarea lor, fie a Consiliului Judeţean Dolj.

petroliere, autorităţile discutând
deja despre instalarea acesteia.
Se lucrează
la centura ocolitoare

Un al doilea mare avantaj pe care

Primăria Bechet îl oferă firmelor care
tranzitează portul din localitate este
şi centura ocolitoare care va fi gata
tot în acest an. Au început deja lu-
crările, o parte a străzii – cea care
porneşte din DN 55 Craiova – Be-
chet – fiind trasată la negru. „Cen-
tura ocolitoare înconjoară oraşul
prin partea de nord şi are o lungime
de 5 kilometri. Va fi mai bine pentru
transportatori, dar şi pentru locui-
torii oraşului care nu vor mai trebui
să suporte traficul greu. Toate TIR-
urile trec pe la porţile lor şi fac zgo-
mot mare, iar în timp le pot afecta
structura de rezistenţă a caselor”, a
mai spus primarul Gheorghe Ione-
le. Centura ocolitoare ar putea fi
continuată cu un pod peste Dunăre
care să lege Bechetul de localitatea
Oreahovo, aflată pe celălalt mal al
fluviului. Potr ivit primarului,  se
poartă discuţii de ceva timp între
partea română şi cea bulgară, lu-
crarea urmând să se execute prin
intermediul unui proiect transfron-
talier, cu fonduri europene.
Şantiere pe două bulevarde
principale

Tot cu vecinii bulgari s-a imple-
mentat un proiect transfrontalier cu
valoare mare, de aproximativ 6,5
milioane de euro. Primăria Bechet a
obţinut finanţare pentru a reabilita
două bulevarde, „Independenţei” şi
„Tudor Vladimirescu”, precum şi
renovarea muzeului „Mitre Aram-
başa”.  „Bulevardele sunt deja în
execuţie. Dacă mergeţi prin oraş,
veţi vedea că suntem în plin şanti-
er. Înainte de a turna asfaltul, noi
am cerut să fie introdusă şi reţeaua
de apă şi canalizare, care s-a nime-
rit să fie aprobată tot pentru acest

an, prin Masterplanul judeţean”, a
declarat primarul. În Bechet urmează
să fie amenajată o reţea de canali-
zare pe o lungime de 14 kilometri.
Tot aici va fi construită o staţie de
epurare, care va deservi trei locali-
tăţi, şi anume Dăbuleni, Călăraşi şi
Bechet. În etapa a doua, exerciţiul
bugetar  european 2014-2020,
această staţie va fi extinsă şi va de-

servi şi comunele Sadova şi Ostro-
veni. În ceea ce priveşte alimenta-
rea cu apă, 40% din gospodării sunt
deja racordate la reţea. „În maxi-
mum o lună, locuitorii din Bechetul
din Vale vor primi şi ei apă curen-
tă”, a promis primarul.
Campusul şcolar,
un proiect care se redeschide

Un proiect de anvergură este con-
struirea campusului din curtea Li-
ceului Teoretic Bechet. Ar urma să
aibă mai multe corpuri de clădiri: un
local de şcoală, un bloc de garsoni-
ere pentru profesori, un internat
pentru elevi, un imobil destinat ate-
lierelor şi laboratoarelor şi un alt
corp de clădire în care să funcţione-
ze o cantină şi un club. „Proiectul a
început în anul 2008 când au fost
construite fundaţiile pentru localul de
şcoală şi blocul de garsoniere. Lu-
crarea s-a derulat prin Ministerul
Educaţiei şi au fost selectate patru
licee din Dolj, noi fiind cei mai avan-
saţi cu execuţia. Din păcate, nici aici
nu s-a mai continuat şantierul din
cauza lipsei banilor”, a precizat Ilea-

na Costa, directorul liceului din Be-
chet. Cons trucţiile începute zac
acum în curtea şcolii şi ar urma să
fie supuse unei expertize prin care
să se determine dacă au fost afecta-
te în iernile care au trecut peste ele.
Şi asta pentru că autorităţile şi-au
propus să facă din nou demersuri
pentru continuarea proiectului.

„Noi ajutăm liceul
cu tot ce putem”

De data aceasta, campusul ar
urma să fie ridicat pe fonduri euro-
pene, autorităţile spunând că s-a
deschis o nouă axă cu această des-
tinaţie. „Noi ajutăm liceul cu tot ce
putem, vrem să continuăm acest
proiect. Până pe data de 16 aprilie
trebuie să depunem documentaţia
pentru finanţare, prin intermediul
ADR-ului. Sunt mulţi elevi navetişti
şi profesori care, pe timp de iarnă,
întâmpină probleme cu deplasarea”,
a menţionat primarul Gheorghe Io-
nele. Potrivit directorului, interna-
tul ar urma să aibă 100 de locuri de
cazare, iar preţurile nu vor fi mari
astfel încât elevii să-şi permită să
locuiască acolo. Elevii care se vor
caza la internat vor beneficia şi de
masă, meniul fiind asigurat de can-
tina liceului. În acest moment sunt
150 de elevi care vin la liceul din
Bechet din alte localităţi: Ostroveni,
Gighera, Măceşul de Jos şi chiar
din Dăbuleni şi Călăraşi.

Gheorghe Ionele



4 / cuvântul libertãþii luni, 7 aprilie 2014
eveniment

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã pe 16 decembrie
2013 se înregistra la Curtea de
Apel Craiova dosarul în care pro-
curorii din cadrul Direcþiei Naþi-
onale Anticorupþie – Serviciul Te-
ritorial Craiova i-au trimis în ju-
decatã pe procurorul caracalean
Iacob Niculãiþã, sub acuzaþia de
trafic de influenþã în formã con-
tinuatã ºi pe intermediarul ºpãgii,
Constantin Muºat (persoanã fãrã
calitate specialã), cel din urmã în
stare de libertate, pentru compli-
citate la trafic de influenþã. În re-
chizitoriu, procurorii au reþinut cã
„în cursul lunii noiembrie 2012,
inculpatul Niculãiþã Iacob a pre-
tins de la un denunþãtor suma de
5.000 de euro, lãsându-l sã crea-
dã cã, prin calitatea de procuror
la Parchetul de pe lângã Judecã-
toria Caracal, va influenþa un alt
procuror din cadrul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Olt care
efectua cercetãri faþã de denun-
þãtor pentru sãvârºirea unei in-
fracþiuni grave, astfel încât acest

Procurorul Niculãiþã, condamnatProcurorul Niculãiþã, condamnatProcurorul Niculãiþã, condamnatProcurorul Niculãiþã, condamnatProcurorul Niculãiþã, condamnat
definitiv pentru fapte de corupþiedefinitiv pentru fapte de corupþiedefinitiv pentru fapte de corupþiedefinitiv pentru fapte de corupþiedefinitiv pentru fapte de corupþie

În acest sfârºit de sãptãmânã
poliþiºtii rutieri doljeni au continuat
acþiunile de prevenire a accidente-
lor de circulaþie, urmãrindu-se în
mod special prevenirea accidente-
lor cauzate de nerespectarea regi-
mului legal de vitezã  sau de depã-
ºirile neregulamentare. De aseme-
nea, în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, oamenii legii au acþionat
în tot judeþul pentru depistarea per-
soanelor care conduc autovehicu-
le sub influenþa bãuturilor alcooli-
ce. Pe parcursul acestor activitãþi,
poliþiºtii au constatat douã fapte de

„Gonea” cu 145 km/h pe Centura de Nord a Craiovei

Procurorul Iacob Niculãiþã, de la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Caracal, a fost condamnat definitiv
la 3 ani de închisoare cu executare
pentru trafic de influenþã în formã
continuatã. Pedeapsa, pronunþatã
pe fond în ianuarie de Curtea de
Apel Craiova, a rãmas definitivã joi,
3 aprilie a.c., când Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie a respins atât
apelul inculpatului, cât ºi pe cel al

procurorilor DNA Craiova, ca fiind
nefondate. În acelaºi dosar, cel
care a intermediat primirea banilor
a fost condamnat la 2 ani ºi 6 luni
de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de
5 ani. Consiliul Superior al Magis-
traturii urmeazã sã decidã exclu-
derea din magistraturã a lui Iacob
Neculãiþã, care a fost suspendat
din funcþie de la arestare.

din urmã magistrat sã nu dispu-
nã trimiterea în judecatã a denun-
þãtorului. În schimbul promisiu-
nii intervenþiei pe lângã procuro-
rul de caz, inculpatul a primit de
la denunþãtor, în cursul lunii de-
cembrie 2012, suma de 22.500
lei (1.500 de euro ºi 15.750 de
lei), prin intermediul inculpatului
Muºat Constantin. În cursul lu-
nii octombrie 2013, inculpatul Ni-
culãiþã Iacob a mai pretins de la
acelaºi denunþãtor, prin interme-
diul lui Muºat Constantin suma
de 6.000 de euro, prevalându-se
de o relaþie apropiatã cu procu-
rorul de ºedinþã din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Olt, pentru ca acesta din urmã sã
accepte administrarea unor pro-
be în cursul cercetãrii judecãto-
reºti, din care sã rezulte o altã
stare de fapt decât cea prezenta-
tã prin rechizitoriu, astfel încât
rezultatul procesului sã fie apli-
carea unei pedepse cu suspenda-
re faþã de denunþãtor”, dupã cum

se aratã în comuni-
catul dat publicitãþii
ieri de DNA. În cur-
sul zilei de 10 noiem-
brie 2013, procuro-
rul Niculãiþã Iacob a
fost prins în flagrant
pr imind 6.000 de
euro de la denunþã-
tor, fiind reþinut de
procurorii craioveni
din cadrul DNA, o zi mai târziu
Curtea de Apel Craiova dispu-
nând arestarea preventivã a sa.

ªi-a recunoscut faptele
Procurorul Niculãiþã a recu-

noscut în faþa judecãtorilor de la
Curtea de Apel Craiova comite-
rea faptelor, a cerut sã beneficieze
de reducerea cu o treime a limi-
telor de pedeapsã, complicele sãu
la fel, aºa cã procesul s-a finali-
zat rapid. Joi, 9 ianuarie 2014,
instanþa a pronunþat sentinþa în
cauzã. Procurorul a primit o pe-
deapsã de 3 ani de închisoare cu

executare ºi s-a menþinut ares-
tarea preventivã faþã de el. În
plus, a fost menþinut ºi seches-
trul instituit de procurorii DNA
Craiova asupra bunurilor sale,
fiind obligat la 8.600 lei chel-
tuieli judiciare. Complicele sãu,
Constantin Muºat, a primit o
pedeapsã de 2 ani ºi 6 luni de
închisoare cu suspendare pe un
termen de încercare de 5 ani.
El trebuie sã achite 2.100 lei
cheltuieli judiciare.

Sentinþa a fost atacatã la
Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie atât de Iacob Niculãiþã,

cât ºi de procurorii DNA Cra-
iova. Dosarul s-a înregistrat
pe 27 ianuarie la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, iar la
sfârºitul sãptãmânii trecute,
joi, 3 aprilie a.c., instanþa a
respins ca nefondat atât ape-
lul inculpatului, cât ºi pe cel
al procurorilor. Din pedeap-
sa primitã, inculpatului i se
va scãdea perioada reþ ineri i
º i  a res tã r i i  p reven t ive ,  de
pe 10 noiembrie  2013 pânã
pe 3 apri l ie  2014,  º i  va rã-
mâne în peni tenciar  pânã la
ispãºirea pedepsei .

naturã penalã ºi peste 360 de aba-
teri de naturã contravenþionalã pen-
tru sancþionarea cãrora au fost apli-
cate amenzi în valoare totalã de
peste 63.000 lei. Dintre acestea
153 au fost aplicate pentru vitezã
neregulamentarã, iar 7 unor per-
soane depistate conducând auto-
vehicule sub influenþa bãuturilor
alcoolice.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, unul dintre cei prinºi bãuþi la
volan a fost ªtefan Anton, de 22
de ani, din Bãileºti. Poliþiºtii din lo-
calitate l-au depistat în timp ce con-

ducea un autoturism BMW fãrã a
poseda permis de conducere pen-
tru nici o categorie de autovehicu-
le. De asemenea,  în urma testãrii
cu aparatul etilotest, a rezultat o al-
coolemie de 0,96 mg/l alcool pur
în aerul expirat. „Conducãtorului
auto i s-au recoltat probe biologi-
ce în vederea stabilirii alcoolemiei
ºi i s-a întocmit dosar penal pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de con-
ducere fãrã permis ºi sub influen-
þa bãuturilor alcoolice”, ne-a decla-
rat inspector principal Alin Apos-
tol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Tot în cadrul acþiunii, a fost
depistat ºi Marcel Ghighilicea, de
32 de ani, din Craiova, condu-
când un autoturism Ford pe DN
65 F (Centura ocolitoare a mu-
nicipiului Craiova) cu viteza de
145 km/h, vitezã înregistratã de
aparatul radar. Craioveanul a fost
sancþionat cu amendã în cuan-
tum de 1.190 lei ºi i s-a suspen-
dat dreptul de a conduce auto-
vehicule pe o perioadã de 90 zile
conform legislaþiei rutiere în vi-
goare, dupã cum au mai preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.

Poliþiºtii doljeni au ieºit, în acest week-end,
la „vânãtoare” de vitezomani ºi de ºoferi bã-
uþi. În cadrul unei acþiuni desfãºurate sâm-
bãtã, dar ºi în noaptea de sâmbãtã spre du-
minicã, poliþiºtii au aplicat amenzi de peste
63.000 lei ºi au reþinut în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce 19 permise de condu-
cere din care 5 pentru vitezã ºi 7 pentru alco-
ol. În cadrul acþiunii, pe Centura de Nord a
Craiovei, poliþiºtii au prins un craiovean de
32 de ani circulând cu 145 km/h.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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De la aruncarea, pe piaþa dezbaterii filo-
sofice ºi sociologice a conceptului de post-
modernism, îndeosebi de cãtre Lyotard, la
sfârºitul anilor ’70 ai veacului trecut, s-a
produs, îmi pare, un fel de rãsturnare a sen-
sului presupus logic al gândirii occidentale
moderne: ca ºi când omul („post-modern”,
ori „post-uman”, în terminologia fukuya-
mianã), sãtul de promisiunile iluminist-uma-
niste, ar fi redeschis, cu o nouã voluptate,
porþile Cetãþii unei noi mitologii, pe cât de
libere de exigenþe morale, pe atât de sedu-
cãtoare prin libertinismul sãu gregar. Ro-
land Barthes avertizase ceva mai înainte
asupra prezenþei, în agorà, a unor „noi mi-
turi”, însã dacã atenþia sa prevenitoare a
sfârºit cam grãbit în sfera hermeneuticii
artistice, cea a lui Lyotard avea sã tulbure
decisiv câmpul dezbaterii în arealul polito-
logiei ºi al sociologiei.

În fapt, cele aproape trei secole ilumi-
nist-umaniste, situate sub semnul unui po-
zitivism mult mai formal ºi, deci, mai spec-
tral decât o vor arãta rezultatele avântului
ºtiinþei ºi tehnologiei ce-au schimbat ra-

Spectrul unei noi idolatriiSpectrul unei noi idolatriiSpectrul unei noi idolatriiSpectrul unei noi idolatriiSpectrul unei noi idolatrii
portul individului cu Natura, ºi-au reven-
dicat originea ºi suportul în celebrul de-
nunþ al idola, formulã prin care Francis
Bacon identifica, chiar în zorii erei mo-
dernitãþii, cele patru false noþiuni ce sub-
jugau mintea umanã ºi fãceau imposibilã
înþelegerea lumii ºi a cosmosului. Cele
patru idola – un plural latin propus de fi-
losof – ar fi, deci, Idola Tribu, Idola Spe-
cus, Idola Fori ºi Idola Theatri, respec-
tiv tendinþe înrãdãcinate în mintea umanã
care þin de fire, de influenþe ale unor gru-
puri, ale unor sisteme de gândire etc.

Demistificarea lor echivala, la acea vre-
me, cu instituirea bazei unei noi logici ce
avea sã marcheze de o manierã organicã
(Novum Organon e titlul tratatului baco-
nian) gândirea ºi societatea umanã în se-
colele succesive.

Eliberând câmpul tensiunilor tari (gândi-
rea forte) pe care trei secole ale raþionalis-
mului, cu orizontul sãu larg deschis spre
progres, ºtiinþific ºi tehnologic, l-a întreþi-
nut ºi alimentat acompaniat de promisiunea
ameliorãrii vieþii umane, post-modernitatea

– ori ceea ce s-a vrut a se desemna prin ea –
a marcat începutul (unui sfârºit, s-a spus)
timpului difuz, deconcertant, cu o permisi-
vitate fãrã precedent, nu doar remodelând
sistemul tradiþional de valori, dar chiar rã-
vãºindu-l ºi destituind orice filtru de naturã
moralã. Dacã Raþiunea,cu majusculã ºi, deci,
în poziþie de centru (valoric ºi valorizant),
nu mai are drept în Cetate, în ciuda invocã-
rii ei abuzive întrucât exclusiv în cheie reto-
ricã, atunci, parafrazând o celebrã zicere
dostoievskianã, totul este posibil. ªi, astfel,
Piaþa, a Cetãþii, supuse de-acum unui asediu
intern, întrucât duºmanul nu se mai aflã în
afarã ºi tocmai de aceea el trebuie inventat
în interior (reflexe, fie ºi cu profil de rebut,
ale confruntãrilor ideologice), s-a deschis
altor, aparent noi, însã cu siguranþã mult mai
insidioase mituri.

În miezul acestor noi mituri ne aflãm as-
tãzi, cu un Olimp artificial ºi artificios im-
provizat la nivelul ºi la dimensiunea unei
reþele pe care globalizarea, în funcþia ei ex-
clusiv tehnicã, a omologat-o ca nouã Agorà.
În ea, s-a instalat o „mitologie” destinsã la

maximum, detensionatã de filtrul ordona-
tor al Raþiunii, în care plãcerea, ca diver-
tisment, ºi dorinþa, ca mijloc ºi ca finalita-
te, ambele animate doar de resortul gratui-
tãþii, sunt zei a cãror adoraþie compromite
orice efort creativ.

În definitiv, cu puzderia de „mituri” in-
ventate, ad libitum, printr-un aleatoriu cult
al ludicului aproape exclusiv pentru potoli-
rea atâtor frustrãri refulate de-a lungul unei
Istorii modelate de raþionalism, ne-am în-
tors, parcã, în albiile unei societãþi tribale
în care idolatria (cultul acelor idola ca fal-
se noþiuni ºi, deci, false valori) ºi-a recã-
pãtat funcþia ei ritualicã.

Trãim, zi de zi ºi ceas de ceas, în cyber
space, adicã în virtual, forme anacronice
ºi depersonalizante ale unei idolatrii auto-
impuse ca o nouã „religie”, în care însã n-
a mai rãmas niciun rest de credinþã, fiind-
cã omul sacru, acel homo sacer preferat
de antici ºi, apoi, de secolele augustiniene,
ºi-a pierdut legitimitatea, lãsând locul liber
acelui homo ludens, derobat de orice exi-
genþã eticã.

Poliþiºtii Serviciului Ordine
Publicã din cadrul IPJ Dolj, îm-
preunã cu jandarmi ºi reprezen-
tanþi ai Inspectoratului Teritorial
Regim Silvic ºi Vânãtoare ºi lu-
crãtori ai Direcþiei Silvice Dolj
au organizat, vineri, o acþiune pe
raza judeþului pentru prevenirea
ºi combaterea tãierilor ilegale de
arbori, circulaþiei ºi comerciali-
zãrii ilegale a materialului lemnos.

„Acþiunea s-a desfãºurat în
conformitate cu prevederile Pla-
nului de acþiune pe linia preveni-
rii ºi combaterii tãierilor ilegale
de arbori, circulaþiei ºi comer-
cializãrii ilegale a materialului lem-
nos la nivelul judeþului Dolj. În
urma controalelor efectuate, oa-
menii legii au constatat douã fap-
te de naturã penalã ºi alte 60 de
abateri de naturã contravenþio-
nalã pentru sancþionarea cãrora
au fost aplicate sancþiuni în va-
loare de peste 18.000 lei. Toto-
datã, poliþiºtii au confiscat 3,4
mc material lemnos în valoare
de aproape 1.000 lei”, ne-a de-
clarat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al

Potrivit ministrului, acest lucru ar
însemna externalizarea serviciilor de
îngrijire a bãtrânilor, respectiv „im-
plicarea mai activã a ceea ce înseam-
nã societate civilã”. „Vorbim despre
linii de îngrijire a persoanelor vârst-
nice, care ar trebui sã se axeze mai
mult pe îngrijire la domiciliu. Viziu-
nea mea este sã mergem mai mult pe
îngrijire la domiciliu. Sunt o serie de
programe, pe care le-am gãsit prin
fonduri europene, de sprijinire a tu-
turor întreprinzãtorilor, ca sã putem
sã finanþãm aceºti angajatori”, a spus
Rovana Plumb.

În acelaºi context, ministrul Mun-
cii a spus cã persoanele care îngrijesc
rude vârstnice trebuie sã primeascã

Plumb: Vrem ca îngrijirea bãtrânilor sã se facã
la domiciliu, cu plata rudelor care se ocupã de ei

Ministrul Muncii, Rovana
Plumb, a declarat, în emisiunea

„Dupã 20 de ani” difuzatã ieri de
Pro TV, cã „viziunea” sa despre

îngrijirea bãtrânilor este ca
aceasta sã se facã, în proporþie

majoritarã, la domiciliu, ºi nu în
centre, iar rudele care au grijã de

vârstnici sã fie plãtite pentru asta.

Ministrul Fondurilor Europene,
Eugen Teodorovici, a declarat, într-
un interviu acordat Agerpres, cã vor
fi zone unde, din cauza managemen-
tului defectuos din anii trecuþi, Ro-
mânia ar putea fi în poziþia de a pierde
anumite fonduri, catalogând acest
lucru drept „preþul prostiei”, dar
susþine ºi cã þara noastrã ar putea
transmite Comisiei Europene facturi
de aproximativ 4 miliarde de euro în
2014. În opinia ministrului, greºelile
în proiectele pe POSDRU depuse de
beneficiari sunt cauzate de sistemul
extrem de complicat ºi precizeazã
cã cele mai multe sunt pe cererile
de rambursare la decontare.

Teodorovici: Un nivel de absorbþie a fondurilor europene de 80%
va situa România în grupul þãrilor fruntaºe

IPJ Dolj.
Astfel, în cadrul acþiunii a fost

identificat ªtefan Creþu, de 40
de ani, din comuna Bucovãþ, ju-
deþul Dolj care a tãiat 6 arbori
de esenþã gârniþã, din Cantonul
21 Bucovãþ, valoarea prejudiciu-
lui fiind stabilitã la suma de
663,42 lei. În cauzã s-a întoc-
mit dosar penal sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunii de tãiere ºi
sustragere de material lemnos,
lemnele fiind confiscate ºi lãsa-
te în custodia reprezentanþilor
Ocolului Silvic Craiova.

 În urma controlului efectuat
în comuna Amãrãºtii de Jos, oa-
menii legii au depistat-o ºi pe Riþa
Zisu, de 26 de ani, din satul Ocol-
na, în timp ce transporta cu o
cãruþã material lemnos, de esenþã
salcâm, fãrã documente legale
de provenienþã. Femeia a fost
amendatã cu 2.200 lei ºi a rã-
mas fãrã lemnele care au fost
confiscate ºi lãsate în custodie
Ocolului Silvic Dãbuleni, dupã
cum au mai precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

sprijin financiar, la fel cum se întâm-
plã în cazul celor care iau în îngrijire
copii. Totodatã, Rovana Plumb a de-
clarat, în aceeaºi emisiune, cã ia în
calcul instalarea de camere de supra-
veghere în centrele de plasament pen-
tru copii ºi în cele pentru bãtrâni, pen-
tru a preveni abuzurile la care ar putea
fi supuºi aceºtia.

Subiectul camerelor de suprave-
ghere în centre a fost atins în contex-
tul cazului fostei directoare a unui cen-
tru de plasament din Galaþi, care ºi-a
înregistrat angajatele în timp ce aces-
tea certau ºi ameninþau copiii. „Poate

fi luat în calcul (proiectul de instalare
a camerelor video - n.r.), însã nu aº
vrea sã mã pronunþ în momentul de
faþã ºi sã spun categoric da, pentru cã
trebuie sã mã uit la cheltuielile bugeta-
re. Prin Programul Operaþional Capi-
tal Uman, eu cred cã pe componenta-
 incluziunii sociale ºi a reducerii sãrã-
ciei, unde avem alocaþi 20%, conform
regulilor europene, se poate face un
astfel de program. Costul lui sper sã
nu fie foarte mare, datã fiind viziunea
noastrã de a merge cât mai mult spre
îngrijirea la domiciliu”, a declarat mi-
nistrul Muncii.

„Persoanele care au fost în sis-
tem ºi care mai sunt încã în sistem
nu au ºtiut cum sã se raporteze la
ceea ce Comisia ne impunea prin re-
gulamente ºi am creat în þarã siste-
me mult mai complexe, mai com-
plicate decât ne-ar fi cerut cei de la
Bruxelles. Asta din neºtiinþã, din te-
merea de a lua decizii pe anumite
zone, tot timpul frica de nou. Ve-
dem alte state, care au avut o abor-
dare pragmaticã, chiar de multe ori
au fost dispuse sã plãteascã corecþii
financiare pe anumite zone, dar pen-
tru a lua mãsuri, pentru a demara ºi
a implementa niºte proiecte pentru
interesul naþional. Aºa ceva în Ro-

mânia era chiar o utopie sã poatã fi
abordat”, a spus Teodorovici.

În context, el vorbeºte despre in-
tenþia de renunþare la scrisorile de ga-
ranþie bancarã ºi mecanismul de finan-
þare avut în vedere în viitor. În ceea
ce priveºte previziunile, Teodorovici
spune cã pentru finalul lui 2014 Ro-
mânia trebuie sã transmitã Comisiei
Europene facturi de 2,8 miliarde euro,
astfel încât þara noastrã sã nu piardã
nici un euro, dar subliniazã cã anul tre-
cut au fost transmise facturi de 3,5
miliarde euro ºi prognozeazã cã nive-
lul va fi depãºit – un nivel de 80%
absorbþie per total, ceea ce va situa
România în grupul þãrilor fruntaºe.
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Sesiunea plenarã, prefaþatã de o
întrunire a Biroului CoR, a avut ca
punct central al dezbaterilor evo-
luþia situaþiei din Ucraina, context
în care s-a reiterat susþinerea Co-
mitetului Regiunilor pentru acce-
lerarea procesului de semnare a
acordului de asociere a Uniunii Eu-
ropene (UE) cu Republica Moldo-
va. „În prima zi a reuniunii CoR a
fost prezent ºi viceprim-ministrul
Guvernului de la Kiev, Volodymyr
Groysman, care a expus celor pes-
te 350 de membri ai comitetului
evoluþia evenimentelor din Ucrai-
na, în ultima perioadã. Membrii
CoR ºi-au exprimat îngrijorarea
faþã de starea de fapt din þara ve-
cinã României, adoptând o rezolu-
þie comunã prin care se recunoaº-
te cã viitorul Ucrainei este o deci-
zie care aparþine tuturor cetãþeni-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, la Bruxelles:

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Ion Prioteasa, a participat, în perioa-
da 1-3 aprilie, în calitate de membru ºi pre-
ºedinte al delegaþiei României la Comite-
tul Regiunilor (CoR), la cea de-a 106-a se-
siune plenarã a CoR, desfãºuratã la Bru-
xelles. Cu aceastã ocazie, la iniþiativa pre-
ºedintelui CJ Dolj, Ion Prioteasa, echipa

Biroului Uniunii Naþionale a Consiliilor Ju-
deþene la Bruxelles a organizat o întâlnire
între ambasadorul României în Belgia, Ex-
celenþa Sa ªtefan Alexandru Tinca, ºi
membrii delegaþiei naþionale la CoR, dis-
cuþiile vizând în principal identificarea po-
sibilitãþilor de intensificare a colaborãrii
între instituþiile administraþiei locale.

lor acestei þãri. De asemenea, di-
recþia cãtre care se va îndrepta
Ucraina poate fi hotãrâtã în mod
democratic numai de cãtre cetãþe-
nii ucraineni, fãrã presiuni sau in-
terferenþe din partea vreunei þãri
strãine”, a precizat Ion Prioteasa,
preºedintele CJ Dolj.

Rezoluþie adoptatã pentru
Republica Moldova

Îmbucurãtor este cã în conþi-
nutul acestui document asumat în
unanimitate de plenul Comitetului
Regiunilor se face vorbire ºi de-
spre accelerarea procesului de
semnare a acordului de asociere
a Uniunii Europene cu Republica
Moldova, sprijinind în acest fel
decizia Consiliului UE. Semnarea
acestui document reprezintã, aºa
cum se ºtie, o chestiune de ex-

tremã importanþã, care vine în
acord cu aºteptãrile ºi demersuri-
le fãcute în ultimii ani de cãtre
Guvernul României. Rezoluþia ad-
optatã de CoR va fi transmisã tu-
turor actorilor importanþi ai insti-
tuþiilor UE: preºedintelui Parla-
mentului European, celui al Con-
siliului European ºi celui al Comi-
siei Europene, Înaltului Reprezen-
tant al UE pentru afaceri externe
ºi politica de securitate, precum
ºi preºedinþiei elene a UE”, a mai
spus Ion Prioteasa, preºedintele
delegaþiei României la CoR.

Combaterea ºomajului, subiect
fierbinte

Combaterea ºomajului în Uniu-
nea Europeanã, în special în rân-
dul tinerilor, care se confruntã cu
dificultãþi majore în obþinerea unui
loc de muncã a constitutit o altã
temã de discuþie la Bruxelles, iar
ºomajul atinge ºi judeþul Dolj. Ion
Prioteasa susþine cã evoluþiile de
pe piaþa muncii continuã sã repre-
zinte una dintre principalele preo-
cupãri ale Comitetului Regiunilor,
cu atât mai mult cu cât situaþia din
UE s-a menþinut la un nivel care
este de naturã sã ne îngrijoreze.
„Mã refer la faptul cã, aºa cum
relevã ºi statisticile oficiale, rata
ºomajului înregistratã în decursul
anului trecut a depãºit 10 procen-

te ºi, ce este ºi mai rãu, proporþia
persoanelor fãrã loc de muncã a
fost mai mult decât dublã în rân-
dul tinerilor. Interesul crescut pen-
tru problematica socialã, cu pre-
cãdere cea a locurilor de muncã ºi
a combaterii ºomajului, s-a reflec-
tat ºi pe agenda ultimei sesiuni ple-
nare, Comitetul Regiunilor anali-
zând mai atent situaþia, în intenþia
de a contribui la identificarea, într-
un timp cât mai scurt, a celor mai
eficiente soluþii. În acest sens, a
fost dezbãtut ºi adoptat de cãtre
plenul CoR un aviz privind proiec-
tul cadrului de calitate pentru sta-
gii, menit sã faciliteze tocmai inte-
grarea tinerilor pe piaþa muncii”, a
mai spus.

Românii reprezintã a patra
comunitate etnicã din Belgia

O întâlnire absolut specialã,
cu prilejul acestei reuniuni de la

Bruxelles, a fost cea a membri-
lor delegaþiei naþionale la CoR cu
Excelenþa Sa ªtefan Alexandru
Tinca, ambasadorul României în
Belgia. „În cadrul întrevederii,
am punctat împreunã câteva
teme esenþiale pentru îmbunãtã-
þirea colaborãrii între autoritãþi-
le locale din cele douã þãri, în
special din perspectiva accesã-
rii fondurilor europene, conside-
rând cã putem fi mult mai efi-
cienþi acþionând împreunã. Per-
spectiva descrisã de domnul
ambasador este una generoasã,
dacã luãm în considerare faptul
cã românii reprezintã a patra co-
munitate etnicã din Belgia, cu
peste 50.000 de conaþionali ai
noºtri înregistraþi doar în regiu-
nea Bruxelles“, a declarat Ion
Prioteasa, preºedintele CJ Dolj
ºi al delegaþiei României la CoR.

Conducãtorii executivi ai celor
patru instituþii de credit au depus ce-
rerea de înfiinþare ºi actele consti-
tutive la Tribunalul Bucureºti pen-
tru înfiinþarea Consiliului Patronate-
lor Bancare din România (CPBR),
estimând cã acest proces s-ar pu-
tea încheia pânã la finele lunii iunie,

Banca Comercialã Românã, BRD -
Groupe SocieteGenerale, Raiffeisen
Bank ºi UniCredit Þiriac Bank, cu active
de peste 45% în sistemul bancar, înfiin-

se aratã într-un comunicat al noii en-
titãþi propuse. Preºedintele Raiffei-
sen Bank, Steven van Groningen, a
fost desemnat ca preºedinte al Con-
siliului Director al CPBR. Consiliul
Director mai este format din Rãs-
van Radu (UniCerdit Þiriac Bank) –
vicepreºedinte, Philippe Lhotte

(BRD - Groupe Societe Generale)
– director ºi Tomas Spurny (BCR)
– trezorier.

Membrii fondatori au menþionat
cã CPBR nu este o alternativã la
Asociaþia Românã a Bãncilor (ARB),
ci este o organizaþie complementa-
rã acesteia care îºi propune sã pro-
moveze interesele membrilor sãi în
relaþia cu autoritãþile, sindicatele ºi
alte insituþii “într-o manierã cât mai
eficientã”. România este una dintre
puþinele þãri europene în care nu a
fost înfiinþatã o asociere care sã în-
truneascã toate atributele oficiale ale
unei organizaþii patronale a sectoru-
lui bancar. Iniþiatorii proiectului men-
þioneazã cã au discutat în prealabil
cu reprezentanþii bãncii centrale de-
spre înfiinþarea organizaþiei, primind
un semnal pozitiv, de încurajare.

þeazã primul patronat bancar din Româ-
nia, aflat în proces de înregistrare, care
va promova interesele membrilor în faþa
autoritãþilor.
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Asociaþia Activ.Cult susþine Craiova - Capitalã Culturalã Europeanã 2021
Paginã realizatã

de ALINA DRÃGHICI

Meritul înfiinþãrii ºcolii i-a reve-
nit Primãriei Craiova, care, în baza
Deciziei Congresului al XX-lea al
Asociaþiei Învãþãtorilor, desfãºurat
la Bucureºti, în anul 1912, a luat
iniþiativa creãrii “ªcolii Normale de
Învãþãtoare”, care a devenit, peste
ani, temelia C. N. “Nicolae Titu-
lescu”. Între timp, ºcoala a urmat
calea reformelor, cunoscând nu-
meroase transformãri, atât prin ti-
tulaturã, cât ºi prin profiluri ºi lo-
caluri de funcþionare, fiind demnã
de remarcat activitatea sa ca
“ªcoalã Normalã”, cu numele
“Madona Dudu”. În prezent uni-
tatea de învãþãmânt are o filierã
teoreticã cu profil real. În ºcoalã
funcþioneazã 37 de clase în care
învaþã 1.041 elevi, atât la gimna-
ziu, cât ºi la liceu. De-a lungul is-
toriei sale centenare C. N. “Nico-
lae Titulescu” s-a remarcat prin re-
zultatele deosebite obþinute atât de
foºtii elevi, cât ºi de profesorii lor.
Cu toþii au contribuit la ridicarea

În ierarhia reþelei ºcolare preuni-
versitare doljene, Colegiul Naþional
“Nicolae Titulescu” din Craiova ocu-
pã un loc aparte prin vechime ºi prin
tradiþia pedagogicã. ªcoala a fost în-
fiinþatã în anul 1914, aflându-se acum

la aniversarea centenarului existen-
þei sale. Conducerea unitãþii de învã-
þãmânt, împreunã cu corpul profeso-
ral, au pregãtit o serie de activitãþi
ºtiinþifice, cultural-artistice ºi sporti-
ve, dedicate Zilelor Colegiului.

prestigiului ºcolii lor. Numeroºi
profesori au preocupãri didactico-
ºtiinþifice, fiind autori de manuale
ºi auxiliare didactice, iar elevii s-
au remarcat la numeroase concur-
suri ºi olimpiade.

“Ne putem mândri astãzi cu
absolvenþii noºtri care de-a lungul
vremii au ajuns specialiºti de cali-
tate ºi personalitãþi în domeniul
economiei, culturii ºi sportului.
Exemplificãm în acest sens: ec.
Ion Cãºin – ministru secretar de
stat, prof. univ. dr. Nicolae Þân-
dãreanu – Universitatea din Craio-
va, prof. univ. dr. Maria Florescu
– UMF Craiova, dr. Dan Hurezea-
nu – UMF Craiova, conf. univ.dr.
Gabriel Gãman – UMF Craiova, ec.
Natalia Andrei, ec. Ion Crãciunes-
cu – arbitru FIFA, Sorin Cârþu.
Raportându-ne la evaluarea pregã-
tirii absolvenþilor noºtri, prin pris-
ma rezultatelor obþinute la exame-
nele naþionale, remarcãm situarea
colegiului pe un loc fruntaº în ie-

rarhia ºcolarã doljeanã, dovadã a
preocupãrii permanente a cadrelor
didactice pentru realizarea unui
învãþãmânt eficient ºi competitiv.
Concluzionând, acum, la ceas ani-
versar, nu putem decât sã ne ex-
primãm satisfacþia pentru trecutul
bogat ºi rodnic ºi mândria aparte-
nenþei la o valoroasã instituþie de
învãþãmânt”, a afirmat Anghel Pe-
trescu, directorul C. N. “Nicolae
Titulescu”.

Programul activitãþilor dedica-
te Zilelor Colegiului

Astãzi, începând cu ora 10.00,
are loc un discurs de deschidere
însoþit de dezvelirea plãcii comemo-
rative din curtea instituþiei de învã-
þãmânt. Douã ore mai târziu are loc
un seminar judeþean “Comunicarea
– problemã a societãþii româneºti ºi
legãtura ei cu ºcoala”, urmat de o
sesiune de referate ºi o dezbatere.
Ziua se încheie cu expoziþia “ªcoa-
la prin ochii copiilor”. Activitãþile

continuã ºi marþi, 8 aprilie, de la ora
9.30, cu atelierul de lucru “Strate-
gii de dezvoltare a stimei de sine” ºi
o sesiune de comunicãri ºtiinþifice
ale elevilor de liceu la disciplinele
fizicã ºi chimie. La ora 10.30 este
programatã sesiunea de referate
“Nicolae Titulescu – discursuri,
paradigmã în oratorie”, urmatã de
vizionarea unui concert folk “Po-
ezie pe nisip”, concursul pentru
elevi “Universul poeziei” ºi o dra-
matizare dupã I.L. Caragiale – “Ta-
tãl nostru”.

În ziua de miercuri, 9 aprilie,

începând cu ora 9.00, se va des-
fãºura simpozionul naþional “Nico-
lae Titulescu – Om politic, diplo-
mat ºi ctitor de valori”, urmat de
mai multe concursuri adresate ele-
vilor ºi o sesiune de referate. Joi,
10 aprilie, la ora 11.00, Opera Ro-
mânã Craiova va gãzdui întâlnirea
festivã dedicatã centenarului Co-
legiului Naþional “Nicolae Titules-
cu” – “Un nou început”. Activitã-
þile dedicate centenarului se vor
încheia vineri, prin competiþiile
sportive programate sã înceapã la
ora 12.00.

Sub coordonarea profesorilor
Iulia Stancu ºi Cristina Con-
stantinescu, cadre didactice din
învãþãmântul preuniversitar de
masã ºi din învãþãmântul special
au oferit un schimb de experi-
enþã constructiv ºi au pus
accentul pe creºterea gradului
de implicare în problematizarea
teoreticã ºi practicã a lucrului
cu elevii dificultãþi de învãþare.

Activitatea, ajunsã la ediþia a
IV-a, a avut ca obiective
prezentarea unor exemple de
bunã practicã (proiecte educaþi-
onale, proiecte extracurriculare,
metode/tehnici) adaptate pentru
elevii cu dificultãþi de învãþare,
motivarea profesorilor în
folosirea strategiilor didactice
de actualitate, inovative pentru
dezvoltarea personalitãþii
elevilor, promovarea unor idei/
practici privind asigurarea unei
educaþii de calitate pentru toþi
ºcolarii, prin raportare la
indicatori ºi standarde europe-

ªcoala Gimnazialã Specialã „Sf. Mina” a
fost vineri, 4 aprilie a.c.,  gazda simpozionu-
lui internaþional „Strategii didactice inovati-
ve în procesul instructiv-educativ al elevilor
în dificultate”, desfãºurat în parteneriat cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, Asocia-

þia „Dincolo de autism” Craiova, Radio Ro-
mânia Oltenia Craiova, Asociaþia EduFor
Craiova, ATS – Media Creators Suceava,
ºcoli ºi ONG-uri din Anglia, Polonia, Italia,
Lituania, Serbia, Turcia, Spania, Bulgaria ºi
Republica Moldova.

ne, implicarea pãrinþilor ºi a
comunitãþii, ca parteneri în
educaþie.

„Prin implicarea tuturor
factorilor esenþiali pentru
educaþia copilului aflat în
dificultate de învãþare se
sporesc ºansele sale de integra-
re în societate. Toate aceste

lucruri ne conduc spre ideea
care ar trebui sã ne cãlãuzeascã
în desfãºurarea activitãþii
educative de zi cu zi: copilul
este centrul universului nostru
ºi el meritã tot ce este mai
bun”,  a afirmat Eugenia Pascu,
directorul ªcolii Gimnaziale
Speciale „Sf. Mina”.
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Prezenţa gazetarului, scriitorului şi filmologului Cristian
Tudor Popescu, ca invitat la „Întâlnirile SpectActor”, s-a
dovedit deplin inspirată, motiv de bilă albă pentru modera-
torul Nicolae Coande şi directorul Teatrului Naţional „Ma-
rin Sorescu”, Mircea Cornişteanu. Încercând să fugă din
comentariul politic, cum se confesează undeva, într-o ta-
bletă, „Colaj de genii” („Filmar”, Ed. „Polirom”, 2013),
întrucât „aducerea în discuţie a eticii a devenit inutilă
până la ridicol, în faţa unei scări de valori date peste
cap”, iată însă că „refugierea în comentariul cinemato-
grafic se dovedeşte o iluzie la fel de ridicolă – aici mi

MIRCEA CANŢĂR

Un filmolog  la „Întâlnirile SpectActor”
se dă în cap cu scara de valori estetice”. Calm, didactic,
seducător pe alocuri, bun narator, CTP a conferenţiat de-
spre „Mit şi minciună. Epopeea naţională în cinemato-
grafia românească”. Între congenerii săi de dată mai re-
centă, Cristian Tudor Popescu a adus ceva nou: o grilă
metodologică adecvată de judecare a întregii producţii ci-
nematografice din România. De care poţi lua cunoştinţă
lecturându-i cartea „Filmul surd în România mută” (Ed.
„Polirom” 2011), de fapt lucrarea sa de doctorat în cine-
matografie la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Ci-
nematografică „I.L. Caragiale”, unde şi susţine un curs de

tehnici de manipulare şi propagandă.
Din cele 550 de pelicule ale perioadei
comuniste „re-vizionate repetat”, i-au
întărit convingerea lui Cristian Tudor
Popescu că doar 220 (40%) pot fi con-
siderate ca având caracter politic, pro-
pagandistic, urmând cu fidelitate liniile
de sens ale PCR, adică mai exact co-
mandamentele etapei: pro-sovietică, in-
ternaţionalistă, antiromânească, naţio-
nal-comunistă, anti-citadină, anti-oc-
cidentală, anti-intelectuală, vehicul al
cultului lui Nicolae Ceauşescu. Cu răb-
dare minuţioasă, stil şi rafinament, CTP
a sistematizat cele 220 de pelicule, ra-
cordându-le, pe fiecare, la momentul
politic, şi acesta bine definit, adică le-a
aşezat într-un fel în „sosul” lor ideolo-
gic care le-a irigat. Identifică 5 pelicu-
le antisistem în patru decenii („Direc-
torul nostru”, „Reconstituirea”, „O la-
crimă de fată”, „Croaziera”, „Faleza de
nisip”) şi tot 5 pelicule de propagandă
convingătoare („Valurile Dunării”, „Se-

tea”, „Duminică la ora 6”, „Puterea şi adevărul”, „Zidul”),
concluzionând că filmul românesc nu a contribuit nici la
căderea comunismului şi nici nu i-a făcut pe români să
simpatizeze mai mult comunismul. Merite personale? Se
poate vorbi şi de aşa ceva. Chiar dacă şi alţi filmologi s-au
aplecat cu har, să spunem aşa, asupra peliculelor româneşti
ante-1990, şi ne referim chiar la cei regăsiţi în cartea „Noul
cinema românesc – de la tovarăşul Ceauşescu la dom-
nul Lăzărescu” (Ed. „Polirom”, 2011), a Cristinei Corico-
vescu şi Magdei Mihăilescu, nici unul nu a decriptat sau
intuit, aidoma unui ecograf, zona de manipulare sau de pro-
pagandă grosieră cum a făcut-o CTP-ul. Avem chiar în
cartea menţionată mai sus, să fim scuzaţi, comentarii suc-
cinte (vezi „Rătăcire” – film la comandă), aidoma unor cro-
nici la un meci de tenis de câmp după o transmisie... la
radio. CTP-ul îl redescoperă pe scriitorul, altminteri ex-
cepţional, Titus Popovici, ca având talentul necesar de a
face un film precum „Puterea şi adevărul”, cea mai con-
vingătoare peliculă de propagandă în favoarea acceptării
comunismului ceauşist, filmul cu cea mai înaltă cotă de
dezbatere politico-filosofică din cinematografia româneas-
că, izbutind „secţionarea cu laserul a hoitului politic al
lui Gheorghi-Dej, încât să fie aruncate mulţimii «gre-
şelile» sinistre ale anilor ‘50, fără a fi afectat nucleul
ideologic comunist”. Şi exemplele pot continua. Prezent
la Bucureşti, cu prilejul acordării titlului de Doctor Hono-
ris Causa, regizorul Andrei Koncearovski (autorul filmu-
lui „Siberiada”, 1977) spunea despre talent că e atunci
când reuşeşti să nimereşti o ţintă vizibilă, dar mobilă şi
înşelătoare, foarte greu de atins. Când nimereşti o ţintă
invizibilă, pentru toţi ceilalţi, atunci se cheamă... geniu.
Sună poate exagerat, dar ca filmolog, CTP-ul e mai mult
decât... talentat. Cum s-a arătat în presa scrisă de-a lun-
gul anilor, adjudecându-şi până la obstinaţie toate premii-
le, încât, la un moment dat, le-a şi refuzat.

Săptămâna educaţiei financiare, la Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova

În zilele de 8 şi 9 aprilie, profe-
sorii de finanţe de la Departamen-
tul de Finanţe, Bănci şi Analiză
Economică şi studenţii de la Ban-
king Scientific Circle se vor întâlni
cu elevii de la şcolile şi liceele cra-
iovene – aflaţi în perioada progra-
mului „Şcoala altfel: Să ştii mai
multe, să fii mai bun” – şi vor
aborda subiecte care urmăresc for-
marea unui limbaj financiar adec-
vat şi înţelegerea unor noţiuni de-
spre natura banilor, inflaţie, dobân-
dă, credite, datorii financiare, eco-
nomisire, bancă comercială, ban-
că centrală etc. Acest demers al
Facultatăţii de Economie şi Admi-
nistrarea Afacerilor din Craiova se
alătură proiectelor educaţionale ale
Băncii Naţionale a României,  în
special proiectului „Să vorbim de-
spre bani si bănci”, care vizează
sprijinirea educaţiei financiare în

Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor din cadrul Universităţii din Cra-
iova organizează în cadrul programului
„Educaţia financiară – provocări şi soluţii”,
o suită de evenimente cu tematică financia-
ră în perioada 7-11 aprilie a.c. Astăzi, ora
12.00, în Sala 228 din clădirea centrală a in-
stituţiei, Jason Best, specialist american în
crowdfunding, în cadrul unei conferinţe, va
aborda subiecte legate de autofinanţare, an-
treprenoriat şi strângere de fonduri prin
crowdfunding. Evenimentul este organizat în
parteneriat cu Ambasada S.U.A.

învăţământul preu-
niversitar.

Ziua de joi, 10
aprilie, es te dedica-
tă s tudenţilor eco-
nomiş ti, mediului
de afac eri şi celor  interesaţi de se-
cretele pieţei de capital şi de edu-
caţia financiară. Înc epând cu ora
11.00, la Sala Albastră,  din clădi-
rea centrală (strada „Al. I. Cuza”
nr. 13), împreună c u SSIF Bro-
ker, Bursa de Valori Bucureşti şi
Camera de Comerţ şi Industr ie a
Judeţului Dolj va fi organizată con-
ferinţa „Academia Broker – ac-
cesul tău la bursă”. Printre temele
abordate vor fi: Bursa de Valori
Bucureşti – trecut, prezent şi per-
spective; Cum să devii investitor
pe piaţa de capital; Meseria de
broker între mit şi legendă etc. În-
cepând cu ora 16.30 se vor des-

făşu ra luc r ările c onferinţei
„Academia Broker destinată in-
vestitorilor”, eveniment prin care
se urmăreş te interacţiunea dintre
mediul de afaceri local şi speakeri
de top din c adrul SSIF Broker şi
BVB,  dar şi dezbaterea unor pro-
bleme legate de produsele finan-
ciare cu capital protejat şi fondu-
rile de investiţii.  În final este pre-
văzută o ses iune de networking.

Vineri, 11 aprilie,  începând cu
ora 11.00, tot în Sala Albastră a
Universităţii din Craiova, va fi or-
ganizat un workshop în c adrul
proiectului „Cea mai bună idee de
afaceri”, FEAA Craiova având ca

parteneri Inspectoratul Şcolar Dolj
şi liceele din judeţ. Vor participa
elevii care s-au calific at în faza
finală a competiţiei (15 echipe a
câte 3 elevi fiecare), profesorii în-
drumători din licee,  studenţii
FEAA implicaţi în ec hipele mixte
(15 echipe a câte 2 studenţi),  pre-
cum şi cadre didactice ale FEAA.

Detalii despre aceste evenimen-
te ş i programul c omplet al Săptă-
mânii educaţiei f inanciare la
FEAA Craiova pot fi obţinute şi
de pe site-ul oficial al Universităţii
din Craiova – www.ucv.ro şi/sau
http://feaa.ucv.ro/one.

ALINA DRĂGHICI

„Şcoala altfel”
la Biblioteca
Judeţeană:
lecturi, vizionări
de filme, vizite

În această săptămână, proiectul
„Cărticica pentru prichindei şi co-
pii mai măricei” derulat de Secţia
pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii
Judeţene „Alexandru şi Aristia
Aman” continuă cu tema „Şcoala
altfel”. «A fost aleasă pentru a veni
în întâmpinarea co-partenerilor din
proiect (instituţii de învăţământ cra-
iovene) care în această săptămână
desfăşoară activităţi educative ex-
tracurric ulare şi extraşc olare în
cadrul programului „Să ştii mai
multe, să fii mai bun”. Rămâne la
latitudinea cadrelor didactice să alea-
gă genul de activitate dorit: fie lec-
tură în grup, fie vizionări filme, fie
vizitarea Casei Memoriale „Elena
Farago”, fie prezentări de cărţi», au
precizat reprezentanţii bibliotecii
doljene. Aceştia vor parcurge săp-
tămâna „Şcolii altfel” însoţiţi de
preşcolari şi şcolari din clasele I –
a IV-a de la numeroase unităţi de
învăţământ craiovene, dar şi din
judeţ. Aşa sunt Colegiile Naţional
„Carol I”, „Fraţii Buzeşti” şi „Elena
Cuza”, Liceul de Arte „Marin So-
rescu”, Şc olile Gimnaziale „Sf.
Gheorghe”, „Gheorghe Ţiţeica”,
„Mihai Viteazul”, „Mihai Eminescu”,
„Nicolae Romanescu”, „Alexandru
Macedonski” din Craiova, Şcolile
Gimnaziale Radovan şi Goieşti, Gră-
diniţele „Elena Farago”, „Nicolae
Romanescu”, „Tudor Vladimires-
cu”, „Căsuţa cu poveşti” şi Liceul
Transporturi Auto – Grădiniţă.

MAGDA BRATU
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Primul film de propagandă din lume
a fost realizat în România, în 1912

Chiar din primele decenii ale secolului tre-
cut filmul a fost considerat cea mai impor-
tantă artă şi pentru faptul că, mai mult decât
oricare dintre celelalte arte, este în mod na-
tural predispus la propagandă: este foarte
accesibil şi popular, face ca orice poveste
să devină credibilă, poate genera deopotrivă
raţionamente, dar mai ales emoţii.

Aşa se face că primul film din aşa-zisa
epopee naţională datează din 1912: Indepen-
denţa României în războiul ruso-româno-
turc, în regia lui Grigore Brezeanu sau, după
alţi cercetători, a lui Aristide Demetriade –
unul dintre actorii principali, în rolul domni-
torului Carol I. «Acel film e un primat mon-
dial al României, nerecunoscut. Eu am con-
statat lucrul acesta cercetând contextul cine-
matografic mondial. Este primul film de lung-
metraj de propagandă din lume. Pentru că
cel care ocupă acest loc, în momentul de faţă,
în clasificările oficiale, este filmul lui D. W.
Griffith „Naşterea unui naţiuni”, din 1915
însă. Este un film imposibil pentru acel mo-
ment în România. El nu trebuia să existe, în
primul rând. În 1912 cinematograful era foar-
te puţin popular în această ţară, nu existau
regizori, nici actori de film, ci doar de teatru,
nici finanţatori. Era o distracţie de bâlci…»,
a apreciat Cristian Tudor Popescu. Filmul se
referă la Războiul de Independenţă al Româ-
niei din 1877 – subiect ce răspundea perfect
tensiunilor naţionaliste ce frământau nu nu-
mai popoarele din Balcani, dar şi pe cele din
Europa, înaintea Primului Război Mondial.

Pentru realizarea filmului – care durează
două ore – au fost mobilizaţi 80.000 de sol-
daţi şi s-au plătit, pare-se, 400 de mii de lei-
aur. «Niciodată statul român nu se va mai
mobiliza în felul acesta pentru a produce un
film în următoarea jumătate de veac, până
în 1963, când va apărea „Tudor”, în regia
lui Lucian Bratu, primul film c are sparge
blocada ideologică ce ne-a legat de Mosco-
va după război», a subliniat invitatul.
 „Valurile Dunării” – „semnalul” rescrierii
istoriei prin film conform intereselor
ideologice şi politice comuniste

Din lista filmelor de propagandă româ-
neşti, Cristian Tudor Popescu s-a oprit apoi

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Cristian Tudor Popescu: stop-cadru la Craiova
asupra filmelor de propagandă româneşti

Captivantă întâlnirea duminicală propusă, ieri, de
Teatrul Naţional din Craiova, din seria celor iniţiate în
2009 ce aduc în faţa publicului personalităţi ale vieţii
publice în conferinţe pe teme culturale.

Mai întâi graţie invitatului: Cristian Tudor Popescu,
în prezent senior editor al ziarului „Gândul”, apreciat
ca unul dintre cei mai incisivi gazetari, dar şi ca scrii-
tor şi filmolog. Cele mai recente cărţi ale sale în do-
meniul cinematografiei au fost publicate la Editura
„Polirom”: „Filmar” (2013), respectiv „Filmul surd în
România mută” (2011). Cinefil pasionat, îl regăsim,
totodată, sâmbătă seara, ca gazdă a emisiunii „CineTe-
Prinde” difuzată de ProCinema. Mai apoi, datorită te-
mei: propagandă şi manipulare comunistă în filmul
românesc – de altfel, subiectul tezei cu care Cristian
Tudor Popescu şi-a obţinut doctoratul în cinematogra-
fie şi media la Universitatea Naţională de Artă Teatra-
lă şi Cinematografică  „I.L. Caragiale” din Bucureşti,
unde astăzi este profesor.

Intitulată „Mit şi minciună. Epopeea naţională în
cinematografia românească” şi pornită de la definirea
termenilor, conferinţa susţinută de Cristian Tudor Po-
pescu a reprezentat o incursiune printre  „pătimaşe-
le” producţii din f ilmografia naţională, începând cu
filmul din 1912 privind Războiul de Inde pendenţă al
României din 1877 şi încheind cu „Mihai Viteazul”,
regizat în 1971 de  Sergiu Nicolae scu după scenariul
lui Titus Popovici,  personajul istoric fiind magis tral
inte rpretat de Amza Pellea.

O captivantă întâlnire duminicală, aşadar – date fi-
ind şi umorul şi charisma invitatului, mehedinţean de
origine –, ilustrată cu secvenţe din pelicule alb-negru
şi încheiată, după aproape trei ore, cu întrebări din
public, moderator fiind secretarul literar al TNC Nico-
lae Coande. O alta cel puţin de acelaşi calibru se anun-
ţă a fi la „Întâlnirile SpectActor”, în luna mai, cea cu
regizorul, scenaristul şi actorul Nae Caranfil şi al său
recent film „Closer to the Moon”.

la „Valurile Dunării” (1959),
în regia lui Liviu Ciulei, după
un scenariu de Titus Popo-
vici, cu Irina Petrescu în dis-
tribuţie. «Este primul film în
care se vorbeşte despre 23
augus t 1944. Până atunc i
acesta era un subiect interzis
sau, dacă se făcea vreo refe-

rire, ea era cu siguranţă sub semnul armatei
sovietice eliberatoare. În 1959 apare aceas-
tă ruptură, dictată politic. Eroii sunt, după
cum ştiţi, un ofiţer român şi un proprietar
de şlep, care, împreună, luptă împotriva
hitleriştilor. Structura este c ea a filmului
„Casablanca” lui Michael Curtiz. „Valurile
Dunării” este „Casablanca” României, ra-
porturile între personaje sunt aceleaşi, Irina
Petrescu es te perfectă în rolul lui Ingrid
Bergman…», a arătat filmologul, accentuând
că vorbim despre „primul film în care pro-
paganda este dublată de manipularea artisti-
că”. Pelicula era premiată, în 1961, cu Glo-
bul de aur la Festivalul de la Karlovy Vary.

După „Valurile Dunării” apar ultimele fil-

me în care mai este prezentă Uniunea Sovie-
tică. Unul dintre ele: „Mândrie”, regizat de
Marius Teodorescu, cu Victor Rebengiuc în
distribuţie. În 1962 apărea „ultimul film în
care Uniunea Sovietică îşi are rolul elibera-
tor”: „Vară romantică”, c u Geo Barton,
Toma Caragiu, Nicolae Praida şi Colea Rău-
tu. Apoi, „Tudor” – „primul gest asumat de
a aduce istoria românilor pe ecran”. «Pe fon-
dul acestui proces de îndepărtare de Mosco-
va începe această epopee naţională. Impulsul
este categoric politic pentru aceste filme, nici-
decum artistic, nicidecum comercial. Res-

ponsabilii cu propaganda ai partidului au de-
venit conştienţi de ce se poate face cu cine-
matograful abia după filmul „Dacii”, în 1966,
care a avut 7 milioane de spectatori. Din acel
moment a început interesul lor deosebit, cu
sarcinile de a se scrie scenarii», a explicat
Cristian Tudor Popescu.
Liviu Ciulei cu „Pădurea spânzuraţilor”
şi Sergiu Nicolaescu cu „Mihai Viteazul”
continuă „epopeea cinematografică
naţională”

Resorturile din spatele filmelor, unele aşa-
zise istorice, au fost dezvăluite de filmolog
şi în cazul a două pelicule îndelung comen-
tate. Una – „Pădurea spânzuraţilor”, pen-
tru care regizorul Liviu Ciulei era premiat la
Cannes în 1964. „Un film celebru, unul din-
tre puţinele filme mari ale cinematografiei
româneşti, dar pe care nu îl încadrează ni-
meni în această epopee naţională. E imposi-
bil să nu-l încadrezi, dimpotrivă, comiţi o
eroare taxonomică îngrozitoare!”, a afirmat
invitatul. „Este vorba din nou de a exalta sen-

timentul naţional împotriva unei puteri străi-
ne. Acea putere străină era Austro-Ungaria
în film şi în realitatea zilei în România erau
ruşii, era Uniunea Sovietică”. Cristian Tu-
dor Popescu a subliniat însă dificultatea în
care a fost pus scenaristul Titus Popovici
având în vedere schimbarea contextului is-
toric, modificările operate de acesta şi, ca
rezultat, neconcordanţele dintre realitatea ro-
manului, publicat în 1922, şi cea a filmului.
„E vorba de alterarea esenţei chiar a roma-
nului”, a arătat Cristian Tudor Popescu.

Cealaltă peliculă pusă în discuţie a fost
„Mihai Viteazul” (1971, regia Sergiu Ni-
colaescu) – „cel mai important efort pro-
pagandistic din cinematograful românesc, cu
nişte rezultate excepţionale, atât comercia-
le, cât şi în transmisia de mesaj către con-
ştientul şi subconştientul colectiv”. Filmul –
cu rolul principal, al domnitorului, magistral
interpretat de Amza Pellea – s-a bucurat de
un uriaş succes la public şi a rămas şi astăzi
în topul celor mai vizionate filme româneşti
din toate timpurile. «Nu e rău că Mihai Vi-
teazul este idealizat, că este mitificat, că este
eroizat în acest film. Problema e de ce se
face ac est lucru. Obiectivul, în acel mo-
ment, era Nicolae Ceauşescu, din păcate, şi
politica lui la zi», a afirmat invitatul, exem-
plificând cu sec venţe şi replici din film.
«Avem nevoie de mituri, un popor nu tră-
ieşte fără mituri. Dar ceea ce au făcut Titus
Popovici şi Sergiu Nicolaescu se cheamă
modificarea retroactivă, rescrierea istoriei din
punctul de vedere al prezentului. (…) Şi asta
nu e în regulă, pentru că astfel distrugi exact
acea forţă a miturilor fondatoare ale popo-
rului care ne pot ţine pe toţi la un loc, scâr-
beşti oamenii de patriotism, îi scârbeşti de
religie, de lucrurile acestea care nu se văd,
nu se pipăie, nu se gustă şi totuşi sunt ex-
trem de importante», a încheiat acesta.
„Libertatea. Efecte speciale” – un nou
volum, despre cinematograful românesc
de după 1989, sub semnătura C.T.P.

Scriitorul şi omul de cultură Cristian Tu-
dor Popescu s-a declarat bucuros de întâl-
nirea cu publicul craiovean – c u atât mai
mult cu cât de origine este oltean –,  din
partea căruia a primit răbdător întrebările,
la f inalul c onferinţei, dar  şi emoţionat să se
afle în sala ce poartă numele autorului „Jur-
nalului unui jurnalist fără jurnal”. „Mă bu-
cur să mă aflu aici, în Craiova. N-am mai
fost demult, cu toate că sunt oltean. E ade-
vărat, ceva mai de sus, din Mehedinţi… Iar
sala asta în care ne aflăm înţeleg că poartă
numele lui Ion D.  Sîrbu.  Atunci e cu atât
mai mare melancolia mea în legătură cu rolul
pe c are l-a avut Ion D. Sîrbu în viaţa mea,
ca scriitor…”.

Cris tian Tudor Popescu a mai precizat,
cu acest prilej, că va publica, în curând, al
doilea volum al lucrării „Filmul surd în Ro-
mânia mută.  Politică şi propagandă în fil-
mul românesc de ficţiune (1912-1989)”,
apărut în anul 2011 la Editura „Polirom”.
Cartea se va intitula „Libertatea.  Efecte
speciale” şi se va referi la filme româneşti
realizate după dec embrie 1989, foarte mul-
te făcând obiectul unei necesare exorcizări
de comunism.
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Cotidianul conservator polo-
nez „Rzeczpospolita” îºi intitu-
leazã articolul de fond „Pact
Putin-Obama”. ªi el pare extrem
de interesant. Dupã ce ucraine-
nii au ieºit în stradã pentru a pro-
testa la decizia preºedintelui Vik-
tor Ianukovici de a nu semna
Acordul de asociere cu Uniunea
Europeanã, situaþia geopoliticã a
Ucrainei s-a deteriorat complet.
Astãzi lucrurile sunt tragice: de-
a lungul anilor, Ucraina s-a aflat
la marginea Occidentului, visând
prin milioanele ei de locuitori o
integrare. Polonia a contribuit
vizibil la actuala situaþie, dar tot
Polonia a fost principalul supor-
ter al ucrainenilor în lupta lor, re-
petând „noi suntem cu voi”. As-
tãzi, Polonia este de acord sã lase
Ucraina în sfera de influenþã rusã
dacã îºi ranforseazã propria secu-
ritate, dovadã cã a cerut desfãºu-
rarea a 10.000 de soldaþi NATO
pe teritoriul sãu, cifrã neconfir-
matã. În ediþia sa din 3 aprilie a.c.,

Un pact Putin-ObamaUn pact Putin-ObamaUn pact Putin-ObamaUn pact Putin-ObamaUn pact Putin-Obama
pentru „ciugulirea” Ucrainei?pentru „ciugulirea” Ucrainei?pentru „ciugulirea” Ucrainei?pentru „ciugulirea” Ucrainei?pentru „ciugulirea” Ucrainei?

„Rzeczpospolita” a descris pactul
convenit discret între Putin ºi
Obama, care ar putea avea drept
consecinþã o Europã împãrþitã în
douã, printr-o nouã cortinã de fier.
Polonezii, avizi de libertate, demo-
craþie ºi bogãþie, se gândesc în pri-
mul rând la ei, dar ºi la fraþii ucrai-
neni, cãrora li s-a promis, ºi nu e

multã vreme de atunci, ajutorul în
aderarea la UE, adicã ieºirea de
sub protecþia Kremlinului. Ultima
discuþie telefonicã între preºedin-
tele rus ºi preºedintele SUA, in-
suficient decriptatã, lasã loc la
multe interpretãri. Care este reac-
þia Poloniei la pactul Putin-Oba-
ma, convenit într-un moment cri-

tic pentru Kiev? Varºovia res-
pinge ideea unor manevre mili-
tare comune pe teritoriul ucrai-
nean ºi nici nu protesteazã la re-
fuzul de admitere în NATO a
Ucrainei, potrivit dorinþei Krem-
linului. Evident, securitatea Po-
loniei este mai importantã. Dar
de ce în ochii guvernului polo-
nez participarea în acest joc res-
pectã regulile impuse de Mos-
cova? Chiar dacã toate aceste
supoziþii ale celor de la „Rzec-
zpospolita” nu se confirmã în-
trutotul, cert este cã Moscova
a aplicat în zilele din urmã o nã-
prasnicã loviturã Kievului, prin
creºterea cu 80% a preþului la

1.000 de metri cubi de gaze, de-
venind unul dintre cele mai mari
de pe continent. „Presiunea po-
liticã este inacceptabilã ºi nu vom
accepta preþul de 500 de dolari”,
a spus premierul ucrainean Ar-
seni Iaþeniuk, care a adãugat cã
se aºteaptã ca Rusia sã stopeze
livrãrile de gaze cãtre Ucraina.

Angela Merkel ameninþã
Rusia cu adoptarea
de sancþiuni economice

Cancelarul german, Angela
Merkel, a ameninþat, sâmbã-
tã, Rusia cu adoptarea de noi
sancþiuni, economice de
aceastã datã, în cazul în care
ar intenþiona sã atenteze la
„integritatea Ucrainei”.
„Dacã se va întinde din nou
mâna asupra integritãþii
teritoriale a Ucrainei, vom
trebui sã procedãm la sancþi-
uni economice”, a declarat
Merkel, cu ocazia unei
reuniuni a partidului conser-
vator CDU. Cancelarul
german a afirmat cã „nimeni
nu trebuie sã se înºele” în
privinþa capacitãþii þãrilor
europene de a ajunge la un
acord în astfel de mãsuri.
Dupã ce a alipit Crimeea,
Rusia mizeazã în prezent pe
presiuni economice asupra
Ucrainei, între care dublarea
preþului la gazele livrate.

Dispariþia zborului MH370:
Semnal similar cu cel al unei
cutii negre, detectat în sudul
Oceanului Indian

Avioane ºi nave care
participã la operaþiunile de
cãutare a avionului Boeing
777 al Malaysia Airlines în
Oceanul Indian se îndreptau
ieri spre zona unde a fost
detectat un semnal submarin
pentru a verifica dacã acesta
provine sau de nu de la cutiile
negre ale aeronavei dispãrute
pe 8 martie, cu 239 de persoa-
ne la bord, informeazã AFP ºi
Reuters. Australia a anunþat
în paralel cã o nouã analizã a
datelor din satelit a restrâns
zona de cãutãri în partea de
sud a perimetrului definit în
Oceanul Indian, unde aerona-
va s-ar fi prãbuºit, în timpul
unui zbor de la Kuala Lumpur
la Beijing. „Astãzi (duminicã)
vor fi desfãºurate mijloace
ale aviaþiei militare australie-
ne pentru verificarea semnale-
lor acustice în zona unde nava
chinezã a detectat sunetele”,
a declarat Angus Houston,
care conduce centrul de
coordonare a agenþiilor
(JACC) þãrilor participante la
cãutãri. Un detector de
înregistratoare de zbor, aºa-
numitele „cutii negre”,
desfãºurat de o navã chinezã
de cãutare, a reperat sâmbãtã
un semnal care ar putea
corespunde celor emise de
cutiile negre în caz de imersi-
une, potrivit agenþiei de presã
Xinhua. Autoritãþile australie-
ne ºi chineze se aratã însã
extrem de prudente, estimând
cã ar putea fi vorba de o
poluare sonorã fãrã legãturã
cu avionul dispãrut. Douã
nave, una australianã ºi una
britanicã, echipate cu
detectoare de cutii negre, se
vor deplasa spre respectiva
zonã, a precizat Angus
Houston în cadrul unei
conferinþe de presã.

Afganii au mers în numãr mare
la vot ºi fãrã incidente majore,
sâmbãtã, în pofida ameninþãrilor
cu atacuri talibane, pentru a-l de-
semna pe succesorul preºedinte-
lui în exerciþiu Hamid Karzai, cu
câteva luni înainte de retragerea
forþelor NATO. Însuºi Karzai i-a
îndemnat pe afgani sã „sfideze”
ameninþãrile talibanilor ºi sã par-
ticipe masiv la alegerile care îl vor
desemna pe succesorul sãu. Se-
cretarul general NATO, Anders
Fogh Rasmussen, a „felicitat”
poporul afgan pentru participa-
rea la alegerile prezidenþiale. La
rândul sãu, preºedintele SUA, Ba-
rack Obama, a salutat participa-
rea afganilor la alegerile preziden-

Ucraina nu acceptã noul preþ la gaz pe care
doreºte sã-l impunã Rusia, de aproape 500
de dolari pe 1.000 metri cubi, a afirmat sâm-
bãtã premierul ucrainean, Arseni Iaþeniuk,
citat de AFP. Denunþând o „agresiune gazierã
ºi economicã”, dupã anunþarea de cãtre Mos-
cova a creºterii cu 80% a preþurilor de livra-
re a gazelor cãtre Ucraina, ºeful guvernului
ucrainean a subliniat în cursul ºedinþei Con-
siliului de miniºtri cã „presiunea politicã este
inacceptabilã”. „ªi nu acceptãm preþul de 500
de dolari. Rusia nu a reuºit sã punã mâna pe
Ucraina prin agresiune armatã. Ea lanseazã
acum planul de a controla Ucraina prin agre-
siune gazierã ºi economicã”, a adãugat el, ce-
rând guvernului sã fie pregãtit pentru cazul
în care Rusia îºi restrânge sau opreºte livrã-
rile de gaz cãtre Ucraina. La rândul sãu, mi-

Alegeri prezidenþiale în Afganistan: peste 50%
dintre electori ar fi participat la vot

Ucraina refuzã creºterea preþului la gaze anunþatã de Rusia

þiale, subliniind cã acest scrutin,
prima trecere a puterii de la un
preºedinte democratic ales la un
altul, este „esenþial pentru a asi-
gura viitorul democratic al Afga-
nistanului ºi pentru a continua
ajutorul internaþional”. Participa-
rea în primul tur al prezidenþia-
lelor ar putea depãºi 50%, a
anunþat sâmbãtã Comisia Elec-
toralã Independentã (IEC), dupã
închiderea secþiilor se votare,
relateazã AFP. Peste „ºapte mi-
lioane” de afgani ar fi ieºit la
vot, a declarat, într-o conferin-
þã de presã, la Kabul, Ahmad
Yusuf Nuristani, preºedintele
IEC, în contextul în care 13,5
milioane de persoane erau aº-

teptate la urne. Aceste date ne-
cesitã totuºi precauþie, Comisia
anunþând la precedentul scru-
tin, în 2009, cã participarea ar

fi atins 50%, însã datele furni-
zate ulterior de cãtre ONU au
relevat o participare mult mai
slabã, de aproximativ 30%.

nistrul ucrainean al Energiei, Iuri Prodan, a
afirmat cã, în absenþa unui acord privind pre-
þul la gaz, Kievul va sesiza Curtea de arbitraj,
dupã cum prevede contractul privind livrãri-
le de gaz rusesc. „Vom încerca sã gãsim un
acord. Dacã nu ajungem la un acord, vom
sesiza Curtea de arbitraj”, a notat el, potrivit
Reuters ºi AFP. Moscova a anulat în aceastã
sãptãmânã douã reduceri acordate Ucrainei
la livrãrile de gaze, de care Kievul este de-
pendent. În 72 de ore, preþul a crescut de la
268 la 485 dolari pe 1.000 de metri cubi, unul
dintre cele mai ridicate preþuri din Europa.
Totodatã,  preºedintele Gazprom, Aleksei
Miller, a afirmat, sâmbãtã, cã Ucraina va tre-
bui sã ramburseze suma de 11,4 miliarde de
dolari, corespunzând reducerii preþului la gaz
care i-a fost acordatã în ultimii patru ani,

relateazã AFP. Aceastã reducere era prevã-
zutã de acordul de la Harkov, semnat în apri-
lie 2010, ce a prelungit pânã în 2017 utiliza-
rea de cãtre Flota rusã a Mãrii Negre a bazei
din Sevastopol, în Crimeea. Deoarece acest
acord a fost anulat în cursul sãptãmânii —
a subliniat Aleksei Miller, într-un interviu
acordat televiziunilor ruse de stat—, Ucrai-
na trebuie sã ramburseze banii. „Rusia, de
fapt, a plãtit pentru a-ºi pãstra Flota în Ucrai-
na (...), pentru ca acordul sã fie prelungit,
deci se poate spune cã Rusia a plãtit în
avans. Aceºti 11,4 milliarde sunt deci o da-
torie pe care Ucraina a contractat-o faþã de
Rusia”, a declarat el. Moscova a anunþat
sãptãmâna aceasta anularea acordului de la
Harkov, apreciind cã acesta nu îºi mai are
rostul deoarece Crimeea este acum a Rusiei.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
COMPLETARE ORDINE DE ZI a Adunãrii Ge-
nerale EXTRAORDINARÃ a AcþionarilorSo-
cietãþii  PROIECT S.A CRAIOVA, cu sediul
în Craiova, str. ªtirbei Vodã nr. 30, Cladirea
Malmo, Etaj 11, CUI 2291704, înmatriculata
sub nr. J16/130/1991. În conformitate cu
prevederile art. 117 ind 1 din Legea nr. 31/
1990, Legea Societãþilor, cu modificãrile ºi
completãrile ulteriaoare, în termen legal,
se completeazã ordinea de zi a  Adunãrii
Generale Extraordinare a Acþionarilor So-
cietãþii PROIECT S.A. CRAIOVA astfel cum
a fost publicatã în Monitorul Oficial nr. 1835
din 21 martie 2014, partea a IV a, respectiv
în ziarul “Cuvântul Libertãþii” din data de
20 martie 2014, la solicitarea acþionarului
SC Civitas PSG SRL formulatã prin adresa
nr. 4125 din data 02.04.2014, astfel: Se
adauga punctul 2, pe ordinea de zi: 2. In-
tocmirea unui nou Act Constitutiv al So-
cietãþii PROIECT S.A. CRAIOVA cuprinzând
modificãrile aprobate de Acþionarii Socie-
tãþii. 3. Mandatarea Administratorului Unic
sã semneze noul Act Constitutiv. Data, ora
ºi locul în care va avea loc Adunarea Ge-
neralã Extraordinarã a Acþionarilor, precum
ºi alte detalii relevante sunt menþionate în
Convocatorul, publicat în Monitorul Oficial
ºi în cotidianul anterior menþionate, con-
form dispoziþiilor legale. Administratorul
Unic al Societãþii PROIECT S.A. CRAIOVA
LUCA GABRIEL-IOSIF.
Primãria Malu Mare – judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs de recrutare la sediul Pri-
mãriei Malu Mare, str. Primãriei nr. 7, jude-
þul Dolj, în data de 13 Mai 2014, ora 10.00
proba scrisã ºi în data de 15 Mai 2014,ora
14.00, interviul, pentru ocuparea pe perioa-
dã nedeterminatã a funcþiilor publice de
execuþie vacante, dupã cum urmeazã: 1.
Consilier juridic, clasa I, grad profesional
Asistent Compartiment Juridic. 2. Inspec-
tor, clasa I, grad profesional Debutant,
Compartiment Achiziþii Publice ºi Urbanism.
Dosarele de concurs se primesc pânã la
data de 27 Aprilie 2014, ora 16.00 la sediul
Primãriei Malu Mare - Dolj. Informaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul Primãriei
Malu Mare - Dolj sau la telefon: 0251/
446.145.
Preda Sergiu anunþã propunerea preli-
minarã privind PUZ construire imobil P+4
cu destinaþia de spaþii comerciale ºi lo-
cuinþe str. Tineretului 2 B, Craiova, Dolj.
Publicul este invitat sã transmitã obser-
vaþii pânã la data de 16 aprilie 2014 la
sediul Primãriei municipiului Craiova str.
A. I. Cuza nr. 7.

1. INFORMAÞII generale privind conceden-
tul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de con-
tact: comuna Valea Stanciului, prin Con-
siliul Local al comunei Valea Stanciului,
cu sediul în localitatea Valea Stanciului,
str. Arh.Cezar Lãzãrescu, nr. 120, jud. Dolj,
tel. 0251/352.025, e-mail: valea_stanciu-
lui@cjdolj.ro. 2.Informaþii generale privind
obiectul concesiunii, în special descrie-
rea ºi identificarea bunului care urmeazã
sã fie concesionat: Clãdire în suprafaþã
construitã de 30mp, ºi suprafaþã utilã de
24mp este amplasatã în Comuna Valea
Stanciului - lângã ªcoala generalã. Închi-
rierea se solicitã în scopul desfãºurãrii
unor activitãþi în cadrul unei construcþii
cu destinaþie Spaþiu Prestãri Servicii ºi
Alimentaþie Publicã. 3.Informaþii privind
documentaþia de atribuire: Se poate pro-
cura de la sediul Primãriei comunei Valea
Stanciului din localitatea Valea Stanciu-
lui, str. Arh. Cezar Lãzãrescu, nr. 120, jud.
Dolj ºi conþine: Caietul de Sarcini, Regu-
lamentul de desfãºurare a licitaþiei ºi Mo-
del al Contractului de Concesiune. Se
poate intra în posesia documentaþiei de
participare la licitaþie prin solicitarea
acesteia de la secretariatul Primãriei Co-
munei Valea Stanciului. Garanþia de parti-
cipare la licitaþie =300 lei. Taxa de partici-
pare la licitaþie =300 lei. În cazul adjude-
cãrii licitaþiei, taxa de participare la licita-
þie nu se mai restituie ofertantului. Data
limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 24/
04/2014, ora 10.00. 4. Informaþii privind
ofertele: Registratura Primãriei Comunei
Valea Stanciului. 4.1. Data limitã de depu-
nere a ofertelor: 25/04/2014, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse oferte-
le: Registratura Primãriei comunei Valea
Stanciului, cu sediul în localitatea Valea
Stanciului, str. Arh. Cezar Lãzãrescu, nr.
120, judeþul Dolj. 4.3. Numãrul de exem-
plare în care trebuie depusã fiecare ofer-
tã: 2 exemplare (original ºi copie). 5. Data
ºi locul la care se va desfãºura sedinþa
publicã de deschidere a ofertelor: 28/04/
2014, ora 12.00, la sediul Primãriei Valea
Stanciului. 6. Denumirea, adresa, numã-
rul de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-
mail ale instanþei competente în soluþio-
narea litigiilor apãrute ºi termenele pen-
tru sesizarea instanþei: Judecãtoria Cra-
iova, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 20,
jud. Dolj. 7. Data transmiterii anunþului de
licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vede-
rea publicãrii: 4/04/2014.

COMPLETARE ORDINE DE ZI a Adunãrii Ge-
nerale Ordinare a Acþionarilor Societãþii PRO-
IECT S.A CRAIOVA. cu sediul in Craiova, str.
ªtirbei Vodã nr. 30, Cladirea Malmo, etaj XI,
CUI 2291704, înmatriculata sub nr. J16/130/
1991. În conformitate cu prevederile art. 117
ind 1 din Legea nr. 31/1990, Legea Societã-
þilor, cu modificãrile ºi completãrile ulteria-
oare, în termen legal, se completeazã ordi-
nea de zi a Adunãrii Generale Ordinare a
Acþionarilor Societãþii PROIECT S.A. astfel
cum a fost publicatã în Monitorul Oficial nr.
1829 din 21 martie 2014, partea a IV  a, res-
pectiv în ziarul “Cuvântul Libertãþii” din data
de 20 martie 2014, la solicitarea acþionaru-
lui SC Civitas PSG SRL formulatã prin adre-
sa nr. 4125 din data 2.04.2014, astfel: Se
adaugã punctul 6, pe ordinea de zi: 6. Nu-
mirea Administratorului Unic al Societãþii
PROIECT S.A. CRAIOVA, pentru o perioadã
de 1 an. Se adaugã punctul 7, pe ordinea
de zi: 7. Aprobarea Contractului de Mandat
(Administrare) a Administratorului Unic, sau
a Actului Adiþional la Contractul de Mandat
al Administratorului actual. Se adauga punc-
tul 8, pe ordinea de zi: 8. Împuternicirea dlui.
Dobre Cristian pentru a semna, în numele
ºi pentru PROIECT S.A. CRAIOVA a Con-
tractului de Mandat, sau a actului adiþional
la Contractul de Mandat al Administratoru-
lui actual. Lista cuprinzând informaþii cu pri-
vire la numele, localitatea de domiciliu ºi
calificarea profesionalã ale persoanelor pro-
puse pentru funcþia de administrator se aflã
la dispoziþia acþionarilor, putând fi consul-
tatã ºi completatã de aceºtia. Data, ora ºi
locul în care va avea loc Adunarea Genera-
lã Ordinarã a Acþionarilor, precum ºi alte
detalii relevante sunt mentionate în Convo-
catorul, publicat în Monitorul Oficial ºi în
cotidianul anterior mentionate, conform dis-
poziþiilor legale. Administratorul Unic al So-
cietãþii PROIECT S.A.CRAIOVA LUCA GA-
BRIEL-IOSIF.
Titular Primãria comunei Gherceºti, cu se-
diul în satul Gherceºti, strada Eroilor, nr.
107, anunþã elaborarea primei versiuni a
planului: Reactualizare plan Urbanistic
General- comuna Gherceºti, judeþul Dolj ºi
declanºarea etapei de încadarare pentru
obþinerea avizului de mediu. Consultatea
primei versiuni a planului se poate realiza
la sediul APM Craiova, strada Petru Rareº,
nr. 1, Craiova, judeþul Dolj ºi la sediul pri-
mãriei Gherceºti, cu sediul în satul Gher-
ceºti, strada Eroilor, nr. 107, judeþul Dolj.
Comentariile ºi sugestiile se vor transmite
în scris la sediul APM Craiova, în termen
de 15 zile calendaristice de la data publi-
cãrii în mass – media.
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PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Femeie serioasã 59
ani fac menaj pentru
familii serioase, nu-
mai în Craiova. Tele-
fon: 0762/047.095.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii cana-
pele, fotolii, colþare. Ca-
litate ºi seriozitate. Te-
lefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Lãpuº etaj 3/4 deose-
bitã. Preþ 83.000 lei. Te-
lefon: 0761/142.328.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere, bloc PA-
TRIA, etaj. III. Telefon:
0761/387.316.
Apartament 2 came-
re, zonã centralã km
0 (sau închiriez). Te-
lefon: 0741/784.417.

Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2
camere, în fostã
casã naþionalizatã,
zonã centralã, gaze,
curte, cumpãrat de la
proprietar. Eventual,
schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Te-
lefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Tele-
fon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Particular vând apar-
tament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului He-
lin. Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0758/347.623.

Vând 3 decomanda-
te 1 Mai, 2 bãi, 2 bal-
coane, 86 m.p. îmbu-
nãtãþiri. Preþ 49.000
euro. Telefon: 0761/
142.328.
Vând 3 camere de-
comandate 2/4 Ca-
lea Bucureºti, bl, A
13. Preþ 48.000
Euro. Telefon: 0351/
423.550.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semideco-
mandate 43 mp, etaj
1 cu apartament 2
camere decoman-
date etaj 1 sau 2 plus
1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi
sediu firmã, plus 800
mp teren, curent
electric, fântânã, re-
þea apã de la comu-
nã, la asfalt, 13 km de
Craiova, comuna
Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu de-
pendinþe în satul Ne-
goeºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.

Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 ca-
mere, teren, Craiovi-
þa Nouã zona Triaj,
fãrã acte, 1000 Euro
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800 mp te-
ren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centralã,
sau schimb cu apar-
tament minim 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã cu-
rentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Te-
lefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Cala-
fat, 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.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.

Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfalta-
tã, apã, posibilitate
energie + alte avanta-
je. Telefon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren ara-
bil. Telefon: 0723/
364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Telefon:
0251/231.143.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.

Schimb apartament
2 camere decoman-
date (50 mp), str. Ge-
neral Magheru, cu
similar Brazdã sau
Corniþoiu. Telefon:
0251/452.233.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 4500 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.
Vând autoturism Da-
cia 1310, anul fabri-
caþiei 1993. Telefon:
0765/789.181.

STRÃINE
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.

Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/690.698.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
CÃÞEL Bichon, 7
luni, carnet. Telefon:
0770/183.681. 300
lei, negociabil.
Vând mânzã belgia-
nã 8 luni. Telefon:
0741/975.279.
Vând vin roºu ºi þui-
cã. Telefon: 0744/
673.063.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.

VÂND cavou. Tele-
fon: 0741/654.981.
Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane imo-
primat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãri-
mile manuale. Tele-
fon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron, apa-
rate de radio Selena,
Gloria, 30 lei bucata. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox verita-
bil - stazã perfectã. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele
cu geam ºi 3 uºi. Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând 4 jenþi cu anve-
lope de iarnã (Mi-
chelin) pentru Re-
nault Megane 2. Te-
lefon: 0729/814.196.

Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Gore-
la ºi Sengana din pe-
pinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Tele-
fon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250 x 20 x 25
mm, polizor (flex) 125
mm 850 W nou, cau-
ciucuri 155/13 cu jan-
tã noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie. Telefon: 0251/
427.583.
Vând video player -
100 lei. Telefon:
0769/016.889, 0723/
984.309.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100 - 80
lei, saltea Dormeo
nouã, o persoanã,
lustre 2-3 braþe 25 lei,
fereastrã cu toc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând þuicã 40 grade
ºi vin roºu. Telefon:
0745/751.558.

Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon. 0351/437.906.
Vând colþar sufrage-
rie modern mare bine
întreþinut. Preþ 600 lei
negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI
STUDIO ºi BMB 232.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate
la cimitirul Roma-
neºti, convenabil. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire co-
pii nou, combinã stereo
- nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm -
100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, Tele-
fon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºa-
te, mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 7 aprilie 2014

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

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

Vând cutie ºah ºi ta-
ble 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 Mer-
cedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.

Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi dis-
curi Electrecord de
muzicã popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negocia-
bil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.

Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI
de beton pentru vie
(nefolosiþi). Telefon:
0784/791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, se-
midecomandat, Va-
lea 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 potabi-
lã contorizatã pe
casa scãrii, 2 balcoa-
ne. Telefon: 0761/
665.763.
Închiriez birou + de-
pozit stradal Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906.

Ofer spre închirie-
re casã 2 camere +
toate utilitãþile pe
strada Brestei (lân-
gã 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 culti-
varea cãpºunilor
din solarii suspen-
date. Telefon: 0762/
278.639.
Închiriez apartament
2 camere ultracen-
tral, ultralux, toate do-
tãrile, internet, AC. Te-
lefon: 0762/109.595.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru
vânzare maºini sau
parcare. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.

Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –
Vitan. Exclus agen-
þie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã
cu o fatã, vârsta 24,
ani pentru prietenie
sau cãsãtorie. Tele-
fon: 0251/421.727.
Doresc sã cunosc
o doamnã vãduvã
drãguþã realizatã
cu sau fãrã obliga-
þii între 50- 52 ani,
pentru o relaþie re-
ciproc avantajoasã.
Telefon: OGCC/
HCBICB.
Domn serios 52
ani cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie
eventual cãsãto-
rie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/
895.691.

DIVERSE
Întâlnirea de 50 ani,
promoþia 1964, Li-
ceul Teoretic Be-
chet, 31.05.2014,
ora 10.00, confirmaþi
participarea. Tele-
fon: 0755/967.529.
Formãm grup pe-
lerinaj la mãnãstiri
ºi schituri cu trenul.
Telefon: 0723/
692.884; dna. Tan-
þa sau dl. Costin,
0746/012.528.
Caut femeie fãrã
obl igaþ i i  pentru
curãþenie 1 zi /
sãptãmânã, la un
bâtrân. Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Împãrþim fructe-
le. Telefon: 0766/
304.708.
Caut o echipã de oa-
meni pentru a ame-
naja o grãdinã. Tele-
fon: 0727/884.205.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 32-A
Almeria – Osasuna 1-2 (Soriano 73 / Riera

19, Arribas 33), Atl. Madrid – Villarreal 1-0
(Raul Garcia 14), Barcelona – Betis 3-1 (Messi
14 pen., Figueras 67 aut., Messi 86 / Castro
68), Sociedad – Real Madrid 0-4 (Illarramendi
45, Bale 66, Pepe 85, Morata 88), Rayo – Celta
3-0 (Rochina 26, Bueno 49, 60; Titular la gaz-
de, Rãzvan Raþ a fost eliminat în minutul 64).

Ieri dupã închiderea ediþiei: Malaga – Gra-
nada, Elche – Getafe, Sevilla – Espanyol, Valla-
dolid – Valencia.

Astãzi: Levante – Bilbao (23:00).
1. Atl. Madrid 79 11. Celta 36
2. Barcelona 78 12. Rayo 36
3. Real M. 76 13. Malaga* 35
4. Bilbao* 56 14. Granada* 34
5. Sevilla* 50 15. Osasuna 33
6. Sociedad 50 16. Elche* 32
7. Villarreal 49 17. Getafe* 31
8. Valencia* 40 18. Valladolid* 30
9. Espanyol* 40 19. Almeria 30
10. Levante* 40 20. Betis 22

LIGUE 1 – ETAPA A 32-A
Marseille – Ajaccio 3-1 (A. Ayew 3, 60, 76 /

Tallo 61), Paris SG – Reims 3-0 (Cavani 43,
Mandi 48, 89 – ambele autogoluri), Bastia –
Sochaux 2-2 (Bruno 53, D. Cisse 68 / J. Ayew
45, Corchia 45+1), Bordeaux – Rennes 2-2
(Hoarau 37, Rolan 61 / Doucoure 64, Ales-
sandrini 68), Guingamp – Montpellier 1-2 (Ya-
tabare 61 / Sorbon 25 aut., Stambouli 27),
Lorient – Evian TG 1-1 (Aliadiere 5 / Wass
70), Toulouse – Lille 1-2 (Aurier 90+3 / Roux
26, Kalou 42 pen.; La gazde, Mihai Roman a
jucat începând cu minutul 55).

Ieri dupã închiderea ediþiei: St. Etienne –
Nice, Valenciennes – Lyon, Monaco – Nantes.

1. Paris SG 79 11. Rennes 38
2. Monaco* 63 12. Montpellier 38
3. Lille 60 13. Lorient 38
4. St. Etienne* 54 14. Nice* 38
5. Lyon* 48 15. Nantes* 37
6. Marseille 48 16. Guingamp 35
7. Bordeaux 44 17. Evian TG 35
8. Toulouse 44 18. Valencien.* 29
9. Reims 44 19. Sochaux 27
10. Bastia 41 20. Ajaccio 19

SERIE A – ETAPA A 32-A
Chievo – Verona 0-1 (Toni 65; La gazde,

Adrian Stoian a fost rezervã), Inter – Bologna
2-2  (Icardi 6, 63 / Pazienza 65, P. Kone 73).

Ieri dupã închiderea ediþiei: Lazio – Sam-
pdoria, Cagliari – Roma, Atalanta – Sassuolo,
Catania – Torino, Fiorentina – Udinese, Parma
– Napoli.

Astãzi: 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 50 15. Cagliari* 32
6. Parma* 47 16. Chievo 27
7. Atalanta* 46 17. Bologna 27
8. Verona 46 18. Livorno* 25
9. Lazio* 45 19. Sassuolo* 21
10. Torino* 42 20. Catania* 20

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 33-A
Man. City – Southampton 4-1 (Y. Toure 3

pen., Nasri 45+1, Dzeko 45+4, Jovetici 81 /
Lambert 37 pen.; Costel Pantilimon a fost re-
zervã la gazde), Aston V. – Fulham 1-2 (Holt
70 / Richardson 61, Rodallega 86), Cardiff –
Crystal P. 0-3 (Puncheon 31, 88, Ledley 71),
Hull – Swansea 1-0 (Boyd 39), Newcastle –
Man. United 0-4 (Mata 39, 50, Hernandez 65,
Januzaj 90+3), Norwich – West Brom 0-1
(Amalfitano 16), Chelsea – Stoke 3-0 (Salah
32, Lampard 61, Willian 72).

Ieri dupã închiderea ediþiei: Everton – Ar-
senal, West Ham – Liverpool.

Astãzi: Tottenham – Sunderland (22:00).
1. Chelsea 72 11. West Ham* 37
2. Liverpool* 71 12. Hull 36
3. Man City** 70 13. Aston V.* 34
4. Arsenal* 64 14. Crystal P.* 34
5. Everton** 60 15. Swansea 33
6. Man. Utd 57 16. West B.* 32
7. Tottenham* 56 17. Norwich 32
8. Southampton 48 18. Fulham 27
9. Newcastle 46 18. Cardiff 26
10. Stoke 40 19. Sunderl.*** 25
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin, *** - trei jocuri mai puþin.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 21-A

Viitorul Domneºti – CS Podari 1-0, Inter Clinceni – Balº 2-0, Concordia
Chiajna II – CS Tunari 3-1, Dinamo II – Metaloglobus 1-1, CS Baloteºti –
Viitorul Municipal Craiova 1-1, Viºina Nouã – Juventus Bucureºti 2-1.

1. Juventus 44 7. Metaloglobus 28
2. Baloteºti 37 8. Tunari 27
3. Viºina Nouã 35 9. Domneºti 24
4. Clinceni 31 10. Podari 22
5. Balº 31 11. Chiajna II 22
6. Dinamo II 30 12. Mun. Craiova 21

LIGA A IV-A – ETAPA A 26-A

Prometeu Craiova – Victoria Celaru 2-1, Vânãtorul Desa – Unirea Leamna
3-0, CS Iºalniþa – SF Gicã Popescu 0-2, Viitorul Cârcea – CSO Filiaºi 0-2,
Amaradia Melineºti – Danubius Bechet 2-2, Progresul Segarcea – Dunãrea
Bistreþ 2-3, Recolta Ostroveni – Dunãrea Calafat 0-0. CSU Craiova II a stat.

1. Filiaºi 59 9. CSU II* 29
2. Calafat 57 10. Iºalniþa* 27
3. Bistreþ 56 11. Melineºti* 27
4. Prometeu* 45 12. Desa* 20
5. Segarcea** 45 13. Gicã Pop.* 19
6. Cârcea* 40 14. Celaru* 16
7. Bechet 37 15. Leamna** 3
8. Ostroveni* 37
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1

18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan – Pandurii, Dinamo
– Oþelul.

DIGI SPORT 2

19:00 – POLO – Superliga Naþionalã: Steaua – Sportul / 20:00,
22:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Juventus – Livorno, Genoa –
Milan.

DIGI SPORT 3

17:00 – VOLEI (M) – Play-off, semifinale: SCM „U” Craiova –
Municipal Zalãu (se joacã 3 din 5, scorul e 2-2) / 19:00 – HOCHEI –
Finala Campionatului Naþional: ASC Corona Braºov – HSC Miercu-
rea Ciuc (se joacã cel mai bun din 7, scorul e 2-2).

DOLCE SPORT

19:30 – FOTBAL – Liga I: Sãgeata Nãvodari – „U” Cluj.
DOLCE SPORT 2

20:00, 22:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Juventus – Livorno,
Genoa – Milan.

EUROSPORT

16:30 – CICLISM – Turul Þãrii Bascilor, în Spania / 19:30 –
HALTERE (M) – Campionatul European, la Tel Aviv-Yafo, în Israel
/ 22:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Tottenham – Sunderland.

EUROSPORT 2

14:00 – TENIS (F) – Turneu la Katowice, în Polonia / 19:00 –
FOTBAL – Camp. Poloniei: Ruch Chorzow – Korona Kielce / 21:15
– FOTBAL – Liga secundã germanã: Ingolstadt – Greuther Furth.

Dupã ce în urmã cu douã runde, din postu-
ra de rezervã, a adus o victorie uriaºã lui Stut-
tgart, în tentativa ºvabilor de a evita retrogra-
darea, 1-0 pe teren propriu, cu una dintre
colegele de suferinþã, Hamburg, Alexandru
Maxim s-a dovedit exponenþial ºi sâmbãtã,
într-o altã finalã a zonei inferioare a clasame-
tului, contra lui Freiburg, scor 2-0.

Aruncat în luptã în minutul 61, românul
a deblocat tabela opt minute mai târziu, tot
în minutul 69 înscrisese ºi cu Hamburg, ºi
încã o similitudine, tot dintr-o centrare a lui
Ibrahima Traore. Bonus, Maxim a oferit ºi
pasa decisã la golul doi, înscris de internaþi-
onalul austriac Martin Harnik (89). Prin per-
formanþa bifatã sâmbãtã, „tricolorul” a ajuns
la 7 reuºite ºi 9 „assist-uri” în 25 de apariþii
în campionat.

A fost doar al doilea succes pentru Stut-
tgart în ultimele 14 jocuri din Bundesliga,
succes ce i-a permis sã pãrãseascã zona lo-
curilor cu probleme, urcând pe 15 (locul 16
dã baraj, în timp ce locurile 17, 18 retrogra-
deazã direct).

Stuttgart are însã parte de un final de foc
în cele cinci runde rãmase, urmând sã evo-
lueze dupã cum urmeazã: M’gladbach (d),
Schalke (a), Hannover (d), Wolfsburg (a),
Bayern Munchen (d).

BUNDESLIGA – ETAPA A 29-A
Hamburg – Leverkusen 2-1 (Calhanoglu 4, West-
ermann 82 / Brandt 58), Stuttgart – Freiburg 2-0
(Maxim 69, Harnik 89; În afara golului, româ-
nul, intrat pe teren în minutul 61, a oferit ºi as-
sist-ul la reuºita ce a închis tabela), Werder –
Schalke 1-1 (Di Santo 15 / Goretzka 33), Nurn-
berg – M’gladbach 0-2 (Arango 17, Kruse 79
pen.), Augsburg – Bayern 1-0 (Molders 31),
Frankfurt – Mainz 2-0 (Joselu 52, Meier 85),
Dortmund – Wolfsburg 2-1 (Lewandowski 51,
Reus 77 / Olici 34).
Ieri dupã închiderea ediþiei: Braunschweig –
Hannover, Hertha – Hoffenheim.
1. Bayern 78 10. Hertha* 36
2. Dortmund 58 11. Frankfurt 35
3. Schalke 55 12. Werder 33
4. M’gladbach 48 13. Hannover* 29
5. Leverkusen 48 14. Freiburg 29
6. Wolfsburg 47 15. Stuttgart 27
7. Mainz 44 16. Hamburg 27
8. Augsburg 42 17. Nurnberg 26
9. Hoffenheim* 36 18. Braunsch.* 22

Maxim, rezerva de aurMaxim, rezerva de aurMaxim, rezerva de aurMaxim, rezerva de aurMaxim, rezerva de aur

Bayern, prima înfrângere în campionat
dupã 53 de meciuri

Tot sâmbãtã în Bundesliga, Bayern Mun-
chen, recent încoronatã campioanã, nu s-a
mai omorât cu firea la Augsburg, cedând cu
0-1 în faþa rivalei bavareze, rezultat prin care
a pus astfel capãt unei serii de 53 de meciuri
fãrã înfrângere în campionat.

La conferinþa de presã de dupã meci, an-
trenorul lui Bayern, Pep Guardiola, a decla-
rat cã astfel de momente sunt fireºti, dar a
avertizat cã Bayern nu-ºi permite sã facã un
pas greºit ºi contra lui Manchester United,
miercuri, în returul sferturilor de finalã ale
Ligii Campionilor. În tur, în Anglia, scorul a
fost egal, 1-1.

“Nu mã plâng. Am pierdut pentru cã ad-
versarii noºtri au fost mai buni ca noi. Am
luptat ºi am încercat mult. Ãsta e fotbalul.
Nu poþi sã câºtigi mereu. Înfrângerea vine
mai devreme sau mai târziu. Trebuie sã ac-
ceptãm asta ºi sã ne pregãtim pentru Man-
chester United. Va fi o finalã acest meci. Este
pe viaþã ºi pe moarte”, a declarat Guardiola,
conform goal.com.

Dupã acest eºec al lui Bayern, Steaua ºi
cehii de la Sparta Praga au rãmas singurele
echipe din Europa care n-au pierdut nici un
meci în campionat, în acest sezon.

Hyypia a fost demis de Leverkusen
Antrenorul finlandez Sami Hyypia a fost

demis, sâmbãtã, de la conducerea tehnicã a
lui Bayer Leverkusen, la o zi dupã înfrânge-
rea înregistratã în meciul din deplasare cu
Hamburger SV, scor 1-2.

“Aspirinele” înregistraserã o singurã victo-
rie în ultimele opt meciuri din Bundesliga, câ-
zând de pe locul 2 pe 5, în afara locurilor de
Liga Campionilor. Competiþie unde a fost pre-
zentã în acest sezon, cedând în faza optimilor
de finalã, în faþa lui PSG, 0-4 (a) ºi 1-2 (d).
Nici în Cupa Germaniei lucrurile n-au mers
tocmai bine pentru, Leverkusen fiind eliminatã
în “sferturi” de divizionara secundã Kaiserslau-
tern, scor 0-1 chiar pe “Bay Arena”.

Hyypia, în vârstã de 40 de ani, se afla la
conducerea tehnicã din 2012.

Interimatul pânã la gãsirea unui nou antre-
nor va fi asigurat de Sascha Lewandowski,
antrenor în cadrul clubului din Leverkusen.

Naþionala României a ieºit, sâmbãtã sea-
ra, din cursa pentru calificarea la Campio-
natul European din 2016, care va fi gãz-
duit de Polonia. Elevii lui Eliodor Voica au
pierdut partida a doua contra Finlandei,
disputatã la Karjaa (oraº situat la 60 de km
de Helsinki), 29-32, dupã ce în tur, mier-
curi, s-au impus la Chiajna, la doar douã
goluri diferenþã, 32-30.

HANDBAL (M)
Nici dupã 20 de ani!

 “Va fi o ruºine dacã nu ne vom califi-
ca”, spunea Voica înaintea “dublei” cu nor-
dicii, care fac parte din lumea a treia a
handbalului mondial.

Ruºinoasã a fost evoluþia “tricolorilor”
pe parchetul sãlii din Karjaa. Finlandezii
n-au avut emoþii în privinºþa victoriei, mai
ales cã au condus de la un cap la altul, în
timp ce sportivii noºtri s-au întrecut în

gafe care mai de care mai hilare.
În urma acestui rezultat, Finlanda va

evolua în faza a doua a preliminariilor pen-
tru Euro 2016, într-o grupã de patru, din-
tre care doar primele douã clasate vor ajun-
ge la turneul final.

România, cvadruplã campioanã mondia-
lã, nu a mai fost prezentã la un CE din
1996.

Drum închis spre Euro! România s-a umplut de ridicol în Finlanda
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      PSteaua 26 18 8 0 57-15 62
Astra 25 16 5 4 54-22 53
Petrolul 25 12 12 1 35-15 48
FC Vaslui 26 12 6 8 26-17 42
Dinamo 25 11 7 7 36-24 40
Pandurii 25 11 5 9 45-31 38
Botoşani 26 10 5 11 27-39 35
CFR Cluj 25 8 10 7 31-27 34
Chiajna 26 9 7 10 29-33 34
Gaz Metan 25 9 6 10 28-27 33
Ceahlăul 26 8 9 9 22-25 33
ACS Poli 26 8 6 12 21-30 30
Oţelul 25 8 4 13 28-40 28
„U” Cluj 25 7 6 12 22-38 27
Viitorul 26 6 8 12 19-42 26
Năvodari 25 6 7 12 21-42 25
FC Braşov 25 5 8 12 23-33 23
Corona 26 2 7 17 19-43 13

6

5

4

LIGA I

Etapa a XXVI-a
Concordia – Ceahlăul 2-0
A marcat: Serediuc 33, 81.
FC Vaslui – Viitorul 0-1
A marcat: Fl. Tănase 86.
FC Botoşani – Corona 3-1
Au marcat: Codoban 39, 49, Hadnagy 53 / Miranda 74.
ACS Timişoara – Steaua 0-0
Meciurile FC Braşov – Astra Giurgiu şi CFR Cluj – Petrolul                s-

au jucat aseară.
Săgeata – „U” Cluj – luni, ora 13.30
Gaz Metan – Pandurii – luni, ora 18.30
Dinamo – Oţelul – luni, ora 21.00

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Clasament
1. CS Universitatea 21 14 4 3 31-11 46
2. CSM Rm. Vâlcea 21 10 5 6 26-18 35
3. Metalul Reşiţa 21 10 4 7 24-18 34
4. FC Olt Slatina 21 9 6 6 22-15 33
5. Olimpia Satu Mare 21 9 6 6 22-18 33
6. ASA Tg. Mureş 21 8 7 6 22-14 31
7. Gloria Bistriţa 21 9 4 8 22-19 31
8. CS Mioveni 21 8 5 8 21-22 29
9. FC Bihor Oradea 21 7 5 9 18-19 26
10. UTA Arad 21 5 6 10 19-26 21
11. FCU Craiova 21 4 5 12 9-36 17
12. Minerul Motru 21 3 3 15 17-37 12

Clasament play-off
1. CS Universitatea 10 6 2 2 14-9 20
2. ASA Tg. Mureş 10 4 3 3 8-6 15
3. CSM Rm. Vâlcea 10 4 1 5 11-11 13
4. FC Olt Slatina 10 3 3 4 5-6 12
5. Olimpia S. M. 10 3 3 4 7-10 12
6. Metalul Reşiţa 10 3 2 5 9-12 11

Liga a II-a,
seria a II-a, etapa
a 21-a

CSM Rm. Vâlcea –
CSU Craiova 1-0
FC Bihor –
Minerul Motru 2-1
UTA Arad –
FC Olt 2-3
CS Mioveni –
Olimpia S. M. 2-0
Gloria Bistriţa –
ASA Tg. Mureş 2-1
Metalul Reşiţa –
FCU Craiova 3-0, oaspeţii
s-au retras din campionat.

Clasament play-out
1. CS Mioveni 10 6 1 3 14-10 19
2. UTA Arad 10 5 3 2 13-8 18
3. FC Bihor 10 5 3 2 12-7 18
4. Gloria Bistriţa 10 4 0 6 9-9 12
5. Minerul Motru 10 3 1 6 13-13 10
6. FCU Craiova 10 2 2 6 5-19 8

CS Universitatea câştigă sadic
punctele necesare promovării. Jocul
suferă, dar alb-albaştrii acumulează
în ambele clasamente, cel general şi
cel care contează mai mult, al play-
off-ului. Meciul din Zăvoi a semănat
cu un alt derby oltenesc, cel de la
Slatina, ambele câştigate italieneşte
de trupa lui Balint, ajunsă la 5 victo-
rii consecutive. Dacă la Slatina s-au
impus fără să aibă vreun şut pe poar-
tă, un autogol decizând soarta me-
ciului, la Vâlcea victoria craiovenilor
s-a conturat dintr-o fază fixă şi putea
fi mai concludentă tot datorită unei
gafe a adversarilor. Antrenorul CSU
a refuzat cele două variante concre-
te de fundaş dreapta, Cârjă şi Kita-
novski, plasând acolo un stoper, pe
Ljubinkovic, la fel cum a făcut Stân-
gă în finalul anului trecut. De aseme-
nea, Ganea a fost mutat din bandă în
centru, pentru ca Sin şi Varga să-şi
ocupe poziţiile preferate, în margine.
Pleşan nu a primit ok-ul pentru a rein-
tra, dar Varga a fost recuperat, iar
decarul a  avut  o prestaţie în nota
echipei: n-a impresionat, dar a con-
tat la faza care a decis meciul. El l-a

Voleibaliştii dau „decisiva” cu Zalăul
Astăzi, de la ora 17, în Sala Polivalentă, echipa de volei

a Craiovei va întâlni în meciul decisiv pentru calificarea în
finala campionatului, pe Municipal Zalău. După primele 4
jocuri, situaţia este egală, 2-2. Băieţii lui Dan Pascu au
câştigat în Bănie cu 3-1 şi 3-0, dar au cedat la Zalău cu 0-
3 şi 1-3. Câştigătoarea meciului de astăzi va întâlni în
finală campioana en-titre Tomis Constanţa.

Echipa de baschet a Craiovei a pierdut ultimul meci
din sezonul regulat, în deplasare, cu Asesoft Ploieşti, scor

90-76 (19-21, 22-11, 25-22, 24-22) şi a terminat pe locul 7,
urmând să joace în play-off cu Municipal Oradea (locul
2), pe sistemul „cel mai bun din 5 meicuri”. Antrenorul
Milan Nisic nu l-a folosit la Ploieşti pe Travis Bureau,
accidentat. Au jucat la început: Sokk (11 puncte), Seals
(11), Kovac (19), Popescu, Drăguşin (7), iar pe parcurs au
intrat: Naletilic (14), Mocanu, Căpuşan (14), Gavrilă, Da-
mian. SCM Universitatea Craiova a acumulat 42 de punc-
te din 16 victorii şi 10 eşecuri.

Ultima etapă:
CSU Craiova – CS Mioveni,

FC Olt – FC Bihor, Minerul
Motru – CSM Rm. Vâlce a,
Olimpia Satu Mare  – Gloria
Bistriţa, Metalul Reşiţa – UTA
Arad, ASA Tg. Mureş  – FCU
Craiova 3-0.

Ştiinţa pragmatismului
Fără să impresioneze prin joc, echipa lui Balint s-a impus
la Vâlcea, acumulând puncte importante pentru play-off

CSM Rm. Vâlcea – Universitatea Craiova 0-1
Stadion: „Municipal”, spectatori: 4.000

A marcat: Curelea 21
Vâlcea: A. Popescu – Deaconescu, Pârvulescu, Stoica, Briceag – O. Popescu, Todea, Popa (46 Nwabue-

ze), Geantă (17 Codin), Nicola (64 Creţu) – Nkongue. Antrenor: Claudiu Niculescu
Craiova: Brac – Izvoranu, Pătraşcu, Ljubinkovic, Vătăjelu – Vandelanoitte – Varga, Ganea (85 Kitanovski),

Ferfelea (70 Valskis), Sin (55 Patriche) - Curelea. Antrenor: Gabi Balint
Au arbitrat: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) -  George Neacşu (Câmpulung), Marius Marchidanu (Brăila).

Rezervă: Marius Chiţu (Târgovişte)
Observatori: Vasile Bordaş (Tg. Mureş), Mircea Dancu (Sibiu)

servit pe Curelea, iar vârful Ştiinţei
şi-a plasat lovitura de cap încât Po-
pescu doar să o atingă în drumul spre
plasă. În partea secundă, Briceag a
fost aproape de un autogol antolo-
gic, când şi-a lobat propriul portar,
dar mingea a aterizat pe transversa-
lă. Nici gazdele n-au reuşit să impu-
nă un ritm deosebit, mizând pe nişte
centrări care doar l-au încălzit pe Brac
şi pe forţa de pătrundere a lui N’Kon-
gue. Camerunezul a fost scăpat doar
o dată de stoperii craioveni, în debu-
tul reprizei a doua, dar a trimis peste
poartă, deşi l-a avu t la cherem pe
portarul sârb. Acesta şi-a adus pes-
te câteva minute aportul la victorie,
prin intervenţia care a deviat în bară
reluarea lui Creţu. Craiova a câştigat
acolo unde nimeni nu reuşise în acest
sezon, dar şi de această dată impresia
a fost că victoria s-a datorat pragma-
tismului şi experienţei jucătorilor, nu
unei exprimări coerente. La Vâlcea,
portarul, defensiva, Vandelannoite şi
Curelea –  omul meciului, pot primi
note de trecere, restul bifând doar încă
o prezenţă, ce-i drept, una cu un suc-
ces, în tricoul Universităţii.

Balint: „Nu mi-am propus
să fiu Mister 1-0”

După meci, antrenorul CSU Cra-
iova, Gabi Balint , a recunos cut şi
de această dată că exprimarea ele-
vilor săi nu a fos t una reuşită, dar
victoria este foarte u tilă: „Jocul a
fos t destul de s lab, dar sunt  mulţu-
mit de rezultat. Uneori, mai sacri-
fici ş i spectacolul. Nu mi-am pro-
pus să fiu  Mis ter 1-0, dar e impor-
tant s ă câştigăm. În afara golului
din  fază fixă, pe care noi o lucrăm la
ant renamente, nu am mai avu t oca-
zii. Nici ei nu au excelat , au avut
două şanse de a egala. Sunt trei
puncte foarte importante, dar tre-
buie să îmbunătăţim jocul, e prea
multă întâmplare. Am jucat b iniş or
prima repriză, am reuşit să ne cre-
ăm câteva situaţii, dar în partea a
doua le-am oferit mai tot timpul min-
gea. Terenul a fos t foarte prost, nu
se putea pasa foarte bine şii le-am
şi spus să nu rişte cu pase înapo i,
ci mai bine să joace cu mingi lung i.
Curelea s-a bătu t extraord inar, a

câştigat aproape toate duelurile, a
marcat  şi golul. Asta e, câteodată
apelezi şi la un as tfel de joc. Nu-mi
place stilu l, nu sunt adep tul jocului
pe vârf şi bătaie la mingea a doua,
dar câteodată e nevoie. E adevărat
că ş i câţiva jucători au căzut fizic.
De o  săptămână am început o  pe-
rioadă de p regătire complexă, în tru-
cât v rem să ajungem foarte bine fi-
zic la începerea play-off-ului. Am fă-
cut câteva an trenamente grele, unii
dint re băieţi au acuzat oboseala. Eu
le-am spus că-mi asum toată răspun-
derea unui rezultat negativ, pentru
că pe mine mă interesează ca echipa
să fie în play-off foarte b ine. Şi săp-
tămâna v iitoare vom face la fel: o
pregătire bună, chiar nu mă in tere-
sează meciul următor, cu Mioveniul,
vreau să dau şansă din nou unor
jucători care au evoluat mai puţin,
apoi să int răm în linie d reaptă pen-
tru play-off” a spus antrenorul Cra-
iovei. Acesta a dat de înţeles că drep-
tul a  promova al CSU Craiova a fost
reglementat deja, urmând să se anun-
ţe o ficial în curând.

Victorie dedicată
lui Cornel Stroe

Circa 150 de suporteri au încurajat
echipa Craiovei pe tot parcursul me-
ciului din Zăvoi, la finalul căruia au
cântat  imnul împreună cu jucătorii.
Aceştia i-au răsplătit pe fani, pe lân-
gă victoria importantă, cu tricourile
de joc, dar şi unele inscripţionate cu
numele şi chipul celui care a fost Cor-
neliu Andrei Stroe. Deasupra galeriei
Ştiinţei a tronat mesajul omagial la
adresa artizanului Craiovei Maxima:
„Mulţumim celui ce a scris povestea
– Craiova Maxima”. Gabi Balint a ţi-
nut să dedice şi el succesul regreta-
tului Cornel Stroe: „Am promis că ju-
căm pentru domnul Stroe şi ne pare
bine că am câştigat, chiar mă gândeam
să nu pierdem acest meci pentru a-i
putea dedica victoria dânsulu i. Cu
asta am început şi şedinţa dinaintea
jocului”. Site-ul oficial al clubului din
Bănie titrează „Victorie în numele Pre-
şedin telui Maxim” după succes ul
echipei de la Vâlcea.


