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Ca şi în alte locuri din judeţ,
ne înţelege rile primarului în
mandat cu predecesorul său nu
lipsesc nici la Negoi, iar şedin-
ţa Consiliului Local, de ieri, a
fost un alt exemplu în care cei
doi s-au confruntat. Ultimul fitil
”aprins” îl constituie izlazul
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comunal, mai exact include-
rea acestuia, conform ordi-
nii de zi, în inventarul do-

me niului privat al comune i,
prin scoaterea din domeniul
public.  Lucrurile  sunt însă
mai complicate aici de oare ce
primarul Lidia Adriana Zave-
le a, deţinător a une i adevăra-
te  moşii -  sute de hectare din
comună fiind lucrate de firma

proprie – poate fi uşor suspec-
tat de  consilierii locali că ar
pune acum la cale  o aface re
cu izlazul din comună,  pe care
l-ar primeni pentru o eve n-
tuală conces ionare.  Primarul
ne agă toate aceste acuzaţii,
explicând că tot  ace st deme rs
a fost  făcut pentru a adăuga
alte câteva zeci de hectare la
averea comune i.
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Ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa,
a declarat ieri cã mai multe avioane
americane F-16 vor veni sãptãmâ-
na aceasta în România pentru a par-
ticipa la diverse exerciþii în spaþiul
aerian al þãrii noastre, precizând cã
acestea nu au legãturã cu situaþia
din Ucraina. „Începând din aceastã
sãptãmânã vom avea exerciþii co-
mune, care nu au nici o legãturã cu
situaþia din Ucraina, pentru cã ele
au fost planificate de anul trecut,
pe aviaþie de vânãtoare ºi suprave-
ghere aerianã. Avioane F-16 vor fi,
începând din aceastã sãptãmânã,
prezente la aceste exerciþii”, a arã-
tat Mircea Duºa, care nu a fãcut
public numãrul avioanelor america-
ne care urmeazã sã vinã în Româ-
nia. Întrebat de presã dacã avioa-
nele sporesc garanþiile de securita-
te ale României, ministrul a rãspuns:
„Când am intrat în NATO ne-am
asumat anumite capabilitãþi pe care
România trebuie sã le pãstreze ºi sã
le menþinã operative. Sigur, când
apare gestionarea unei situaþii de
crizã pe articolul 5, pe principiul
apãrãrii colective, aceste capabili-
tãþi sunt complementare cu capabi-
litãþile NATO ºi ele asigurã realiza-
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Ponta: În decembrie voi veni
în Parlament pentru a susþine
creºterea procentului alocat
din PIB Armatei

Premierul Victor Ponta a
declarat, ieri, cã la finalul
acestui an, în decembrie, este
dispus sã meargã în Parlament
pentru a susþine creºterea
bugetului alocat Armatei.
„Trebuie, dupã noiembrie, cã
pânã atunci e campionatul
naþional de cine taie toate
taxele ºi în acelaºi timp dã mai
mulþi bani, nu ºtiu cum reuºesc
ei sã taie toate taxele ºi în
acelaºi timp sã dea mai mulþi
bani la sãnãtate, la educaþie, la
armatã, asta e purã demagogie,
dar din decembrie, eu sunt
dispus sã merg în Parlament
(...) ºi sã alocãm câte 0,2% din
PIB în urmãtorii trei ani, în aºa
fel încât în 2016-2017 sã
ajungem la 2% alocare din PIB,
o medie pe care, deocamdatã,
din regiunea noastrã (...) doar
Polonia a atins-o”, a afirmat
prim-ministrul la finalul simpo-
zionului de la Palatul Parla-
mentului organizat de MApN ºi
dedicat aniversãrii a 10 ani de
la aderarea României la NATO.

Deputaþii PNL l-au mandatat, ieri,
pe liderul de grup, George Scutaru,
sã propunã Biroului Politic Naþional
al liberalilor care se va reuni astãzi
în ºedinþã sancþionarea vicepreºe-
dintelui Radu Stroe (fost ministru
al Afacerilor Interne). „Mâine voi
face, ca ºi lider de grup, în cadrul
Biroului Politic, propunerea unei
sancþionãri a domnului Stroe. Man-
datul meu este sã prezint dorinþa
grupului de a discuta acest caz cu
douã propuneri: fie excluderea, fie
suspendarea pe ºase luni”, a spus
Scutaru. El a arãtat cã decizia, care
a fost luatã cu douã voturi împotri-
vã ºi ºase abþineri, vine ca urmare a
ultimelor declaraþii ale lui Radu
Stroe. „Faptul cã, în timp ce tot
partidul este angrenat, de la ultimul
membru pânã la preºedintele parti-
dului, pânã la utimul parlamentar,

Radu Stroe, propus pentru suspendare
sau excludere din PNL

Senatul a adoptat tacit, ieri, un proiect de lege
privind creºterea vârstei de pensionare pentru
femei de la 63 la 65 de ani. Este vorba despre
proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.263/
2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
referitor la egalizarea vârstelor de pensionare
pentru femei ºi bãrbaþi. „Vârsta standard de pen-
sionare este de 65 de ani atât pentru femei, cât ºi
pentru bãrbaþi. Atingerea acestei vârste se reali-

Senat: Vârsta de pensionare pentru femei ar putea creºte de la 63 la 65 de ani
zeazã prin creºterea vârstelor standard de pensi-
onare”, se aratã în proiectul de lege. Potrivit ex-
punerii de motive, egalizarea vârstelor de pensi-
onare pentru femei ºi bãrbaþi se circumscrie
Recomandãrilor de þarã ale Comisiei Europene
transmise României, în contextul unei societãþi
cu o populaþie îmbãtrânitã, care afecteazã suste-
nabilitatea financiarã a sistemului public de pen-
sii. „În cadrul recomandãrilor menite sã îmbu-

nãtãþeascã performanþa economicã a României,
Comisia Europeanã a constatat cã, deºi poziþia
bugetarã s-a îmbunãtãþit în România, nivelul re-
dus de respectare a obligaþiilor fiscale constituie
o provocare majorã, iar sustenabilitatea ºi adec-
varea sistemului de pensii prezintã riscuri medii
pe termen lung”, se mai aratã în document. Se-
natul este prima camerã sesizatã, proiectul ur-
mând sã meargã la Camera Deputaþilor.

rea obiectivelor ºi misiunilor pe care
ni le-am asumat”. Referitor la in-
formaþiile potrivit cãrora avioane
ruseºti au survolat spaþiul aerian bul-
gar în apropierea spaþiului aerian al
României, Duºa a spus cã „24 de
ore din 24, aviaþia militarã a forþe-
lor aeriene supravegheazã spaþiul ae-
rian al þãrii”. „Împreunã cu forþele
NATO, cu acel avion Awaks, de su-
praveghere aerianã, forþele aeriene
române executã misiunea de supra-
veghere ºi a poliþiei aeriene. Aºa cum

þãrile NATO, în teritoriul ºi în spaþiul
aerian al þãrilor NATO, fac suprave-
gheri aeriene ºi alte state, care nu sunt
membre NATO, pe zonele unde nu
încalcã tratatele internaþionale, gra-
niþele ºi spaþiul aerian al altor þãri, fac
supraveghere aerianã. Existã capa-
citate de intervenþie pentru aceste
avioane. Sunt anumite proceduri.
Comenzile se dau de la centrul de
coordonare NATO din Spania ºi mi-
siunile se executã conform comen-
zii. ªi alte state executã misiuni de

supraveghere aerianã în spaþiul aeri-
an al statelor respective, aºa cum ºi
statele NATO executã misiuni de su-
praveghere aerianã. Faþã de informa-
þia pe care a dat-o Bulgaria, este nor-
mal cã dacã un avion de suprave-
ghere aerianã sau de cercetare elec-
tronicã este pe spaþiul Mãrii Negre
sunt alertate toate forþele aeriene din
statele membre”, a adãugat minis-
trul. Totodatã, Duºa a infirmat ideea
cã o creºtere a numãrului de militari
americani pe teritoriul României la
1.600 ar fi fost planificatã înainte de
conflictul din Ucraina. „Informaþia
aceasta a plecat greºit. Am aprobat
ca pe Aeroportul Kogãlniceanu, pe
transport multimodal, retragerea
efectivelor din Afganistan sã se re-
alizeze pe acest aeroport. Pe baza
militarã sunt peste 250 de militari
care se ocupã de problemele admi-
nistrative din bazã ºi, de asemenea,
sãptãmâna trecutã am aprobat, în
CSAT, suplimentarea efectivelor de
militari americani cu militari din for-
þele marine care au misiuni de ope-
raþii speciale. Prin legea datã în Par-
lament pot staþiona în România, în
acelaºi timp, pânã la 600 de mili-
tari”, a afirmat Mircea Duºa.

într-o bãtãlie pe viaþã ºi pe moarte,
cea mai importantã bãtãlie a parti-
dului, un vicepreºedinte al partidu-
lui, un fost demnitar, ºi nu orice
demnitar, Radu Stroe, a primit ulti-
ma demnitate, cea de ministru de
Interne, practic prin atitudinea sa
aruncã în aer ºi îºi bate joc de munca
tuturor acestor oameni. Oamenii au
fost foarte revoltaþi, colegii au ve-
nit din teritoriu, au fost întrebaþi ºi
tocmai de aceea a fost aceastã dis-
cuþie”, a explicat Scutaru. El a amin-
tit cã la moþiunea simplã a PNL pe
sãnãtate Radu Stroe a votat împo-
trivã. „Nu mi se pare normal ca ati-
tudine politicã ca un parlamentar sã
voteze împotriva moþiunii depuse de
propriul partid”, a declarat Scuta-
ru. Preºedintele PNL, Crin Antones-
cu, a declarat, tot ieri, cã, în opinia
sa, Radu Stroe poate fi considerat

un trãdãtor al partidu-
lui, iar discuþia despre
excluderea sau sus-
pendarea acestuia din
PNL a venit „natural”
ºi este una „normalã”,
care ar avea loc în ori-
ce partid. Întrebat cum
vede decizia grupului
PNL de a propune ex-
cluderea ori suspenda-
rea lui Stroe, Antones-
cu a rãspuns: „Sigur cã
o voi pune în discuþia
BPN, mulþi deputaþi se regãsesc în
componenþa BPN. Mi se pare cã este
o discuþie care a pornit în mod natu-
ral, în mod normal, o discuþie care
ar fi pornind în orice partid. (...) O
decizie vom lua mâine (astãzi - n.r.)
la BPN”. Chestionat dacã Radu Stroe
s-a poziþionat în afara partidului, An-

tonescu a subliniat cã „PNL este un
partid suficient de serios ºi suficient
de puternic ca sã nu permitã astfel de
atitudini în condiþii de precampanie.
(...) Atunci când faci parte dintr-un
partid nu poþi sã nu respecþi niºte re-
guli minimale, pentru cã altfel îþi baþi
joc de munca colegilor tãi”.
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Un scandal cu scântei s-a
aprins, ieri, în ºedinþa Consiliului
Local Negoi. Protagoniºtii au fost
actualul primar Lidia Adriana Za-
velea ºi fostul primar, Sorin Voi-
nea, care este acum consilier lo-
cal. Cei doi ºi-au trimis sãgeþi pe
marginea proiectului privind izla-
zul comunal, fiind susþinuþi, de o
parte ºi de alta, de colegii consi-
lieri, grupaþi în tabere politice dife-
rite. De cum s-a dat citire proiec-
tului, consilierul PDL, Sorin Voi-
nea, l-a întrebat direct pe primar
ce se urmãreºte prin acest proiect.
„Ce este cu suprafaþa de 597 de
hectare? De ce trebuie sã
o trecem în privat? Su-
prafaþa face parte din do-
meniu public”, a spus
fostul primar. Rãspunsul
nu a întârziat sã vinã.
”Nu, nu face parte din
domeniul public. Ce este
în extravilan nu face par-
te din domeniul public,
este în privat”, a replicat
imediat primarul Lidia
Adriana Zavelea.

„Taci dracului
din gurã,
nesimþitule!”

Situaþia izlazului co-
munal i-a bãgat de tot în
ceaþã pe unii dintre con-
silieri. S-a iscat întreba-
rea logicã de ce, dacã tot
se aflã în domeniu privat,
mai este nevoie de încã o
hotãrâre prin care sã se
legalizeze acelaºi lucru.
„ªi dacã este deja în pri-
vat, atunci de ce sã îl bã-
gãm din nou în pri-
vat?...”, s-a mirat consi-
lierul local. Uimirea lui a
rãmas, din pãcate, netra-
tatã pe moment. Alesul
local nu a putut sã primeascã vreo
explicaþie în mãsurã sã-i spulbere
îndoiala cu care a intrat în ºedinþã.
Cu o rapiditate ºi mai mare, de la
colþ de masã, a venit o „torpilã”
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Ca ºi în alte locuri din judeþ, neînþele-

gerile primarului în mandat cu predece-
sorul sãu nu lipsesc nici la Negoi, iar
ºedinþa Consiliului Local, de ieri, a fost
un alt exemplu în care cei doi s-au con-
fruntat. Ultimul fitil ”aprins” îl constitu-
ie izlazul comunal, mai exact includerea
acestuia, conform ordinii de zi, în inven-
tarul domeniului privat al comunei, prin
scoaterea din domeniul public. Lucrurile
sunt însã mai complicate aici deoarece

primarul Lidia Adriana Zavelea, deþinã-
tor a unei adevãrate moºii - sute de hec-
tare din comunã fiind lucrate de firma
proprie – poate fi uºor suspectat de con-
silierii locali cã ar pune acum la cale o
afacere cu izlazul din comunã, pe care l-
ar primeni pentru o eventualã concesiu-
ne. Primarul neagã toate aceste acuza-
þii, explicând cã tot acest demers a fost
fãcut pentru a adãuga alte câteva zeci
de hectare la averea comunei.

care nu avea absolut nici o legãtu-
rã cu problema în discuþie. „Taci
dracului din gurã, nesimþitule. Nu
te mai întinde tu cã eºti ºmecher
în comuna Negoi...”. Consilierul
care nu ºi-a mai cenzurat limbajul
este Chelu Vasile ºi a intrat în con-
siliul local pe listele USL, fiind
membru PNL.

„Nu este cumva
vorba de o viitoare
concesiune?”

Iscându-se o hãrmãlaie genera-
lã, primarul s-a simþit dator sã in-

tervinã cu încã o explicaþie. „Este
vorba de suprafaþa de izlaz, 597 de
hectare, pentru cã tot timpul s-a
ºtiut de 522 de hectare. În urma
inventarierii pe legea 165 s-a des-
coperit o suprafaþã mult mai mare

de izlaz”, a spus Zavelea Lidia
Adriana, susþinutã întocmai de se-
cretarul comunei care îi stãtea alã-
turi, umãr la umãr. „Nu existã alte
interese, nu este cumva vorba de
o viitoare concesiune?”, a lansat o
ipotezã consilierul local. A fost ca
o micã bombã cu ceas care a de-
clanºat atât primarul, cât ºi consi-
lierii susþinãtori ai acesteia. Pe toa-
te vocile s-a strigat cã nu este vor-
ba de absolut nici un interes. Nu-
mele a diverºi cetãþeni din comunã
au fost invocate cã ar fi muncit
pãmântul fãrã acte, „la micã înþe-
legere”. La întrebarea care pãmânt,

s-a dedus cã ar exista o re-
zervã a localitãþii considera-
tã un adevãrat „borcan cu
miere” la care se poate apela
în caz de nevoie.

Teoria
primarului:
terenul este în
extravilan, deci în
domeniu privat

Proiectul privind include-
rea izlazului comunal în do-
meniul privat a fost, în cele
din urmã, aprobat cu majo-
ritate de voturi, acestea ve-
nind din partea consilierilor
PSD ºi PNL. Primarul Lidia
Adriana Zavelea a explicat
ulterior, între douã uºi, cã nu
s-a fãcut nici o neregulã, lã-
sând sã se înþeleagã faptul cã
fostul primar face doar niºte
speculaþii fãrã susþinere.
„Terenul este situat în extra-
vilan ºi deja este în domeniul
privat. Noi acum nu am fã-
cut altceva decât sã mãrim
suprafaþa, de la 522 de hec-
tare la 597 de hectare. Ne tre-
buia aceastã hotãrâre de con-
siliu ca sã o dãm la APIA pen-

tru a primi subvenþia”. Întrebatã de
ce diferenþa de 75 de hectare a fost
depistatã abia acum, Zavelea Lidia,
ea însãºi deþinãtoare unei societãþi
agricole în comunã, a precizat cã
„acum s-au fãcut mãsurãtorile” ºi,
ca atare, trebuia fãcutã aceastã
modificare.

„Nu am auzit
niciodatã cã acest
islaz sã fie în
domeniul privat”

De cealaltã parte, fostul primar
Sorin Voinea susþine cã izlazul co-
munal nu a fost niciodatã în do-
meniul privat pânã acum ºi cã, prin
hotãrârea de ieri, tocmai s-a fãcut
acest lucru. ”Sunt din anul 2000

în aceastã primãrie. Din 2000 în
2004, am fost consilier local, iar
între 2004-2008 am fost primar.
Acum, din nou, sunt consilier. Nu
am auzit niciodatã cã acest islaz sã
fie în domeniul privat. Astãzi am
auzit-o pentru prima oarã pe doam-
na primar. De unde trag concluzia
cã, de fapt, astãzi a ºi fost trecut.
Modificarea suprafeþei este o gã-
selniþã ca sã mascheze aceastã tre-
cere”, a spus, dupã încheierea
ºedinþei, consilierul. Fostul primar
spune cã actual primar ºi consilie-
rii care o susþin „ºi-au ascuns in-
tenþia în spatele unei formulãri
ambigue. Dacã vã uitaþi cum sunã
proiectul, o sã vedeþi cã se propu-
ne includerea izlazului în domeniul
privat, ºi nicidecum modificarea
suprafeþei, aºa cum ar fi trebuit sã
sune titulatura proiectului”.

„Existã presiune
asupra primarului
pentru acest islaz”

Mergând pe logica fostului pri-
mar, izlazul comunal a fost trecut,
în ºedinþa de ieri, din domeniul
public în domeniul privat fiind pre-
gãtit pentru o viitoare concesiune.
„Eu ºtiu ce presiune existã asupra
primarului pentru acest izlaz. ªi pe
vremea mea au venit foarte mulþi,
unii chiar de aici din sat, ca sã le
concesionez izlazul. I-am întrebat
ce fac cu el pentru cã unii nici nu
erau crescãtori de animale. ªtim ºi
noi ce se poate face cu acesta: se
depune o cerere la APIA ºi se ridi-
cã subvenþia pe hectar. Sã nu mai
vorbim de faptul cã tractorul pri-
mãriei se aflã în curte la doamna
primar, tractor care a fost cumpã-
rat pe mandatul meu din subvenþia
pe care am luat-o de la APIA pe
acest islaz”. Consilierul spune cã
existã un interes vãdit legat de acest
izlaz, lucru care reiese din modul

în care Primãria Negoi atribuie
bani de la buget pentru întreþine-
rea acestuia. „Anul trecut am apro-
bat o sumã de 400.000 milioane
de lei vechi, care înþeleg cã nu au
fost cheltuiþi. De ce am prevãzut
anul acesta încã 600.000 de mili-
oane de lei pentru acelaºi lucru?
Nu sunt cam mulþi bani?”.

Proiectul CL Negoi,
la mâna prefectului
de Dolj

Punctul 4 al Dispoziþiei prima-
rului nr. 184 din 3 aprilie a.c., prin
care s-a convocat Consiliul Lo-
cal al comunei Negoi în ºedinþa
ordinarã de lucru sunã astfel:
„aprobarea includerii în inventa-
rul domeniului privat al comunei
Negoi a suprafeþei de islaz comu-
nal de 597, 21 hectare, identifi-
cat conform legii nr. 165/2013”.
Aºa cum este formulatã iniþiativa
respectivã, s-ar putea înþelege cã
anterior apariþiei legii 165/2013
suprafaþa respectivã nu fusese
identificatã. Pe de altã parte, Con-
siliul Local Negoi a încasat anul
trecut, de la APIA, subvenþia care
se atribuie la hectar. Anumite de-
talii rãmân neclare, generatoare
de suspiciuni. Izlazul comunal
este un bun de interes general,
adicã în folosul întregii comuni-
tãþi ºi, pe acest motiv, ºi nu pe
altul, se acordã subvenþii pentru
întreþinerea covorului vegetal. Pe
de altã parte, fiind un bun de in-
teres general (dacã ne raportãm
la legea 213/1998 – actualizatã –
privind bunurile proprietate pu-
blicã), trecerea izlazului comunal
din domeniul public în domeniul
privat se face, dupã caz, prin
hotãrâre a guvernului, a consiliu-
lui judeþean (...) sau a consiliului
local, dacã prin Constituþie sau
prin lege nu se dispune altfel.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Pe 31 iulie 2013 se înregistra la
Tribunalul Dolj dosarul în care Aita-
na Dalina Bogdan, consilier asistent
la Compartimentul Verificare Proiec-
te Finanþate din cadrul Organismu-
lui Intermediar Regional Pentru Pro-
gramul Operaþional Sectorial „Dez-
voltarea Resurselor Umane” (OIR
POSDRU) – Regiunea Sud - Vest
Oltenia, era trimisã în judecatã de
procurorii din cadrul Direcþiei Naþi-
onale Anticorupþie (DNA) – Servi-
ciul Teritorial Craiova pentru luare
de mitã, în formã continuatã. În re-
chizitoriul întocmit la finalizarea cer-
cetãrilor, procurorii au reþinut faptul
cã, „în cursul lunii februarie 2013,
inculpata Bogdan Aitana Dalina, în
calitate de consilier asistent la
Compartimentul Verificare Proiec-
te Finanþate din cadrul OIR – POS-
DRU - Regiunea Sud-Vest Oltenia,

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, peste 150
de poliþiºti de la formaþiunile de ordine publicã ºi
poliþie rutierã, precum ºi jandarmi, au desfãºu-
rat, duminicã, o amplã acþiune pentru combate-
rea comercializãrii þigaretelor de contrabandã.
În cadrul acþiunii au fost efectuate 560 de con-
troale, din care aproximativ 300 la agenþi eco-
nomici, iar 266 la mijloace de transport. Pe par-
cursul raziei oamenii legii au constatat o faptã
de naturã penalã pentru care au fost întocmite
acte premergãtoare începerii urmãririi penale ºi
au aplicat 128 de sancþiuni contravenþionale, va-
loarea totalã a amenzilor fiind de 79.755 lei. De
asemenea, au fost descoperite ºi confiscate

În perioada 4 - 5 aprilie a.c., s-a des-
fãºurat a opta ediþie a Turneului Memo-
rial de Fotbal „Radovan Glavinici 2014”,
turneu internaþional de fotbal organizat de
Poliþia Boljevac – Serbia în memoria ofi-
þerului de poliþie Radovan Glavinici, cã-
zut la datorie în anul 1993. S-au înscris
în competiþie opt echipe din care ºase din
Serbia, o echipa din Bulgaria ºi una din
România. Campionatul s-a jucat în sis-
tem eliminatoriu, echipele au fost forma-
te din 6 jucãtori (5 + 1 portar), iar la fi-
nalul turneului, echipa poliþiei doljene a
ocupat locul I, dupã 5 victorii, finala fi-

O consilierã din cadrul OIR – POSDRU
– Regiunea Sud-Vest Oltenia, care se
ocupa de verificarea þi avizarea proiec-
telor prin care firmele solicitau fonduri
europene, a fost condamnatã, sãptãmâ-
na trecutã, de Tribunalul Dolj, la 3 ani
de închisoare cu executare pentru luare

de mitã. Femeia a fost trimisã în jude-
catã de procurorii DNA Craiova pentru
cã a cerut  512.425,08 lei, mai exact un
procent de 10%, de la reprezentanþii unor
firme ca sã le avizeze favorabil cererile
de finanþare. Ieri, femeia a declarat apel
împotriva sentinþei Tribunalului Dolj.

a pretins, cu titlu de mitã, de la re-
prezentanþii unor societãþi comer-
ciale beneficiare de fonduri europe-
ne, prin intermediul managerilor de
proiect (denunþãtori în cauzã), suma
totalã de 512.425,08 lei (echivalen-
tul a 116.869,54 euro), reprezen-
tând, în general, 10% din valoarea
cererilor de rambursare. Banii au
fost pretinºi pentru a aviza favora-
bil ºi cu celeritate cererile de ram-
bursare aferente proiectelor pe care
inculpata le monitoriza în exercita-
rea atribuþiilor de serviciu”, dupã
cum au comunicat procurorii DNA
Craiova la momentul respectiv.

Sãptãmâna trecutã, pe 2 aprilie
a.c., judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au pronunþat soluþia în dosar. Feme-
ia a fost gãsitã vinovatã ºi a fost con-
damnatã la 3 ani de închisoare cu
executare. Instanþa a obligat-o pe

consilierã la plata sumei de 2.500 lei
cheltuieli judiciare. „Condamnã in-
culpata Bogdan Aitana Dalina la pe-
deapsa de 3 ani închisoare. Respin-
ge acþiunea civilã fomrulatã în pro-
cesul penal de partea civilã SC Rom
Electronic Company SRL Craiova.
Respinge acþiunea civilã formulatã în
procesul penal de partea civilã Mi-
nisterul Muncii, Familiei, Protecþiei
Sociale ºi Persoanelor Vîrstnice -
Organismul Intermediar Regional
pentru Programul Operaþional Sec-
torial Dezvoltarea Resurselor Umane
- Regiunea Sud - Vest Oltenia. Obligã
inculpata Bogdan Aitana Dalina la plata
sumei de 2.500 lei cheltuieli judicia-
re cãtre stat”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a Tribunalului Dolj. Sen-
tinþa nu este definitivã, astfel cã ieri
inculpata a declarat apel, care se va
judeca la Curtea de Apel Craiova.

Poliþiºtii, „la vânãtoare”
de contrabandiºti cu þigarete

Poliþiºtii craioveni au organizat, duminicã, o razie de amploa-
re pe linia verificãrii activitãþilor de comerþ în domeniul þigare-
telor, produselor din tutun ºi a altor produse accizabile. Toþi co-
mercianþii din Piaþa Centralã a Craiovei au fost controlaþi de oa-
menii legii, dar ºi maºinile care au intrat ºi au ieºit, fiind aplica-
te amenzi în valoare totalã de 79.755 lei. În plus, au fost gãsite ºi
confiscate 11.967 þigarete,  în valoare de 6.447 lei.

11.967 þigarete, în valoare de 6.447 lei.
Astfel, în urma controlului efectuat în Piaþa

Centralã din Craiova au fost depistate Dãnuþa
Ciocîrlan, de 42 de ani, Cãtãlina Matei, de 34 de
ani ºi Elena Matei, de 36 de ani, toate din Craio-
va, care ofereau spre vânzare produse din tu-
tun supuse accizãrii, fãrã marcaje fiscale legale
ºi fãrã documente de provenienþã. Asupra aces-
tora au fost gãsite 97 pachete fãrã marcaje fis-
cale legale, de diferite mãrci. „A fost luatã mã-
sura sancþionãrii contravenþionale a craioven-
celor cu amendã în valoare de 1.500 lei fiecare,
conform prevederilor Legii 12/1990R, totodatã
întreaga cantitate de þigarete descoperitã asupra
lor fiind ridicatã în vederea confiscãrii”, a pre-
cizat inspector principal Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

De asemenea, la o persoanã fizicã autoriza-
tã, Dãnuþ Tupangiu, poliþiºtii au gãsit 175 pa-
chete þigãri fãrã timbru fiscal de marcaj aplicat
de autoritãþile române. Þigãrile au fost ridicate
în vederea confiscãrii urmând a fi sesizate or-
ganele vamale în vederea aplicãrii sancþiunii con-
form prevederilor Legii nr. 571/2003. În plus, a
fost depistat ºi Constantin Manolache, de 55 de
ani, din comuna Izvoare, în timp ce oferea spre
vânzare 1400 þigarete de diferite mãrci, fãrã do-
cumente de provenienþã. Cel în cauzã a fost
sancþionat contravenþional conform Legii 12/
1990 cu amendã în cuantum de 500 lei, iar þiga-
retele au fost ridicate in vederea confiscãrii, dupã
cum au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Poliþiºtii doljeni, campioni la fotbalPoliþiºtii doljeni, campioni la fotbalPoliþiºtii doljeni, campioni la fotbalPoliþiºtii doljeni, campioni la fotbalPoliþiºtii doljeni, campioni la fotbal
Echipa de fotbal a Inspectoratului de Poliþie al Judeþului

Dolj a câºtigat, din nou, turneul de fotbal din Boljevac -
Serbia. Este a treia oarã consecutiv când poliþiºtii doljeni

câºtigã turneul din Serbia, Trofeul de golgeter fiind acordat
tot unui poliþist craiovean.

ind disputatã în compania echipei de fot-
bal a Poliþiei Boljevac, scor final 4-1.
Echipa IPJ Dolj a fost antrenatã ºi coor-
donatã în teren de Budricã  Gheorghe,
iar portar a fost Ilie Alin, jucãtorii fiind
Ilie Mircea, Popescu Victoraº, Niculin
Alin, Þuculeanu Dragos, Dinuica Lauren-
tiu, Bortofleac Marius, ªtoiu Bogdan,
Prunã Radu, Stuparu Constantin, Cãlã-
rãºanu Cãtãlin, Achim Lucian ºi Arnãutu
Dragoº Alexandru. Pe lângã locul I ocu-
pat pe podium, poliþiºtii doljeni s-au în-
tors ºi cu titlul de golgeter acordat lui
Prunã Radu.
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Ce (ne) facem cu democraþia?Ce (ne) facem cu democraþia?Ce (ne) facem cu democraþia?Ce (ne) facem cu democraþia?Ce (ne) facem cu democraþia?
Ca ºi în viaþa cotidianã, nu existã nici în

politicã soluþii (modele, doctrine, orientãri
etc.) miraculoase. Acceptând necondiþionat
ca adevãr axiomatic democraþia ca unicã al-
ternativã la orice formã de totalitarism, con-
fruntarea cu rezultate refutabile, neplãcute
ori chiar pãguboase, nu e deloc facultativã.
Este obligatorie ºi urgentã. Fiindcã atunci
când, odatã acceptat primul principiu al de-
mocraþiei care consistã în decizia la urne prin
vot liber consimþit, orice disociere de rezul-
tatul votului devine nu doar nelegitimã, dar
ne scoate în afara jocului democraþiei înseºi
compromiþându-i fundamentul.

Duminicã, vecinii unguri au mers la vot,
cu o prezenþã apreciabilã (peste 60 la sutã),
dupã o campanie electoralã ºi într-un cadru
organizatoric cãrora nu li s-au imputat gra-
ve contorsionãri. Rezultatele, în mare parte
scontate, au generat, în cercuri politice eu-
ropene, ca sã nu mai vorbim de zone, gu-
vernamentale-statale ºi ale opiniei publice,
reacþii de difidenþã ºi de îngrijorare, la fel de
scontate ºi acestea. La vot, democratic,
aºadar, alegãtorii unguri l-au reconfirmat

pe autoritarul Viktor Orban ºi formaþiunea
sa dupã patru ani de guvernare în care in-
stanþe europene – comunitare ºi ale unor
state, îndeosebi din imediata vecinãtate –
n-au obosit sã critice, uneori cu asprime,
ceea ce s-a considerat a fi clare devieri de
la legislaþia ºi mai ales de la spiritul UE.
Poate ceva mai puþin scontat, succesul na-
þionaliºtilor extremiºti, cu un asumat pro-
gram revizionist ºi revanºard, comasaþi în
formaþiunea Jobbik, e deja un motiv de ºi
mai multe ºi mai serioase îngrijorãri. Cu
un scor perdant, de 27 la sutã, socialiºtii,
consideraþi europeniºti autentici aproape cã
ies din jocul oricãror decizii. ªi nu numai
fiindcã fidesz-iºtii lui Orban vor dispune,
conform legislaþiei ungare în vigoare, de
o majoritate absolutã, dar, tocmai în sus-
þinerea opþiunilor lor populist-naþionaliste,
vor dispune ºi de sprijinul extremiºtilor lui
Vona Gabor, acest „insurgent” fascistoid
declarat persona non grata în România.

Însã nu despre rezultatele în sine ale ale-
gerilor ungare, scontate, cum subliniam, ºi,
ca atare, inapte sã aducã vreo noutate în

politica guvernului de la Budapesta. Alta îmi
pare a fi provocarea post-electoralã ºi ea
vizeazã chiar viitorul imediat al relaþiei Un-
gariei cu organismele europene. ªi cum nu
ne aºteptãm, din pãcate, la vreo schimbare
cât de cât radicalã, dincolo adicã de schim-
bul de replici strict discursive, politicianis-
te ºi atât, mai profitabil ar fi sã denunþãm,
pe o linie a istoriei, limitele unui sistem, cel
democratic, în ceea ce îi conferã dimensi-
unea unui paradox. Uitãm, în zarva artifi-
cioaselor dezbateri „doctrinare” (ºi „ideo-
logice”), evenimente ce-au marcat, tragic,
catastrofal, destinul Europei veacului tre-
cut: ascensiunile la putere a lui Mussolini,
în Italia fascistã, ºi a lui Hitler, în Germania
nazistã, ambele prin vot popular, aºadar…
democratic. Consecinþele sunt încã regre-
tabile schelete în dulapurile Istoriei europe-
ne ºi mondiale din ultimii o sutã de ani. Iar
exemplele pot continua, cu nu mai puþine
interogaþii neliniºtitoare, chiar ºi în zona,
geo-politicã, în plinã crizã, din Ucraina ºi
din Rusia lui Putin. Fiindcã ºi acolo, am-
biþiosul „þar” dedulcit la un autoritarism

egal disputat între un revolut elan impe-
rial ºi un acut aplomb al loviturilor unei
diplomaþii forjate la ºcoala suspiciunii în
lunga istorie a „rãzboiului rece” este, la
rându-i, un ales, prin vot popular covâr-
ºitor, dincolo de îndoieli ºi rezerve pri-
vind un autentic… stat de drept.

La fel s-a întâmplat ºi cu Viktor Ianuko-
vici, cu siguranþã mai puþin „autoritar” (un
perdant, în istorie, e totdeauna vinovat fie
ºi fiindcã va lipsi de la masa la care se va
scrie Istoria), ºi el urcat, la Palat, de un vot
a cãrui legitimitate n-a fost contestatã.

În concluzie, dacã nu existã alternati-
vã – legitimabilã în ecuaþia unui stat de
drept – la democraþie, care este marja de
intervenþie, la nivelul constitutiv politic al
Europei Unite, împotriva unor formaþiuni,
lideri, programe, opþiuni diplomatice etc.
rezultate prin vot liber ºi constituþional
fãrã a nu ignora ori chiar încãlca sub-
stanþa însãºi a democraþiei?

O dilemã din care cu greu se poate ieºi,
fãrã riscul pierderii unei minime doze de
credibilitate ºi chiar de legitimitate.

Þarul Bulgariei, Simeon al II-lea
de Saxa-Coburg ºi Gotha, s-a aflat
sâmbãtã, 5 aprilie, intr-o scurtã vizi-
tã istoricã la Calafat în urma invita-
þiei lansatã de primarul Mircea Guþã.
Condus de Preºedintele Adunãrii
Naþionale a Bulgariei, Mihail Mikov,
pânã la punctul de trecere, excelen-
þa sa, Simeon Borisov Sakskobur-
ggoþki , a fost întâmpinat încã de la
vamã de primarul oraºului Calafat,
Mircea Guþã. Odatã ajunºi la primã-
rie, delegaþia þarului a fost primitã cu
pâine ºi sare, dupã tradiþia româneas-
cã.

Þarul bulgar a rãmas plãcut im-
presionat de arhitectura ºi de pictu-
rile aflate pe tavanul primãriei. O
hartã a Calafatului i-a trezit curiozi-
tatea ºi a ascultat cu plãcere prezen-
tare oraºului facutã chiar de prima-
rul Mircea Guþã. Timpul fiind limitat
ºi vremea capricioasã, Simeon a reu-
ºit sã viziteze doar Primãria Munici-
piului Calafat ºi Palatul Marincu (o
clãdire emblematicã a Calafatului –
actual Muzeu). Odatã ajunsi la Mu-
zeul de Artã si Etnografie, domnul
Alexandru Pârvan a punctat princi-
palele momente istorice care au mar-
cat de-a lungul timpului municipiul

Þarul Bulgariei a fãcut o vizitã la Calafat

Calafat si modul in care actualul mu-
zeu a ajuns in patrimoniul cultural
local. Dupã ce ºi-au delectat privi-
rea cu câteva tablouri ale unor ar-
tiºti locali , fostul þar al Bulgariei ºi-
a marcat vizita printr-o semnaturã
ºi un mesaj în cartea membrilor
onorifici ce pãºesc în interiorul “Pa-
latului Marincu”...

În Spania, Simeon a studiat dreptul ºi
administrarea afacerilor

Simeon a fost botezat cu apã adu-
sã de la râul Iordan ºi a zburat înapoi
în Bulgaria cu un avion militar. A de-

venit þar în 1943, dupã moartea neaº-
teptatã a tatãlui sãu, þarul Boris al III-
lea. Deoarece era minor unchiul sãu
Prinþul Kiril al Bulgariei a fost numit
regent. În 1944, Kiril ºi majoritatea
membrilor guvernului au fost uciºi
într-o loviturã de stat organizatã de
sovietici, dar lui Simeon i s-a permis
rãmânerea pe tron. Abia în 1946 un
referendum popular a ales abolirea
monarhiei, dar familia þaristã a pre-
ferat sã fugã din þarã pentru a evita
eventualitatea abdicãrii forþate ce
i-ar fi putut fi impusã lui Simeon. În-
trega familie a fugit în Egipt, iar apoi
s-au stabilit la Madrid. În Spania, Si-
meon a studiat dreptul ºi adminis-
trarea afacerilor, ºi a devenit un în-
treprinzãtor de mare succes.

În 2001 Simeon s-a întors în Bul-
garia ºi a devenit liderul noului Par-
tid format Miºcarea naþionalã pen-
tru Simeon al II lea. În timpul alege-
rilor NMS a câºtigat 119 din cele 240
de locuri ale Parlamentului ºi Simeon
a devenit prim-ministru. A rãmas des-
tul de rezervat în privinþa restaurãrii
monarhiei în Bulgaria declarând cã
poporul ar trebui sã decidã asta. Ori-
cum deoarece nu a abdicat în mod
formal niciodatã, ºi-a pãstrat drep-
tul de a purta titlul de þar la care nu a
renunþat nici în prezent.

De asemenea, Bebeti sprijinã cam-
pania de strângere de fonduri în ve-
derea înfiinþãrii Centrului pentru edu-
caþie ºi recuperare medicalã “Andre-
ea” al aceleiaºi asociaþii. Bebeti mar-
cheazã astfel, prin implicarea activã
în problemele comunitãþii, deschide-
rea, în 10 aprilie 2014 ora 15:00, a
primului spaþiu comercial propriu din
Bãnie. Acesta este situat în centrul Cra-
iovei, strada Panait Moºoiu nr. 1.
“Încã din luna noiembrie 2013, Be-

Bebeti oferã jucãrii micuþilor de la Centrul
de recuperare gestionat de ACCES

beti oferã, prin intermediul site-ului
bebeti.ro, jucãrii ecologice, educati-
ve, de calitate, inedite ca design, o
parte dintre acestea fiind produse
chiar în România. Bebeti ºi-a propus
sã creeze cadrul optim pentru dez-
voltarea tuturor micuþilor, în acord cu
viziunea sa, conform cãreia pentru
copii, lumea trebuie sã rãmânã veº-
nic veselã, curata ºi coloratã”, spun
reprezentanþii magazinului Bebeti.

Bebeti, primul magazin cu jucãrii din lemn din Craiova, va
dona produse Centrului de recuperare pentru copii cu nevoi
speciale gestionat de ACCES (Asociaþia pentru Copii cu Ce-
rinþe Educative Speciale), în cadrul unui parteneriat încheiat
cu organizaþia neguvernamentalã în luna martie a acestui an.

CRISTIAN RUDÃREANU

ALINA DRÃGHICI
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Summitul european de la Bru-
xelles, pe tema incluziunii sociale
a romilor, – a treia ediţie – a fost
un eveniment mult mai important,
ca simbolistică, decât s-ar putea
crede printr-o evaluare pripită. Şi
asta pentru că mereu, până acum,
a fost acreditată ideea unei inhibări,
dacă nu inerţii, din partea autorită-
ţilor române, fie şi în mimarea unor
preocupări cât de cât susţinute,
serioase şi implicit eficiente în so-
luţionarea ei. Or, când preşedinte-
le CE, Jose Manuel Barroso, ci-
tează pozitiv Craiova, alături de
alte oraşe europene – Berlin, Mon-
treuil, Sombor – sau regiuni pre-
cum Nord-Westfalia sau Ile de
France, în faţa unei asistenţe care
i-a avut în rândul său, între alţii,
pe Traian Băsescu, Viviane Reding,
miniştrii de Justiţie din România şi
Bulgaria, dar şi primari din ţările

MIRCEA CANŢĂR

Craiova, citată avantajos de Barroso
în chestiunea incluziunii sociale a romilor

europene şi reprezentanţi ai socie-
tăţii civile, nu putem ignora ampli-
tudinea consec inţelor benefice
pentru imaginea municipiului nos-
tru şi a ţării. Decât cu preţul relei
credinţe. Şi iată referirea preşedin-
telui CE: „Principalul meu mesaj
este acesta: trebuie să continuăm
pe aceeaşi linie sau pe aceeaşi di-
recţie pe care am iniţiat-o şi acest
lucru înseamnă să împingem inte-
grarea romilor la nivel local. Exis-
tă deja practici locale care au adus
succes, aşa cum ar fi (...) în ora-
şele Berlin, Montreuil, Kovarna,
Craiova sau Sombor”. Interven-
ţia convingătoare a primarului Lia
Olguţa Vasilescu, cu referiri con-
crete la sprijinul municipalităţii pen-
tru elaborarea proiectelor europe-
ne de incluziune a romilor, scăde-
rea abandonului şcolar, aportul –
liber consimţit – al acestei etnii, nu

lipsite de talente, la strădania do-
bândirii statutului de Capitală Cul-
turală Europeană,  toate acestea
comensurate şi prin scăderea in-
fracţionalităţii, au întărit sau rear-
gumentat ceea c e afirmase Jose
Manuel Barroso. Avem o proble-
mă mare cu romii de ani de zile,
motiv pentru care România şi-a
atras stigmatizarea multor capitale
europene şi inclusiv tergiversarea
accesului în spaţiul Schengen. S-
a pus problema expulzării colecti-
ve a romilor, fără garanţii proce-
durale, fără decizii luate de instan-
ţele competente din ţările vestice,
cu precădere din Franţa, compor-
tament politic considerat în totală
neconcordanţă cu valorile apărate
de Comisia Europeană şi Consiliul
Europei. Şi lucrurile stau în felul
următor, meritând a fi detaliate:
francezii şi nu doar ei doresc o

responsabilitate unilaterală a ţări-
lor de origine ale romilor. Nu mai
reiterăm teza actualului premier de
la Matignon, Manuel Valls, până
recent ministru de Interne. Deci nu
o responsabilitate partajată, nu ca-
racter european al problematicii
romilor, ci fiecare ţară din Europa
de Est să-şi ţină romii acasă şi să
se ocupe de integrarea lor socială
(evident, problema nu se pune în
aceeaşi termeni pentru medici şi
alte categorii socio-profesionale cu
înaltă calificare). Pe de altă parte,
România a avut de accesat de la
UE fonduri importante destinate
rezolvării chestiunii romilor, care
nu s-au accesat, deşi presa fran-
ceză menţionează aşa: „Malgre les
aides financieres considerables
dont beneficient ces pays desor-
mais membres de l’Union europe-
enne”. Primarul Craiovei, Lia Ol-

guţa Vasilescu, care a vorbit liber,
într-o engleză exersată, s-a referit
la programul „A doua şansă” sau
programele europene Romed 2 şi
Romact. Preocupările asidue pe
acest palier sensibil nu lipsesc şi
bătălia nu este încheiată şi nici câş-
tigată. Ce a indus asistenţei prima-
rul Craiovei prin alocuţiunea sa
bine calibrată? În primul rând ceea
ce aştepta Jose Manuel Barroso:
Craiova, prin autorităţile admi-
nistraţiei publice locale, nu ex-
clude propria responsabilitate
şi nici propriile eforturi la re-
zolvarea unei probleme e uro-
pene. Întreaga strategie de inclu-
ziune socială a romilor se reaze-
mă pe o viziune ş i o voc aţie euro-
peană. Nu spunem „ieri întuneric,
azi lumină”, dar spunem totuş i că
după destulă „beznă”, Craiova...
iese la lumină.

România ar putea avea o econo-
mie mai productivă şi câştiga sute
de milioane de euro pe an din taxe
dacă ar integra minoritatea romă,
care este tânără şi săracă, se arată
într-un studiu făcut public ieri de
Banca Mondială şi citat de Reuters.
Organizaţiile pentru drepturilor omu-
lui au criticat România — unde tră-
iesc până la 2,5 milioane de romi,
aproximativ a şasea parte din popu-
laţie — pentru că nu a făcut sufi-
cient pentru a îmbunătăţi standar-
dele de viaţă sau perspectivele de
angajare pentru aceştia. Guvernul de
la Bucureşti a comandat studiul pen-
tru a-l ajuta să îndeplinească ţintele
de reducere a sărăciei convenite cu
Comisia Europeană, care a alocat
fonduri din viitorul buget al UE pen-
tru o mai bună integrare a romilor

Banca Mondială: România ar putea câştiga
sute de milioane de euro pe an prin integrarea romilor

în întreaga regiune. Romii reprezintă
cea mai numeroasă minoritate etni-
că din Europa. Dintr-o populaţie
totală estimată la 10-12 milioane,
aproximativ 6 milioane locuiesc în
UE. În pofida faptului că statele
membre UE au interzis discrimina-
rea, mulţi sunt victime ale prejude-
căţilor şi excluziunii sociale, comen-
tează Reuters. În România, nouă
romi din zece au lipsuri materiale
severe, arată studiul. Copiii sub 14
ani reprezintă aproape jumătate din-
tre aceştia, iar numai o treime din-
tre băieţii romi mai sunt încă la şcoală
la împlinirea vârstei de 16 ani, în
timp ce numărul fetelor în această
situaţie este şi mai mic. O treime
dintre romii care caută locuri de
muncă se confruntă cu discrimina-
rea. Dacă rata şomajului în rândul

romilor ar scădea, iar salariile ar
creşte, România ar putea avea câş-
tiguri în productivitate cuprinse în-
tre 887 milioane de euro şi 2,9 mili-
arde de euro pe an — până la 2%
din PIB — şi până la 675 de milioa-
ne de euro din taxe suplimentare,
se menţionează în studiu. Împreu-
nă cu alte ţări, România are adopta-
te programe de incluziune a romi-
lor, dar rezultatele nu au fost moni-
torizate corespunzător pentru a le fi
măsurată eficienţa, notează Banca
Mondială. Studiul recomandă crea-
rea de capacităţi la nivel local pen-
tru administrarea proiectelor pentru
romi şi pentru o mai bună folosire a
fondurilor europene pentru dezvol-
tare, realizând estimări de buget mai
realiste şi consolidând legile antidis-
criminare.

Ziua Internaţională a Romilor,
sărbătorită şi la Craiova

Instituţia Prefectului Judeţului Dolj găz-
duieşte astăzi, începând cu ora 10.00, un
simpozion pe tema Zilei Internaţionale a
Romilor. Programul va cuprinde expoziţia
de artă fotografică intitulată „Rădăcinile
Durerii” şi proiecţia unui film documen-
tar-artistic despre deportarea romilor în
Transnistria. Evenimentul va continua, de
la ora 13.30, la Penitenciarul de Maximă
Siguranţă Craiova şi secţia Işalniţa, unde
se află în detenţie femei de etnie romă, cu
un spectacol cultural-artistic susţinut de
taraful „Sukar Gipsy”.

Ideea de a marca această zi a apărut la
Londra, în 1971, la primul congres inter-
naţional al romilor. Atunc i s-a luat dec izia
ca 8 aprilie să devină sărbătoarea romilor
din întreaga lume. Tot atunc i a fost ad-
optat, ca imn internaţional, cântecul „Ge-
lem,  gelem” al interpretei Olivera Vuco,

în c unoscutul film iugoslav „Am întâlnit
şi ţigani fericiţi”, pelic ulă ce datează din
1967. De asemenea, a fost adoptat şi stea-
gul internaţional al romilor, având jumă-
tatea de jos  verde, simbol al câmpurilor
înverzite, şi jumătatea de sus albastră,
simbol al cerului senin, iar  la mijloc o roa-
tă,  simbolizând, pe de o parte, soarta,
roata succesiunii vieţilor, iar  pe de altă
parte, nomadismul, în relaţie cu spaţiul
originar al Indiei.

Două decenii mai târziu, la Congresul
Mondial al Romilor din aprilie 1990, Co-
misia Lingvistică a Uniunii Internaţionale
a Romilor a oficializat alfabetul internaţio-
nal standardizat al limbii romani, decizia
fiind semnată de 17 specialişti în dome-
niu, din diferite ţări, în prezenţa unui ob-
servator al UNESCO.

MAGDA BRATU
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Într-o sală a Bibliotecii Judeţene „Alexan-
dru şi Aristia Aman” din Craiova, în care în
urmă cu exact opt ani era inaugurat Centrul
de Informare şi Resurse American Corner,
Ioanida Costache – o tânără zâmbitoare, cu
ochi mari şi gesturi dezinvolte – îşi spune
povestea în limba engleză. Rulează imagini
alb-negru cu lăutari bătrâni, accesează lin-
kuri cu muzici vechi, exemplifică ea însăşi
la vioară,  compară sonorităţi… Strecoară
mai apoi câteva fotografii cu profesori ori
cu familia sa, vorbeşte despre sine şi despre
posibilităţile oferite de programul Fulbright.
Ochii liceenilor care umplu sala o urmăresc
când curioşi, când distraţi… Aşezată chiar
lângă ea, n-o scapă însă din priviri repre-
zentanta Ambasadei S.U.A. la Bucureşti care
o însoţeşte, Marjorie Stern. Când ici, când
colo, coordonatoarea American Corner Cra-
iova, Carmen Tică, se străduieşte să sur-
prindă cu aparatul foto cele mai bune in-
stantanee. La final – câteva întrebări, la care,
surprinzător, tânăra răspunde într-o româ-
nă prea bună pentru cineva care n-a pus în
viaţa lui piciorul în această ţară!
Au plecat din ţară în 1985
şi nu s-au mai uitat în urmă…

Povestea Ioanidei Costache şi a
familiei sale e delicată, la fel ca a et-
niei din care fac parte. Pentru cei
cărora le este spusă într-o sală Ame-
rican Corner, începe în 1985, când
părinţii săi – amândoi născuţi şi cres-
cuţi în Bucureşti – au luat drumul
Americii şi nu s-au mai întors nicio-
dată până în ziua de azi. „Au fost
mai multe motive pentru care au ple-
cat atunci, în timpul comunismului,
dar, cel mai important, şi-au dorit
să aibă o familie, iar aici n-au reuşit.
Au ales să plece pentru ca noi, co-
piii lor, să avem o viaţă mai bună. Şi
n-au mai revenit vreodată în Româ-
nia. Aşa au ales ei să-şi ducă viaţa,
aşa au considerat că e cel mai bine…
A fost şi problema banilor, dar nici n-au simţit
nevoia”, povesteşte Ioanida Costache.

Şi-au lăsat în capitală toate rudele, pe care
tânăra de 24 de ani abia acum le-a întâlnit
pentru prima dată. „Din toată familia mea,
numai mama şi tata au plecat, toţi ceilalţi au
rămas aici. Nu prea au păstrat legătura, mama
n-a vorbit cu sora ei timp de aproape 30 de
ani… Dar de când sunt eu în România şi mă
duc pe la ei, i-am pus în legătură. Mă văd cu
familia mea aici şi mă bucur mult, pentru că
noi am fost foarte singuri în America…”,
continuă tânăra. Dar dacă ar avea resursele
financiare necesare, şi-ar dori acum să se
întoarcă? Ioanida Costache ezită o clipă…
„Tatăl meu nu poate călători cu avionul, pen-
tru că e bolnav, iar mama… habar n-am, cred
că ar trebui să o întreb!”.

Ioanida Costache – tânăra americancă de etnie romă care
îşi caută rădăcinile în muzica lăutărească din România

În timp ce politicieni şi lideri locali şi naţionali
ai Uniunii Europene se reuneau, vineri, la Bru-
xelles pentru a discuta problema romilor, Craio-
va primea vizita unei tinere pentru care a se naşte
în Statele Unite ale Americii, a avea parte de to-
leranţă, ca şi acces la cel mai înalt nivel de edu-
caţie au însemnat puterea de a recunoaşte, ori-
când şi oriunde, fără teama că ar putea atrage
priviri cel puţin suspicioase, că este de etnie
romă. Pentru că în America nu contează cum arăţi
şi de unde vii. Însă în România – de unde părin-
ţii ei au ales să plece în 1985 şi să nu se mai
întoarcă niciodată – şi-a dat seama că problema
romilor e mult mai delicată…

Se numeşte Ioanida Costache, s-a născut în
Portland, statul Oregon, are 24 de ani şi, graţie
unei burse Fulbright, a pornit în căutarea proprii-
lor rădăcini. A muzicii cântate de bunicul pe care

nu l-a cunoscut niciodată, a centrului vechi al capi-
talei cu lăutarul care i-a devenit între timp maestru
de vioară, a unei lumi din care se trage, dar pe care
o descoperă trăind în sărăcie şi, astfel, fără şanse
la educaţie. „Eu doresc foarte mult să mă implic
cumva în problema aceasta, să fac ceva. Nu numai
să vin aici şi să spun că studiez şi promovez muzica
lăutărească, ci şi să ajut cumva din punct de vede-
re social”, spune Ioanida Costache.

Un program de doctorat la Universitatea Stan-
ford din California, pe care îl va începe la toam-
nă şi prin care îşi va continua cercetarea muzicii
lăutăreşti, îi va da posibilitatea să revină în Ro-
mânia, ţară pe care acum a văzut-o pentru prima
dată şi care – „nu ştiu dacă datorită limbii sau
pentru că e ceva în sângele meu”, mărturiseşte
– îi place foarte mult. Şi, poate, odată cu reveni-
rea aici, să se implice în problema romilor…

Mari iubitori de muzică, părinţii
i-au pus vioara în mână de la 5 ani

Ioanida s-a născut în Portland, statul Ore-
gon, în 1990. În casa ei s-au vorbit mereu,
amestecate, engleză şi română – aşa îmi
explic de ce ştie atât de bine această limbă.
Dar niciodată romani. „Aş vrea să ştiu.
Mi-a promis profesorul de vioară că mă
învaţă!”, îmi spune. În ce măsură mai poate
o persoană de etnie romă să îşi păstreze
identitatea într-o ţară străină, cu atât mai
mult în S.U.A.? Întrebarea o pune un pic
pe gânduri.  «Niciodată nu mi-am putut
imagina că voi sta aici, în faţa dvs., şi voi
putea afirma: „Eu sunt de etnie romă!”. De
mică mi s-a spus: „Să nu te dai că eşti ţi-
gancă!”. Asta am fost sfătuită la mine aca-
să, chiar dacă eram în America. Numai prin
muzica lăutărească am început să am cu-
rajul să zic că sunt de etnie romă», răs-
punde, zâmbind.

Ioanida Costache a pus arcuşul pe cor-
zile viorii când avea doar 5 ani, iar mai apoi
a absolvit Colegiul de Muzică Amherst –
Massachusetts, una dintre cele mai bune

şcoli din S.U.A. S-a axat pe muzicologie,
dar a continuat şi studiul viorii. Deşi părinţii
săi nu ştiu să cânte la vreun instrument şi
nici n-au vreo altă legătură cu muzica… „Le-
ar fi plăcut să ştie, pentru că iubesc muzica
lăutărească foarte mult, Romica Puceanu a
cântat la nunta lor şi totdeauna îmi vorbeau
despre acest gen. În schimb, bunicul meu
din partea tatălui a fost lăutar. Iar tata îmi
povestea că îi fura vioara şi se ducea să cânte
pe stradă. Şi-au dorit ca eu şi fratele meu să
ştim muzică, aşa că de mici ne-au pus vioa-
ra în mână”, continuă tânăra. Poveştile de-
spre vechii lăutari şi armoniile lor specifice
au fascinat-o. „Totdeauna muzica lăutăreas-
că a fost ceva deosebit pentru mine. M-am
gândit că dacă vin în România poate desco-
păr ceva pe sufletul meu… Căci muzica asta
e pentru suflet, e cu adevărat deosebită”.

Va continua cercetarea
muzicii lăutăreşti la Stanford University

În căutarea rădăcinilor muzicii lăutăreşti,
dar şi ale sale, Ioanida Costache a ajuns în
România, în luna octombrie a anului trecut,
cu ajutorul unei burse Fulbright, promovarea

acestui program educaţional inter-
naţional aducând-o, de altfel, vi-
neri, la American Corner Craiova.
„Până în luna iulie, cât am bursa,
încerc să întâlnesc aici şi să vor-
besc cu cât mai mulţi lăutari, în-
cerc să cânt muzică lăutărească şi
să colaborez cu muzicieni din Ro-
mânia, să citesc cât mai mult”, ex-
plică Ioanida Costache. Aşa l-a cu-
noscut pe stradă, în centrul vechi
al capitalei, pe lăutarul Nicu Cio-
toi. «I-am cântat un pic din „Hora
Mărţişorului” şi m-a primit ca ele-
vă, să fac lecţii cu el o dată pe săp-
tămână. E grea trecerea asta de la
muzică clasică la muzică lăutăreas-
că, dar el are răbdare cu mine.

Mi-a arătat până acum două hore, o sârbă,
mai multe…», spune, entuziasmată. În plus,
o dată pe săptămână, tânăra merge la cursu-
rile etnomuzicologului Speranţa Rădulescu,
la Conservatorul din Bucureşti.

Un program de doctorat la Universitatea
Stanford din California îi va da posibilitatea,
din toamnă, să-şi continue cercetarea în do-
meniul muzicii lăutăreşti. Ceea ce o bucură
nespus! Asta şi pentru că va avea, astfel, po-
sibilitatea să revină în România… „Până acum
nu am încercat să promovez acest gen muzi-
cal în afară, dar e ceea ce vreau eu să fac în
viitor, la doctorat. Nimeni nu studiază muzi-
ca lăutărească în Statele Unite, deocamdată.
Aş vrea să fiu eu prima care aduce muzica
aceasta şi o promovează acolo. Americanilor
le place foarte mult, li se pare ceva foarte
frumos, dar nu ştiu nimic despre ea”.

România a cucerit-o din prima:
„Îmi place foarte mult, m-aş muta aici!”

Popularizarea programului Fulbright în
rândul studenţilor i-a dat posibilitatea Ioani-
dei, din octombrie până în prezent, să ajun-
gă în mai multe oraşe ale României. Ţară

care a cucerit-o din prima!
„Îmi place foarte mult! Sin-
cer, m-aş muta aici dacă aş
găsi o modalitate prin care să
fac asta!”, mărturiseşte dintr-o
suflare. O privesc cu oareca-
re neîncredere… Dar viaţa în
State cum e? Se compară sis-
temul educaţional de-acolo cu
cel românesc? „Pot spune că
e o viaţă bună… Sunt mai
multe posibilităţi să studiezi,
educaţia pe care o primeşti
cred că e mai bună acolo. V-
am spus că merg la Conser-
vator în Bucureşti şi am fost
puţin dezamăgită de cum se
comportă studenţii… Experi-
enţa educaţiei din S.U.A. e di-
ferită, am fost foarte fericită

în privinţa asta”, îmi declară.
A ajuns la Sinaia, la Braşov, în Bran, a fost

la Cluj şi în Iaşi, iar în curând s-ar putea să
meargă şi la Constanţa. Cel mai mult şi mai
mult i-a plăcut însă  „viaţa de Bucureşti”.
„Foarte frumoase oraşe, foarte frumoasă
ţara… Nu ştiu dacă datorită limbii sau pentru
că e ceva în sângele meu îmi place atât de
mult România... Şi de-asta o să mă şi întorc!”,
accentuează Ioanida. Înţeleg însă că întoar-
cerea ei nu are legătură numai cu frumuseţile
patriei şi cu muzica lăutărească, ale cărei ră-
dăcini le caută.
„Cred că cea mai importantă
pentru romi e educaţia”

Ce ştii despre romii de aici şi problemele
lor? Recunosc că aştept răspunsul cu destul
de mare interes… Ioanida Costache îşi rezer-
vă un timp de gândire. E de etnie romă şi, deşi
acasă i s-a spus „Să nu te dai că eşti ţigancă!”,
a trăit o viaţă într-o lume în care nu contează
cum arăţi şi de unde vii… «E o problemă foarte
delicată cu romii în România în ziua de azi. Eu
doresc foarte mult să mă implic cumva în pro-
blema aceasta, să fac ceva. Nu numai să vin
aici şi să spun că studiez şi promovez muzica
lăutărească, ci şi să ajut cumva din punct de
vedere social. Deocamdată încerc să fac asta
prin organizaţia „Romani Criss”, am început
să mă implic, atât cât pot… Cred că cea mai
importantă pentru ei e educaţia. Dacă îi educi
pe copiii romi, le oferi un fel de egalitate cu
ceilalţi, care acum lipseşte». Răspunsul vine
de la o tânără de 24 de ani, absolventă a Cole-
giului de Muzică Amherst – Massachusetts,
bursieră Fulbright şi viitoare doctorandă la Stan-
ford University…
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Ziua Mondialã a Sãnãtãþii a go-
lit policlinica Spitalului Judeþean
din Craiova. Încã de dimineaþã,
bolnavii, care s-au prezentat pen-
tru consultaþie la doctor, s-au vã-
zut nevoiþi sã batã drumul înapoi
fãrã sã fi rezolvat ceva. Asta,
deºi, au tot încercat uºile sperând
cã acestea se vor deschide într-
un final. Situaþia a fost cu atât
mai deranjantã pentru cei veniþi
din afara oraºului care au pier-
dut timp ºi au cheltuit bani fãrã

Chiar dacã, de obicei, prima zi a sãptãmâ-
nii este ºi cea mai aglomeratã la Spitalul Ju-
deþean din Craiova, multe cabinete din poli-
clinicã au rãmas ieri închise. A fost zi liberã în
sistemul sanitar ºi o parte din cadrele medi-
cale nu au lucrat. Motivul: a fost Ziua Mon-

dialã a Sãnãtãþii.  Câþiva pacienþi, care nu se
aºteptau sã gãseascã închis la policlinicã, au
venit de dimineaþã pentru consultaþie, dar au
fost nevoiþi sã facã repede cale întoarsã.  E
drept, serviciile de urgenþã au asigurat asis-
tenþa medicalã pentru cazurile grave.

sã-ºi rezolve problemele medica-
le. Nici pacienþii din Craiova nu
au fost însã mai fericiþi. „Nu
ºtiam cã este zi liberã. Am aflat
acum cã nu se lucreazã pentru
cã e Ziua Mondialã a Sãnãtãþii.
Mi se pare un pic ciudat ca toc-
mai într-o astfel de zi bolnavii sã
aibã de suferit. Nu avem nici atâ-
þia bani ºi nici timp sã batem în
fiecare zi drumul pânã la spital
pentru o consultaþie”, a declarat
Ana Dumitrescu, din Craiova.

Au venit degeaba
la spital

În aceeaºi situaþie au fost ieri
ºi pacienþii care au venit din alte
judeþe vecine Doljului. Cei mai
mulþi s-au plâns cã au dat banii
degeaba pe drum ºi vor trebui
sã se întoarcã, cel mai probabil
sãptãmâna viitoare, la Craiova.
Niciunul dintre ei nu fusese
anunþat cã este Ziua Mondialã
a Sãnãtãþii ºi cã nu se lucreazã
în policlinicã. „Eu de unde era
sã ºtiu cã este închis? Cel pu-
þin un medic ar trebui sã fie în
permanenþã aici. Dacã sunt bol-
nav trebuie sã merg neapãrat la
urgenþã? Unde s-a mai vãzut aºa
ceva? Cred cã ar trebui sã se
stabileascã asta odatã. Eu vin
tocmai din Olt ºi am bãtut atâta
cale degeaba. Nu m-a vãzut
niciun doctor ºi nici eu pe el.
Mie cine-mi dã banii înapoi? În
plus, mai e ºi timpul pierdut. Un
spital cum este nr. 1 nu ar tre-
bui sã se confrunte cu o astfel
de situaþie”, a mãrturisit mâh-
nit ªtefan Botescu, un pensio-
nar din judeþul Olt.

Dupã ce s-a asigurat cã într-
adevãr uºa la care tocmai bãtu-

se este închisã, o femeie în vâr-
stã de 75 de ani, resemnatã, ºi-a
fãcut planuri pentru o altã zi.
„Aveam programare. Doctorul
mi-a spus sã vin sãptãmâna asta,
dar nu a specificat în ce zi. Eu
am crezut cã e bine luni. Nu în-
þeleg de ce nu lucreazã, e vreo
zi naþionalã?”, a încheiat cu
amãrãciune pensionara.

Spitalele revin
de astãzi, la programul

normal de lucru
Ieri, în judeþul Dolj, majorita-

tea unitãþilor sanitare au funcþio-
nat cu program de zile libere, re-
zolvarea urgenþelor medico-chi-
rurgicale fiind asiguratã prin Ser-
viciile de Primiri Urgenþe ºi Ca-
merele de Gardã. În ceea ce pri-
veºte municipiul Craiova, non-
stop au funcþionat Unitatea de
Primiri Urgenþe a Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã din Craio-
va, Compartimentul de Primiri
Urgenþe al Spitalul Clinic Muni-
cipal „Filantropia” din Craiova,

Camera de Gardã a Spitalului Cli-
nic „Boli Infecþioase” din Craio-
va ºi Camera de Gardã a Spitalu-
lui Clinic de Neuropsihiatrie Cra-
iova. La fel Serviciul Judeþean de
Ambulanþã Dolj ºi SMURD.  De
asemenea, au funcþionat centre-
le de permanenþã din din Craiova
(douã), Amãrãºtii de Jos, Bechet,
Brabova, Bulzeºti-Frãþila, Gher-
ceºti, Ghidici, Goicea, Murgaºi,
Pleniþa, Sadova, Vârvoru de Jos
ºi Piscu Vechi.

Începând de astãzi toate uni-
tãþile medicale îºi reiau progra-
mul normal de lucru, inclusiv ca-
binetele medicilor de familie.

Ziua Mondialã a Sãnãtãþii este
sãrbãtoritã în fiecare an pe data
de 7 aprilie, pentru a marca în-
fiinþarea Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii (OMS) în anul 1948.
În România, campania de cele-
brare a Zilei Mondiale a Sãnãtã-
þii a fost coordonatã de Minis-
terul Sãnãtãþii prin Institutul
Naþional de Sãnãtate Publicã.

RADU ILICEANU

Ideea înfiinþãrii acestui punct de prim aju-
tor a pornit de la faptul cã 40% din populaþia
României locuieºte în sate, în unele dintre
ele chiar ºi accesul cu maºina fiind anevo-
ios. Astfel, proiectul “Puncte de prim ajutor
în zone izolate” se adreseazã comunitãþilor izo-
late din mediul rural care nu beneficiazã de
servicii medicale permanente, iar serviciul de
ambulanþã se afla la o distanþã semnificativã.
Crucea Roºie Românã ºi-a propus sã sprijine
aceste comunitãþi prin pregãtirea unei familii
din fiecare zonã izolatã, pentru a acorda pri-
mul ajutor de bazã. Familia respectivã va avea
rolul de a rezolva urgenþele minore ºi de a
preveni agravarea situaþiilor în cazul unor ur-
gente care necesitã asistenþã medicalã. În
plus, fiecare familie care a beneficiat de

Crucea Roºie Românã a înfiinþat un punct
de prim ajutor la Botoºeºti-Paia

Începând cu data de 5 aprilie a. c, în comuna doljeanã
Botoºeºti-Paia, funcþioneazã un punct de prim ajutor,

organizat de Filiala de Cruce Roºie Dolj, în cadrul unui
proiect generos iniþiat de Crucea Roºie Românã.

pregãtire, va fi dotatã cu o trusã de prim
ajutor, glucometru, tensiometru ºi un
sistem de monitorizare EKG cu citire
de la distanþã. “Astfel, dorim sã redu-
cem numãrul de persoane care îºi pierd
viaþa în zonele izolate, din cauzã cã ser-
viciul medical nu a putut ajunge la timp.
Efortul financiar pentru implementarea
acestui proiect pilot în 41 de localitãþi

izolate din fiecare judeþ din þarã, este de aproxi-
mativ 100.000 de euro. Acest proiect a fost
lansat în cadrul Galei Crucea Roºie din 23
septembrie 2012 în cadrul cãreia
s-a colectat suma de 35 000 de
euro prin apeluri telefonice, sms-
uri cu valoare ºi donaþii din par-
tea companiilor”, a precizat Ma-
ria Vintilã, directorul Filialei de
Cruce Roºie Dolj.

Trei persoane din comunã
instruite pentru acordarea
de prim ajutor

În ceea ce priveºte comuna
în care Filiala de Cruce Roºie

Dolj s-a decis sã organizeze un astfel
de punct de prim ajutor - Botoºeºti-
Paia -, are în componenþã doar un sin-
gur sat ºi se aflã la aproximativ 60 km
de Craiova, o porþiune de 20 km fiind
drum greu accesibil. În comunã trã-
iesc 850 de persoane, 65% dintre aceº-
tia fiind bãtrâni - care în proporþie de 50%
au diverse boli cronice. “Existã un dispen-
sar dar medicul de familie vine pentru con-
sultaþii doar de douã ori pe sãptãmânã. La
solicitare, ambulanþa poate ajunge în circa

o orã. Familia instruitã în domeniul pri-
mului ajutor de bazã este compusã din Vir-
gil Coandã, cu domiciliul stabil în comuna
Botoºeºti-Paia ºi soþia acestuia, Flori Da-
niela Coandã. În urma consultãrii cu pri-
marul comunei am decis sã instruim încã
o persoanã, Cornelia Elena Frunzã, aceas-
ta putând sprijini la nevoie familia Coan-
dã. Instruirea a fost realizatã de Diana
Tatiana Guþã, instructor de prim ajutor al
filialei. La acþiunea de lansare a Punctului
de prim ajutor, persoanele instruite în acest
scop precum ºi instructorul de prim aju-
tor au controlat gratuit tensiunea arterialã
ºi glicemia persoanelor prezente, cu apa-
ratura din dotarea punctului de prim aju-
tor”, a mai spus Maria Vintilã, directorul
Filialei de Cruce Roºie Dolj.

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

„Studentul Anului” este un
proiect naþional, o competiþie ce
îºi propune sã premieze exce-
lenþa în mediul universitar pe
cinci categorii: Medicinã, Eco-
nomie, Arhitecturã, Jurnalism &
Comunicare ºi Drept. Proiectul
are ca scop promovarea ºi re-
compensarea acelor studenþi
care îmbinã cu succes provo-
cãrile academice ºi pe cele din
mediul de business, dovedind
atât creativitate ºi simþ analitic,
precum ºi capacitatea de a se
ridica la standardele impuse de

Studenþii sunt provocaþi sã se autodepãºeascã ºi sã se dezvolte într-un
cadru ce implicã specialiºti din domeniile care îi pasioneazã. Sunt puse în joc

premii de peste 2000 de euro, dar ºi titulatura de “Studentul Anului”.

marile companii de pe piaþa
muncii. Competiþia presupune
rezolvarea unei teme ce poate
fi sub formã de eseu sau apli-
caþie, propusã de partenerul
principal de pe fiecare catego-
rie a proiectului. De asemenea,
studenþii sunt evaluati si prin
prisma CV-ului care denotã ac-
tivitãþile curriculare ºi extracur-
riculare în care aceºtia au fost
implicaþi. Evaluarea este facutã
de un juriu specializat, format
din partenerul principal fiecãrei
categorii de concurs ºi din pro-

fesori universitari.
Primii trei finalisti ai fiecarei

categorii vor fi rasplãtiþi cu pre-
mii în cadrul Galei de Premiere
“Studentul Anului”, un eveni-
ment formal care marcheazã an
de an finalul competiþiei ºi care
reuneºte toþi susþinãtorii proiec-
tului. În cadrul acestei compe-
tiþii pot participa studenþii cu ce-
tãþenie românã, înscriºi la zi sau
masteranzi la o facultate cu pro-
fil economic, de jurnalism sau
comunicare, de medicinã, de
drept sau de arhitecturã din Ro-

mânia. Pot participa ºi studenþii
care, deºi înscriºi la o facultate
din România, beneficiazã de o
bursã Erasmus, doar în cazul în

care pot fi prezenþi la Gala de
Premiere, care va avea loc pe
data de 21 mai.

ALINA DRÃGHICI

Concursul „Spune NU violen-
þei” a fost destinat elevilor de li-
ceu din judeþul Dolj ºi a fost lan-
sat în luna septembrie a anului
2013, în cadrul „Sãptãmânii Pre-
venirii Criminalitãþii”, înscriindu-

Reperezentanþii Inspectoratului de Po-
liþie al Judeþului Dolj i-au premiat, ieri,
pe câºtigãtorii Concursului judeþean de
videoclipuri realizate de elevii de liceu
„Spune NU violenþei”. Competiþia a fost
lansatã în luna septembrie 2013, în cadrul

„Sãptãmânii prevenirii criminalitãþii”,
iar pe locul I s-au clasat douã videoclipuri,
unul realizat de elevi de la Liceul Tehno-
logic „George Bibescu”, iar cel de-al doi-
lea de concurenþii Colegiului Tehnic „C.
D. Neniþescu”, ambele din Craiova.

se 8 echipe formate din elevi de
liceu din judeþul Dolj. Aceastã ac-
tivitate a fost organizatã de In-
spectoratul de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj în parteneriat cu Asocia-
þia „Tinerii luptã împotriva vicii-

lor mileniului III” ºi cu sprijinul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. Activitatea a avut drept
scop prevenirea delincvenþei ju-
venile ºi a victimizãrii copiilor, dez-
voltarea spiritului civic în rândul
acestora ºi continuarea partene-
riatului dintre ºcoalã, poliþie ºi so-
cietatea civilã. Dupã ce au vizio-
nat toate videoclipurile înscrise în
concurs, reprezentanþii IPJ Dolj
i-au premiat, ieri, pe câºtigãtori.
Astfel, locul III a fost ocupat de
„Violenþa creazã dependenþã”  re-
alizat de echipajul Liceului Teore-
tic „Independenþa” din municipiul
Calafat, coordonat de d-na prof.

Mihaela Ileana Bora, iar elevii par-
ticipanþi sunt: Chilom Alexandra,
Decã Andra, Dinculeana Elis Pe-
triºor, Iovan Alexandru. Pe locul
al II- lea s-a clasat  „Capcanele
violenþei” realizat de echipajului
Colegiului Naþional „Elena Cuza”
din municipiul Craiova, coordo-
nat de d-na prof. Roxana Lelia
Criºu ºi d-l prof. Mitru Claudiu ºi
elevii Vasile Roxana, Stãnciules-
cu Irina, Gholami Siamak, Ena-
che Laur. Pentru cã nu s-au putut
hotãrî, organizatorii au ales douã
filmuleþe pentru locul I: videocli-
pului „K la ºtiri” realizat de echi-
pajul Liceului Tehnologic „Geor-

ge Bibescu” din municipiul Cra-
iova, coordonat de d-l prof. Cîr-
þînã Alin ºi d-l prof. Petre Cauc,
cu ajutorul elevilor Radu ªtefãni-
þã, Drinceanu Dragoº, Nae Cos-
min Alexandru, Cîrstucescu Con-
stantin Florin, Epuricã Marin Sil-
viu ºi videoclipului „Doar un pas
spre delincvenþã” realizat de echi-
pajul Colegiului Tehnic „C. D.
Neniþescu” din municipiul Craio-
va, coordonat de d-na prof Ne-
delcu Anda ºi d-l prof. Flueraºu
Ion ºi de elevii  Ionele Milian,
Ionescu Florin,  Truicã Cristian,
Sandu Robert, Cucu Titel.

CARMEN ZUICAN

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”
în colaborare cu Centrul de
Prevenire, Evaluare ºi Consi-
liere Antidrog Dolj ºi Inspec-
toratul de Jandarmi „Mihai
Bravul” organizeazã astãzi, de

În Sala „Dinu C. Giurescu”
a Bibliotecii Judeþene „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” are loc
astãzi, ora 17.00, lansarea
cãrþii „Demiurgul din Lon-
dra. Introducere în poetica
lui William Blake”, semnatã
de Cãtãlin Ghiþã ºi publicatã
la „Institutul European” din
Iaºi, în Colecþia „Academi-
ca”. Prezintã lector univ. dr.
Aloisia ªorop ºi conf. univ.
dr. Florentina Anghel, de la
Universitatea din Craiova.

Unul dintre cei mai activi
tineri intelectuali craioveni,
Cãtãlin Ghiþã este, în prezent,
lector la Facultatea de Lite-
re. A obþinut douã doctorate:
în literatura românã (Univer-
sitatea din Craiova, 2003) ºi
în literatura englezã (Tohoku
University, 2007). Din 2013
este director de proiect în
cadrul grupului de cercetare
Inter-Disciplinary.Net, Ox-
ford. A participat la numeroa-

„Ora antidrog, altfel!”,
la Biblioteca Judeþeanã

la ora 11.00, activita-
tea cu tema „Ora
antidrog, altfel!”.
Prof. Iulia Dascãlu,
specialist prevenire în
cadrul C.P.E.C.
Antidrog , ºi maior
Marian ªtefãnescu
vor discuta cu elevi
de la Liceul Teoretic
„Henri Coandã”
despre riscurile ºi
consecinþele consu-
mului de tutun,
alcool, droguri ºi
substanþe noi cu
proprietãþi psihoactive
(SNPP), precum ºi
despre infracþionalita-

tea asociatã consumului de
droguri. Activitatea se va
desfãºura în Sala „Dinu C.
Giurescu” a Bibliotecii
„Aman”.

MAGDA BRATU

se conferinþe ºtiinþifice naþio-
nale ºi internaþional ºi a publi-

cat o serie de articole în revis-
te de specialitate din þarã ºi din

strãinãtate (Franþa, Ger-
mania, Italia, Japonia, Ma-
rea Britanie, Spania).

De asemenea, este au-
torul mai multor volume,
între care „Lumile lui Ar-
gus. O morfotipologie a
poeziei vizionare” (Ed.
„Paralela 45”,  2005),
„Ipostaze ale actului cri-
tic. Eseuri ºi cronici lite-
rare” (Ed. „Universitaria”,
Craiova, 2005), „Daruri-
le zeiþei Amaterasu” –
coautor Roxana Ghiþã (Ed.
„Insti tutul  European”,
2008), „Deimografia. Sce-
narii ale terorii în proza
româneascã” (Ed. „Insti-
tutul European”, 2011),
„Estetica umbrelor miºcã-
toare. Altfel despre filme”
(Ed. „Aius”,  Craiova,
2014).

MAGDA BRATU

Un nou volum semnat de Cãtãlin Ghiþã
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Franþa trebuie sã „priveascã ade-
vãrul în faþã” când este vorba de
rolul sãu în genocidul de acum 20
de ani din Rwanda, a menþionat
duminicã ministrul rwandez de Ex-
terne, Louise Mushikiwabo, adãu-
gând cã Kigali nu se poate întreþi-
ne cu Parisul în detrimentul isto-
riei. ªi a considerat „nejustificatã”
decizia francezã de anulare a par-
ticipãrii, ieri, la ceremonia ce a
marcat 20 de ani de la producerea
unui genocid soldat cu 800.000 de
victime. Parisul a luat decizia res-
pectivã ca rãspuns la afirmaþiile
preºedintelui rwandez, Paul Kaga-
me, în hebdomadarul „Jeune Afri-
que”, unde acuzase, într-un inter-
viu, cã Franþa a jucat „un rol di-
rect în pregãtirea genocidului” ºi
a participat „însãºi la executarea
acestuia”. Cu toate acestea, Fran-
þa a fost reprezentatã ieri, la Kigali,
de ambasadorul sãu, Flesch Mi-
chel, dupã ce, sâmbãtã, purtãtorul
de cuvânt al Ministerului francez
de Externe, Romain Nadal, decla-
rase cã a fost anulatã deplasarea
ministrului Justiþiei, Christine Tau-
bira, la evenimentul menþionat. La

Rwanda congeleazã relaþiile cu ParisulRwanda congeleazã relaþiile cu ParisulRwanda congeleazã relaþiile cu ParisulRwanda congeleazã relaþiile cu ParisulRwanda congeleazã relaþiile cu Parisul

20 de ani de la producerea genoci-
dului rwandez, Franþa ºi Rwanda
se aflã pe poziþii divergente privind
interpretarea rolului Parisului în
1994. Franþa, aliatã a regimului
preºedintelui Juvenal Habyarima-
na, a intervenit în Rwanda în iunie
1994, în cadrul unei acþiuni milita-
ro-umanitare mandatatã de ONU.
Potrivit Kigali, aceastã operaþiune,
botezatã „Turcoaz”, a permis pro-
tejarea responsabililor genocidului
împotriva minoritãþii tutsi. Parisul

a fost deranjat de afirmaþiile preºe-
dintelui Paul Kagame din „Jeune
Afrique”, deºi nu erau nici noi, nici
surprinzãtoare. Normalizarea rela-
þiilor între cele douã þãri, în pofida
unei reconcilieri naþionale în 2010,
decurge anevoios. Aliate a regimu-
lui extremist hutu, la originea geno-
cidului împotriva minoritãþii tutsi,
între aprilie ºi iulie, autoritãþile fran-
ceze din epocã par a fi avut un rol
controversat. Genocidul s-a produs
în perioada coabitãrii între guver-

nul de dreapta, condus de Eduard
Balladur, ºi preºedintele Francois
Mitterrand. A fost un caz special de
inexistenþã a clivajelor stânga-dreap-
ta. Franþa a oferit susþinere militarã
lui Juvenal Habyarimana, ca rãspuns
la ofensiva Frontului Patriotic
Rwandez. Pe de altã parte, militarii
francezi prezenþi în Rwanda, bine
pregãtiþi, n-aveau cum sã nu fie la
curent cu ceea ce se pregãteºte ºi
conivenþa este evidentã în orice in-
terpretare logicã, adicã faptul cã
francezii au ºtiut de pregãtirea ge-
nocidului. Verdictul recent în pro-
cesul lui Pascal Simbikangwa, care
a fãcut parte din cercul responsa-
bililor de genocid, a survenit dupã
20 de ani. Într-un interviu pentru
„Liberation”, Paul Kagame a afir-
mat cã „Franþa, precum ºi Belgia
au jucat un rol nefast în istoria þãrii
sale, contribuind la emergenþa unei
ideologii genocidare”. Elysee a men-
þionat totuºi cã Franþa „se asociazã
poporului rwandez la comemora-
rea memoriei tuturor victimelor ge-
nocidului”. Genocidul a bulversat
Rwanda ºi supravieþuitorii sãi încã
n-au uitat cele trãite.

Louise Mushikiwabo

Barroso: Dacã nu ar fi fost în
UE, România ºi Bulgaria s-ar
fi aflat sub presiunea Rusiei

Aderarea României ºi
Bulgariei la Uniunea Euro-
peanã în 2007 a fost decizia
corectã, a declarat, într-un
interviu pentru Berliner
Zeitung, preºedintele Comi-
siei Europene, Jose Manuel
Barroso, adãugând cã alter-
nativa ar fi fost un spaþiu al
nimãnui sau sub presiunea
Rusiei, relatau ieri agenþiile
Novinite ºi Focus News.
„Sunt conºtient cã sunt multe
lucruri care nu sunt în regulã
în cele douã þãri. De aceea
monitorizãm cu atenþie
situaþia prin Mecanismul de
Cooperare ºi Verificare”, a
spus Barroso, continuând:
„Care ar fi fost alternativa?
Sã lãsãm Bulgaria ºi Româ-
nia într-o zonã intermedia-
rã, într-un spaþiu al nimã-
nui? Sã devinã instabile la
fel ca alte þãri din afara
UE? Imaginaþi-vã cã Bulga-
ria ºi România nu ar fi fost
membre ale UE astãzi. Cel
mai probabil ar fi fost
supuse unei presiuni puterni-
ce din partea Moscovei”.

Papa Francisc a decis sã nu
închidã Banca Vaticanului

Papa Francisc a aprobat
un plan de reformare a
Bãncii Vaticanului, înfiinþatã
în 1887, punând astfel capãt
unui an de speculaþii privind
o posibilã închidere a institu-
þiei financiare care a pus
Biserica Catolicã în situaþii
jenante timp de decenii.
Obiectivul declarat al Bãncii
Vaticanului, al cãrei nume
formal este Institutul pentru
Lucrãri Religioase, este de a
asigura servicii financiare
preoþilor, cãlugãrilor ºi
instituþiilor caritabile. Banca
a fost însã implicatã în mai
multe scandaluri financiare ºi
tranzacþii suspecte cu institu-
þii financiare din Italia. Cel
mai grav scandal a avut loc
în 1982, când Banca Vatica-
nului a fost implicatã în
falimentul fraudulos al
Banco Ambrosiano, al cãrei
preºedinte a fost gãsit ulte-
rior spânzurat sub un pod din
Londra. „Institutul pentru
Lucrãri Religioase va conti-
nua sã serveascã cu prudenþã
ºi sã asigure servicii finan-
ciare specializate pentru
Biserica Catolicã la nivel
global”, a informat, ieri,
Vaticanul, într-un comunicat
care a anunþat aprobarea
planului de reformare a
bãncii. În ultimul an, Banca
Vaticanului a trecut printr-o
restructurare de proporþii
sub conducerea noului
preºedinte Ernst von Frey-
berg, închizând sute de
conturi, introducând regle-
mentãri stricte privind
spãlarea de bani ºi deschi-
zând mai multe investigaþii
vizând activitãþi suspecte.

Manifestanþii care ocupã de
duminicã sediul administraþiei lo-
cale din Doneþk, în estul Ucrai-
nei ,  au proclamat ieri  o
„republicã suveranã”, a decla-
rat unul dintre reprezentanþii lor,
relateazã agenþia de presã ITAR-
TASS, citând mass-media loca-
le. Consiliului popular din Do-
neþk s-a reunit într-o sesiune ex-

Ucraina: Consiliul popular Doneþk a anunþat
crearea Republicii Populare Doneþk

traordinarã, în cadrul cãreia de-
putaþii intenþionau sã decidã cu
privire la organizarea unui refe-
rendum privind aderarea regiu-
nii la Rusia. În faþa clãdirii ad-
ministraþiei regionale din Doneþk
s-au adunat mai mulþi manifes-
tanþi proruºi, al cãror numãr nu
a fost precizat. Steagul rusesc
arborat în ajun pe clãdirea ad-

ministraþiei regionale a
fost înlocuit ieri tot cu
unul rusesc, dar de di-
mensiuni mai mari. În
acelaºi timp, agenþia
de presã ucraineanã
Unian relata cã sepa-
ratiºtii care în ajun au
preluat controlul asu-
pra clãdirii administra-
þiei regionale din Do-
neþk au anunþat crea-
rea Republicii Inde-
pendente Doneþk.
Aceastã decizie a fost
luatã la sesiunea extra-
ordinarã a „Consiliului

popular” al regiunii Doneþk ºi a
fost datã publicitãþii de manifes-
tanþi adunaþi în faþa sediului ad-
ministraþiei regionale. Cel care a
fãcut publicã decizia a spus cã
din acest moment a fost creatã
Republica Independentã Doneþk.
„De acum înainte, regiunea Do-
neþk este o republicã independen-
tã!”, a afirmat acesta, în aplau-
zele mulþimii, care a scandat „Ru-
sia! Rusia!”. Mai târziu, „Consi-
liul popular” a mai adoptat o de-
cizie — aderarea republicii nou
create la Rusia. La auzul acestei
informaþii, manifestanþii au înce-
put sã strige: „Putin, ajutã-ne!”.
Potrivit Unian, separatiºtii voiau
ca aceste decizii sã fi fost adop-
tate într-o sesiune legitimã a Con-
siliului regional, dar întrucât de-
putaþii nu au venit, ei au fost lip-
siþi de mandate de cãtre manifes-
tanþi ºi în locul acestuia separa-
tiºtii au format un „Consiliu po-
pular”. La Harkov, unde mai mult

de 2.000 de manifestanþi purtând
drapele ruseºti s-au adunat du-
minicã seara în faþa clãdirii care
adãposteºte biroul guvernatoru-
lui numit de puterea centralã de
la Kiev, acum proeuropeanã, ºi
au preluat controlul, s-a reuºit eli-
berarea sediului, a anunþat ieri di-
mineaþã ministrul de Interne
ucrainean, Arsen Avakov, fãrã a
preciza dacã s-a fãcut uz de for-
þã, informeazã France Presse.
„Clãdirea a fost eliberatã în tota-
litate”, a scris Arsen Avakov pe
pagina sa de Facebook. „Mulþu-
mim tuturor celor care au ajutat”,
a adãugat el. Pe de altã parte,
potrivit Reuters, manifestanþii
proruºi care au luat cu asalt în
urmã cu o zi sediul local al Ser-
viciului de Securitate al Ucrainei
(SBU) din Lugansk, un alt mare
oraº industrial din estul Ucrainei,
au capturat arme, iar poliþia ru-
tierã a închis ieri dimineaþã intrã-
rile ºi ieºirile din oraº.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
1. Informaþii generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa
de e-mail ale persoanei de contact: comu-
na Valea Stanciului, prin Consiliul Local al
comunei Valea Stanciului, cu sediul în lo-
calitatea Valea Stanciului, str. Arh. Cezar
Lãzãrescu, nr. 120, jud. Dolj, tel.
0251.352.025, e-mail: valea_stanciului@-
cjdolj.ro. 2. Informaþii generale privind ob-
iectul concesiunii, în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
concesionat: Clãdire în suprafaþã con-
struitã de 80mp ºi suprafaþã utilã de 68mp
este amplasatã în comuna Valea Stanciu-
lui. Concesionarea se solicita în scopul
desfãºurãrii unor activitãþi în cadrul unei
construcþii cu destinaþie Spaþiu prestãri
servicii ºi alimentaþie publicã. 3. Informaþii
privind documentaþia de atribuire: Docu-
mentaþia de atribuire se poate procura de
la sediul Primãriei comunei Valea Stanciu-
lui din localitatea Valea Stanciului, str. Arh.
Cezar Lãzãrescu, nr. 120, jud. Dolj ºi conti-
ne: Caietul de Sarcini, Regulamentul de
desfãºurare a licitaþiei ºi Model al Con-
tractului de Concesiune. Se poate intra în
posesia documentaþiei de participare la li-
citaþie prin solicitarea acesteia de la se-
cretariatul Primãriei comunei Valea Stan-
ciului. Garanþia de participare la licitaþie
=300 lei. Taxa de participare la licitaþie =300
lei. În cazul adjudecãrii licitaþiei, taxa de
participare la licitaþie nu se mai restituie
ofertantului. Data limitã pentru solicitarea
clarificãrilor: 24/04/2014, ora 10.00. 4. In-
formaþii privind ofertele: Primãria comunei
Valea Stanciului, cu sediul în localitatea Va-
lea Stanciului, str. Arh. Cezar Lãzãrescu,
nr. 120, jud. Dolj. Data limitã de depunere a
ofertelor: 25/04/2014, ora 10.00. 4.2. Adre-
sa la care trebuie depuse ofertele: Regis-
tratura Primãriei comunei Valea Stanciului,
cu sediul în localitatea Valea Stanciului, str.
Arh. Cezar Lãzãrescu, nr. 120, jud. Dolj. 4.3.
Numãrul de exemplare în care trebuie de-
pusã fiecare ofertã: 2 exemplare (original
ºi copie). 5. Data ºi locul la care se va des-
fãºura sedinþa publicã de deschidere a
ofertelor: 29/04/2014, ora 12.00, la sediul
Primãriei Valea Stanciului. 6. Denumirea,
adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau
adresa de e-mail ale instanþei competente
în soluþionarea litigiilor apãrute ºi terme-
nele pentru sesizarea instanþei: Judecã-
toria Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.
20, jud. Dolj. 7. Data transmiterii anunþului
de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în ve-
derea publicãrii: 7/04/2014.

Anunt public privind depunerea solici-
tarii de emitere a acordului de mediu.
S.C. ROMCONECT ADVERTISING S.R.L.
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Construire
imobil P+1partial cu destinatia produc-
tie publicitara, put forat, bazin etans vi-
danjabil, platforma betonata si imprej-
muire teren“ propus a fi amplasat in co-
muna Malu Mare, sat Preajba, T8, P 23,
corp 1/22A, jud. Dolj. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, si
la sediul Primariei Malu Mare, jud. Dolj,
in zilele de L-V, intre orele 9 -14. Obser-
vatiile publicului se primesc zilnic la
sediul  APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1.
Societatea Cooperativã de Consum Cra-
iova vinde prin licitaþie publucã deschi-
sã cu strigare „Spaþiu Magazin Glod”,
comuna Þuglui, judeþul Dolj. Licitaþia va
avea loc pe data de 23.04.2014, ora
11.00 la sediul unitãþii din str. Petrache
Poenaru nr. 1, localitatea Craiova, jude-
þul Dolj. In caz de neadjudecare licita-
þia rãmâne deschisã în fiecare zi de
miercuri din sãptãmânã, la ora 11.00
pânã la vânzarea spaþiului. Relaþii la te-
lefon. 0251/ 544.242.

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

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Femeie serioasã 59 ani
fac menaj pentru fami-
lii serioase, numai în
Craiova. Telefon: 0762/
047.095.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu, exe-
cut reparaþii canapele,
fotolii, colþare. Calitate
ºi seriozitate. Telefon:
0351/416.198; 0768/
623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Lãpuº
etaj 3/4 deosebitã. Preþ
83.000 lei. Telefon: 0761/
142.328.

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

TERENURI
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii,
nr. 29F (în spatele liceu-
lui). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scur-
tu Gheorghe. Telefon:
0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Tele-
fon: 0768/304.392.

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

Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu îm-
bunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 decomandate 1
Mai, 2 bãi, 2 balcoane,
86 m.p. îmbunãtãþiri.
Preþ 49.000 euro. Tele-
fon: 0761/142.328.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea Bu-
cureºti, bl, A 13. Preþ
48.000 Euro. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu aparta-
ment 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.

Primãria Segarcea organizeazã la sediu, în data
de 5 mai 2014, ora 14.00 licitaþie publicã pentru
concesionarea:

- Suprafeþei de 80 m.p. teren domeniu public si-
tuat în Segarcea, strada Unirii, nr. 50, în incinta Spi-
talului Orãºenesc Segarcea, cu redevenþa minimã
de 8 euro/ m.p./an pentru o perioadã de 10 ani.

- Suprafeþei de 30 m.p. teren domeniu public si-
tuat în Segarcea, strada Unirii, cu vecinãtãþile N –
policlinica Segarcea, str. Dealului, E – teren dome-
niu public al oraºului Segercea, V – teren domeniu
public al oraºului Segarcea cu redevenþa minimã
de 6 euro/ m.p./ an pentru o perioadã de 20 ani.

Relaþii la telefon: 0251/210.750.

Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500
Euro. Telefon: 0763/
690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

Schimb apartament 2
camere decomandate
(50 mp), str. General
Magheru, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Te-
lefon: 0251/452.233.
Schimb garsonierã Ca-
lafat, cu garsonierã Cra-
iova. Telefon: 0251/
231.143.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
CÃÞEL Bichon, 7 luni,
carnet. Telefon: 0770/
183.681. 300 lei, nego-
ciabil.
COMBINÃ Levarda,
stare excepþionalã. Tele-
fon: 0742/ 176.320.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã.
Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar.
Telefon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã,
60 elemente calorifer
fontã, 5 baterii, 110 þigle
beton. Telefon: 0251/
458.192.
Vând ªabloane imopri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BATIS-
TE toate mãrimile ma-
nuale. Telefon: 0723/
684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37
cm, 120 Ron, aparate
de radio Selena, Gloria,
30 lei bucata. Telefon:
0729/977.036.

Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil -
stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni so-
iurile Regina, Gorela ºi
Sengana din pepinierã
sau ghiveci. Preþ 7 lei fãrã
ghiveci, 9 lei cu ghiveci.
Telefon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã polizor
250 x 20 x 25 mm, poli-
zor (flex) 125 mm 850 W
nou, cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie.
Telefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope
de iarnã (Michelin) pen-
tru Renault Megane 2.
Telefon: 0729/814.196.

Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon.
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate din
pãr natural. Telefon:
0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fã-
cute dar nefinisate la ci-
mitirul Romaneºti, con-
venabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând ladã frigorificã 5 ser-
tare, stare foarte bunã,
asigur garanþie 1 an. Te-
lefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu,
albastru, roºu cu sau
fãrã þepi. Telefon: 0762/
278.639.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând cãmãºi naþionale,
ceasuri de masã ºi o
pendulã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigila-
tã, televizor color diago-
nalã 30 cm - 100 lei, mo-
tor maºinã spãlat Albalux,
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi
butelie, aparat foto, bici-
cletã, aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din pie-
le, maºinã de cusut, ga-
lerii sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.

Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor per-
san. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (nefo-
losiþi). Telefon: 0784/
791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semideco-
mandat, Valea Roºie.
Telefon: 0740/522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã).
Telefon: 0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 camere
cu centralã Craioviþa
Nouã, 250 lei/lunã.  Te-
lefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament de-
comandat Sãrari, reno-
vat, apã potabilã conto-
rizatã pe casa scãrii, 2
balcoane. Telefon: 0761/
665.763.
Ofer spre închiriere casã
2 camere + toate utilitã-
þile pe strada Brestei (lân-
gã Facultatea de Sport).
De preferat familie. Te-
lefon: 0769/477.662.

Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Cra-
ioviþa Nouã (Bigul
Vechi). Telefon: 0767/
993.510.
Închiriez sau vând loca-
þie pentru cultivarea cãp-
ºunilor din solarii suspen-
date. Telefon: 0762/
278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral, ul-
tralux, toate dotãrile, in-
ternet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230 Euro
/ lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu o
fatã, vârsta 24, ani
pentru prietenie sau cã-
sãtorie. Telefon: 0251/
421.727.

Doresc sã cunosc o
doamnã vãduvã drãgu-
þã realizatã cu sau fãrã
obligaþii între 50- 52 ani,
pentru o relaþie reciproc
avantajoasã. Telefon:
OGCC/HCBICB.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0785/103.411; 0740/
895.691.

DIVERSE
Întâlnirea de 50 ani, pro-
moþia 1964, Liceul Teo-
retic Bechet, 31.05.2014,
ora 10.00, confirmaþi par-
ticiparea. Telefon: 0755/
967.529.
Formãm grup pelerinaj la
mãnãstiri ºi schituri cu tre-
nul. Telefon: 0723/
692.884; dna. Tanþa sau
dl. Costin, 0746/012.528.
Caut femeie fãrã obligaþii
pentru curãþenie 1 zi / sãp-
tãmânã, la un bâtrân.
Telefon: 0766/304.708.
Cumpãr ºi plantez pomi
în curþi sau grãdini. Îm-
pãrþim fructele. Telefon:
0766/304.708.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdi-
nã. Telefon: 0727/884.205.

PIERDERI
Pierdut Atestat taxi pe
numele ZISU NICO-
LAE. Se declarã nul.
Pierdut Atestat ADR pe
numele BUªU BEBE
MIHAIL. Se declarã nul.
Pierdut cãþel rasa Bi-
chon, în zona Stadionul
Tineretului, strada Bu-
ziaº, în vârsta de  6 luni.
Rãspunde la numele
Frichi. Gãsitorului bunã
recompensã. Telefon:
0743/091.520, 0743/
838.383.
CONDOLEANÞE
La stingerea din viaþã
a lui GAVRIL IOSIF
CHIUZBALAN, adevã-
rat om de culturã ºi ju-
rist rãmân amintirile din
anii tinereþii de la “Ce-
naclul Juriºtilor” ºi “Pa-
latul de Justiþie”. Ca
fraþi în spirit ne vom re-
ântâlni la Orientul
Etern. Ion. ªt. Diaconu.
Familia Turculeþu Ion
ºi Lucia regretã pro-
fund trecerea în nefiin-
þã a celui ce a fost
OTOVESCU VLAD.
Sincere condoleaþe!
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în liniºte ºi pace!
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BUNDESLIGA – ETAPA A 29-A
Vineri: Hamburg – Leverkusen 2-1 (Calha-

noglu 4, Westermann 82 / Brandt 58).
Sâmbãtã: Stuttgart – Freiburg 2-0 (Maxim

69, Harnik 89; În afara golului, românul, in-
trat pe teren în minutul 61, a oferit ºi assist-ul
la reuºita ce a închis tabela), Werder – Schal-
ke 1-1 (Di Santo 15 / Goretzka 33), Nurnberg
– M’gladbach 0-2 (Arango 17, Kruse 79 pen.),
Augsburg – Bayern 1-0 (Molders 31), Frank-
furt – Mainz 2-0 (Joselu 52, Meier 85), Dort-
mund – Wolfsburg 2-1 (Lewandowski 51,
Reus 77 / Olici 34).

Duminicã: Braunschweig – Hannover 3-0
(Kumbela 14, Nielsen 21, Hochscheidt 89),
Hertha – Hoffenheim 1-1 (Allagui 11 / E. Po-
lanski 30).

1. Bayern 78 10. Hertha 37
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 37 18. Braunschw. 25

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

Riera 19, Arribas 33).
Sâmbãtã: 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).

Duminicã: Malaga – Granada 4-1 (Camacho
14, 37, Amrabat 50 pen., Juanmi 74 / El-Arabi
78), Elche – Getafe 1-0 (Boakye 90+3; La
gazde, Cristian Sãpunaru a fost rezervã, în
timp de de cealaltã parte Ciprian Marica a
bifat toate minutele), Sevilla – Espanyol 4-1
(M’Bia 18, Gameiro 45, 84, Rakitici 89 / S.
Garcia 47 pen.; La oaspeþi, Gabriel Torje nu
a fost convocat), Valladolid – Valencia 0-0.

Asearã dupã închiderea ediþiei: Levante –
Bilbao.

1. Atl. Madrid 79 11. Malaga 38
2. Barcelona 78 12. Celta 36
3. Real M. 76 13. Rayo 36
4. Bilbao* 56 14. Elche 35
5. Sevilla 53 15. Granada 34
6. Sociedad 50 16. Osasuna 33
7. Villarreal 49 17. Valladolid 31
8. Valencia 41 18. Getafe 31
9. Espanyol 40 19. Almeria 30
10. Levante* 40 20. Betis 22

LIGUE 1 – ETAPA A 32-A
Vineri: Marseille – Ajaccio 3-1 (A. Ayew 3,

60, 76 / Tallo 61).
Sâmbãtã: 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).

Duminicã: St. Etienne – Nice 1-1 (Gradel
90+1 pen. / Bodmer 57), Valenciennes – Lyon
1-2 (Waris 66 / Gomis 30, Ferri 62), Monaco
– Nantes 3-1 (Rodriguez 18, 76 pen., Raggi
72 / Bedoya 78; La vizitatori, Bãnel Nicoliþã
a jucat timp de 87 de minute).

1. Paris SG 79 11. Nice 39
2. Monaco 66 12. Rennes 38
3. Lille 60 13. Montpellier 38
4. St. Etienne 55 14. Lorient 38
5. Lyon 51 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
Sâmbãtã: 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).

Duminicã: Lazio – Sampdoria 2-0 (Candre-
va 42, Lulici 73; Cãpitan la gazde, ªtefan
Radu a jucat tot meciul), Cagliari – Roma 1-3
(Pinilla 89 pen. / Destro 32, 56, 73; Bogdan
Lobonþ a fost rezervã la vizitatori), Atalanta –
Sassuolo 0-2 (Sansone 33, 71; La amfitrioni,
Constantin Nica a fost rezervã), Catania –
Torino 1-2 (Bergessio 2 / Farnerud 79, Immo-
bile 83), Fiorentina – Udinese 2-1 (Cuadrado
25, Rodriguez 72 pen. / Fernandes 82), Parma
– Napoli 1-0 (Parolo 55).

Asearã dupã închiderea ediþiei: Juventus –
Livorno, Genoa – Milan.

1. Juventus* 81 11. Milan* 42
2. Roma 76 12. Sampdoria 41
3. Napoli 64 13. Genoa* 39
4. Fiorentina 55 14. Udinese 38
5. Inter 50 15. Cagliari 32
6. Parma 50 16. Chievo 27
7. Lazio 48 17. Bologna 27
8. Atalanta 46 18. Livorno* 25
9. Verona 46 19. Sassuolo 24
10. Torino 45 20. Catania 20

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 33-A
Sâmbãtã:Man. City – Southampton 4-1 (Y.
Toure 3 pen., Nasri 45+1, Dzeko 45+4, Jove-
tici 81 / Lambert 37 pen.; Costel Pantilimon a
fost rezervã la gazde), Aston V. – Fulham 1-2
(Holt 70 / Richardson 61, Rodallega 86), Car-
diff – 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).
Duminicã: Everton – Arsenal 3-0 (Naismith
14, Lukaku 34, Arteta 62 aut.), West Ham –
Liverpool 1-2 (Demel 45+2 / Gerrard 44, 71 –
ambele din penalty).
Asearã dupã închiderea ediþiei: Tottenham –
Sunderland.
1. Liverpool 74 11. West Ham 37
2. Chelsea 72 12. Hull 36
3. Man City** 70 13. Aston V.* 34
4. Arsenal 64 14. Crystal P.* 34
5. Everton* 63 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.

DIGI SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Chel-
sea – Paris SG.

DIGI SPORT 2

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Bo-
russia Dortmund – Real Madrid.

DOLCE SPORT

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Chel-
sea – Paris SG.

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Bo-
russia Dortmund – Real Madrid.

EUROSPORT

13:00 – TENIS (F) – Turneu la Katowice, în
Polonia / 16:30 – CICLISM – Turul Þãrii Bas-
cilor, în Spania / 19:30 – HALTERE (M) –
Camp. European, la Tel Aviv-Yafo, în Israel.

EUROSPORT 2

16:30 – TENIS (F) – Turneu la Katowice, în
Polonia.

TVR 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Bo-
russia Dortmund – Real Madrid.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Învingãtoare cu 3-0, miercuri, pe “Bernabeu”,
goluri Bale, Isco ºi Cristiano Ronaldo, Real Ma-
drid, evident, pleacã cu o ºansã uriaºã în returul
cu Borussia Dortmund, meci programat în aces-
tã searã de la ora 21:45. Mai ales cã nemþii nu vor
miza în continuare pe mai bine de jumãtate dintre
titularii de drept, îi reamintim aici pe accidentaþii
Lars Bender, Jakub Blaszczykowski, Ilkay Gun-
dogan, Marcel Schmelzer ºi Neven Subotici, plus
“închizãtorul” Sebastian Kehl, suspendat dupã
un “galben” încasat la Madrid. Existã însã ºi o
veste bunã pentru BVB! Va reveni golgeterul
sãu, polonezul Robert Lewandowski, care sezo-
nul trecut îi executa de unul singur pe “galac-
tici”, înscriind toate golurile formaþiei sale într-
un 4-1 pe “Iduna-Park”, în manºa tur a semifina-
lelor competiþiei. Tot în ceea ce-l priveºte pe Le-
wandowski, atacantul care din varã va evolua
pentru Bayern Munchen a marcat un gol, în
week-end, într-o victorie cu 2-1, pe teren pro-
priu, contra lui Wolsburg, rezultat prin care ºi-au
consolidat poziþia a doua în Bundesliga, mãrind
ecartul faþã de rivala din Ruhr, Schalke, la 3 punc-
te. O victorie, dar mult mai clarã, a obþinut ºi
Real, 4-0 în deplasarea cu Sociedad, rãmânând
astfel în plasa liderului Atletico ºi a Barcei. În
absenþa lui Ronaldo, accidendat la meciul tur
cu Dortmund, dar anunþat titular în aceastã
searã, Illarramendi, Bale, Pepe ºi Morata au
punctat la San Sebastian.

Real nu are nici unde un palmares mai slab
decât în Germania, unde s-a impus de doar
douã ori în 25 de vizite, înregistrând alte 5 re-
mize ºi 17 înfrângeri. Cea mai recentã dintre
victorii a venit chiar în “optimile” acestui se-
zon, Schalke fiind practic spulberatã, scor 6-1.
De cealaltã parte, Borussia are un bilanþ de 6-
2-2 pe teren propriu cu echipele spaniole. Nici
unul dintre eºecuri nu a survenit însã în faþa
lui Real, “directele” din Germania încheindu-
se cu douã victorii ºi douã remize.

Azi se decid primele semifinalisteAzi se decid primele semifinalisteAzi se decid primele semifinalisteAzi se decid primele semifinalisteAzi se decid primele semifinaliste
ale Ligii Campionilor!ale Ligii Campionilor!ale Ligii Campionilor!ale Ligii Campionilor!ale Ligii Campionilor!

Real – ca ºi calificatã, PSG – opþiune importantã pe “Stamford Bridge”

Borussia Dortmund – Real Madrid
în tur 0-3

Formaþii probabile
Weidenfeller – Piszczek, Papastathopoulos, Hummels, Durm – Jojici, ªahin

– Reus, Mhitarian, Grosskreutz – Lewandowski. Antrenor: Jurgen Klopp.
Casillas – Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo – Modrici, Xabi Alon-

so, Illarramendi – Bale, Benzema, Cr. Ronaldo. Antrenor: Carlo Ancelotti.
Arbitru: Damir Skomina (Slovenia).

Dacã, aºa cum e normal dupã rezultatul tur,
Real se va califica, va fi a patra semifinalã conse-
cutivã pentru vicecampioana Spaniei, fazã unde
a fost eliminatã de fiecare datã în precedentele
ocazii, în ordine, de Barcelona, Bayern ºi Dort-
mund. În încheirea avancronicii partidei de pe
“Iduna-Park”, cu un gol în acestã searã Cristia-
no Ronaldo va deveni cel bun mai bun marcator
într-un sezon de Ligã. Ajuns la cota 14, portu-
ghezul se aflã momentan la egalitate cu Leo
Messi (2011/2012), Ruud van Nisterooy (2002/
2003) ºi Jose Altafini (1962/1963).

“Mou” pare în misiune imposibilã
În cealaltã disputã a zilei, Paris SG are de apã-

rat un avantaj de douã goluri pe terenul lui Chel-
sea, dupã ce în manºa tur a izbândit cu 3-1. Un
gol în prelungiri al lui Pastore a îngreunat misiu-
nea londonezilor, care, evident, în acestã searã,
trebuie sã nu primeascã gol. Pentru cã altfel, va
fi aproape imposibil de crezut cã o defensivã
redutabilã ca cea a lui Blanc va ceda de cel puþin
trei ori. Iar premizele de a-ºi pãstra butul imacu-
lat sunt sumbre pentru oamenii lui Mourinho,
statistica spunând cã PSG a înscris nu mai puþin

de 14 goluri în cele 4 deplasãri din acest sezon al
Ligii! Totuºi, Chelsea a remontat un 3-1 în “opti-
mile” ediþiei 2011/2012, când a câºtigat ºi tro-
feul! Napoli a pãþit-o, cu Lavezzi în primul 11
(acum la PSG), cedând cu 1-4 în prelungiri.

Ambele echipe vin dupã victorii în week-end!
Chelsea a rãmas în lupta pentru titlu dupã un 3-
0 cu Stoke, în timp ce PSG a mai fãcut un pas
spre al doilea titlu conscutiv, trecând tot cu un
scor de neprezentare de Reims.

Ramires ºi Ibrahimovici sunt singurii absenþi
sutã la sutã, brazilianul fiind suspendat, iar sue-
dezul accidentat. “Ibra” s-a lovit chiar la partida
tur cu Chelsea ºi ar putea rata chiar semifinalele,

dacã PSG, bineînþeles, se va califica. Pe
lângã Ramires, londonezii au ºi un jucã-
tor incert, este vorba despre camerunezul
Eto’o, care a lipsit ºi la meciul din capitala
Franþei.

Chelsea nu a pierdut niciodatã acasã
în faþa unei echipe din Hexagon, înregis-
trând 3 victorii ºi douã remize. De aseme-
nea 5 meciuri a disputat ºi PSG dincolo de
Canalul Mânecii, având douã victorii, o
remizã ºi douã înfrângeri.

Pânã miercurea trecutã, de douã ori
mai fuseserã faþã în faþã Chelsea ºi PSG,
britanicii dovedindu-se mai buni în faza
grupelor ediþiei 2004-2005: 0-0 la Londra
ºi 3-0 la Paris.

Chelsea – Paris SG
În tur 1-3

Formaþii probabile
Cech – Ivanovici, Cahill, Terry, Azpilicueta – Lampard, David Luiz –

Willian, Hazard, Schurrle – Torres . Antrenor: Jose Mourinho.
Sirigu – Jallet, Alex, Thiago Silva, Maxwell – Verratti, Thiago Motta,

Matuidi – Cavani, Lucas, Lavezzi. Antrenor: Laurent Blanc.
Arbitru: Pedro Proenca (Portugalia).

Celelalte douã partide, Atletico Madrid – FC Barcelona ºi Bayern Munchen – Manchester United, ambele încheiate în prima manºã cu
scorul de 1-1, se vor disputa mâine searã.
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Echipa României de Cupa Davis ºi-a aflat
urmãtorul adversar din Grupa I euro-afica-
nã: Suedia. Cele douã formaþii se vor înfrunta
în þara noastrã pe 12-14 septembrie, repre-
zentativa câºtigãtoare urmând sã-ºi asigure
prezenþa în acelaºi eºalon în sezonul urmã-
tor. În schimb, pierzãtoarea va fi nevoitã sã
mai joace încã o partidã pentru menþinerea
în grupa I a Cupei Davis.

Suedia a ratat în week-end calificarea în
barajul Grupei Mondiale, dupã ce a pierdut

România va da piept cu SuediaRomânia va da piept cu SuediaRomânia va da piept cu SuediaRomânia va da piept cu SuediaRomânia va da piept cu Suedia     în grupa I a Cupei Davisîn grupa I a Cupei Davisîn grupa I a Cupei Davisîn grupa I a Cupei Davisîn grupa I a Cupei Davis

cu 4-1 pe teren propriu, la Malmo, în faþa
Ucrainei. Din echipã a fãcut parte ºi Robert
Lindstedt, situaþie posibilã ºi la meciul din
toamnã din România. Astfel, n-ar fi exclus
ca Horia Tecãu sã-l aibã în faþã pe partene-
rul alãturi de care a obþinut cele mai impor-
tante rezultate în turneele de dublu, inclusiv
trei finale la Wimbledon. Chiar Lindstedt a
adus punctul gazdelor, fãcând pereche cu
Johan Brunstrom. Victor Hãnescu este ju-
cãtorul român cel mai bine clasat în ierarhia

mondialã de simplu – locul 89. De partea
cealaltã, fosta câºtigãtoare a Cupei Davis a
rãmas fãrã jucãtori de top în ATP. Cel mai
bun jucãtor de simplu în acest moment este
Markus Eriksson – locul 372.

Italia – Elveþia ºi Cehia – Franþa sunt
semifinalele competiþiei

În week-end s-au stabilit ºi cele patru se-
mifinaliste din Grupa Mondialã ale Cupei
Davis. Roger Federer ºi Stanislas Wawrin-
ka (foto) continuã sã viseze la primul trofeu
în aceastã competiþie dupã ce s-au impus, la
Geneva, cu emoþii în faþa Kazakhsta-
nului, scor 3-2. Elveþienii au fost
conduºi cu 2-1 dupã douã zile, dar
Federer ºi Wawrinka au reuºit sã se
adune în ultima zi ºi sã se califice
mai departe. În schimb, un alt mare
jucãtor din ATP, Andy Murray, ºi-a
luat adio de la Cupa Davis în acest
sezon, dupã ce Marea Britanie a fost
eliminatã cu 3-2, în deplasare, de Ita-
lia, formaþie care va înfrunta în se-
mifinale Elveþia, de asemenea pe te-
ren propriu. Murray & Co au avut

2-1 dupã douã zile, însã italienii au reuºit sã
se impunã în ultimele douã meciuri de sim-
plu, prin Fabio Fognini ºi Andrea Seppi.

În cealalaltã parte a tabloului se vor în-
tâlni Cehia ºi Franþa. În componenþa Radek
Stephanek, Lukas Rosol, Jiri Vesely (nr. 1 al
cehilor, Tomas Berdych a absentat) deþinã-
toarea titlului a câºtigat cu 5-0 în Japonia, în
timp ce francezii au trecut la mare luptã, la
Nancy, de Germania, cu 3-2, revenind de la
0-2. Julien Benneteau, Jo-Wilfried Tsonga,
Michael Llodra ºi Gael Monfils au alcãtuit
echipa Franþei.

Dupã succesul din Malaezia (în 30 mar-
tie), britanicul Lewis Hamilton (Mercedes)
a câºtigat, duminicã seara, ºi Marele Pre-
miu al Bahrainului, a treia etapã a Campio-
natului Mondial de Formula 1, el fiind ur-

A doua victorie de etapã din trei posibile

Lewis Hamilton a câºtigat MP al Bahrainului

Ieri a avut loc la AJF Dolj tragerea
la sorþi a optimilor de finalã ale
Cupei României - faza judeþeanã.
Programul partidelor este urmãtorul-
: ªtiinþa Malu Mare - CS Universita-
tea II Craiova, Unirea Tâmbureºti -
CSO Filiaºi, Avântul Rast - Victoria
Celaru, Voinþa Belcin - Dunãrea
Calafat, AS Rojiºte - Viitorul Cârcea,
Sic Pan Unirea - Amaradia Melineºti,
Viitorul Coºoveni - Danubius Bechet
ºi Dunãrea Bistreþ - Prometeu
Craiova. Meciurile se vor disputa
într-o singurã manºã pe terenul
primelor echipe, în data de 30
aprilie.

mat, ca ºi la Sepang, de coechipierul sãu,
Nico Rosberg (triumfãtor, la rându-i, în pri-
ma rundã a acestui an, în Australia). Po-
diumul a fost completat de mexicanul Ser-
gio Perez (Force India).

Australianul Daniel Ricciar-
do (Red Bull) a fost al patru-
lea, germanul Nico Hulkenberg
(Force India) a fost al cinci-
lea, iar campionul mondial en-
titre, germanul Sebastian Vet-
tel (Red Bull), a trecut linia de
sosire al ºaselea.

Pe locurile 7-10 s-au cla-
sat în ordine brazilianul Feli-
pe Massa (Williams), finlan-
dezul Valtteri Bottas (Wil-
liams), spaniolul Fernando

Alonso (Ferrari) ºi finlandezul Kimi Raik-
konen (Ferrari).

Urmãtoarea cursã, Marele Premiu al Chi-
nei, va avea loc, în 20 aprilie, la Shanghai.

În urma acestor rezultate, clasamen-
tul piloþilor (primele zece locuri) este
urmãtorul: 1. Nico Rosberg 61p, 2. Le-
wis Hamilton 50p, 3. Nico Hulkenberg 28p,
4. Fernando Alonso 26p, 5. Sebastian Vet-
tel 23p, 6. Jenson Button 23p, 7. Kevin Mag-
nussen 20p, 8. Valtteri Bottas 18p, 9. Sergi
Perez 16p, 10. Felipe Massa 12p.

Clasmentul constructorilor: 1. Mer-
cedes 111p, 2. Force India 44p, 3. McLa-
ren-Mercedes 43p, 4. Red Bull 35p, 5. Fer-
rari 33p, 6. Williams 30p, 7. Toro Rosso
7p, 8-11. Sauber, Lotus-Renalut, Caterham,
Marussia 0p.

S-au stabilit optimile

Cupei României

Seria I – Etapa a 17-a
Voinþa Caraula – Victoria Pleniþa 3-1, Viitorul Vârtop – Flacãra

Moþãþei 2-3, Progresul Bãileºti – Viitorul Ciupercenii Noi 5-1, Trac-
torul Cetate – Viitorul Întorsura 3-0, SIC Pan Unirea – Avântul Rast
3-1, SC Poiana Mare – Recolta Galicea Mare 6-0, Avântul Giubega
– Voinþa Radovan 8-2, Fulgerul Maglavit – Avântul Verbiþa 5-1.

1. SIC PAN 49 9. Verbiþa* 20
2. Poiana Mare 35 10. Întorsura 20
3. Pleniþa 34 11. Maglavit 16
4. Moþãþei 34 12. Radovan 16
5. Cetate 29 13. Giubega 16
6. Bãileºti 28 14. Galicea Mare 14
7. Rast 26 15. Ciupercenii N. 11
8. Caraula* 22 16. Vârtop 7
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt  penalizate cu 6 puncte.

LIGA A V-A

Seria a III-a – Etapa a 18-a
Progresul Castranova – Victoria Cãlãraºi 2-1, Sporting Leu –

AS Rojiºte 1-0, Ajax Dobroteºti – Unirea Tricolor Dãbuleni 1-1,
Unirea Tâmbureºti – Progresul Amãrãºtii de Sus 6-3, Viitorul
Bratovoieºti – Fulgerul Mârºani 0-3, Viitorul Ghindeni – Viitorul
Apele Vii 1-3. Olimpia Bãdoºi ºi Unirea Amãrãºtii de Jos au stat.

1. Mârºani* 33 8. Apele Vii 24
2. Tâmbureºti* 32 9. Cãlãraºi* 19
3. Dãbuleni* 31 10. Castranova 18
4. Dobroteºti 30 11. Bratovoieºti 16
5. Leu 28 12. Bãdoºi* 14
6. Rojiºte* 26 13. Ghindeni 12
7. Amãrãºtii S.* 24 14. Amãrãºtii J*3
Progresul Castranova este penalizatã cu 6 puncte.
* - un joc mai puþin.

Seria a II-a – Etapa a 18-a
ªtiinþa Malu Mare – Standard ªimnicu de Sus 4-0, Arena

Bulls Preajba – Luceafãrul Craiova 6-3, Viitorul Craiova – Inter
Secui 0-3, Jiul Bucovãþ – Viitorul II Cârcea 0-3, Unirea Braloº-
tiþa – AS Goieºti 0-4, Voinþa Belcin – Rapid Potmelþu 1-1. Avân-
tul Þuglui – Viitorul Coºoveni nu s-a disputat, în timp ce Jiul
Breasta a stat.

1. Malu Mare 41 9. Braloºtiþa 21
2. Coºoveni* 40 10. Þuglui* 17
3. Preajba 34 11. ªimnicu S.* 16
4. Secui 32 12. Bucovãþ* 11
5. Cârcea II* 31 13. Luceafãrul* 10
6. Potmelþu* 31 14. Breasta* 10
7. Goieºti 31 15. Viitorul Cr. 5
8. Belcin* 25

Seria I – Etapa a 13-a
Victoria Basarabi – Recolta Seaca de Câmp

10-0, Unirea Vela – Progresul Cipercenii
Vechi 3-0, Viitorul Dobridor – Dunãrea Ne-
goi 3-1, Gloria Catane – Juventus Piscu Vechi
0-2, Viitorul Siliºtea Crucii – Recolta Cioro-
iaºi 4-0.

1. Cioroiaºi 28 6. Dobridor 16
2. Piscu Vechi 27 7. Ciuperceni 15
3. Siliºtea Cr. 24 8. Negoi 15
4. Basarabi 22 9. Catane 10
5. Vela 21 10. Seaca C. 10

LIGA A VI-A
Seria a IV-a – Etapa a 16-a

Vulturul Cernãteºti – Voinþa Raznic 2-1, AS
Scaeºti – Avântul Gherceºti 5-2. Partidele AS
Greceºti – Viitorul Brãdeºti, Energia Craiova –
Viitorul Sfârcea ºi Progresul Mischii – FC Schi-
tu nu s-au disputat, iar Viitorul Valea Fântâni-
lor ºi Jiul Mihãiþa au stat.

1. Scaeºti 37 7. Sfârcea*** 16
2. Cernãteºti** 31 8. Gherceºti* 16
3. Raznic* 22 9. Valea F.* 13
4. Schitu*** 19 10. Mischii** 10
5. Energia** 19 11. Brãdeºti** 10
6. Mihãiþa** 18 12. Greceºti* 3
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin, *** - trei jocuri mai puþin.

Seria a III-a – Etapa a 15-a
Voinþa Puþuri – Unirea Dioºti 7-1, Luceafã-

rul Popânzãleºti – Flacãra Drãgoteºti 1-5, Avân-
tul Pieleºti – Torentul Secui 3-3, Energia Rado-
mir – Avântul Daneþi 6-0, Avântul Dobreºti –
Unirea Câmpeni 0-4, Viitorul Sadova – Atletico
Zãnoaga 4-0.

1. Radomir* 35 7. Zãnoaga 23
2. Daneþi 34 8. Dioºti* 16
3. Dobreºti 30 9. Câmpeni 16
4. Puþuri 27 10. Secui 9
5. Sadova 25 11. Drãgoteºti 7
6. Pieleºti 24 12. Popânzãl. 3
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a II-a – Etapa a 15-a
ªtiinþa Calopãr – Recolta Urzicuþa 5-2, Ak-

tiv Padea – Progresul Cerãt 1-2, Viitorul Mãce-
ºu de Sus – Triumf Bârca 3-3, A.F.C. Giurgiþa –
Dunãrea Gighera 3-5, Unirea Goicea – Recolta
Mãceºu de Jos 2-0, Viitorul Valea Stanciului –
Viitorul Gângiova 6-3.

1. Bârca 32 7. Cerãt 20
2. Gighera** 29 8. Padea 19
3. Goicea* 29 9. Urzicuþa 15
4. Mãceºu S. 28 10. Gângiova 14
5. Mãceºu J.* 27 11. Valea St. 13
6. Giurgiþa 21 12. Calopãr 9
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 26 18 8 0 57-15 62
Astra 26 16 5 5 55-23 53
Petrolul 26 12 13 1 36-16 49
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
CFR Cluj 26 8 11 7 32-28 35
Botoşani 26 10 5 11 27-39 35
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
FC Braşov – Astra Giurgiu 2-1
Au marcat: An. Cristea 35, Grigorie 56 / Găman 77.
CFR Cluj – Petrolul 1-1
Au marcat:  Fl. Costea 83 / Teixeira 61.
Meciurile Săgeata – „U” Cluj, Gaz Metan – Pandurii şi Dinamo –

Oţelul s-au jucat aseară.

Pagină realizată de COSMIN STAICU

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

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

AJF Dolj, în colaborare cu CS
Universitatea Craiova şi Primăria
Craiova organizează astăzi, chiar pe
stadionul „Ion Oblemenco”, în noc-
turnă, un meci între selecţionata
under 15 a Doljului şi naţionala Ro-
mâniei la acelaşi nivel de vârstă.
Partida va avea loc de la ora 19, iar
intrarea este liberă, şeful AJF Dolj,
Silviu Bogdan, estimând că vor fi
prezenţi circa 1.500-2.000 de spec-
tatori. Prima acţiune de acest gen a
avut loc acum o lună, la Mogoşoa-
ia, şi a constat într-un meci amical
între echipele under 16 ale Doljului
şi României, terminat la egalitate, 0-
0. La meciul din seara aceasta îşi
anunţase iniţial prezenţa şi preşedin-
tele FRF, Răzvan Burleanu, însă
acesta nu a mai putut onora invita-
ţia, deoarece în aceste zile se va
întâlni la Zurich cu preşedintele
FIFA, Joseph Blatter. În schimb,
FRF ar putea fi reprezentată de
Marc el Puşcaş. „Mic robiştii pot
vedea la lucru cei mai buni juniori
ai Doljului şi ai României, născuţi
în 1999 sau mai târziu. Din păcate,
Craiova nu are decât un singur ju-
nior la loturile naţionale de juniori,

Alina Niţuleasa, bronz la „Maratonul lui Alexandru cel Mare”
Sportiva leg itimată la  CSM Craiova, Alina Niţu lea-

sa, a obţinu t locu l al treilea la  curs a de maraton orga-
nizată la  Salon ic şi denumită „Maratonul lu i Alexan-
dru Cel Mare”. Concursul a adunat  la linia de s tart un
număr generos de sport iv i d in  Europa şi câteva ţări
africane. „Sunt mulţumită de concursu l din Grecia.
Es te un  loc pe podium, iar maratoanele nu ies mereu

aş a cum îţi propui din  cauza fap tu lui că este cursa
destul de lungă. Sunt totuş i 42 de km. Condiţ iile de
aici de pe malu l marii nu  sunt prielnice pen tru a reali-
za t impi bun i, mai ales  că a bătu t vân tul foarte tare şi
a plouat. Per total a fost un  concurs  bun, iar acum
urmează să mă pregătesc pen tru  Balcaniada de marş ”,
a declarat  Niţu leasa Alina.

Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret Dolj lansează astăzi pro-
iectul „Vă invităm la sport!”. Acţiu-
nea se va desfăşura în şcolile craio-
vene şi presupune promovarea clu-
burilor de sport din Bănie şi atrage-
rea a cât mai multor tineri către sport.
„Avem 37 de cluburi sportive care au
răspuns iniţiativei noastre. Pe lângă
acestea, în demersul nostru, s-au ală-
turat şi Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dolj dar şi Sala Polivalentă care ne
vor ajuta să promovăm sportul. Pri-
ma acţiune va fi organizată marţi, la
Şcoala Generală nr. 24 - Sf. Gheor-
ghe, acolo unde vor participa şi co-
pii de la Grădiniţa Căsuţa cu Poveşti.
Vor fi împărţite plian te care conţin

DJS Dolj invită la sport şcolile din Bănie
informaţii despre diverse cluburi spor-
tive din oraşul nostru. La aceste ac-
ţiuni vor lua parte şi sportivi de per-
formanţă din Craiova, sportivi care
vor angrena copiii în practicarea di-
verselor sporturi. Ne dorim să ne pro-
movăm sportivii şi să le demostrăm
tinerilor că se poate practica sport
de performanţă, cu succes, în oraşul
nostru. Vom amplasa în 30 de şcoli
panouri permanente care con ţin
pliante cu informaţiile necesare de-
spre cluburile la care copiii şi tinerii
pot practica diverse ramuri de sport
dar şi despre evenimente sportive or-
ganizate în Bănie. Intenţia noastră
este, ca până la sfârşitul acestui an,
să amplasăm panouri în toate şcolile

din  Craiova. Cea de-a doua acţiune
se va desfăşura pe data de 10 apri-
lie  2014, la Şcoala Generală nr. 39 -
Nico lae Bălces cu. Menţ ionez că,
acţ iunile vor con tinua după vacan-
ţa de Paşte şi în restu l şcolilor”, a
declarat  A lina Iones cu , d irecto r
executiv Direcţ ia Judeţeană pen tru
Sport şi Tineret  Dolj. A lătu ri de
DJST Dolj a venit şi ISJ Dolj, prin
inspectorul Niculina Lazarciuc, care
i-a inv itat  pe craioven i să asiste la
meciurile  de vo lei fete d in cadrul
ONSS, la Sala de sport a  Colegiu lui
„Nicolae Titulescu” ş i la  Sala „Ion
Constantinescu” printre participan-
te fiind ş i echipa Colegiu lui Naţio-
nal „Nicolae Titulescu”.

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste
de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost reţi-
nut pentru 24 de ore de procurorii bucu-
reşteni, ieri, în dosarul privind vânzarea
drepturilor de televizare a unor meciuri
din Liga I. Liga Profesionistă de Fotbal a
fost prejudiciată cu trei milioane de euro la
vânzarea unor pachete din drepturile de
televizare a meciurilor, prin crearea unui
circuit fictiv de intermediere a tranzacţiei,
în condiţiile în care, în realitate, aceasta s-a
făcut prin negociere directă, arată Parche-
tul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Această instituţie a început urmărirea
penală împotriva lui Dumitru Dragomir şi
Mihai Corbu, acţionar unic al firmei SC
Capital Properties, cea care a încasat
comisionul din drepturile TV.

Mitică Dragomir, reţinut în dosarul drepturilor TV

„Ion Oblemenco”,
luminat pentru juniori

Arena din Bănie va găzdui în această seară, de la ora 19, meciul dintre
selecţionatele under 15 ale Doljului şi României

pe atacantul adus de CS Universi-
tatea de la Piteşti, Andrei Ivan, ast-
fel încât ne propunem să înmulţim
acţiunile de selecţie, promovare şi
încurajare a tinerelor talente din Dolj”
spune Silviu Bogdan. Înaintea dis-
putei, se vor intona imnul naţional al
României, dar şi imnul compus de
Adrian Păunescu, „Cântec pentru
Oltenia” şi se va păstra un moment
de reculegere în memoria profeso-
rului Corneliu Andrei Stroe.

Selecţionata Doljului este pregă-
tită de Mugurel Guşatu şi Mitică
Barbu şi cuprinde în mare parte
jucători de la Viitorul Ştiinţa Cra-
iova şi Şcoala GP. Lotul îi conţine
pe: Andrei Vlad (Viitorul Ştiinţa),
Alexandru Nedeianu (Şcoala de
Fotbal GP) – portari; Robert Bog-
dan, Florin Borta,  Alex Guşatu,
Raul Constantinescu (toţi de la Vi-
itorul Ştiinţa), Tudor Băluţă (Şcoa-
la GP), Laurenţiu Brat (CSU Cra-
iova) – fundaşi; Bogdan Toiu, Radu
Bârzan, Andrei Băloi (toţi de la Vi-
itorul Ştiinţa), Robert Rizea, Radu
Negru (ambii de la Luceafărul Cra-
iova),  Alexandru Dinu,  Remus
Enache (ambii de la Şcoala GP) –

mijlocaşi; Adrian Gabureanu, Răz-
van Gunie (ambii de la Viitorul
Ştiinţa), Sergiu Dumitru, Radu
Tescan, Alexandru Gheorghe (toţi
de la Şcoala GP) – atacanţi. De
partea cealaltă, naţionala under 15
a României, pregătită de Dumitru
Uzunea şi Ştefan Preda, îl are în
componenţă,  printre alţii, şi pe
Mario Dulca, fiul antrenorului lui
Gaz Metan Mediaş, Cristi Dulca.
Lotul naţionalei României: Dragoş
Lupulescu (Steaua), Adelin Ilies-
cu (CSS Severin) – portari; Ionuţ
Gheorghe, Constantin Dima (am-
bii de la Dinamo), Cristian Podină,
Raul Cochinţu (ambii de la ACS
Poli), Ştefan Pădineanu (Sport
Team Bucureşti), Dan Berci („U”
Cluj) – fundaşi; Marco Dulca („U”
Cluj), Marian Drăghiceanu (Cea-
hlăul), Cristian Vasile (Dinamo),
Alin Vasile (LPS Banatul), Cadolar
Curt (Progresul Bucureşti) – mij-
locaşi: Carlos Băiculescu (LPS
Focşani), Andrei Mezin, Vlad Dra-
gomir (ambii de la ACS Poli), Clau-
diu Micovsc hi (Luceafărul Ora-
dea), Marian Obreja (Steaua), Nar-
cis Cârlig (LPS Bihor) – atacanţi.


