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BRATU-MIB

- S-a dus cremea aia urâtă, Popescu-
le, când era “MITA” la modă. Acum
trăim altre timpuri, se dau “COMI-
SIOANE”.

Şcoala de chirurgie românească
este acasă, la Craiova

Şcoala de chirurgie românească
este acasă, la Craiova

Şcoala de chirurgie românească
este acasă, la Craiova

Şcoala de chirurgie românească
este acasă, la Craiova

Şcoala de chirurgie românească
este acasă, la Craiova

Şcoala de chirurgie românească
este acasă, la Craiova

Şcoala de chirurgie românească
este acasă, la Craiova

Şcoala de chirurgie românească
este acasă, la Craiova

Şcoala de chirurgie românească
este acasă, la Craiova

La o distanţă de cinci ani de
la prima apariţie a „Tratatu-

lui de chirurgie pediatrică”, ieri, la Universitatea de Medicină şi Far-
macie din Craiova, a avut loc lansarea celei de-a doua ediţii a acestei
prestigioase lucrări medicale. Volumul era unul demult aşteptat în
lumea medicală, iar evenimentul de ieri a fost o ocazie pentru auto-
rii veniţi din toate colţurile ţării – medici chirurgi de primă mână -
de a le oferi specialiştilor rodul muncii lor de cercetare din ultimii
ani. Invitatul de onoare al acestui eveniment editorial, considerat
unul dintre cele mai importante ale anului, a fost renumitul medic,
prof. dr. Irinel Popescu, care i-a felicitat pe autori. Tratatul cuprinde
multe informaţii actualizate şi este realizat sub coordonarea irepro-
şabilă a chirurgului pediatru craiovean, Corneliu Sabetay.

Amintiri despre...
„Reconstituirea”

Premiera filmului de referin-
ţă pentru cinematografia româ-
nească „Reconstituirea” a avut
loc în ianuarie 1970, fiind consi-
derat de atunci cea mai temera-
ră încercare antisistem, din pe-
rioada ante-1990. Şi cel mai
aproape de sincronizarea cu evo-
luţiile socio-estetice din Vest, de-
ziderat mereu neîmplinit al spa-
ţiului românesc, nu numai în pe-
rioada comunistă. Apărut în pe-
rioada maximei liberalizări, înce-
pută în ultimii ani ai dictaturii lui
Gheorghiu Dej, la puţini ani după
„primăvara de la Praga”, filmul
s-a bucurat nu doar de un succes
aparte „de casă”...
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Mama lui Miron Mitrea, Viorica
Mitrea, în vârstã de 84 de ani, a dat,
ieri, la instanþa supremã, o declaraþie
în dosarul de corupþie al fiului ei, în
care a arãtat cã lucrãrile de renovare
a casei sale au fost plãtite din bani
proveniþi din pensia ei primitã din
Germania. Viorica Mitrea, audiatã în
calitate de martor, le-a relatat judecã-
torilor cã iniþiativa renovãrii imobilu-
lui în care locuieºte temporar a venit
dupã ce a câºtigat, în Germania, un
proces de întregire a cetãþeniei. Ea a
explicat cã în urmã cu mulþi ani a fu-
git din þarã ºi s-a stabilit în Germania,
împreunã cu soþul ei, însã nu a obþi-
nut cetãþenie cu drepturi depline. În
aceste condiþii, la un moment dat s-a
hotãrât sã dea în judecatã statul ger-
man, pentru întregirea drepturilor
cetãþeneºti. Mama lui Miron Mitrea a
mai arãtat cã locuieºte mai mult în
Germania, deoarece acolo îºi face tra-
tamentele pentru bolile de care sufe-
rã. Ea a adãugat cã, dupã ce a câºti-
gat procesul cu statul german ºi a in-
trat în drepturi depline ca cetãþean ger-
man, i-au fost returnate retroactiv
drepturi de pensie de aproximativ
280.000 de euro. Viorica Mitrea a mai
spus cã, dupã ce a primit banii, a de-
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cis sã-ºi renoveze imobilul ºi cã
suma de 39.000 de euro plãtitã pen-
tru lucrãri a fost scoasã dintr-o ban-
cã germanã, din pensia primitã re-
troactiv. Femeia a precizat cã se poate
dovedi, cu documente, natura licitã
a sumelor de bani plãtitã firmelor
conduse de Irina Paula Jianu, fost
inspector de stat ºef adjunct la In-
spectoratul de Stat în Construcþii
(ISC). Întrebatã cum a ajuns sã ape-
leze la Jianu, Viorica Mitrea le-a spus
judecãtorilor cã aceasta era vecinã

de imobil cu Sergiu Sechelariu, pe
care ea îl cunoºtea. Mama lui Mitrea
a mai arãtat cã discuþiile despre re-
novarea imobilului sãu au fost pur-
tate cu Sergiu Sechelariu, iar rolul
Irinei Jianu a fost acela de a prelua
mai uºor banii plãtiþi pentru lucrãri
firmelor sale, în contextul în care
Viorica Mitrea nu se putea deplasa
cu uºurinþã. Femeia a mai spus cã
toate sumele de bani pentru lucrãri
au fost date cash ºi cã ar fi primit
chitanþe. În 25 octombrie 2013, pro-

curorii DNA l-au trimis în judecatã
pe Miron Mitrea, ministru al Lucrã-
rilor Publice, Transporturilor ºi Lo-
cuinþei în perioada 2000 - 2004, în
prezent deputat PSD, pentru luare
de mitã, instigare la fals material în
înscrisuri oficiale ºi uz de fals, ulti-
mele douã infracþiuni în legãturã di-
rectã cu infracþiunea de luare de mitã.
Potrivit rechizitoriului procurorilor,
în perioada 2001- 2002, Miron Mi-
trea a pretins ºi primit de la Irina
Paula Jianu foloase necuvenite în va-
loare de 520.000 de lei, reprezentând
contravaloarea lucrãrilor de con-
strucþii, amenajare ºi dotare care au
fost executate de societãþile Conim-
puls SA Bacãu, Vertcon SA Bacãu,
Durimpuls SRL Bacãu ºi Regal Glass
SRL Bacãu la un imobil din Voluntari,
judeþul Ilfov, proprietatea mamei lui
Mitrea. „Foloasele necuvenite au fost
pretinse ºi primite în schimbul numi-
rii ºi menþinerii Irinei Paula Jianu în
funcþia de inspector ºef adjunct ºi in-
spector ºef al ISC. La momentul nu-
mirii în funcþia publicã Irina Paula Jia-
nu avea calitatea de vicepreºedinte,
respectiv acþionar la societãþile comer-
ciale menþionate”, au scris procurorii
în actul de sesizare a instanþei.

Dan Valentin Belcea, numit
director general la CFR
Marfã

Noul director general al
Societãþii Naþionale de Trans-
port Feroviar de Marfã
(SNTFM) CFR Marfã este
Dan Valentin Belcea, care a
ocupat - pânã în prezent -
poziþia de membru în Consi-
liul de Administraþie, se aratã
într-un comunicat remis ieri
Agerpres. „Nãscut pe 30 iulie
1969, Dan Valentin Belcea
este absolvent al University of
Pennsylvania-Philadelphia,
PA-USA ºi, anterior numirii în
poziþia de director general, a
fost membru în Consiliul de
Administraþie al societãþii. Ca
urmare, domnul Belcea este
familiarizat cu domeniul
feroviar ºi cu specificul
activitãþii societãþii ºi sperã
ca mandatul sãu sã fie unul
benefic pentru redresarea
acesteia”, se aratã în comuni-
catul citat. Belcea ºi-a înce-
put cariera în Statele Unite
ale Americii, continuând apoi
în þarã ca Chief Financial
Officer la Graffiti/ BBDO
(între 1993 ºi 1994), CB
Investment SRL (1995-1996),
sau general manager la Prima
Tv (în perioada 1996-2002).
Din anul 2005 pânã în 2012,
a ocupat funcþia de vicepreºe-
dinte — responsabil cu dezvol-
tarea strategicã la Internaþio-
nal Railway Systems S.A., iar
din ianuarie 2010 pânã în
prezent a ocupat funcþia de
Chief Executive Officer la
Protan SA.

Victor Ciorbea a declarat, ieri, pen-
tru Mediafax, cã va candida pentru
funcþia de Avocat al Poporului ºi cã a
notificat Parlamentul ºi conducerea
Autoritãþii de Supraveghere Financiarã
(ASF) cã s-a retras din poziþia de
membru neexecutiv al Consiliului
ASF. „Voi candida pentru funcþia de
Avocat al Poporului ºi am notificat
atât Parlamentul, cât ºi ASF cu privi-
re la retragerea mea din Consiliul Au-
toritãþii”, a spus Ciorbea. PSD îl sus-
þine pe Victor Ciorbea pentru funcþia
de Avocat al Poporului, au declarat,
marþi, pentru Mediafax, surse politi-
ce. Plenul comun al celor douã Ca-

Senatorul PSD Mircea Geoanã spune cã în
partid nu este „un concurs de frumuseþe între
potenþialii candidaþi” la funcþia de preºedinte
al României, reprezentantul formaþiunii în cur-
sa prezidenþialã urmând sã fie desemnat dupã
25 mai, cu „calm, cu raþiune ºi extrem de co-
legial”. Geoanã a declarat ieri, într-o confe-
rinþã de presã susþinutã la Bistriþa, cã „ar fi
nenatural” ca PSD sã nu aibã candidat la pre-
zidenþiale, transmite corespondentul Mediafax.
„Nu pot decât sã mã bucur cã, pe mãsurã ce
ne vindecãm dupã rana lãsatã de pãrãsirea
corabiei de cãtre domnul Antonescu, colegii ºi
colegele mele se îndreaptã cãtre soluþia natu-
ralã ca PSD, cel mai mare partid al României,
sã aibã candidat propriu la prezidenþiale. Eu
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mere a aprobat recent numirea lui
Miºu Negriþoiu în funcþia de preºe-
dinte, membru executiv al Consiliului
ASF, ºi a lui Victor Ciorbea în funcþia
de membru neexecutiv al Consiliului
ASF. Numirile în funcþie au fost fã-
cute pe durata rãmasã a mandatului
ºi se aplicã de la 1 mai 2014. Votul a
fost secret, cu buletine de vot. Parla-
mentarii PDL au pãrãsit ºedinþa în
semn de protest faþã de nominaliza-
rea lui Ciorbea, apoi au decis sã sesi-
zeze Curtea Constituþionalã, care o va
lua în discuþie pe 30 aprilie. Victor
Ciorbea a fost ales în 2012 senator în
colegiul uninominal 7 din Circum-

scripþia electoralã nr.42
Bucureºti din partea USL,
el fiind membru al PNL.
Ciorbea ºi-a anunþat,
marþi, demisia din Senat,
dupã ce a fost desemnat
în conducerea ASF. Func-
þia de Avocat al Poporului
este vacantã din 20 de-
cembrie 2013, când Par-
lamentul a constatat demi-
sia lui Anastasiu Criºu ºi a
decis ca Ecaterina Teodo-
rescu, unul dintre adjuncþi,
sã preia interimar condu-
cerea acestei instituþii.

Ciorbea: Voi candida pentru funcþia de Avocat
al Poporului, m-am retras de la ASF

asta susþin, am spus-o de ani, o spun ºi acum
ºi mã bucur cã ºi Victor Ponta ºi colegii din
partid se îndreapãtã spre aceastã soluþie abso-
lut fireascã. Ar fi nenatural ca PSD sã nu aibã
candidat ºi ar fi ºi riscant pentru un eventual
candidat susþinut de noi ºi care ar avea difi-
cultãþi chiar sã intre în turul doi”, a spus sena-
torul de Dãbuleni. Întrebat dacã la fel de „na-
tural” ar fi ca liderul PSD sã fie candidatul la
funcþia de preºedinte, Geoanã a rãspuns: „E o
cutumã în partid, ceva nescris, iar Victor Pon-
ta e un lider tânãr. Dupã 25 mai va lua o deci-
zie, vom lua o decizie ºi, într-un congres al
partidului, vom alege formula cea mai bunã.
Dacã asta îºi va dori, partidul îl va susþine.
Dacã va dori sã continue ca prim-ministru, va

trebui sã ne gândim la alte soluþii. (…)”. ªi
preºedintele executiv al PSD, vicepremierul
Liviu Dragnea, a afirmat, tot ieri, la Slatina, cã
în partid este o „dorinþã serioasã” ca liderul
formaþiunii, premierul Victor Ponta, sã candi-
deze la alegerile prezidenþiale, dar decizia în
aceastã privinþã va fi luatã de acesta. „Existã
multe voci care exprimã dorinþa. Existã o do-
rinþã serioasã, din ce în ce mai mare, în partid
pentru ca Victor Ponta sã candideze. Ceea ce
este, mi se pare, firesc. Dar decizia finalã,da-
cã va candida sau nu va candida, aºa cum la
fel de firesc este, o va lua Victor Ponta. Atunci
când el va simþi cã el trebuie sã fie alesul. ªi
eu am foarte mare încredere în decizia pe care
o va lua Victor Ponta”, a spus Dragnea.
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Parteneriatul dintre Spitalul Ju-
deþean de Urgenþã din Craiova ºi
CEZ Distribuþie îºi propune sã ofe-
re pacienþilor din judeþul Dolj ser-
vicii medicale de calitate superioa-
rã, fãcând parte din platforma de
responsabilitate socialã a Grupului.
„Împreunã cu conducerea CEZ ne-
am întâlnit de mai multe ori  pen-
tru a discuta problemele judeþului,
probleme de investiþii, ne întâlnim
chiar ºi  cu primarii din judeþ pen-
tru a depista toate problemele. ªi
în toate aceste discuþii am atins ºi
sectoarele mai sensibile cum sunt
acestea alea sãnãtãþii unde CJ Dolj
este extrem de implicat. În acest
moment, suntem în licitaþii cu sec-
þia nouã de Cardiologie ºi cu sigu-
ranþã o vom vedea-o împreunã în
anii viitori, dar ºi cu cea de la UPU.
Atunci am discutat cu doamna di-
rector cã ar trebuit sã facem unele
investiþii în aparaturã medicalã, pen-
tru cã de ani de zile nu se mai pri-
mise nimic.  A fost un moment
potrivit pentru cã ºi dumnealor au
dorit sã investeascã. ªi s-a ajuns
la o concluzie ºi ne-a facut mare
plãcere sã aflãm cã CEZ face o
mare donaþie pentru Spital.”, a pre-
cizat Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã.
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Spitalul Judeþean de Urgenþã Craiova beneficiazã de
cinci echipamente medicale noi pentru patru dintre sec-
þiile sale. Investiþia aparþine CEZ Distribuþie ºi face par-
te din portofoliul de proiecte al Grupului CEZ în Româ-
nia destinat susþinerii comunitãþii locale – „Energie pen-
tru Bine”.  Investiþia respectivã se ridicã la peste 83.000
de lei ºi include cinci injectomate, o reþea de distribuþie
fluide medicale, o rampã cu douã posturi de distribuþie
fluide medicale ºi curenþi electrice ºi o rampã cu un post
de distribuþie fluide medicale ºi curenþi electrici. Aceas-
tã aparaturã medicalã a fost distribuitã la ATI Pediatrie
1, ATI Pediatrie 2, Neonatologie ºi Cardiologie.

„Este un spital care deserveºte
cinci judeþe”

            Spitalul Judeþean din Cra-
iova deserveºte aproape 3,5 milioa-
ne de pacienþi din întreaga regiune
Oltenia, trecând printr-o etapã de mo-
dernizare ºi dezvoltare consistentã
începând cu 2011. „Trebuie sã mul-
þumim, noi ca ºi spital, pentru aceastã
colaborare. Trebuie sã þinem cont cã
acest spital nu deserveºte numai ju-
deþul Dolj, este un spital care deser-
veºte cinci judeþe, în total, aproxi-
mativ, 3,5 milioane de oameni, în
acest spital tratându-se ºi cazurile
grave care vin din judeþele limitrofe.
Pentru pacienþi, noile dotãri înseam-
nã un tratamennt mai rapid, iar pen-
tru medicii Spitalului Judeþean repre-
zintã un pas înainte pentru un act
medical de calitate superioarã. Spe-
rãm ca din acest moment ºi de la
aceastã masã sã fie începutul inves-
tiþiilor grupurilor private în spitale, aºa
cum se întâmplã ºi în spitalele din
Europa...”, a subliniat Bogdan Fã-
nuþã, managerul Spitalului de Urgen-
þã Craiova.

„Vrem sã fim parteneri pe termen
lung cu autoritãþile locale”

Directorul executiv al CEZ Dis-
tribuþie a precizat cã existã un pro-

gram amplu derulat de Grupul CEZ
în România, care constã în dezvol-
tarea comunitãþilor locale. „ Investi-
þiile în sãnãtate sunt investiþiile în vi-
itor, de aceea ne-am propus sã spri-
jinim sãnãtatea în regiunea Olteniei.
Sãnãtatea, cultura, învãþãmântul ºi
alte proiecte de infrastructurã unde
putem aduce un plus de valoare, un
plus de confort, o cantitate micã de
sprijin pentru comunitatea localã.
Sãnãtata este pentru compania noas-
trã o prioritate. Vrem sã fim parte-
neri pe termen lung cu autoritãþile lo-
cale ºi cu cei care au nevoie de aces-
te investiþii. Nu este primul proiect
în care noi investim, mai avem ºi alte
proiecte. Sala Sporturilor de exem-
plu a fost un proiect bun în sport.
Am fost impresionatã de faptul cã
3,5 milioane de clienþi ar putea sã be-
neficieze de aceste condiþii, de fap-

tul cã 1200 de medici vor avea oca-
zia sã utilizeze aparaturã modernã ºi
noi cu cei 83.000 lei sã fim doar un
promotor ºi sã deshidem uºa cãtre
alte companii ºi împreunã sã ajutãm
comunitatea localã în aceastã dez-
voltare de care toatã lumea are ne-
voie”, a afirmat Doina Vornicu, di-
rectorul executiv CEZ Distribuþie.
La conferinþã a luat parte ºi direc-
torul de Investiþii a CEZ Distribu-
þie, Ion Dobrescu.

Invitaþie cãtre alte firme
Cristinel Iovan, vicepreºedintele

CJ Dolj invitã pe aceastã cale toate
firmele mari din regiunea Olteniei sã
investeascã în Spitalul Judeþean pen-
tru cã pânã la urmã, aceste firme
au angajaþi care trãiesc în Craiova
ºi poate vor avea nevoie la un mo-
ment dat, de acest serviciile acestui

Spital. „Nu întâmplãtor ne aflãm
lângã astãzi (n.r. ieri) lângã CEZ Dis-
tribuþie. De fiecare datã când se face
un top al firmelor care varsã cele mai
multe venituri la bugetul de stat, CEZ
Distribuþie se aflã pe primul loc, toc-
mai de aceea cred cã acest paretene-
riat este unul benefic. Nu puteam sã
nu profitãm ºi noi de aceste progra-
me pe care CEZ le deruleazã pentru
comunitãþile locale. ªi din toate do-
menile, fie cã vorbim de educaþie, de
culturã, de sport, noi am optat pentru
sãnãtate pentru cã ne-am gândit la copii
care sunt în suferinþã la Terapie Inten-
sivã. A durat ceva, aproape un an de
zile, dar astãzi putem consta cã aceste
aparate sunt funcþionale. Invitãm pe
aceastã cale ºi alte firme mari sã vinã
ºi sã investeascã în spital”, a precizat
vicepreºedintele CJ Dolj.

Vine Paºtele ºi principala grijã a fiecã-
rui craiovean începe sã fie masa de sãr-
bãtori. Din meniu nu trebuie sã lipseascã
friptura, ºi primul gând este la mielul care
trebuie cumpãrat în urmãtoarea sãptãmâ-
nã. Vin la rând ouãle roºii, verdeþurile
pentru salate, care trebuie ºi ele sã fie
cumpãrate cât mai târziu din piaþã pentru
a fi cât mai proaspete atunci când sunt

Târg  de  produse  tradiþ ionale ,
pe  esplanada  Teatrului

preparate. Dar pânã atunci aveþi timp sã
vã mai faceþi o idee despre ce aþi mai
putea pune pe masa de Paºte. Puteþi tre-
ce prin Târgul de produse tradiþionale
care are loc, în aceste zile, pe esplanada
Teatrului Naþional. Sigur vã vor face cu
ochiul roþile de caº afumat, o delicatesã
care se vinde la preþul de 35 de lei pe kilo-
gram, sau caºcavalul produs într-o gos-

podãrie din Argeº. Comercianþii
sunt amabili ºi vã dau toate de-
taliile de producþie, ba chiar vã
invitã sã gustaþi câte o ºuviþã de
caºcaval ca sã vã convingeþi de
aromã ºi consistenþã. Luaþi de
acasã ºi bãniºori pentru cã pre-
cis o sã cumpãraþi mãcar o bu-
cãþicã (preþul este de 45 de lei
pe kilogram). Cei care nu prefe-
rã caºcavalul sunt tentaþi cu pro-
duse tradiþionale din carne.

Deschiderea expoziþiei are loc astãzi, la ora
10.30, în cadrul “Porþilor deschise pentru
Festivalul Primãverii”. “Aceastã activitatea
face parte din proiectul „Competiþia tinereþii”
- ediþia a VI   a, al cãrui scop este stimularea
participãrii elevilor la activitãþi extraºcolare”,
a precizat Alina Ionescu, director în cadrul
DJST Dolj. În cadrul expoziþiei vor fi expuse

Expoziþie de fotografie în cadrul
„Competiþiei Tinereþii”

Direcþia Judeþeanã pen-
tru Sport ºi Tineret (DJST)
Dolj în parteneriat cu In-
spectoratul ªcolar Judeþean
Dolj ºi Consiliul Judeþean al
Elevilor Dolj organizeazã
expoziþia de artã plasticã ºi
fotograficã “Ani de Liceu”,
care se desfãºoarã astãzi ºi
mâine în incinta Centrului
multifuncþional din Craiova.

lucrãrile elevilor de la cele 13 licee craiovene
participante la “Competiþia tinereþii”. În ceea
ce priveºte jurizarea, aceasta va fi fãcutã de
cãtre: Rozalia Martin - artist plastic, Ioana
Fluieraºu - artist plastic, Mihai Diaconu - ar-
tist fotograf, Mircea Anghel - artist fotograf
ºi Bogdan Dãnescu - fotojurnalist Mediafax.
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Pentru cã în aceastã perioadã creºte
consumul, iar oamenii încep deja sã ia
cu asalt magazinele pentru a-ºi face
provizii, existã pericolul ca reprezen-
tanþii societãþilor comerciale sã încal-
ce legea. În aceste condiþii, poliþiºtii din
cadrul Serviciului de Investigare a Frau-
delor împreunã cu poliþiºti din cadrul
Poliþiei Municipiului Craiova ºi repre-

Amenzi de peste 200.000 lei aplicate comercianþilor care au încãlcat legea

Aproape 400 de poliþiºti vor fi prezenþi în
stradã pentru a se asigura cã doljenii se pot
bucura în liniºte ºi deplinã siguranþã de Sãr-
bãtoarea Floriilor. Activitãþile poliþiºtilor se vor
desfãºura, în sistem integrat - echipe mixte
de ordine ºi siguranþã publicã, în colaborare
cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Dolj ºi de la Gruparea de
Jandarmi Mobilã Craiova, precum ºi cu agenþi

În anumite cazuri, în urma
producerii unor situaþii de ur-
genþã, comunitãþile locale sunt
nevoite sã aibã prima reacþie
ºi sã intervinã, cu forþele pro-
prii, pentru limitarea ºi înlãtu-
rarea efectelor acestor eveni-
mente sau sã sprijine serviciile profesioniste pen-
tru situaþii de urgenþã. În aceste momente, în
prima linie se situeazã Serviciile Voluntare pen-
tru Situaþii de Urgenþã (SVSU) constituite aproa-
pe în fiecare localitate din Dolj. Dar pentru a
putea face faþã dificultãþilor cu care se confruntã,
personalul încadrat în aceste servicii are nevoie
de o pregãtire corespunzãtoare din punct de ve-
dere profesional. La nivelul judeþului Dolj existã
furnizori autorizaþi potrivit legii, care organizea-
zã  programe de formare profesionalã pentru
ºef serviciu voluntar sau servant pompier pre-
cum Fundaþia pentru învãþãmânt ALDOL sau

49 de agenþi economici, din care unul de
inserþie, au participat ieri, la Bursa Generalã a
Locurilor de Muncã. Peste o mie de persoane
fãrã loc de muncã au luat cu asalt Casa Stu-
denþilor, locul de desfãºurare a bursei în spe-
ranþa cã vor prinde un loc de muncã. ªomerii

doljeni, au avut astfel posibilitatea sã-ºi depu-
nã CV-uri ºi sã fie intervievaþi, iar la final, doar
48 de persoane au fost angajate pe loc, dintre
care trei cu studii superioare. Evenimentul a
fost organizat de Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Dolj

Reprezentanþii AJOMF Dolj au
contactat  243 de agenþi  economici
în vederea participãrii la Bursa Gene-
ralã a Locurilor de Muncã. Dintre
aceºtia au gãsit disponibilitatea un
numãr de 49 de agenþi, dintre care
unul de inserþie. Antreprenorii au ve-
nit cu oferte concrete de job-uri. 814

locuri de muncã au fost oferite parti-
cipanþilor, din care 20 pentru persoa-
nele marginalizate social. Doljenii
aproape cã s-au cãlcat în picioare
pentru un loc de muncã. 1.037 de
persoane au participat la bursã, câte-
va sute venind încã de la prima orã a
dimineþii ºi au ocupat scãrile. 396  au

fost selectate în vederea angajarii, iar
48 de personae au fost angajate pe
loc. În tot intervalul de timp, au fost
oferit informaþii privind serviciile pe
care le oferã persoanelor aflate în cã-
utarea unui loc de muncã, precum ºi
consultaþii privind facilitãþile pe care
le acordã pentru a stimula agenþii eco-
nomici care creeazã locuri de muncã.

Selectarea personalului, în mod direct
Pentru foarte mulþi craioveni,

aflaþi în cãutare unui loc de mun-
cã, acest eveniment, Bursa Gene-

ralã a Locurilor de Muncã repre-
zintã o oportunitate, în primul rând
în ceea ce priveºte cunoaºtere pie-
þii muncii, a ofertelor de locuri de
muncã, pentru a putea astfel sã alea-
gã job-ul potrivit, conform pregãti-
rii profesionale, sau în ultimã instan-
þã sã se (re)orienteze profesional
spre ocupaþii cu posibilitãþi mai mari

de angajare pe termen mediu ºi
lung. Pentru persoanele cu studii
superioare, de data aceasta, au fost
oferite 11 locuri de muncã, respec-
tiv economist – un loc; inginer con-
structor – trei locuri; inginer auto-
matist – un loc; in-
giner drumuri – un
loc; consilier vân-
zãri – trei locuri ºi
unit manager –
douã locuri, dar nu
au fost ocupate de-
cât trei locuri de
muncã. Agenþii eco-
nomici care au par-
ticipat la Bursa Ge-

neralã a Locurilor de Muncã au
avut astfel prilejul sã-ºi recruteze
personalul direct, fãrã intermediari,
în funcþie de cerinþele concrete ale
locului de muncã pe care îl oferã.

Poliþiºtii doljeni au demarat acþiunile
de control în pieþele din Craiova, da ºi la
societãþile din municipiu ºi din judeþ care
comercializeazã carne, fructe ºi legume.
Pentru neregulile constatate, oamenii le-
gii au aplicat amenzi de peste 200.000
lei ºi au confiscat produse fãrã documen-
te legale în valoare de peste 13.000 lei.

zentanþi ai Direcþiei
Sanitar Veterinare
ºi Siguranþa Ali-
mentelor, au de-
marat în judeþul Dolj, o acþiune pentru
prevenirea ºi combaterea faptelor de
evaziune fiscalã ºi activitãþilor ilicite de
comerþ din domeniul „comercializãrii
legumelor ºi fructelor” precum ºi din

domeniul „comercializãrii cãrnii ºi a
produselor din carne”.

„În cadrul acestei acþiuni, pe par-
cursul zilelor de miercuri ºi joi, au fost
verificate 60 de societãþi comerciale,

precum ºi 30 mij-
loace de transport,
iar în urma nere-
gulilor constatate
au fost aplicate 35
de sancþiuni con-
travenþionale în
valoare de peste
200.000 lei. De
asemenea, oame-
nii legii au confis-
cat mãrfuri în va-
loare de peste
13.700 lei repre-

zentând peste 600 kg carne ºi aproape
1.500 kg legume ºi fructe pentru care
nu existau documentele legale”, ne-a
declarat inspector principal Alin Apos-
tol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Între cei sancþionaþi de poliþiºti se
aflã ºi administratorul unei firme din
Bãileºti care vindea carne de vitã fãrã
documente de provenienþã. Astfel, în
urma unui control efectuat la I.F. Be-
cea Victor, din Bãileºti, s-a constatat
faptul cã reprezentantul acestei socie-
tãþi a comercializat 83 kg carne tineret
bovin, pentru care nu deþinea docu-
mente care sã ateste provenienþa lega-
lã a acestora. Societatea a fost sancþi-
onatã contravenþional cu suma de
20.000 lei, dispunându-se totodatã con-
fiscarea cantitãþii de carne comerciali-
zatã fãrã documente.

Controalele vor continua pe tot par-
cursul sãptãmânii viitoare, dupã cum
avertizeazã oamenii legii.

Oamenii legii,  “pe baricade” de Florii Pompierii voluntari, o soluþie pentru fiecare
comunitate

S.C. MISO SRL. Centrul Naþional de Perfecþi-
onare a Pregãtirii pentru Managementul Situa-
þiilor de Urgenþã Ciolpani, prin Centrul Zonal de
Pregãtire Craiova organizeazã ºi desfãºoarã
cursuri de formare iniþialã ºi de perfecþionare pen-
tru ªefii serviciilor voluntare. O altã modalitate
de pregãtire o reprezintã convocãrile, instructa-
jele, antrenamentele de specialitate, exerciþiile prac-
tice ºi concursurile profesionale organizate de co-
mitetele pentru situaþii de urgenþã ºi de ISU Dolj,
iar echipajele doljene au participat cu succes la
multe competiþii desfãºurate la nivel naþional.

din cadrul Poliþiilor Locale. Poliþiºtii doljeni
vor patrula în zonele aglomerate, fiind pregã-
tiþi sã intervinã pentru prevenirea ºi comba-
terea infracþiunilor stradale, aplanarea stãri-
lor conflictuale, descurajarea elementelor in-
fractoare ºi fluidizarea traficului rutier. Poli-
þiºtii din cadrul structurilor de ordine publicã
din judeþ acþioneazã pentru prevenirea furtu-
rilor ºi pentru asigurarea unui climat de sigu-

ranþã publicã optim în aceastã perioadã
de sãrbãtoare, iar cei de investigaþii cri-
minale vor executa activitãþi specifice în
vederea prevenirii ºi combaterii infracþi-
unilor comise cu violenþã.

Echipajele poliþiei rutiere vor desfãºura
activitãþi de supraveghere a traficului ru-
tier pe principalele artere de circulaþie
pentru combaterea excesului de vitezã ºi
a consumului de bãuturi alcoolice, pre-
cum ºi pentru prevenirea accidentelor ºi
fluidizarea traficului în municipii ºi oraºe.
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„Tratatul de chirurgie
pediatricã” a apãrut la presti-
gioasa Editurã a Academiei
Române ºi vine ca o completa-
re la prima ediþie, apãrutã cu
cinci ani în urmã. Evenimentul
editorial de la Craiova a fost
pregãtit îndelung de cãtre
medicul Corneliu Sabetay, care
a þinut sã îi adune laolaltã pe
toþi autorii care au contribuit la
scrierea acestui volum. Aºa
cum era de aºteptat, în virtutea
bunei colaborãri care a ºi dat
naºtere acestei cãrþi, special
pentru acest moment s-au
deplasat în Bãnie nume cunos-
cute ale ºcolii româneºti de
chirurgie pediatricã, medici de
la Bucureºti, Constanþa sau
Timiºoara. „Acest tratat s-a
creat prin contribuþia tuturor

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

La o distanþã de cinci ani de la prima
apariþie a „Tratatului de chirurgie pedia-
tricã”, ieri, la Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie din Craiova, a avut loc lansa-
rea celei de-a doua ediþii a acestei presti-
gioase lucrãri medicale. Volumul era unul
demult aºteptat în lumea medicalã, iar
evenimentul de ieri a fost o ocazie pentru
autorii veniþi din toate colþurile þãrii –
medici chirurgi de primã mânã - de a le

oferi specialiºtilor rodul muncii lor de
cercetare din ultimii ani. Invitatul de
onoare al acestui eveniment editorial, con-
siderat unul dintre cele mai importante
ale anului, a fost renumitul medic, prof.
dr. Irinel Popescu, care i-a felicitat pe au-
tori. Tratatul cuprinde multe informaþii
actualizate ºi este realizat sub coordona-
rea ireproºabilã a chirurgului pediatru
craiovean, Corneliu Sabetay.

colegilor mei din centrele
Bucureºti, Timiºoara, Iaºi,
Constanþa ºi Galaþi. Ne-am
întâlnit între noi ºi am stabilit
fiecare ce capitole va scrie. O
parte din prelegerile în cadrul a
11-12 congrese medicale, care
s-au desfãºurat aici ºi la care
au participat personalitãþi ale
chirurgiei pediatrice, sunt
cuprinse, cu acordul autorilor,
în acest tratat. De asemenea,
unii dintre noi am participat la
prezentarea unor lucrãri de
doctorat, cu subiecte interesa-
te ºi bine expuse, pe care le-
am inclus ºi pe acestea în
lucrare. Deasupra acestui
volum pluteºte spiritul profe-
sorului Alexandru Pesamosca,
plutesc umbrele unor colegi ai
noºtri care nu mai sunt printre

noi”, a mãrturisit prof. dr.
Corneliu Sabetay, care a
coordonat aceastã lucrare.

Profesorul Irinel
Popescu,
invitatul special
al evenimentului

Tratatul s-a realizat sub
egida Academiei de ªtiinþe
Medicale, iar invitatul de
onoare a fost chiar preºedinte-
le acestui for academic, prof.
univ. dr. Irinel Popescu.
Acesta a explicat în ce condiþii
a apãrut iniþiativa de a continua
aceastã lucrare,
dar a vorbit ºi
despre importanþa
continuãrii unei
tradiþii a ºcolii
româneºti de
chirurgie. Renu-
mitul medic a
subliniat, la
rândul lui, cã,
dupã cinci ani de
la ultima apariþie,
era nevoie de o
nouã lucrare în
domeniu care sã
cuprindã noutãþi.
„Editarea acestui
tratat este o
iniþiativã care s-a
nãscut în sânul
Academiei de
ªtiinþe Medicale.
Sunt mulþi medici - ºi aici, în
salã, vãd mulþi - care ºtiu ce a
însemnat acest tratat în istoria
medicinii româneºti ºi pãstrea-
zã respectul faþã de un astfel

de reper. Era nevoie de o
instituþie care sã reuneascã
toate aceste personalitãþi
medicale, iar aceasta a fost
Academia. Am fost onorat sã
continuãm tradiþia editãrii unor
astfel de tratate de chirurgie ºi
suntem bucuroºi cã am pus în
valoare potenþialul care existã
în aceastã academie ºi, pe de
altã parte, am oferit materialul
didactic pe care îl aºteaptã tot
cei interesaþi. Tratatul se
adreseazã celor aflaþi în
perioada de formare. Existã ºi

concursuri care au nevoie de
biografie ºi poate fi inclus ºi
acest volum. Dar scopul major
este ca el sã vinã în ajutorul
rezidentului sau specialistului
tânãr care se aflã în faþa unui
caz dificil sau care vrea sã-ºi
îmbunãtãþeascã cunoºtinþele”.

Prelegeri
ale unor doctori
din strãinãtate,
incluse în volum

Precedenta apariþie a
Tratatului a fost conceputã
între anii 2006-2009, dar,
între timp, era nevoie de o
lucrare care sã înglobeze cele
mai noi descoperiri din dome-
niul chirurgical. Dupã cum
ne-a declarat coordonatorul
prof. dr. Corneliu Sabetay,
volumul este gândit astfel
încât sã conþinã ºi unele
subiecte tratate de medici din
strãinãtate, cum ar fi Benoit

Galifer, profesor la Universita-
tea de Medicinã din Montpel-
lier (Franþa), Michel Schmitt
din Nancy (Franþa) sau
Yehuda Yona de la Chicago
(SUA). Pãrintele chirurgiei
pediatrice, regretatul profesor
Alexandru Pesamosca, este
prezent în câteva din paginile
acestui prestigios tratat. De
altfel, chiar în deschiderea
evenimentului editorial,
organizatorii au invocat
contribuþia acestuia la dezvol-
tarea ºcolii de chirurgie.

„Evenimentul nu este
unul întâmplãtor, sãrbã-
torim astãzi lansarea
unui volum, aflat la
ediþia a II-a. ªi nu
întâmplãtor îl lansãm la
Craiova, fiind produsul
unei munci îndelungate a
unor chirurgi foarte buni
care au fost formaþi de
profesorul Alexandru
Pesamosca, un apropiat
al ºcolii medicale craiove-
ne. A fost de nenumãrate
ori în Craiova, ne-a
sprijinit foarte mult”, a
spus Tudorel Ciurea,
preºedintele filialei
craiovene a Academiei de
ªtiinþe Medicale, la
propunerea cãruia s-a
þinut un moment de

reculegere în memoria doctoru-
lui Alexandru Pesamosca.

UMF Craiova,
gazda
evenimentului

Manifestarea a fost gãzduitã
de Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie Craiova, al cãrei
rector, prof. univ. dr Ion
Rogoveanu, a subliniat cola-
borarea foarte bunã existentã
între centrele universitare din
þarã. „Sunt mai bine de patru
decenii de când Craiova
universitarã încearcã sã þinã
un standard ridicat în educaþia
medicalã. ªi spunem noi cã
am reuºit prin înfiinþarea unei
filiale a Academiei de ªtinþe
Medicale la Craiova. Am
beneficiat de sprijinul direct al
celorlalte centre universitare
din þarã. În acest context se
înscrie ºi editarea acestei
cãrþi, care este un efort
susþinut al autorilor”.
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Premiera filmului de referinţă pen-
tru cinematografia românească „Re-
constituirea” a avut loc în ianuarie
1970, fiind considerat de atunci cea
mai temerară încercare antisistem, din
perioada ante-1990. Şi cel mai aproa-
pe de sincronizarea cu evoluţiile so-
cio-estetice din Vest, deziderat me-
reu neîmplinit al spaţiului românesc,
nu  numai în  perioada comunistă.
Apărut în perioada maximei liberali-
zări, începută în ultimii ani ai dictatu-
rii lui Gheorghiu Dej, la  puţini ani
după „primăvara de la Praga”, filmul
s-a bucurat nu doar de un succes
aparte „de casă”, dar a generat ne-
sfârşite comentarii, cenzura comunis-
tă interzicându-l nu după multă vre-
me. Comparabil cu „Z” (1969), al lui
Costa Gravras, şi „Anchetă asupra
unui cetăţean mai presus de orice
bănuială” (1970), al lui Elio Petri, dar
şi cu pelicula lui Vojtech Jasni, „Cro-

MIRCEA CANŢĂR

Amintiri despre... „Reconstituirea”
nica moravă”, cu un destin similar,
premiat la Cannes şi apoi interzis în
Cehoslovacia. Într-o anchetă a celor
mai bune 10 filme româneşti, realizată
de Asociaţia criticilor de film (40 de
profesionişti în domeniu), „Reconsti-
tuirea” lui Lucian Pintilie se află pe
primul loc, urmat de „Pădurea spân-
zuraţilor”, „Moartea domnului Lăză-
rescu”, „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”,
„Secvenţe, „Nunta de piatră”, „Moa-
ra cu noroc”, „A fost sau n-a fost”,
„Probă de microfon” şi „Croaziera”.
Prezent la Craiova, ca invitat la „Întâl-
nirile SpectActor”, filmologul Cristian
Tudor Popescu, căruia i-am expus
topul menţionat, cu precizarea că 7
pelicule din 10 aparţin perioadei co-
muniste, şi-a manifestat rezervele faţă
de probitatea profesională a juriului
consultat la întocmirea acestuia. Fi-
reşte, orice clasament de această fac-
tură are relativis mul său, numai că

Magda Mihăilescu şi Cristina Corcio-
vescu, critici de film consacraţi, dedi-
că împreună o carte filmelor menţio-
nate, ceea ce mai degrabă complică
discuţia decât o lămureşte. Există şi
alte clasamente, nu puţine, dar fieca-
re menţionează „Reconstituirea” ca o
peliculă cinematografică de excepţie,
cu „o taină” a ei, cum se exprima Adri-
an Păunescu într-un interviu cu regi-
zorul Lucian Pintilie, apărut în „Ro-
mânia literară” şi reluat apoi în car-
tea „Sub semnul întrebării” (Ed.
Cartea Românească, 1978). Era de
bon-ton la vremea respectivă să co-
mentezi filmul menţionat, dar nimeni
n-a înţeles pe deplin motivul interzi-
cerii rulării pe ecrane. Intervievat de
acelaşi Adrian Păunescu, ministrul de
Externe din acea vreme, Corneliu Mă-
nescu, vector preţios al diplomaţiei ro-
mâneşti, cu destule merite personale,
în opinia acad. Dinu C. Giurescu şi a

diplomatului Mircea Maliţa („Zid de
pace, turnuri de frăţie” – Ed. Com-
pania, 2011), spunea despre mesajul
filmului: „Poate că filmul are unele
amănunte care ar fi putut fi lucrate
mai cu răbdare, pentru a fi conforme
cu însăşi viziunea regizorului”. În
cea de-a doua ediţie (1979) a cărţii
„Sub semnul întrebării”, interviul
respectiv nu va mai apărea. Interesan-
tă de-a dreptul a părut opinia filmolo-
gului Cristian Tudor Popescu despre
această peliculă cinematografică me-
morabilă în cartea sa „Filmul surd în
România mută” (Ed. Polirom, 2011).
„(...) Nici noi, simpli cetăţeni ai Ro-
mâniei socialiste, n-am ştiut să pri-
vim acest  final (n.r. – secvenţa în
care mulţimea vine de la un meci, se
revarsă peste podeţ şi malul râului
ca un puhoi de pitecantropi şi arun-
că lui Vuică, năucit de lovitura mor-
tală la cap: „De ce bei, bă? Ce-ai

servit, Coteşti-Odobeşti? Era sifonul
tare? Nu mai bea bă, că ai să mori”)
(...) Credeam, în decembrie ’89, că
ăia, tovarăşii, activiştii, nomencla-
turiştii s-au dus şi că vom rămâne
noi între noi, oamenii, şi totul va fi
bine şi simplu. Şi am văzut în cei 20
de ani trecuţi de atunci”. Pentru a
lămuri lucrurile pe deplin, CTP-ul a mai
adăugat dumin ica trecută doar că
„Reconstituirea” a fost scos de pe
ecrane la intervenţia şefilor ierarhici
ai Miliţiei Române, pentru că unul de-
al lor (n.r. – rolul interpretat de Ernest
Maftei) era persiflat, umilit, înfăţişat
ca tâmp de regizor, la asta adăugân-
du-se lucrăturile colegilor lui Lucian
Pintilie, acuzat chiar la Nicolae Ceau-
şescu a fi incapabil să facă un film
educativ, în conformitate cu coman-
damentele etapei. A fi susţinut că fil-
mul nu e viaţă, ci imaginea vieţii din
mintea unui creator era o blasfemie.

Craiovenii vor descoperi adevă-
rata pu tere a t inerilor bas arabeni şi
ceea ce au  făcut ei până acum pen-
tru  dăinuirea românismului. „Ade-
vărata  Basarabie” reprezintă cel
mai important p roiect al ASB Cra-
iova ş i doreşte să creeze noi cola-
borări între tinerii români de pe am-
bele maluri ale Prut. „De asemenea,
campania es te un ecou al acţiun ii
din 6 mai 1990 – Podul de Flori,
moment  istoric pentru  to ţi românii
când, pent ru p rima oară după cel
de-al doilea război mondial, fron-

„Adevărata Basarabie”,
descoperită prin fotografie

Asociaţia Studenţilor Basarabeni din Craiova
sunt în plină desfăşurare a campaniei „Adevărata
Basarabie”. Prin această manifestare de anver-
gură studenţii basarabeni şi-au propus să le co-
munice craiove nilor cât mai multe informaţii
despre situaţia românilor din Basarabia, date şi

fapte din activitatea socio-culturală de peste Prut.
Motiv pentru care ieri şi astăzi, în centrul Craio-
vei, în Piaţa Mihai Viteazul, tinerii modoveni au
organizat o expoziţie de fotografie, prin care sunt
prezentate cele mai importante obiective din Re-
publica Moldova.

tiera româno-română impus ă de so-
v ietici a pu tu t  fi t ravers ată fără
acte”, a exp licat Eliza Botnari, stu-
dentă la Universitatea d in Craiova
şi reprezentantă a As ociaţiei Stu-
denţilor Basaraben i.
Craiovenii invitaţi
să descopere Basarabia

Ieri, s-a inaugurat expoziţia de fo-
tografie, iar craiovenii care nu  au
apucat să trecă prin centrul oraşului
o pot face şi astăzi. „” Tinerii stu-

denţi vor da explicaţii celor interesaţi
în legătură cu imaginile ilustrate şi se
va crea o relaţie interumană între ro-
mânii de pe ambele maluri ale Prutu-
lui. Tinerele din Basarabia care vin în
întâmpinarea craiovenilor vor purta
costume naţionale, tradiţionale zonei
Olteniei. Evenimentul este organizat
într-un parteneriat cu Muzeul Olte-
niei şi Ansamblul „Maria Tănase”.
„Sunt expuse fotografii făcute de
Uniunea Fo tografilor Profesion işti
din Republica Moldova. Noi am adus
aici doar o mică parte din fotografiile

reprezentative, doar ca să stârnim cu-
riozitatea fraţilor noştri, din Craiova
să meargă şi să viziteze Basarabia,
care este un loc superb şi de unde în
mod cert se vor întoarce cu amintiri
de neuitat”, a precizat Ana Erhan,
studentă şi membru ASB Craiova.
Studenţii români, în excursie
în Republica Moldova

Tinerii basarabeni care studiază
la Craiova ş i act ivează în cadrul
acestei Asociaţii au  creionat  un
program amplu, unde au cuprins şi
o excursie, în  Bas arab ia. Astfel, 20
de tineri din Craiova vor pleca, în
luna mai alătu ri de s tudenţii bas a-
rabeni, în  Republica Moldova unde
li se vor prezenta cele mai impor-
tante obiective tu rist ice, culturale
şi sociale. Studenţ ii din  România
vor avea ocazia să se familiarizeze

cu  obiceiurile , t radiţ iile celor d in
Basarabia, dar să afle şi mai multe
lucruri des pre isto ria, spiritualita-
tea şi credinţă de dincolo de Pru t.
Asociaţiile se strâng la Craiova

Campania „Adevărata Basarabie”
va cuprinde şi o conferinţă naţională
a Federaţiei Asociaţiilor de Basara-
beni din România, care se va desfă-
şura în perioada 9-11 mai, la Craiova,
ocazie cu care se vor strânge 30 de
studenţi reprezentanţi ai tuturor cen-
trelor universitare din ţară. În acesa-
tă perioadă va avea loc şi Consiliul
Director al FAB, iar concluziile aces-
tei campanii vor fi prezentate în ca-
drul unei conferinţe de presă. Aceas-
tă ultimă acţiune va fi organizată de
ASB în parteneriat cu Universitatea
din Craiova.

MARGA BULUGEAN

Voluntarii Organizaţiei Salvaţi Copiii-Filiala
Dolj au desfăşurat o primă activitate în Grădina
Botanică, fiind numită sugestiv “Tresure Hunt”.
La aceasta au participat 21 de copii din cadrul
proiectului “Creştem împreună”, precum şi 27
de voluntari ai Organizaţiei Salvaţi Copiii-Filiala
Dolj. Acest proiect este adresat îndeosebi copii-
lor aflaţi în situaţii de risc ai căror părinţi mun-
cesc în afara ţării, astfel voluntarii filialei desfă-
şoară activităţi de sprijin moral, social, de consi-
liere şi de realizare a temelor, în Şcoala Generală
Nr. 12 “Decebal”, sub atenta îndrumare a profe-
sorilor implicaţi în proiect. “Tresure Hunt” a fost

Voluntariatul  în săptămâna de “Şcoala altfel”
Organizaţia Salvaţi Copiii-Filiala Dolj a

desfăşurat activităţi bazate pe educaţia non-
formală, adresate copiilor şi elevilor cu oca-
zia desfăşurării săptămânii de “Şcoala altfel”.

o activitate care a apelat atât la spiritul de com-
petiţie al micuţilor, cât şi la aptitudinile lor practi-
ce, deoarece a presupus realizarea de către copii
a patru probe de ingeniozitate şi creativitate, de
îndemânare, dar şi de echipă, într-un interval de
timp cât mai scurt. La final câştigătorii s-au do-
vedit a fi voluntarii înşişi care au fost recompen-
saţi cu zâmbetele mulţumitoare ale micuţilor, în-
cântaţi fiind de premiile primite şi de competiţia
dusă la bun sfârşit.
Activi la Grădiniţa “Voiniceii”

De asemenea, voluntarii Organizaţiei Salvaţi
Copiii- Filiala Dolj au mers miercuri, 9 aprilie, la
Grădiniţă “Voiniceii” din Craiova, unde, împre-
ună cu reprezentanţii RAADFL şi OLTENIA
GARDEN, precum şi alte două asociaţii non-
guvernamentale - Men in Green şi Asociaţia

Schimbăm Împreună, au plantat copaci, plan-
te ornamentale şi trandafiri agăţători. “Aceas-
ta nu a fost prima activitate desfăşurată de
Organizaţia Salvaţi Copiii – filiala Dolj în co-
laborare cu cele două asociaţii. Micuţii de la
Grădiniţă Voiniceii sunt familiarizaţi cu vo-
luntarii datorită sesiunilor de informare Si-
gur.info. Sesiunile urmăresc informarea co-
piilor în ceea ce priveşte utilizarea corectă a
internetului şi astfel, evitarea oricărui peri-
col. Astfel, voluntarii dovedesc că există cu
adevărat şi modalităţ i de educaţie nonfor-
mală, care deseori sunt cu mult mai atractive
şi interesante decât metodele clasice de în-
doctrinare. Cu alte cuvinte, voluntariatul este
calea care deschide noi oportunităţi tinerilor, le
oferă posibilitatea să se formeze atât pe latura
umană şi le da ocazia să-şi autodepăşească li-

mitele”, au precizat reprezentanţii organizaţiei
Salvaţi Copiii - Filiala Dolj.

ALINA DRĂGHICI
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Expoziţie de caricatură la Centrul
Multifuncţional Craiova

Muzeul de Artă Craiova
şi Asociaţia Caricaturiştilor
Profesionişti din România,
cu sprijinul Consiliului Jude-
ţean Dolj, organizează astăzi
şi mâine, 13 aprilie, o expo-
ziţie de caricatură la Centrul
Multifuncţional Craiova
(strada Târgului nr. 26). Vor
fi prezentate peste 100 de
lucrări de realizate de artiş-
tii Gabriel Bratu (Craiova),

Nicolae Lengher (Timişoara), Sergiu Grapă (Suceava), Constantin
Ciosu (Bacău), Aurelian Şuţă-Şai (Tg. Jiu) şi Romeo Răileanu (Bu-
cureşti). Intrarea publicului va fi liberă!

Zilele Muzicale Aniversare
ale Filarmonicii „Oltenia”

În perioada 17-30 apri-
lie, la Craiova vor fi orga-
nizate Zilele Muzicale Ani-
versare – o suită de mani-
festări dedicate împlinirii a
67 de ani de existenţă a
Filarmonicii de Stat „Olte-
nia”. Programul se va des-

chide joi, 17 aprilie, cu Concertul de Paşti, susţinut, de la ora 19.00,
de Orchestra Simfonică şi Corala Academică ale instituţiei (dirijor:
Cristian Lupeş), de soliştii Ciprian Ion (flaut), Cecilia Ganovici (so-
prană) şi Daniel Filipescu (bariton). Pe lângă evenimentele muzicale,
se va desfăşura şi o întâlnire colocvială a melomanilor cu foşti di-
rectori şi actualul manager – luni, 28 aprilie, de la ora 12.00. De
asemenea, în această perioadă în foaierul Filarmonicii „Oltenia” va fi
deschisă, în parteneriat cu Casa de Cultură „Traian Demetrescu”,
expoziţia Cenaclului de Arte Vizuale „Senior Art”.

Sărbătoreşte împlinirea a 9 ani
printr-o expoziţie de pictură!

Sub egida „Craiova
Capitală Culturală Euro-
peană 2021”, Casa de
Cultură „Traian Deme-
trescu” va organiza luni,
14 aprilie, ora 17.00, la
Galeria de Artă „Vollard”,
vernisajul expoziţiei „Cu-
loare şi lumină din su-
fletul meu” a elevei Io-
novic i Cec ilia-Maria.
Chiar în ziua expoziţiei,
artista – elevă în clasa a

III-a la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” – va împlini 9 ani. Cu toate
că se află la această vârstă, a câştigat nu puţine premii. Anul acesta a
obţinut Premiul I la Concursul „Încondeiaşul” organizat de Asociaţia
„Kids Heaven” din Iaşi. În februarie 2014 a participat la Concursul
Naţional de Arte Plastice „Porni Luceafărul” – ediţia a XIII-a, unde,
de asemenea, a câştigat Premiul I. În decembrie 2013 – februarie
2014 a câştigat Premiul I la Concursul Naţional „Poveste de iarnă”
organizat de Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea.

Clubul Melomanilor
vă invită „În lumea
operei”

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aris-
tia Aman” – Secţia audio-video şi Clubul
Melomanilor  invită publicul „În lumea
operei”. Luni, 14 aprilie, ora 17.00, în Sala
„Marin Sorescu”, va fi difuzat spectaco-
lul  de operă  „Turandot” de Giacomo
Puccini, în regia lui Zhang Yimou. Înre-
gistrarea este realizată în China, în Oraşul
interzis, cu participarea Orchestrei şi Co-
rului Maggio Musicale Fiorentino, dirijor
Zubin Mehta, a soliştilor Giovanna Casol-
la, Serghei Larin şi Barbara Frittoli.

Născut la 13 aprilie 1944,  în
Bucureşti, Mircea Cornişteanu şi-
a legat indisolubil cariera artistică
de Teatrul Naţional din Craiova. A
absolvit Facultatea de
Limba şi Literatura româ-
nă a Univers ităţii Bucu-
reşti, promoţia 1967, pre-
cum şi Facultatea de Re-
gie-Teatru a I .A.T.C. ,
promoţia 1973,  clasa
Radu Penc iulescu. Din
1973 până în 1990 a fost
regizor la Craiova, apoi,
timp de nouă ani, la Tea-
trul „C.I. Nottara”. Între
1997-2000 a fost direc-
tor al Teatrului „Sică Ale-
xandrescu” din Braşov.
Din anul 2000 a devenit
direc torul general al
T.N.C., fiind la ora actuală unul
dintre cei mai longevivi directori din
istoria teatrului craiovean.

Es te autorul primei Integrale
Caragiale în lumea teatrului româ-
nesc, realizată la Naţionalul craio-
vean, montând până în prezent 25
de spectacole după opera drama-
turgului. Primul său spectacol după
o piesă de I.L Caragiale, „O scri-
soare pierdută” – dintre cele 5 re-
alizate de-a lungul timpului – a fost
pus în scenă pe 19 aprilie 1974 la

Mircea Cornişteanu – 70
Regizorul şi directorul Teatrului Naţional

„Marin Sorescu”, Mircea Cornişteanu, va
împlini mâine, 13 aprilie, 70 de ani de viaţă şi
41 de carieră artistică. Vreme în care a reali-
zat peste 150 de spectacole pe scenele a mai
mult de 25 de teatre profesioniste din ţară şi
străinătate şi a obţinut peste 20 de premii pen-
tru regie sau cel mai bun spectacol la diferite

competiţii şi festivaluri… „Am avut noroc să
cunosc artişti, nu ştiu câţi au avut acest noroc;
am avut noroc că nu m-am săturat, că nu m-am
lăsat răpus de rutină. Îmi place să merg la tea-
tru, îmi place să lucrez cu tinerii, să ies dimi-
neaţa în grădină şi să intru în casă seara târziu.
Îmi place să conduc maşina repede. Sunt un
norocos”, mărturiseşte Mircea Cornişteanu.

Craiova, în timpul directoratului lui
Amza Pellea. A realizat atât Inte-
grala comediilor lui Caragiale, cât
şi alte spectacole bazate pe proza

şi corespondenţa acestuia, dar şi
spectacole din dramaturgia româ-
neasc ă ş i internaţională,  după
scrierile unor autori prestigioşi, de
la Cehov (un „Unchiul Vanea” de
neuitat) până la Neil LaBute. A ini-
ţiat proiecte importante ale Teatrul
Naţional „Marin Sorescu”, între
care „Întâlnirile Spec tActor” ş i
concursul pentru regizori şi dra-
maturgi tineri români sunt de no-
torietate naţională.

A fost distins cu Premiul UNI-

TER pentru întreaga ac tivitate
(2010) şi pentru cel mai bun spec-
tacol TV pentru „Unde-i revolve-
rul ?” de Gorgey Gabor (2011).

Totodată, este laureat în
1993 şi 1996 cu Premiul
naţional de umor pentru
spectacole de teatru. Este
Cavaler al Ordinului Na-
ţional „Serviciul Credin-
cios” şi Societar de onoa-
re al Teatrului Naţional
Craiova. A fost secretar
general al Convenţiei Te-
atrale Europene ales la
Adunarea Generală de la
Nisa (2005) şi reales la
Adunarea Generală de la
Craiova (2007).

După c um declară,
Mirc ea Cornişteanu îş i

doreşte să încheie directoratul «cu
cel mai important proiect care s-a
făcut în teatrul românesc de la „Tri-
logia antică” a lui Andrei Şerban.
Sunt câţiva ani de când încerc să-
l conving pe Robert Wilson să lu-
creze la Teatrul din Craiova şi am
reuşit». Colectivul artistic şi teh-
nic al teatrului – căruia ne alătu-
răm – îi urează viaţă lungă, prospe-
ră, sănătate şi putere de muncă
pentru a duce la capăt proiectele
artistice în care este implicat.

La Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman” s-a des-
chis, de câteva zile, expoziţia de
carte „In memoriam Înaltprea-
sfinţitul Părinte Arhiepiscop Ghe-
rasim Cristea, al Râmnicului. 100

Expoziţie de carte in memoriam ÎPS Gherasim Cristea
de ani în slujba bisericii şi
neamului”. Între cărţile ex-
puse în Sala „Acad. Dinu C.
Giurescu” se regăsesc „Un
paşoptist de seamă – preo-
tul Radu Şapcă” (1988),
„Istoria Mânăstirii Govo-
ra” (1995), „Viaţa Sfântu-
lui Martir Constantin-Vodă
Brâncoveanu şi a celor îm-
preună pătimitori cu Dân-
sul” (2001), toate sub sem-
nătura sa, articole precum

„La împlinirea a 160 de ani de la
Revoluţia condusă de Tudor Vla-
dimirescu în 1821” (în „Mitropo-
lia Olteniei”, nr. 4-6,  Craiova,
1981), „Miron Cristea, primul Pa-
triarh al României” (în „Lumina

Lumii” – revista Fundaţiei Cultu-
rale „Sf. Antim Ivireanul”, 1998).

Arhiepiscopul Gherasim Cristea
– stins din viaţă miercuri, la vârsta
de 99 de ani – a condus Eparhia de
la Râmnic din anul 1984, iar în 2009
a fost ridicat la rangul de Arhiepi-
scop. Născut în localitatea Munte-
nii Buzăului din judeţul Ialomiţa, ÎPS
Gherasim s-a călugărit în 1937 la
Mănăstirea Cernica de lângă Bucu-
reşti. În perioada 1943-1952 a slu-
jit ca preot la Mănăstirea Antim din
Bucureşti, după care a devenit pen-
tru 20 de ani stareţ al Mănăstirii
Căldăruşani. Gherasim Cris tea a
fost pe rând episcop vicar la Dună-
rea de Jos şi la Argeş. În 1984 a
fost ales ca episcop de Râmnic.

English Park s-a reanimat: de
ieri până pe data de 16 aprilie,
Asoc iaţia „Carousel Projec t” or-
ganizează aici o nouă ediţie a Târ-
gului handmade: „Bizarre Baza-
ar de Paşte”. «Cei care vreţi să
vă bucuraţi nu doar de miel ş i
ouă roş ii,  c i ş i de luc ruri frumoa-
se şi sănătoase la ochi, suflet, bu-
zunare ş i oameni dragi, sunteţi
poftiţi să ne vizitaţi timp de şase zile – inclusiv de
Florii,  dar  şi în Mierc urea Mare –,  de dimineaţa,

S-a deschis Târgul handmade „Bizarre Bazaar de Paşte”
de la 9.00,  până pe înserat,  în c el
mai frumos colţişor  de Craiovă
în c are a avut loc,  ş i până acum,
această expoziţie cu vânzare»,
spun organizatorii. Găs iţi la Târ-
gul handmade bijuterii frumos şi
ingenios  meş teşugite,  ac cesorii
c usute,  croşetate ori împletite,
diverse obiec te decorative din
lemn – inclusiv pictat –, metal,

textile ş i multe alte minunăţii numai bune de oferit
în dar de Florii ori de pus în coşul Iepuraşului!
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Cine îºi mai aminteºte astãzi, într-o
Românie departe de a se fi aºezat într-o
matcã solidã ºi general împãrtãºitã de li-
bertate ºi democraþie, de disputele acer-
be, dramatice pe alocuri, ce-au marcat,
mai ales dupã anii ºaizeci, raporturile in-
terne pe scena stângii, socialiste ºi, mai
precis, comuniste pe plan european?
Dupã evenimentele din 1956 de la Buda-
pesta, ºi, mai târziu, dupã înãbuºirea „Pri-
mãverii pragheze” din 1968 de cãtre tan-
curile sovietice, sciziunea în structura
comunismului mondial aflat sub inflexi-
bila ºi intratabila influenþã a Kremlinului,
avea sã fie decisivã sub toate aspectele.
Personalitãþi de prim rang ºi de un presti-
giu alocat înainte de toate sectoarelor
culturale ºi ºtiinþifice în care se remar-
caserã (scriitori, gânditori, cercetãtori,
actori, jurnaliºti) nu doar cã s-au diso-
ciat, public ºi agresiv, în termeni de o
extremã radicalitate, inclusiv ideologicã,
de ceea ce s-a numit atunci „comunis-
mul real”, dar ºi-au aruncat „legitimaþiile
roºii”, devenind inamici mai periculoºi ºi,
deci, mai huliþi, în Estul socialist, decât
chiar liderii partidelor antagoniste. În Ita-
lia, spre a ne opri la un singur exemplu,

Berlinguer: dupã 30 de aniBerlinguer: dupã 30 de aniBerlinguer: dupã 30 de aniBerlinguer: dupã 30 de aniBerlinguer: dupã 30 de ani
intelectuali cu renume precum Italo Cal-
vino ori Pier Paolo Pasolini au demisio-
nat din PCI-ul acuzat, atunci, în vâltoa-
rea agresiunilor de la Budapesta, de a nu
se fi disociat în termeni neechivoci de
Moscova, continuator al unui sistem, de
purã extracþie stalinistã ºi maoistã.

ªi tocmai în Italia, dupã era Togliatti,
comuniºtii aveau sã apuce o cale diferitã,
criticã la adresa praxisului estic, ajungând,
în 1976, la cel mai mare scor electoral din
istoria sa, formalizat în ecuaþia cã unul din
trei alegãtori le-au dat votul. A fost era ce
avea sã poarte pânã astãzi ºi probabil ºi pe
viitor numele lui Enrico Berlinguer, liderul
carismatic de origine sardã, a cãrui cultu-
rã, inteligenþã, fermitate ºi rigoare, mora-
lã ºi politicã, au constituit un patrimoniu
cu care toatã Italia de astãzi, ca ºi din acei
ani, are motive de mândrie. S-au împlinit
de curând trei decenii de la decesul sãu,
iar moºtenitorii sãi „ideologici”, dar mai
ales, culturali nu l-au uitat. Walter Veltroni,
fondatorul noii stângi dupã cãderea Zidu-
lui berlinez ºi dupã istorica campanie juri-
dicã a „Mâinilor curate”, el însuºi jurna-
list ºi scriitor cu nu mai puþinã faimã, a
consacrat personalitãþii lui Berlinguer un

film documentar de curând intrat în cir-
cuit public. Titlul e cât se poate de semni-
ficativ: „Pe când exista Berlinguer”.

Am vizionat câteva secvenþe, în avan-
premierã pe una din popularele canale tv
ºi am citit interviul acordat de realizator
sãptãmânalului „L’Espresso”.

Imaginile sunt copleºitoare: de la dru-
mul parcurs de copilul nãscut într-o fa-
milie sãracã din þinuturile lui Gramsci, cu
suiºuri ºi coborâºuri ce n-au ocolit trage-
dia rezistenþei antifasciste ori schismele din
anii imediat postbelici în rândul unor ca-
marazi dedicaþi necondiþionat dictatului
Cominternului ºi pânã la decesul sãu trans-
format într-o manifestare funerarã uria-
ºã, nemaiîntâlnitã pânã atunci. La Roma,
au asistat douã milioane de italieni, din
care n-au lipsit nici cele mai înalte instan-
þe politice ale þãrii, de la preºedintele Per-
tini la Giulio Andreotti ºi la Bettino Craxi,
pânã la premierul de atunci al Chinei, la
Fidel Castro, dar ºi Mihail Gorbaciov, pe
atunci în anticamera Puterii de la Mosco-
vo, ca adjunct al muribundului Cervenko.

Veltroni însuºi relateazã cã, adolescent,
îl admira pe Berlinguer fãrã a fi el însuºi
comunist, ba chiar ferm anti-sovietic ºi

pro-american, celãlalt idol al tinereþii sale
fiind, fireºte, John Kennedy.

Berlinguer n-a fost doar un mare ºi de-
clarat apãrãtor al democraþiei, ci ºi un vir-
tuos al opþiunilor strategice ce ºi-au do-
vedit importanþa decisivã în momente cri-
tice, aºa cum s-a întâmplat în 1976 când,
deºi a doua forþã politicã ieºitã dintr-un
scrutin, decise, bulversând toatã clasa po-
liticã, de a sprijini guvernul Andreotti. Tot
atunci, într-un moment de crizã teribilã,
într-un discurs despre… austeritate, au
pronunþat trei cuvinte, „moralitate, sacri-
ficiu ºi ordine”, convins de costul ce urma
sã-l achite.

Pentru cei care, seduºi de spectrul de-
molator cu orice preþ, inclusiv acela al in-
stituirii unor goluri în istorie ca ºi când,
decenii la rând, în þãri ºi în regiuni întinse
ale Europei nu s-ar mai fi fãcut nimic, de
parcã generaþii întregi n-ar mai fi muncit,
trãit, iubit, ci doar suferit ºi murit într-un
fel de cataclism decis prin… program po-
litic, lecþia lui Enrico Berlinguer meritã cel
puþin cercetatã, revizitatã. Mãcar de unii
„condotieri” ai stângii, de aiurea dar mai
ales de la noi, cãrora cultura politicã, dar
ºi cea generalã, le este complet strãinã.

„Saltã de bucurie, fiica Sio-
nului... Împãratul tãu vine cã-
lare pe asinã!” (Zaharia 11,9).
Poporul îl primeºte ca pe un
Împãrat, cu ramuri de finic.
Mulþimile merg  înaintea Lui,
altele vin dupã El. Mulþi îºi aº-
tern hainele la picioarele Sale ºi
prin aceasta sufletele lor ca sã
fie curãþite ºi sfinþite de paºii
Sãi dumnezeieºti. Toþi cântã
într-un glas ºi într-un suflet:
„Osana, binecuvântat este Cel
ce vine întru numele Domnu-
lui!” Însã, nu toþi l-au primit cu
bucurie. Alþii s-au întãrâtat îm-
potriva Lui, aºa cum s-a întâm-
plat ºi la naºterea Sa, când magii
I-au adus daruri, pãstorii I s-
au închinat, în vreme ce Irod a scos sabia
sã-L ucidã. Tot aºa ºi acum regãsim douã
categorii de suflete: unii care-L primesc
în cetatea inimilor ºi alþii care hotãrãsc sã-
L ucidã chiar ºi fãrã sã-L judece, de s-ar
putea. Cu o sãptãmâna înainte de Sfintele
Paºti sãrbãtorim Floriile, Intrarea în Ieru-
salim a Domnului nostru Iisus Hristos.
Intrarea triumfalã în cetatea sfântã con-
stituie unicul moment din viaþa Sa pãmân-
teascã în care a acceptat sã fie aclamat ca
Împãrat. Deºi vãzuserã puterea Sa divinã
care numai cu puþin timp în urmã îl învia-
se pe Lazãr din mormânt dupã patru zile,
fariseii ºi cãrturarii rãmân stãpâniþi de urã
împotriva Lui. Aceiaºi oameni se împart
ºi azi de-a dreapta ºi de-a stânga: în locul
pãstorilor oamenii cu inima curatã care
se închinã Lui, iar în locul fariseilor ur-
maºii lor care luptã cu toatã îndârjirea
împotriva Sa, ca ºi cum ar putea sã aco-
pere soarele ºi luna ca sã nu mai strãlu-
ceascã. Este vorba de lipsa judecãþii
umane, reaua voinþã care urmãreºte sã-L
scoatã pe Hristos din istorie ºi din suflete-
le oamenilor. În momentul intrãrii Sale în
Ierusalim toatã cetatea s-a cutremurat stri-
gând: „Cine este Acesta?” Iar mulþimea a
rãspuns: „Acesta este Iisus, proorocul din

Astãzi, 12 aprilie, ora 10.00, la Hotelul Europeca,
din Craiova, se va desfãºura Simpozionul Femeilor
Avocat din Baroul Dolj sub egida „Avocatura, o
pasiune onorabilã”. Evenimentul se aflã la cea de-a
doua ediþie, dupã ce prima s-a desfãºurat în primãva-
ra anului trecut ºi s-a bucurat de un mare succes.
Gazdele manifestãrii sunt av. Dana Babov; av. Bianca
Predescu ºi av. Elena Oancea. Inivitaþi speciali ai
acestui simpozion sunt : Lia Olguþa Vasilescu –
primarul municipiului Craiova; conf.univ.dr Adriana
Turculeanu; dr. Angela Cameninþã, managerul
Centrului Medical Helios; Nicoleta Miulescu –
secretarul municipiului Craiova; Anca Dindiricã –
director TVR Craiova ºi Monica Lungu – manager
Oltenia TV. Doamnele vor avea ocazia sã admire
lucrãrile pictorului Iulian Segãrceanu, sã urmãreascã
spectacolul oferit de actorul Constantin Cicort ºi
interpretarea de excepþie a violonistului Gabriel Niþã.

MARGA BULUGEANNazaretul Galileii” (Matei 21,11). Sã nu
uitãm însã cã acelaºi popor care-L slãvise
ºi-L primise ca pe un împãrat, peste câte-
va zile striga, incitat de farisei ºi de cãrtu-
rari: „Rãstigneºte-L! Rãstigneºte-L!” Ace-
laºi popor care-I înãlþase osanale L-a scos
afarã din Ierusalim rãstignindu-L pe lem-
nul Crucii. Aceastã întâmplare cutremu-
rãtoare scoate la suprafaþã slãbiciunea ºi
nestatornicia omeneascã, starea de pãcat,
din care se poate ieºi numai cu ajutorul lui
Dumnezeu. Bucuria manifestatã de mul-
þime aduce mânie ºi dezamãgire în rândul
fariseilor care, plini de neputinþã, se adre-
seazã direct Mântuitorului: „Învãþãtorule,
ceartã-þi ucenicii!” (Luca 19,39), la care
Mântuitorul Hristos le rãspunde: „Dacã
vor tãcea aceºtia, pietrele vor striga” (Luca
19,40). Intrarea Mântuitorului în Ierusa-
lim trebuie sã însemne intrarea Sa în su-
fletele noastre. Ne spune: „Iatã, Eu stau la
uºã ºi bat!” (Apocalipsa 3,20). Hristos bate
la uºa inimilor noastre ºi dacã vom des-
chide El va intra ºi va cina împreunã cu
noi. “Împãrãþia lui Dumnezeu este în su-
fletele noastre!” Creºtinii sãrbãtoresc
aceastã zi ca pe una de bucurie, dar cu
înþelegerea faptului cã zilele ce urmeazã
sunt unele ale tristeþii. Se aduc la bisericã

ramuri de salcie numite, cu un
nume mai vechi, ºi stâlpãri, de unde
denumirea de Duminica Stâlpãri-
lor care amintesc de ramurile pur-
tate de cei ce L-au  întâmpinat pe
Mântuitorul la intrarea Sa în Ieru-
salim. La sfârºitul Sfintei Liturghii,
preotul  rosteºte asupra lor o ru-
gãciune de binecuvântare, le stro-
peºte cu agheasmã, sfinþindu-le,
apoi le împarte credincioºilor, care
împodobesc cu ele icoanele, pãs-
trându-le cu grijã. Intrarea Dom-
nului în Ierusalim este o sãrbãtoa-
re a bucuriei, Biserica a rânduit ca
în aceastã zi sã fie dezlegare la
peºte. Numele popular de Florii
pãstrat pentru praznicul Intrãrii
Domnului în Ierusalim provine de

la numele sãrbãtorii antice romane a pri-
mãverii, Floralia, care se desfãºura în an-
tichitate cam în perioada în care astãzi se
sãrbãtoreºte Intrarea Domnului în Ieru-
salim. Calendarul liturgic creºtin l-a înlo-
cuit pe cel pãgân, inclusiv în memoria
oamenilor. Dar, întrucât la începuturile
instituirii creºtinismului în Imperiul Ro-
man acestea erau încã o realitate sau cel
puþin o amintire recentã, suprapunerea
calendaristicã a fost astfel gânditã încât
sãrbãtorile pãgâne sã fie cu totul înlocuite
cu cele creºtine. În iconografia creºtinã
praznicul de astãzi este înfãþiºat astfel:
Hristos e zugrãvit stând pe un mânz de
asin, binecuvântând. În spatele Sãu sunt
pictaþi Sfinþii Apostoli. În faþa Lui, pe deal,
este pictat un copac, din care copiii taie
ramuri de finic ºi le aruncã pe jos. Mulþi-
me de oameni Îl întâmpinã: unii þin în mâini
ramuri de finic, alþii îºi aºtern pe jos veº-
mintele în calea Lui. Sã-L primim, aºadar,
pe Mântuitorul în sufletele noastre, iar por-
þile inimilor împodobite cu ramurile veº-
nic vii ale credinþei, jertfei ºi dragostei sã
ne fie mereu deschise spre sãlãºluirea ha-
rului Sãu dumnezeiesc.Amin!

Preot LIVIU SÃNDOI
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Preºedintele rus, Vladimir Putin,
continuã ameninþarea cu sistarea li-
vrãrilor de gaze cãtre Ucraina ºi þãri-
le europene dacã situaþia din þara
vecinã nu se stabilizeazã cât mai re-
pede. Într-o scrisoare remisã unui
numãr de 18 lideri ai unor þãri UE,
între care Franþa, Italia ºi Germania,
el precizeazã cã grupul Gazprom „va
fi obligat sã instituie plata anticipatã
la livrãrile de gaze în cazul neres-
pectãrii condiþiilor de platã stabilite”.
Dupã ce Moscova a anulat, recent,
tarifele preferenþiale acordate Ucrai-
nei, Kievul refuzã sã plãteascã o fac-
turã care se duce la 2,2 miliarde do-
lari (1,6 miliarde euro). Premierul
Dmitri Medvedev a fost cel dintâi
care a evocat plata anticipatã obliga-
torie. Miercuri însã, Putin a cerut
Gazprom „sã nu utilizeze imediat
aceastã metodã”, iar joi a trimis scri-
sorile menþionate, în care aminteºte
de consultãri la nivel de miniºtri ai
Economiei, Finanþelor ºi Energiei,
pentru convenirea unor mãsuri de
stabilizare a economiei Ucrainei, pen-
tru buna asigurare a livrãrilor ºi tran-
zitului gazelor, în cel mai strict res-
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pect al condiþiilor contractuale. În
scrisoarea sa, preºedintele Putin es-
timeazã cã Rusia „a subvenþionat
economia Ucrainei prin reducerile de
preþ la gaze în ultimii patru ani, suma
cifrându-se la 35,4 miliarde dolari”.
El a evocat ºi suma de 3 miliarde
dolari acordatã drept împrumut anul
trecut. Cum 13% din gazul consu-
mat în UE tranziteazã teritoriul ucrai-
nean, Rusia nu garanteazã securiza-

rea conductelor, a spus Vladimir
Putin ieri, într-o reuniune a Consi-
liului de Securitate rus. Dezavuat de
noua conducere de la Kiev, preºe-
dintele rus preseazã liderii europeni
sã ducã mâna la portofele. Guvernul
ucrainean proeuropean a promis, joi,
amnistia insurgenþilor proruºi reþinuþi
în estul Ucrainei, deposedaþi de arme,
în timp ce Vladimir Putin a avertizat
europenii cã actuala crizã ameninþã

aprovizionarea lor directã cu gaze.
Ajutorul financiar occidental promis
Ucrainei se ridicã la 27 miliarde dolari
în doi ani, însã se lasã aºteptat. Aces-
ta ar trebui oficial confirmat în luna
aprilie de cãtre FMI. Aceastã bãtãlie a
declaraþiilor se deruleazã în timp ce
tensiunile se menþin în estul rusofon
al Ucrainei, unde proruºii sunt insta-
laþi pe poziþie de forþã la Lugansk ºi
Doneþk. Joi, NATO a publicat foto-
grafii luate prin satelit care demon-
streazã cã circa 40.000 de soldaþi ruºi
sunt desfãºuraþi la frontiera orientalã
a Ucrainei, cu vehicule blindate, pie-
se de artilerie, avioane de vânãtoare,
care de luptã gata de a intra în acþiu-
ne. „Este vorba de o forþã operaþio-
nalã în stare de alertã”, a comentat
generalul de brigatã britanic Gary
Deakin. Fotografiile luate, potrivit
NATO, între 22 martie ºi 4 aprilie,
demonstreazã pregãtirea blindatelor în
câmp ºi nu în baze militare. La Mos-
cova, un responsabil al Statului Ma-
jor citat de agenþia de presã RIA, a
replicat cã aceste cliºee dateazã din
august 2013, înainte de declanºarea
crizei în Ucraina.

Statele Unite au încredinþat
Chinei o „misiune imposibilã”
prin cererea privind presiuni asu-
pra Coreei de Nord în vederea
renunþãrii la armele nucleare, a
declarat ambasadorul chinez la
Washington. Departamentul de
Stat a cerut Beijingului, în urmã
cu zece zile, sã-ºi foloseascã in-
fluenþa asupra aliatului de la Phe-
nian, în vederea abandonãrii pro-
gramului militar nuclear. „Este
un lucru care mã îngrijoreazã
puþin ºi chiar mai mult: de cele
mai multe ori, ni se spune cã
avem o asemenea influenþã asu-
pra Coreei de Nord încât ar tre-
bui sã-i determinãm sã ia anu-
mite decizii”, a declarat amba-

John McCain, aºteptat în weekend
în Republica Moldova

China considerã cã presiunile asupra
Phenianului reprezintã o „misiune imposibilã”

Senatorul John McCain este aºteptat la
acest sfârºit de sãptãmânã într-o vizitã la
Chiºinãu, pe fondul îngrijorãrilor exprima-
te de oficiali de la Washington în legãturã
cu impactul crizei din Ucraina asupra
conflictului din regiunea transnistreanã,
anunþã Departamentul de Stat într-un co-
municat. Republicanul va veni împreunã
cu o delegaþie a Senatului SUA, ei urmând
sã viziteze, de asemenea, ºi þãrile baltice.
În urma anexãrii peninsulei Crimeea de
cãtre Rusia, senatorul John McCain a cri-
ticat dur Rusia ºi a atras atenþia în legã-
turã cu situaþia din Republica Moldova,

avertizând, luna trecutã, într-o emisiune
a postului Fox News, cã preºedintele Vla-
dimir Putin ar putea viza aceastã þarã ºi
Letonia dupã anexarea regiunii ucrainene
Crimeea. „Republica Moldova este þara
care trebuie urmãritã cu atenþie”, a de-
clarat McCain, care a atras atenþia cã Re-
publica Moldova nu este membrã NATO
ºi cã în regiunea separatistã transnistrea-
nã existã trupe ruse. Vizita delegaþiei ame-
ricane la Chiºinãu intervine pe fondul te-
merilor privind eventuale presiuni ale Ru-
siei asupra Republicii Moldova, înaintea
semnãrii Acordului de asociere cu UE.

sadorul Cui Tiankai, într-o dez-
batere organizatã de un centru
de reflecþie din Washington. „În
caz contrar, Statele Unite ar
urma sã ia decizii care ar sub-
mina interesele de securitate ale
Chinei. Misiunea încredinþatã
este imposibilã”, a asigurat re-
prezentantul Beijingului, în pre-
zenþa diplomaþilor, experþilor ºi
jurnaliºtilor prezenþi la dezbate-
re. Ambasadorul Cui Tiankai,
aflat la post la Washington de un
an, a criticat aceastã „manierã
nu foarte corectã ºi nici con-
structivã de a coopera” între cele
douã puteri. China este unul din-
tre aliaþii Coreei de Nord, dar
evitã criticile la adresa contro-

versatului program nuclear al
Phenianului. Majoritatea exper-
þilor americani considerã însã cã

Beijingul nu doreºte sã-ºi asume
riscul unei destabilizãri a regi-
mului condus de Kim Jong-un.

Sony cere clienþilor sã nu
utilizeze modele de laptop
Vaio, din cauza supraîncãlzirii
bateriei

Gigantul japonez în domeniul
electronic Sony a îndemnat, ieri,
posesorii de laptopuri din seria
Vaio Fit 11A sã „înceteze
imediat” sã le utilizeze, din
cauza unei proleme la baterie.
„Existã un risc de supraîncãlzire
a bateriei, care ar putea avaria o
parte a calculatorului. Cerem
clienþilor sã-ºi opreascã imediat
laptopul, sã scoatã cablul din
prizã ºi din computer ºi sã
înceteze sã-l foloseascã”, a
anunþat grupul într-un comuni-
cat. Aproximativ 25.905 unitãþi
au fost livrate, pânã în prezent,
la nivel mondial, a precizat un
purtãtor de cuvânt. „Tocmai
studiem controlarea ºi repararea
gratuitã a produselor afectate”,
a adãugat Sony, subliniind cã
„informaþii noi, detaliate, vor fi
furnizate în sãptãmânile urmã-
toare”. Potrivit unui purtãtor de
cuvânt, bateriile vizate nu sunt
modele Sony, ci au fost furnizate
de grupul Panasonic-Sanyo, unul
dintre cei doi cei mai mari
producãtori de acumulatori de
tip litiu-ion la nivel mondial.
Vaio Fit 11A este un nou model
de laptop „multi-flip”, a cãrui
particularitate constã în faptul
cã poate fi transformat în
tabletã, ecanul putând fi supra-
pus peste tastaturã.

Papa Francisc a cerut „iertare”
pentru abuzurile preoþilor
pedofili

Papa Francisc a cerut „ierta-
re”, ieri, în numele Bisericii
Catolice, pentru „traumele”
provocate de preoþii pedofili,
anunþã Vaticanul. „Mã simt
obligat sã asum tot rãul provocat
de unii preoþi, un numãr mic în
comparaþie cu numãrul total al
preoþilor, ºi sã cer personal iertare
pentru traumele pe care le-au
provocat prin abuzarea sexualã a
copiilor”, a declarat Papa
Francisc la Biroul Catolic
Internaþional al Copiilor (BICE),
la Vatican. Predecesorul sãu,
Papa Benedict al XVI-lea, a
prezentat deja scuze pentru aceste
abuzuri, dar gestul este o premie-
rã pentru Papa Francisc.

Parlamentul din Crimeea
a aprobat o nouã Constituþie

Parlamentul din peninsula
Crimeea, alipitã Rusiei luna
trecutã, a aprobat, ieri, adoptarea
unei noi Constituþii pentru
aceastã nouã republicã rusã,
incluzând Crimeea ºi Sevastopo-
lul în Federaþia rusã, relateazã
RIA Novosti în pagina electroni-
cã. Textul Constituþiei a fost votat
de 88 dintre cei 100 de parlamen-
tari locali. Crimeea ºi-a procla-
mat independenþa faþã de Ucrai-
na pe 18 martie, în urma unui
referendum privind alipirea la
Rusia - nerecunoscut de cãtre
autoritãþile de la Kiev ºi Occident
- ºi a semnat un tratat cu Mosco-
va în acest sens, parafat de cãtre
preºedintele rus Vladimir Putin ºi
Parlamentul rus în aceeaºi
sãptãmânã.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Cãminul pentru persoane

Vârstnice Craiova organizeazã
în data de 12.06.2014 concurs
de ocupare a posturilor pe pe-
rioadã nedeterminatã de PSI-
HOLOG - 1 post, ASISTENT
MEDICAL – 2 posturi, INFIR-
MIERÃ – 5 posturi. Condiþiile de
participare, tamatica ºi biblio-
grafia sunt afiºate la sediul in-
stituþiei: Craiova, str. Tabaci, nr.
3. Relaþii suplimentare: telefon:
0251/ 533.578 int. 104.

COMUNA PIELEªTI anun-
ta publicul interesat ca solicita
avizul de gospodarire a apelor
pentru investitia CONSTRUIRE
STATIE DE ALIMENTARE CU
APA II PIELESTI, COMUNA PIE-
LESTI, SAT PIELESTI jud. Dolj.
Cei interesati pot suna la nr. de
telefon 0251.459545.

Administratorul unic al S.C.
ROBUC S.A. cu sediul în Co-
muna Bucovãþ, judeþul Dolj,
convoacã la sediul societãþii, pe
data de 15.05.2014, ora 12.00,
Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor cu urmãtoarea or-
dine de zi: 1. Prezentarea ºi
aprobarea bilanþului contabil
pe anul 2013. 2. Prezentarea ra-
portului de gestiune al admi-
nistratorului unic. 3. Raportul
comisiei de cenzori. 4. Diver-
se. In cazul în care la prima con-
vocare Adunarea Generalã Or-
dinarã nu va fi þinutã din lipsa
cvorumului necesar, Adunarea
Generalã Ordinarã va  avea loc
în data de 16.05.2014, la sediul
societãþii, la ora 12.00.

PRIMÃRIA comunei AR-
GETOAIA organizeazã licita-
þie publicã deschisã în data
de 17.04.2014, privind închi-
rierea spaþiului de la parte-
rul Blocului social din str.
Constantin Argetoianu nr.
184, pentru activitãþi medical
- tomatologice, la sediul pri-
mãriei ora 12.00.

Incepand cu data de
3.04.2014, ora 10:00, a fost des-
chisã sesiunea a II-a de inscrie-
re in cadrul Programului na-
tional multianual de infiintare
si dezvoltare de incubatoare
tehnologice si de afaceri. Po-
tentialii beneficiari ai Progra-
mului sunt asteptati la sediul
Incubatorului Transfrontalier
Tehnologic si de Afaceri Cra-
iova din Calea Bucuresti, nr.
154 A, pentru depunerea do-
cumentelor necesare privind
includerea in program. Sesi-
unea de depunere a docu-
mentelor va fi deschisa pana
la data de 30.04.2014, ora
17:00. Date de contact: Tele-
fon: 0251.470.549 / 0786.256.556.
E-mail: atde2011@yahoo.com.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Coafez ºi tund la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0785/ 449.260.
Femeie serioasã 59
ani fac menaj pentru
familii serioase, numai
în Craiova. Telefon:
0762/047.095.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii cana-
pele, 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.
Vând garsonierã se-
midecomandatã Va-
lea Roºie. Telefon:
0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere, bloc PA-
TRIA, etaj. III. Telefon:
0761/387.316.
Vând 2 decomandate
4/4 Billa. Telefon:
0749/437.958; 0740/
218.188.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2
camere Craioviþa
Nouã. Telefon: 0351/
401.251.

Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã na-
þionalizatã, zonã centra-
lã, gaze, curte, cumpã-
rat de la proprietar.
Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Te-
lefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 decomandate
1 Mai, 2 bãi, 2 balcoa-
ne, 86 m.p. îmbunãtã-
þiri. Preþ 49.000 euro.
Telefon: 0761/142.328.
Vând 3 camere deco-
mandate 2/4 Calea
Bucureºti, bl, A 13.
Preþ 48.000 Euro. Te-
lefon: 0351/423.550.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semidecoman-
date 43 mp, etaj 1 cu
apartament 2 camere
decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro.
Telefon: 0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
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Vând casã cu depen-
dinþe în satul Negoeºti -
Dolj. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa
Nouã zona Triaj, fãrã
acte, 1000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0763/
806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefini-
satã. Telefon: 0769/
969.604.

Vând casã, 800 mp te-
ren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.

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

TERENURI
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZ-
DA, Calea Bucureºti,
km 9, ideal showroom
parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18
m, sau 2000 m – 36 m.
Telefon: 0762/109.595.

Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.

Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.



12 / cuvântul libertãþii sâmbaãtã, 12 aprilie 2014publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
Adunarea Generalã  din data de 26.04.2014, ora 10,

Facultatea de Agronomie ºi Horticulturã din cadrul
Universitaþii din Craiova

A.J.V.P.S. DOLJ cu sediul în Craiova, str. Vasile Conta, nr 9, bl
U1 anunþã þinerea Adunãrii Generale în data de 26.04.2014,
ora 10, la Facultatea de Agronomie ºi Horticulturã din cadrul
Universitãþii din Craiova cu urmãtoarea ordine de zi:

1.Dezbaterea ºi aprobarea raportului de activitate al Consi-
liului Organizaþiei pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013;

2.Dezbaterea ºi aprobarea bilanþului contabil al Asociaþiei
Judeþene a Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi Dolj aferent exer-
ciþiului financiar 2013;

3.Dezbaterea ºi aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru
exercitiul financiar 2013;

4.Descãrcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2013 a
directorului AJVPS DOLJ;

5.Dezbaterea ºi aprobarea strategiei organizaþiei, progra-
mului de activitate al acesteia ºi bugetului de venituri ºi chel-
tuieli pentru anul 2014;

6.Diverse.

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 SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
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, negociabil.
Vând albine, familii pu-
ternice. Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
COMBINÃ Levarda,
stare excepþionalã. Te-
lefon: 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 spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifo-
nier stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând vin roºu 5 lei litru.
Telefon: 0753/876.047.
Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane imo-
primat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãri-
mile manuale. Tele-
fon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron, apa-
rate de radio Selena,
Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Go-
rela ºi Sengana din
pepinierã sau ghi-
veci. Preþ 7 lei fãrã
ghiveci, 9 lei cu ghi-
veci. Telefon: 0733/
832.532.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250 x 20 x 25
mm, polizor (flex) 125
mm 850 W nou, cau-
ciucuri 155/13 cu jan-
tã noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie. Telefon: 0251/
427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã,
o persoanã, lustre 2-
3 braþe 25 lei, fereas-
trã cu toc. Telefon:
0770/303.445.

Vând 4 jenþi cu anve-
lope de iarnã (Miche-
lin) pentru Renault
Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon:
0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon. 0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine în-
treþinut. Preþ 600 lei ne-
gociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI
STUDIO ºi BMB 232.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã, ne-
folosiþi, antiderapante,
cãrucior copii modern.
Telefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.

Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
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Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute
25 lei, garniþã de un-
turã cu capac smãl-
þuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig
micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, 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. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.

Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (ne-
folosiþi). Telefon: 0784/
791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, semi-
decomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã bã-
iat condiþii bloc (centra-
lã). Telefon: 0746/
274.204.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 came-
re cu centralã Craiovi-
þa Nouã, 250 lei/lunã.
Telefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craio-
viþa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.

Ofer spre închiriere
casã 2 camere + toa-
te utilitãþile pe strada
Brestei (lângã Faculta-
tea de Sport). De pre-
ferat familie. Telefon:
0769/477.662.
Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez sau vând lo-
caþie pentru cultivarea
cãpºunilor din solarii
suspendate. Telefon:
0762/278.639.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230
Euro / lunã seriozitate.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru
vânzare maºini sau
parcare. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu
o fatã, vârsta 24, ani
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.

Doresc sã cunosc o
doamnã vãduvã drã-
guþã realizatã cu sau
fãrã obligaþii între 50-
52 ani, pentru o rela-
þie reciproc avantajoa-
sã. Telefon: OGCC/
HCBICB.
Domn serios 52 ani
cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie even-
tual cãsãtorie. Tele-
fon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Întâlnirea de 50 ani,
promoþia 1964, Li-
ceul Teoretic Be-
chet, 31.05.2014,
ora 10.00, confirmaþi
participarea. Tele-
fon: 0755/967.529.
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Împãrþim fructele.
Telefon: 0766/304.708.

Caut o echipã de oa-
meni pentru a amena-
ja o grãdinã. Telefon:
0727/884.205.

PIERDERI
Pierdut cãþel rasa Bi-
chon, în zona Stadio-
nul Tineretului, strada
Buziaº, în vârstã de 6
luni. Rãspunde la nu-
mele Frichi. Gãsitoru-
lui bunã recompensã.
Telefon: 0743/091.520;
0743/838.383.
CONDOLEANÞE
ADRIAN ROªU  nu
mai este în aceastã
lume. Colegii de li-
ceu, promoþia 1955
seria A de la colegiul
“Fraþii Buzeºti”,
transmit condo-
leanþe familiei îndo-
liate ºi se roagã pen-
tru ca Dumnezeu
sã-l ierte ºi sã-l odih-
neascã în pace!
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
16:30, 19:00 – FOTBAL – Liga I: Astra

– Concordia Chiajna, Petrolul – Gaz Metan
Mediaº / 21:00, 23:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Granada – Barcelona, Real Madrid
– Almeria.

DIGI SPORT 2
14:30 – VOLEI (F) – Finala Ligii Naþio-

nale, meci 1 (se joacã 3/5): ªtiinþa Bacãu –
Dinamo / 16:30, 18:45 – BASCHET (M) –
Cupa României: finala micã ºi marea finalã /
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Roma –
Atalanta.

DIGI SPORT 3
17:00 – VOLEI (M) – Finala Ligii Naþio-

nalã meciul 2 (se joacã 3/5): Tomis Constan-
þa – Municipal Zalãu / 19:00, 20:35 –
MOTO GP – Marele Premiu al Americilor:
antrenamente ºi calificãri.

DOLCE SPORT
14:00 – FOTBAL – Camp. Ucrainei: Vor-

skla Poltava – ªahtior Doneþk / 19:00, 21:45
– FOTBAL – Camp. Italiei: Sassuolo – Ca-
gliari, Roma – Atalanta.

DOLCE SPORT 2
16:00, 18:45 – HANDBAL (M) – Cupa

Germaniei: Rhein Neckar – Flensburg, Mel-
sungen – Fuchse Berlin.

SPORT.RO
19:00 – CUPA ANGLIEI: Wigan – Arse-

nal / 21:00 – SPORTURI DE CONTACT –
Lokal Kombat, Gala „Uzina de Bãtaie”, la
Reºiþa / 1:00 – GOLF – Turneul Campioni-
lor US 2014.

EUROSPORT
12:00 – HALTERE (M) – Camp. Euro-

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
pean, la Tel Aviv-Yafo, în Israel / 14:00,
16:00 – CURSE DE MAªINI – Camp. Mon-
dial de Turisme, la Marrakech, în Maroc /
17:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Sunder-
land – Everton / 19:00 – HALTERE (M) –
CE / 21:00 – SPORTURI DE CONTACT.

EUROSPORT 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN – GWS

Giants – Western Bulldogs / 15:00 – HAL-
TERE (F) – Camp. European, la Tel Aviv-
Yafo, în Israel / 16:30, 19:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: M’gladbach – Stuttgart,
Bayern – Dortmund.

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

iova – CS Mioveni.
TVR 2
11:00 – RUGBY – Super Liga Naþionalã:

CSA Steaua – RCMUV Timiºoara.
TVR 3
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: SC Bacãu

– CF Brãila.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:30, 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:

Bologna – Parma, Napoli – Lazio / 18:15,
20:45 – FOTBAL – Liga I: Oþelul – CFR
Cluj, Ceahlãul – Dinamo / 23:30 – CURSE
DE MAªINI – IndyCar Grand Prix Long
Beach, în SUA.

DIGI SPORT 2
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Betis

– Sevilla / 15:00 – FOTBAL – Camp. Fran-
þei: Nantes – Guingamp / 19:00 – MOTO
GP – Marele Premiu al Americilor: cursa.

DIGI SPORT 3
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Sam-

pdoria – Inter / 18:00 – VOLEI (F) – Finala
Ligii Naþionale, meci 2 (se joacã 3/5): ªtiinþa
Bacãu – Dinamo / 20:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Getafe – Atl. Madrid / 22:00 – FOT-
BAL – Camp. Franþei: Lyon – Paris SG.

DOLCE SPORT
13:30, 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:

Bologna – Parma, Napoli – Lazio / 18:00 –
CUPA ANGLIEI: Hull – Sheffield Utd / 22:00
– FOTBAL – Camp. Franþei: Lyon – Paris
SG.

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

pdoria – Inter / 20:00 – BASCHET NBA:
Indiana – Oklahoma.

SPORT.RO
17:30 – FOTBAL – Camp. Olandei: Ajax

– Den Haag / 1:00 – GOLF – Turneul Cam-
pionilor US 2014.

EUROSPORT
11:00 – ATLETISM – Maratonul de la

Londra, în Regatul Unit / 15:30 – FOTBAL
– Camp. Angliei: Liverpool – Man. City /
18:00, 19:00 – CURSE DE MAªINI – Cam-
pionatul Mondial de Turisme, la Marrakech,
în Maroc.

EUROSPORT 2
11:30 – CURSE DE BICICLETE – Camp.

Mondial, la Aragon, în Spania / 12:30 –
SUPERSPORT  – CM, la Aragon / 13:15 –
CURSE DE MAªINI – Seria Mondialã Re-
nault, la Monza, în Italia / 11:30 – CURSE
DE BICICLETE – CM, la Aragon / 14:15 –
CURSE DE BICICLETE – CM, la Aragon /
15:15 – SUPERSTOCK – CM, la Aragon /
16:30, 18:30 – FOTBAL – Camp. Germa-
niei: Leverkusen – Hertha, Hoffenheim –
Augsburg.

Sâmbãtã, ora 17:00: CS Podari – Inter Clinceni,
Viitorul Municipal Craiova – Viºina Nouã, Juventus
Bucureºti – Dinamo II, CS Tunari – Viitorul Domneºti,
Balº 2007 – CS Baloteºti. Partida Metaloglobus – Con-
cordia Chiajna II s-a disputat asearã, dupã închiderea
ediþiei.

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

LIGA A III-A – SERIA 3 –

ETAPA A 22-A Sâmbãtã, ora 12:00: Unirea Leamna – Victoria Celaru, Vâ-
nãtorul Desa – CSU II Craiova, Prometeu Craiova – CSO Filiaºi,
Viitorul Cârcea – Dunãrea Bistreþ, Amaradia Melineºti – Dunã-
rea Calafat, Progresul Segarcea – CS Iºalniþa, Recolta Ostro-
veni – SF Gicã Popescu. Danubius Bechet stã.
1. Filiaºi* 59 9. CSU II* 29

2. Calafat 58 10. Melineºti* 28
3. Bistreþ 57 11. Iºalniþa* 27
4. Prometeu* 48 12. Gicã Pop.* 22
5. Segarcea** 46 13. Desa* 20
6. Cârcea* 41 14. Celaru* 19
7. Ostroveni* 40 15. Leamna** 3
8. Bechet 38
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

LIGA A IV-A – ETAPA A 28-A

Seria I
Duminicã, ora 11:00: Victoria Pleniþa –

Flacãra Moþãþei, Voinþa Caraula – Viitorul
Ciupercenii Noi, Viitorul Vârtop – Viitorul
Întorsura, Tractorul Cetate – Recolta Gali-
cea Mare, SIC Pan Unirea – Voinþa Rado-
van, SC Poiana Mare – Fulgerul Maglavit,
Avântul Verbiþa – Avântul Giubega. Progre-
sul Bãileºti – Avântul Rast (17:30).

1. SIC PAN 52 9. Întorsura 23
2. Pleniþa 37 10. Verbiþa* 20
3. Poiana M.* 35 11. Maglavit 19
4. Moþãþei 34 12. Radovan* 19
5. Cetate* 29 13. Ciupercenii N. 14
6. Bãileºti 28 14. Galicea Mare 14
7. Rast* 26 15. Giubega 13
8. Caraula* 25 16. Vârtop 7
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt

penalizate cu 6 puncte.

LIGA A V-A – ETAPA A 19-A

Seria a III-a
Duminicã, ora 11:00: Unirea Amãrãºtii de

Jos – Unirea Tâmbureºti, Fulgerul Mârºani
– Viitorul Ghindeni, Victoria Cãlãraºi – Viito-
rul Apele Vii. AS Rojiºte – Ajax Dobroteºti
(12:00). Progresul Amãrãºtii de Sus – Viitorul
Bratovoieºti, Olimpia Bãdoºi – Sporting Leu
(ore nestabilite). Progresul Castranova ºi
Unirea Tricolor Dãbuleni stau.

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
Duminicã, ora 11:00: ªtiinþa Malu Mare

– Arena Bulls Preajba, Luceafãrul Craiova
– Avântul Þuglui, Viitorul II Cârcea – Uni-
rea Braloºtiþa, AS Goieºti – Voinþa Belcin,
Standard ªimnicu de Sus – Jiul Breasta.
Viitorul Coºoveni – Viitorul Craiova, Inter
Secui – Jiul Bucovãþ (ore nestabilite). Ra-
pid Potmelþu stã.

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 14-a
Duminicã, ora 11:00: Progresul

Cipercenii Vechi – Victoria Basarabi,

Dunãrea Negoi – Unirea Vela, Gloria

Catane – Viitorul Dobridor, Recolta

Seaca de Câmp – Viitorul Siliºtea Cru-

cii, Juventus Piscu Vechi – Recolta

Cioroiaºi.

1. Cioroiaºi 28 6. Dobridor 16

2. Piscu Vechi 27 7. Ciuperceni15

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 II-a – Etapa a 16-a
Duminicã, ora 11:00: Progresul

Cerãt – ªtiinþa Calopãr, Triumf Bâr-

ca – Aktiv Padea, Dunãrea Gighera –

Viitorul Mãceºu de Sus, Unirea Goi-

cea – A.F.C. Giurgiþa, Recolta Mã-

ceºu de Jos – Viitorul Gângiova, Re-

colta Urzicuþa – Viitorul Valea Stan-

ciului.

1. Bârca 32 7. Cerãt 20

2. Gighera** 29 8. Padea 19

3. Goicea* 29 9. Urzicuþa 15

4. Mãceºu S. 28 10. Gângiova14

5. Mãceºu J.* 27 11. Valea St. 13

6. Giurgiþa 21 12. Calopãr 9

Seria a III-a – Etapa a 16-a
Duminicã, ora 11:00: Flacãra Drã-

goteºti – Voinþa Puþuri, Torentul Se-

cui – Luceafãrul Popânzãleºti, Avân-

tul Daneþi – Avântul Pieleºti, Avân-

tul Dobreºti – Energia Radomir, Uni-

rea Câmpeni – Atletico Zãnoaga,

Unirea Dioºti – Viitorul Sadova.

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. Drãgoteºti7

6. Pieleºti 24 12. Popânzãl.3

Unirea Dioºti este penalizatã cu 6

puncte.

Seria a IV-a – Etapa a 17-a
Duminicã, ora 11:00: Jiul Mihãi-

þa – Vulturul Cernãteºti, Voinþa Raz-
nic – Valea Fântânilor, Avântul Gher-
ceºti – Progresul Mischii, FC Schitu
– Energia Craiova. Viitorul Brãdeºti
– AS Scaeºti (orã nestabilitã). Viito-
rul Sfârcea ºi AS Greceºti stau.

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.

BUNDESLIGA – ETAPA A 30-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Schalke – Frankfurt.
Sâmbãtã: M’gladbach – Stuttgart, Hannover – Ham-

burg, Wolfsburg – Nurnberg, Freiburg – Braunschweig,
Mainz – Werder (toate 16:30), Bayern – Dortmund (19:30).

Duminicã: Leverkusen – Hertha (16:30), Hoffenheim –
Augsburg (18:30).

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

LIGUE 1 – ETAPA A 33-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Montpellier – Mar-

seille.
Sâmbãtã: Lille – Valenciennes (18:00), Ajaccio – Bor-

deaux, Evian TG – Bastia, Nice – Lorient, Rennes – Mo-
naco, Sochaux – Toulouse (toate 21:00).

Duminicã: Nantes – Guingamp (15:00), Reims – St.
Etienne (18:00), Lyon – Paris SG (22:00).

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

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 33-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Osasuna – Valladolid.
Sâmbãtã: Celta – Sociedad (17:00), Villarreal – Levante

(19:00), Granada – Barcelona (21:00), Real M. – Almeria
(23:00).

Duminicã: Betis – Sevilla (13:00), Valencia – Elche
(18:00), Getafe – Atl. Madrid (20:00), Espanyol – Rayo
(22:00).

Luni: Bilbao – Malaga (23:00).
1. Atl. Madrid 79 11. Malaga 38
2. Barcelona 78 12. Rayo 36
3. Real M. 76 13. Celta 36
4. Bilbao 59 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. Levante 40 19. Almeria 30
10. Espanyol 40 20. Betis 22

SERIA A – ETAPA A 33-A
Sâmbãtã: Sassuolo – Cagliari (19:00), Roma – Atalanta

(21:45).
Duminicã: Bologna – Parma (13:30), Livorno – Chie-

vo, Verona – Fiorentina, Torino – Genoa, Sampdoria –
Inter, Napoli – Lazio (toate 16:00), Milan – Catania (21:45).

Luni: Udinese – Juventus (21:45).
1. Juventus 84 11. Milan 45
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 34-A
Sâmbãtã: Crystal P. – Aston V., Fulham – Norwich,

Southampton – Cardiff, Stoke – Newcastle, Sunderland
– Everton, West Brom – Tottenham (toate 17:00).

Duminicã: Liverpool – Man. City (15:30), Swansea –
Chelsea (18:00).

Partidele Arsenal – West Ham ºi Man. United – Hull
vor fi reprogramate, deoarece Arsenal ºi Hull vor susþine
meciuri în semifinalele Cupei Angliei.

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. Tottenham 59 16. West B.* 32
7. Man. Utd 57 17. Norwich 32
8. Southampton 48 18. Fulham 27
9. Newcastle 46 19. Cardiff 26
10. Stoke 40 20. Sunderl.** 25
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

CUPA ANGLIEI – SEMIFINALE
Sâmbãtã, 19:00: Wigan (II) – Arsenal.
Duminicã, 18:00: Hull – Sheffield Utd (III).
În caz de egalitate, meciurile se rejoacã, oaspeþii de-

venind echipã gazdã.
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Josep Guardiola (foto dreapta) va da din
nou piept cu Real, echipa care i-a fost adversa-
rã timp de 4 sezoane în La Liga, pe când o pre-
gãtea pe Barcelona.

Conform tragerii la sorþi de ieri, de la Nyon,
prima semifinalã din acest sezon de UEFA
Champions League se va disputa între “galac-
ticii” lui Carlo Ancelotti (foto stânga) ºi ca-
mioana en-titre, Bayern Munchen. Celãlalt pen-
ultim act le va pune faþã în faþã pe Atletico
Madrid ºi pe Chelsea Londra, un duel magic
între reputaþii strategi Diego Simeone ºi Jose
Mourinho. Partidele se vor disputa în 22/23
aprilie turul ºi în 29/30 aprilie returul.

Nemþii, palmares pozitiv
în meciurile directe

Duelul Real Madrid – Bayern Munchen a
avut loc de 20 de ori pânã acum pe plan euro-
pean, iar bilanþul le este favorabil nemþilor: 11
victorii, douã remize, 7 înfrângeri. Bavarezii au
avantaj ºi în ceea ce priveºte golurile marcate:
33, faþã de 26 înscrise de madrileni.

Cât priveºte meciurile disputate în cea mai
tare competiþie continentalã, de 14 ori s-au în-
tâlnit pânã acum cele douã mari grupãri, Bay-
ern conducând ºi aici, 8-1-5 (golaveraj 23-18).
Toate înfruntãrile au fost consemnate din 2000
încoace, scorul în “duble” eliminatorii fiind de
3-3 (o datã s-au întâlnit în grupe).

Va fi a 5-a semifinalã europeanã (a 4-a în
Ligã), între Real ºi Bayern, ceea ce reprezintã
cel mai des duel întâlnit într-o astfel de fazã.
Tot Bayern e mai bunã! O singurã datã au reu-
ºit ibericii sã treacã mai departe, iar atunci au ºi
câºtigat trofeul UCL, ultimul din cele 9 pe care
le au palmares (cea mai galonatã echipã), în 2002.
Cel mai recent s-au întâlnit în urmã cu doi ani,
când germanii s-au impus cu 2-1 la Munchen
pentru a pierde apoi la Madrid cu acelaºi scor.
La loviturile de departajare, Bayern a câºtigat
cu 3-1.

Totodatã, prin “dubla” de la sfârºitul aces-
tei luni, duelul dintre Real ºi Bayern va deveni
un veritabil clasic al Ligii, devansând numãrul
de meciuri jucate între Barcelona ºi AC Milan
(15).

Real, numai adversari din Germania
în “eliminatorii”

Pe lângã Bayern, ºi ceilalþi oponenþi ai Re-
alului în fazele eliminatorii au fost din Germa-
nia. În optimile de finalã, vicecampionii Spa-

“ªocul” Real – Bayern ºi Atletico – Chelsea,“ªocul” Real – Bayern ºi Atletico – Chelsea,“ªocul” Real – Bayern ºi Atletico – Chelsea,“ªocul” Real – Bayern ºi Atletico – Chelsea,“ªocul” Real – Bayern ºi Atletico – Chelsea,
semifinalele Ligi i  Campionilorsemifinalele Ligi i  Campionilorsemifinalele Ligi i  Campionilorsemifinalele Ligi i  Campionilorsemifinalele Ligi i  Campionilor

“Bayern este o mare echipã. Deþine
calitate individualã, colectivã ºi a realizat

un sezon fantastic. Guardiola este unul
dintre cei mai buni antrenori din lume, are

multã experienþã. Vor fi douã partide
complicate atât pentru noi cât ºi pentru

Bayern. Nu este uºor sã joci împotriva lui
Real Madrid”,

Carlo Ancelotti – antrenor Real..

„Ne aºteptãm la meciuri apropiate, cu
ºanse jumãtate-jumãtate. Antrenorul nostru
va fi fericit, pentru cã Real este un
adversar pe care-l cunoaºte bine, din
Spania. Real are o echipã mare, care joacã
deschis, nu distruge jocul. Va fi un
adevãrat spectacol pentru fani”,

Karl-Heinz Rummenigge – preºedinte
Bayern.

niei au eliminat-o cu 9-2 la general pe Schalke
04 Gelsenkirchen: 6-1 în tur (d) ºi 3-1 în retur
(a). În sferturile de finalã, sorþii le-au scos-o în
cale pe Borussia Dortmund, cea care îi elima
din competiþie, în urmã cu un an, în semifinale.
În tur, pe teren propriu, madrilenii au câºtigat
cu 3-0, iar nemþii au învins cu 2-0 în manºa
secundã. În schimb, Bayern “a preferat” ad-
versari din Anglia: 2-0 (d) ºi 1-1 (a) cu Arsenal,
în “optimi”, ºi 1-1 (d) ºi 3-1 (a) cu Manchester
United, în “sferturi”.

“Galacticii” se simt bine în semifinale,
contra deþinãtoarei trofeului

În ultimele 3 ediþii de UCL în care gruparea
blanco a întâlnit deþinãtoarea trofeului, nu nu-
mai cã a eliminat-o, dar a ºi câ’tigat competiþia:
1998 (când a eliminat-o pe Dortmund), 2000
(când a eliminat-o pe Manchester United) ºi
2002 (când, aºa cum am notat deja anterior, a
eliminat-o chiar pe Bayern). 

Dacã Realul conduce în numãrul victoriilor
în competiþie, cu 9 titluri, Bayern se aflã pe lo-
curile 3-4, la egalitate cu Liverpool – 5. Pe doi
este Milan, cu 7 trofee. Finalmente, dacã va
trece de Real ºi ulterior va ºi câºtiga, Bayern va
deveni prima echipã din istoria competiþiei care
îºi apãrã trofeul.

Contrazic Atletico ºi Chelsea statistica?!
Deºi cei mai mulþi dintre specialiºti sunt de

pãrere cã Atletico ºi Chelsea vo oferi o “dublã
închisã”, ºi nu fãrã argumente, statistica nu este
de aceeaºi pãrãre când vine vorba de meciurile
directe dintre cele douã!

Chelsea (un trofeu, în 2012) ºi Atletico (sin-
gura dintre cele patru semifinaliste care n-a câº-
tigat competiþia) s-au mai întâlnit doar o datã în
UEFA Champions League/Cupa Campionilor
Europeni, în sezonul 2009/2010, în grupe, iar
londonezii au ieºit neînvinºi: 4-0 (a) ºi 2-2 (d).
În toate competiþiile europene, însã, balanþa este
echilibratã de a treia întâlnire dintre cele douã
echipe, cea din Supercupa Europei 2012, când
Atletico s-a impus cu 4-1, iar Radamel Falcao,
plecat între timp la AS Monaco, a înscris un
hat-trick. Aºadar, o medie de peste 4 goluri pe
meci. Interesant de vãzut ce va fi de aceastã
datã, în contextul în care de la ultima “directã”
la Chelsea a ajuns Mourinho, un tehnician re-
comandat de orice, numai de stilul ofensiv nu.
Stil neîmbrãþiºat, per ansamblu, ºi de omologul
sã de pe cealatã bancã, Diego Simeone.

Statistica întâlnirilor dintre cei doi an-
trenori îi este favorabilã lui Mourinho,
care a câºtigat trei din cele patru parti-
de jucate contra argentinianului. A pa-
tra s-a încheiat cu victoria lui „Cholo”
Simeone.

De-a lungul timpului, Atletico a ju-
cat de ºapte ori în „duble” eliminatorii
contra englezilor. A câºtigat cinci (Lei-
cester - de douã ori, Manchester Uni-
ted, Aston Villa, Bolton) ºi a pierdut douã
(Derby ºi Bolton).

Au avut loc 9 confruntãri între Jose
Mourinho ºi Atletico Madrid. Opt din-
tre ele au fost victorii ale portughezului
(pe vremea când o antrena pe Real), iar
una a fost înfrângere: 2-1 pentru Atleti-
co, în finala Cupei Regelui, din 2013.

Pentru a ajunge
sã se dueleze în se-
mifinale, Atletico a
trecut în fazele eli-
minatorii, în ordine de AC Milan, 1-0 (d) ºi 4-1
(a), ºi de Barcelona 1-1 (d) ºi 1-0 (a), iar Chelsea
de Galatasaray, 1-1 (d) ºi 2-0 (a), ºi de Paris SG,
1-3 (d) ºi 2-0 (a).

Courtois, undã verde de la UEFA
UEFA a declarat, ieri, dupã tragerea la sorþi,

cã portarul Thibaut Courtois va putea juca
împotriva lui Chelsea, formaþie care l-a împru-
mutat la Atletico, deºi exista o clauzã care pre-
vedea cã, în cazul unei confruntãri între cele
douã cluburi în competiþiile europene, Atleti-
co va trebui sã plãteascã suma de 3 milioane
de euro pentru fiecare meci în care-l va folosi
pe Courtois.

Forul continental a considerat clauza impu-
sã de londonezi “nulã” ºi a amenþinat cu sanc-
þiuni cluburile implicate, pentru o “violare a re-
gulamentului disciplinar” al UEFA.

„Integritatea competiþiei este un principiu
fundamental al UEFA. Atât Champions League,
cât ºi Regulamentul nostru Disciplinar conþin
dispoziþii clare cu privire la influenþarea partici-
pãrii jucãtorilor altei echipe la meci”, a explicat
forul european într-un comunicat postat pe
pagina sa oficialã.

„De aici se desprinde cã orice clauzã a unui
contract privat între douã cluburi care violeazã
aceastã condiþie este totalmente nulã, invalidã
ºi inaplicabilã din punct de vedere al UEFA”, a
mai semnalat instituþia europeanã, care ame-
ninþã cu sancþiuni: “Tentativa de a impune în-
deplinirea unei astfel de clauze presupune o
violare a Regulamentului Disciplinar al UEFA ’i
a Champions League ºi va fi sancþionatã în
consecinþã”.

Finala Ligii Campionilor din acest an se
va disputa la Lisabona, pe “Da Luz”, în 24
mai.

Calificate în urma unor evoluþii
senzaþionale, echipele spaniole Se-
villa ºi Valencia se vor bate pentru
un loc în marea finalã a EL de la
Torino (14 mai), conform tragerii la
sorþi de ieri. Cele douã nu s-au mai
întânit niciodatã în competiþiile eu-
ropene.

Sevilla a câºtigat deja Europa Lea-
gue, mai corect defuncta Cupa UEFA,
în 2006 ºi 2007, în timp ce Valencia s-
a impus la rându-i, însã numai o datã,
în 2004. În acest sezon, cele douã
echipe s-au întâlnit de douã ori în

Benfica – AZ Alkmaar 2-0  (în tur 1-0)

(Rodrigo 39, 71)

Juventus – Lyon 2-1 (în tur 1-0)

(Pirlo 4, Umtiti 68 aut. / Briand 18)

Valencia – Basel 5-0 prel. (în tur 0-3)

(Paco Alcacer 38, 70, 113, Vargas 42, Bernat 118)

Sevilla – FC Porto 4-1 (în tur 0-1)

(Rakitici 5 pen., Vitolo 26, Bacca 29, Gameiro 79 / Quaresma 90+2)

Rezultatele consemnate joi,
în returul “sferturilor”

O echipã din Spania, sigur la Torino!

Primera Division. În tur, Valencia a
câºtigat acasã cu 3-1, în timp ce în
returul de pe “Ramon Sanchez Piz-
juan” rezultatul a fost 0-0.

În cealaltã semifinalã, finalista
ediþiei trecute, Benfica, va primi re-
plica gazdei ultimului act, Juventus
Torino. Cele douã, care s-au califi-
cat cu victorii duble, contra lui Al-
kmaar ºi Lyon, nu s-au mai întânit în
Europa de 21 de ani, iar Juve a câº-
tigat acel meci, singura dintre cele
patru dispute în care ”bianconerii”
s-au impus. În succesul din 17 mar-

tie 1993, antrenorul lui Juve, Anto-
nio Conte, era pe teren pentru “Bã-
trâna Doamnã”.

Benfica nu a câºtigat niciodatã
trofeul, având în palmares douã fi-
nale, în timp ce Juventus s-a impus
de trei ori, în 1977, 1990 ºi 1993.

Atât Benfica cât ºi Juventus vin
din grupele Champions League. Cum
a fãcut-o ºi Chelsea sezonul trecut,
câºtigând finalmente competiþia.

Cele douã partide se vor disputa
în 24 aprilie (turul), respectiv 1 mai
(returul).

Finalistele Europa League se decid din duelurile
Sevilla – Valencia ºi Benfica – Juve
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CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 26 18 8 0 57-15 62
Astra 26 16 5 5 55-23 53
Petrolul 26 12 13 1 36-16 49
Dinamo 26 12 7 7 39-25 43
FC Vaslui 26 12 6 8 26-17 42
Pandurii 26 12 5 9 46-31 41
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 26 9 6 11 28-28 33
Ceahlăul 26 8 9 9 22-25 33
ACS Poli 26 8 6 12 21-30 30
Oţelul 26 8 4 14 29-43 28
Năvodari 26 7 7 12 22-42 28
„U” Cluj 26 7 6 13 22-39 27
FC Braşov 26 6 8 12 25-34 26
Viitorul 26 6 8 12 19-42 26
Corona 26 2 7 17 19-43 13

6

5

4

LIGA I

Etapa a XXVII-a
Meciurile Corona – ACS Poli şi Steaua – FC Vaslui s-au jucat aseară.
Astra – Concordia – sâmbătă, ora 16.30
Petrolul – Gaz Metan – sâmbătă, ora 19
Oţelul – CFR Cluj – duminică, ora 18.15
Ceahlăul – Dinamo – duminică, ora 20.45
„U” Cluj – FC Botoşani – luni, ora 18.30
Viitorul – FC Braşov – luni, ora 19
Pandurii – Săgeata – luni, ora 21

Cu excepţia primei partidei, pier-
dută cu ASA Tg. Mureş, Universi-
tatea Craiova a avut acasă în 2014
numai meciuri relaxate, fără vreo
importanţă pentru epilogul campio-
natului. Aşa va fi şi în după-amia-
za aceasta, cu ocazia ultimei etape
a sezonului regulat, în care al-al-
baştrii întâlnesc CS Mioveni, de la
ora 16, pe „Ion Oblemenco”. Gabi
Balint a anunţat deja că-şi va odihni
titularii pentru play-off-ul care va
începe chiar înainte de Paşte, iar
rezervele vor avea ocazia să apară
în prim-plan. În tur, golul lui Cu-
relea a adus cea de-a şaptea victo-
rie consecutivă a Craiovei, serie
încheiată o dată cu prima parte a
campionatului. Tot cu o reuşită a

După dezamăgirea provocată de
despărţirea de pivotul James Tyler,
conducerea echipei de baschet SCM
Craiova s-a revanşat şi a dat lovitu-

Echipa de baschet are un nou antrenor

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

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

Liga a II-a,
seria a II-a,
ultima, astăzi,
ora 11

CSU Craiova
– CS Mioveni – ora 16
(TVR 1)

FC Olt – FC Bihor
Minerul Motru

– CSM Rm. Vâlcea
Olimpia Satu Mare –

Gloria Bistriţa
Metalul Reşiţa

– UTA Arad 4-0 - s-a jucat
ieri

ASA Tg. Mureş – FCU
Craiova 3-0 – FCU s-a
retras din campionat în retur.

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

Selecţionerul Marcel Ţenter pregăreşte
Craiova de play-off

ră de marcă.  Astfel,  în
play-off, „Legiunea” îl va
avea pe banca tehnică pe
selecţionerul Marcel Ţen-
ter, după ce Milan Nisic a
fost destituit. Ţenter a an-
trenat-o în ultimele două
sezoane pe Gaz Metan Me-
diaş, echipă care a avut
anul acesta mari probleme
financiare şi nu a prins play-
off-ul. Cu Gaz Metan, an-
trenorul de 45 de ani a reu-
şit câştigarea Cupei Româ-
niei, anul trecut, dar şi două
calificări consecutive din
grupele Euroc hallenge.
Ţenter este ultimul antre-
nor care a reuşit să spargă
supremaţia Asesoftului,

câştigând titlul naţional în 2011 cu
Mobitelco Cluj. După numirea lui
Ţenter, la Craiova vor activa doi se-
lecţioneri, echipa de volei fiind pre-

gătită de Dan Pascu, antrenorul echi-
pei naţionale masculine.

„Conducerea secţiei de baschet din
cadrul SCM Craiova a reziliat astăzi,
vineri, 11 aprilie 2014, pe cale amia-
bilă, contractul cu antrenorul Milan
Nisic. Conducerea secţiei de baschet
îi mulţumeşte tehnicianului Milan Ni-
sic pentru activitatea desfăşurată la
S.C.M. Craiova, acesta atingând ob-
iectivul propus pentru echipa de bas-
chet masculin S.C.M. ”U” Craiova
 - calificarea în play-off-ul Ligii Naţi-
onale de Baschet Masculin. În mo-
mentul de faţă conducerea secţiei de
baschet se află în discuţii cu mai mulţi
tehnicieni pentru a asigura, cât mai
repede posibil, un înlocuitor pe ban-
ca tehnică a echipei de baschet mas-
culin SCM ”U” Craiova” se precizea-
ză în comunicatul SCM Craiova.
Marcel Ţenter a condus aseară pri-
mul antrenament la Craiova, în Sala
Polivalentă.

Ultimul „amical”
Universitatea Craiova încheie astăzi sezonul regulat,

cu un meci fără importanţă, cu CS Mioveni
golgheterului seriei a doua s-a im-
pus Ştiinţa şi la Vâlcea, etapa tre-
cută, ajungând astfel la o serie de
5 succese la rând, în care nici nu a
primit gol. Craiovenii trebuie să fie
atenţi doar să nu rişte vreo elimi-
nare, întrucât cartonaşele galbene
se vor reseta la finalul sezonului
regulat. O echipă probabil a Craio-
vei astăzi ar fi: Irimia – Kitanov-
ski, Tomic, Patriche, Velcovici –
Precup,  Ad.  Ionescu – Şerban,
Câju, Valskis - Ivan.

Antrenorul oaspeţilor,  Marius
Stoic a, spune că obiectivul echi-
pei sale în Bănie este să joac e un
fotbal frumos, nemaiexistând nici-
un fel de miză. „Mergem la cea
mai bună echipă din campionat şi

trebuie să-i respectăm. Atâta timp
cât sunt pe locul I,  înseamnă că
sunt cei mai buni. Au un lot valo-
ros,  cu juc ători c are au activat în
liga I şi c hiar în cupele europene.
Au ş i un antrenor pe măsură, de
asemenea şi un proiect frumos la
Craiova. Noi vom merge să jucăm
un fotbal frumos,  să facem o par-
tidă bună, pentru că vom înc erca
de la etapă a etapă să avem evolu-
ţii din ce în ce mai bune. Asta este
de fapt obiec tivul nostru în urmă-
toarele partide”, a spus Stoic a.
Acesta ar putea alinia echipa: S.
Ciuc ă – Cotiga, B. Stoica, Pasă-
re, C. Stan – A. Popa, Răuţă,  Bi-
ceanu, Galan – Ayza, Năstăsie. Un
meci mai important pentru Univer-

sitatea decât cel cu Mioveniul va
fi cel de la Satu Mare, unde gaz-
dele au nevoie de un egal pentru
a-şi păstra locul în play-off . Par-
tida este totuşi suspectă, întru-
cât gazdele nu ş i-au depus  dosa-
rul de lic enţă pentru Liga I . Dacă
sătmărenii rămân în Top 6, CSU
porneşte în play-off c u 20 de

puncte, iar dacă o va avea ca ad-
versară pe Gloria,  alb-albaş tr ii
încep ultima fază a competiţiei cu
doar 17 punc te. Datorită s iste-
mului impus pentru play-off, Glo-
ria ar  putea sări de pe un loc re-
trogradabil, de pe c are ar începe
play-out-ul, direct în lupta pen-
tru promovare.


