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La Rast, sărbătoarea de  Florii e ste,  cu
ade vărat,  una a re naşte rii, a întoarcerii la
viaţă.  În urmă cu opt ani,  ape le Dunării mă-
turau totul în cale a lor,  lăsând sute  de lo-
calnici fără case şi fără agoniseala de-o via-
ţă.  Oame nii au avut însă pute re a să o ia de
la capăt ş i,  câţiva ani mai târziu,  au hotă-
rât ca tocmai de  Florii să sărbătore ască ziua

comunei. Asta pe ntru a-şi aduce  aminte  de
necazul care  i-a lovit , dar mai ale s  pentru
ca toată lumea să înţeleagă că locurile  în
care s-au născut şi au trăit  atâtea ge ne ra-
ţii nu au dispărut sub puhoaiele de apă. Ieri,
într-o zi în care soare le  ş i-a făcut loc prin-
tre  nori,  localnicii şi-au făcut t imp să pe -
tre acă aşa cum ştiu mai bine: cu muzică
populară şi grătarele încinse.  A fost  o zi de -
ose bită şi prin faptul că Rastul s-a înfrăţit
cu localitatea italiană Castellamonte .
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Ambasadorul Marii Britanii la
Bucureºti, Martin Harris, aflat la fi-
nal de mandat, susþine cã rata de creº-
tere anualã a comerþului cu þara sa
este de 16%, cã unul dintre domenii-
le de interes al firmelor britanice este
cel IT, dar ºi cã în multe cazuri nu
sunt cunoscute oportunitãþile. „Eu
cred cã relaþiile comerciale sunt un
domeniu de dezvoltat în viitor. Fap-
tul este cã în mandatul meu a fost o
tendinþã foarte pozitivã ºi o ratã de
creºtere medie anualã în comerþ de
16%, care este semnificativ într-o
perioadã de recesiune. Dar eu sunt
convins cã putem sã încurajãm rela-
þiile comerciale între Marea Britanie
ºi România ºi cã, din pãcate, pânã
acum, oportunitãþile care existã aici
în România nu sunt atât de bine înþe-
lese în Marea Britanie”, a afirmat
Harris în emisiunea „Dupã 20 de ani”
difuzatã ieri de Pro TV. El a precizat
cã se referã la sectoarele din dome-
niul energiei, retail ºi IT. „În energie
avem multe firme britanice care sunt
active în acest domeniu. De fapt,
România ºi Marea Britanie au un do-
meniu de energie asemãnãtor. Noi
avem ºi gaz, offshore (n.r. - energie
eolianã) avem ºi nuclear, avem ºi o
posibilitate de gaze de ºist ºi noi am
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încheiat un parteneriat strategic în-
tre România ºi Marea Britanie în do-
meniul de energie. Sunt convins cã
putem încuraja companiile ºi investi-

torii în acest domeniu”, a declarat am-
basadorul. Care a mai subliniat fap-
tul cã în România existã un interes
important al investitorilor britanici

pentru domeniul IT, care este unul
„strategic ºi foarte impresionant”.
„Este un domeniu care s-a dezvoltat
foarte repede în aceºti patru ani ºi
unde avem multe firme britanice care
au angajat sute de persoane, în Iaºi,
în Cluj, în Bucureºti, fiindcã aici în
România este o forþã de muncã califi-
catã ºi de fapt România a devenit fa-
bricã pentru web-site-uri în Europa.
Firmele britanice sunt aici pentru a
face web-site-uri pentru bãnci, în City
of London, pentru cluburi de fotbal
în Premier League. Într-o piaþã unicã
digitalã, România are un avantaj foar-
te important. Sunt convins cã inves-
titorii britanici vor continua sã fie
implicaþi în acest domeniu”, a mai
spus Harris. Ambasadorul a menþio-
nat cã unul dintre avantajele pieþei
IT din România priveºte infrastruc-
tura virtualã, având una dintre cele
mai mari viteze de Internet din Euro-
pa. De asemenea, el a precizat cã este
o problemã legatã de posibilii noi in-
vestitori britanici în România în ceea
ce priveºte o percepþie greºitã asu-
pra oportunitãþilor din þarã, fapt pen-
tru care a fost încheiat un parteneriat
cu Camera de Comerþ româno-brita-
nicã pentru o serie de evenimente de
promovare la Londra.

EBA despre prezidenþiabilii
Predoiu, Ponta ºi Antonescu -
considerat „rãul cel mai mic”

Europarlamentarul Elena Bãsescu a
declarat sâmbãtã, într-un interviu acordat
Agerpres, cã îl preferã în turul al doilea al
alegerilor prezidenþiale, care vor avea loc
în toamnã, pe candidatul PNL, Crin Anto-
nescu, pe care îl considerã „rãul cel mai
mic”, spre deosebire de fostul ei coleg de
partid, prezidenþiabilul PDL Cãtãlin Pre-
doiu, despre care spune cã „are prune în
gurã ºi probleme de dicþie”. Despre Victor
Ponta, un posibil prezidenþiabil al PSD,
fiica preºedintelui Traian Bãsescu crede
cã este „un tânãr învechit în rele”. Elena
Bãsescu promite cã peste 10-15 ani se va
întoarce în Parlamentul European, dupã
ce în 2016 sperã sã ajungã pentru prima
datã în Parlamentul României, din partea
Partidului Miºcarea Popularã. În interviu,
mezina preºedintelui explicã ºi de ce a re-
nunþat în acest an la candidatura pentru
PE: pentru „a nu fi la limitã”, ca scor, atât
ea, cât ºi noul partid din care face parte.

Andronescu: Sunt convinsã
cã Ponta va fi candidatul PSD
ºi viitorul  preºedinte al României

Vicepreºedintele PSD Ecaterina An-
dronescu a declarat, sâmbãtã, într-o con-
ferinþã de presã la Peºtera, în judeþul Dâm-
boviþa, cã este convinsã cã Victor Ponta
va fi candidatul PSD la alegerile preziden-
þiale ºi cã va ajunge preºedinte al Româ-
niei. ‘”Sunt convinsã cã PSD va da urmã-
torul preºedinte al României. Discuþia va
avea loc dupã alegerile pentru Parlamen-
tul European ºi eu sunt convinsã cã dom-
nul Ponta va fi reprezentantul nostru, can-
didatul nostru ºi viitorul preºedinte al Ro-
mâniei’”, a spus Ecaterina Andronescu,
întrebatã dacã s-a discutat în partid de-
spre candidatura lui Ponta la prezidenþia-
le. Organizaþia PSD din judeþul Ialomiþa a
organizat în acest weekend, la Peºtera, un
stagiu de instruire în vederea alegerilor euro-
parlamentare, la care a fost prezentã ºi Ecate-
rina Andronescu, aflatã pe locul doi pe lista
de candidaþi a Alianþei PSD-PC-UNPR. Asociaþia naþionalã a asigurãtori-

lor (UNSAR) intenþioneazã sã reali-
zeze o bazã de date comunã pentru
verificarea istoricului daunelor auto-
vehiculelor asigurate prin intermediul
poliþelor facultative CASCO, proiect
care ar putea fi aprobat pânã la finele
acestui an. „La nivelul UNSAR exis-
tã aceastã iniþiativã ºi sperãm sã fie
aprobatã pânã la finele acestui an.
Prin intermediul unei aplicaþii IT, so-
cietãþile vor putea verifica istoricul
daunelor autovehiculelor. Baza de
date comunã va permite asigurãtori-
lor sã evite încheierea unei poliþe
CASCO în cazul unui autovehicul
grav avariat ºi pentru care s-a plãtit
deja o despãgubire, dar se încearcã
încheierea unei noi poliþe facultative
CASCO”, a declarat Mãdãlin Roºu,
responsabil al Secþiunii auto din ca-

Asigurãtorii vor avea o bazã de date comunã
pentru evitarea fraudelor pe segmentul CASCO

drul UNSAR, la un eveniment al aso-
ciaþiei desfãºurat la Sinaia. Practic,
a spus Roºu, epavele auto reintrã în
circulaþie prin diverse metode ºi ul-
terior se încearcã asigurarea aces-
tora în scopul obþinerii unor sume
necuvenite, respectiv prin înscena-
rea unei daune totale (incendiu, furt
sau accident). „Au fost cazuri în care
s-a reuºit, pentru aceeaºi serie de
ºasiu, sã fie plãtite despãgubiri pen-
tru daunã totalã de cãtre mai mulþi
asigurãtori într-un anumit interval de
timp. Vrem sã evitãm astfel de cazuri
prin intermediul acestei aplicaþii IT,
unul dintre efecte fiind reducerea
despãgubirilor plãtite ºi, implicit, re-
ducerea tarifelor de primã”, a spus
Roºu. El a estimat valoarea potenþi-
alelor fraude din domeniul auto la
circa 90 milioane de euro.

Distrugãtorul american Donald Cook va face
o escalã în portul Constanþa

Nava militarã USS Donald Cook va face o
escalã de patru zile în portul Constanþa, înce-
pând de astãzi. Distrugãtorul USS Donald Cook
se va afla în portul Constanþa pânã joi, 17 apri-
lie, timp în care marinarii militari români ºi ame-

ricani vor participa la activitãþi de instrui-
re, în apele teritoriale ale þãrii noastre, dar
ºi în apele internaþionale ale Mãrii Negre.
Pe parcursul vizitei la Constanþa, o dele-
gaþie condusã de comandantul navei ame-
ricane, cãpitan-comandorul Scott A. Jo-
nes, va fi primitã de comandantul Coman-

damentului Flotei, comandorul Tiberiu Liviu
Chodan, iar programul echipajului de pe USS
Donald Cook va cuprinde ºi vizite la Arhiepi-
scopia Tomisului, în Portul Militar Constanþa
ºi la Muzeul Marinei. Potrivit unui comunicat

al Statului Major al Forþelor Navale, vizita dis-
trugãtorului american la Constanþa are loc „în
conformitate cu Planul de activitãþi internaþio-
nale al Forþelor Navale Române pentru anul
2014”. Distrugãtorul USS Donald Cook ºi nava
militarã francezã Dupuy de Lôme se aflã în
Marea Neagrã în contextul tensiunilor dintre
Occident ºi Rusia din cauza crizei ucrainene.
„Este vorba de o misiune pentru oferirea de ga-
ranþii de securitate aliaþilor din cadrul NATO ºi
partenerilor de la Marea Neagrã”, a comunicat
Departamentul american al Apãrãrii.
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Rastul  este o comunã care a
avut un destin deosebit de  tra-
gic. Imaginile cu casele prãbuºin-
du-se în apele tulburi ale Dunã-
rii, sunt cutremurãtoare chiar ºi
atunci când sunt rulate în imagi-
nile de arhivã ale televiziunilor, dar
ele au fost trãite pe  viu ºi pãs-

trate în memorie pentru totodeau-
na de localnicii de aici. Au trecut
opt ani de la inundaþiile devasta-
toare ºi parcã nimic nu poate sã
ºteargã urmele dezastrului de
atunci. Primãvara, cu explozia ei
de flori, nu poate sã ascundã to-
tuºi rãnile adânci pe care apele
învolburate le-au lãsat aici. Ieri,
fiind o zi de mare sãrbãtoare, Flo-
riile cum le ºtiu toþi românii, oa-
menii ieºiserã pe la porþi ºi pri-
veau pe cer în aºteptarea unui
soare cald care sã le  încununeze
ziua. Pereþii fisuraþi ai caselor,
acoperiºurile ºubrede ºi pãierele
înclinate pe care le observi în
gospodãriile lor nu îi lasã sã uite

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU
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La Rast, sãrbãtoarea de Florii este, cu adevãrat, una a

renaºterii, a întoarcerii la viaþã. În urmã cu opt ani, apele
Dunãrii mãturau totul în calea lor, lãsând sute de localnici
fãrã case ºi fãrã agoniseala de-o viaþã. Oamenii au avut
însã puterea sã o ia de la capãt ºi, câþiva ani mai târziu,
au hotãrât ca tocmai de Florii sã sãrbãtoreascã ziua co-
munei. Asta pentru a-ºi aduce aminte de necazul care i-a
lovit, dar mai ales pentru ca toatã lumea sã înþeleagã cã
locurile în care s-au nãscut ºi au trãit atâtea generaþii nu
au dispãrut sub puhoaiele de apã. Ieri, într-o zi în care
soarele ºi-a fãcut loc printre nori, localnicii ºi-au fãcut timp
sã petreacã aºa cum ºtiu mai bine: cu muzicã popularã ºi
grãtarele încinse. A fost o zi deosebitã ºi prin faptul cã
Rastul s-a înfrãþit cu localitatea italianã Castellamonte.

ce s-a întâmplat într-o zi ca
aceasta, de Florii, dar în 2006.
Acum, totul pare cã ºi-a intrat în
normal. Aºa cum au pomenit din
bãtrâni, localnicii ºi-au prins în
garduri ºi la porþi fire de salcie
verde care sã-i protejeze de rele.
„Dupã ce am trecut prin încer-

carea cu inundaþiile de acum opt
ani,nimeni nu uitã sã-ºi punã sal-
cie la poartã sau în garduri. De
Florii este sãrbãtoare mare, mai
ales pentru noi, rãstenii, care am
fost la un pas sã fim ºterºi de pe
faþa pãmântului ”, spunea, ieri, cu
tristeþe un bãtrân, care se odih-
nea pe o bãncuþã de lemn, lipitã
de gard.

O zi de neuitat
Casele în Rastu Vechi erau ºi

înainte destul de afectate de tre-
cerea timpului însã, dupã ce apele
au fãcut prãpãd, puþine au rãmas
în picioare fãrã a fi afectate. A
fost nevoie atunci de construirea

de la zero a unei
noi localitãþi, satul
Rastu Nou. Imediat
dupã retragerea
apelor, mulþi local-
nici au decis cã nu
pot sã mai locuiascã în vechile
locuinþe ºi aveau nevoie de un cã-
min nou, ºi totul urgent. Atunci a
intervenit mâna salvatoare a pri-
marului Iulian Siliºteanu, care nu
a stat deloc pe gânduri când s-a
pus problema construirii unei noi
aºezãri. Nu era vorba de o sin-
gurã casã, ci de un sat întreg, cu
mii de tone de materiale de con-
strucþie, foarte multe echipe de
muncitori care trebuiau coordo-
nate. Toate acestea se ºtiau, dar
autoritãþile au pornit la lucru asu-
mându-ºi acest efort teribil. Cu
ajutorul fondurilor de la Guvern,
a sponsorilor într-un timp relativ
scurt pentru o astfel de construc-
þie, oamenii ºi-au putut lua în pri-
mire noile gospodãrii. Erau case
noi, compartimentate adecvat, cu
curte, grãdinã ºi ceea ce mai este
mai important, la un loc sigur,
mai departe, de Dunãre. În anii
care au urmat, satul a început sã
capete înfãþiºarea unei adevãrate
localitãþi. Tot primarul a fost cel
care, întocmai ca un pãrinte, a
avut grijã sã aloce bani sau sã cau-
te sume atunci când bugetul pro-
priu nu i-a mai permis pentru a
pune la punct ºi infrastructura de
care au nevoie oamenii.
Rastul s-a înfrãþit
cu italienii din
Castellamonte

Ieri, în mijlocul acestei noi aºe-
zãri, sãtenii s-au adunat pentru
a-ºi aminti cum au depãºit mo-
mentul inundaþiilor, dar ºi pentru
a se bucura de ceea ce au reuºit
sã realizeze în ultimul timp aici.
Primãvara a venit într-adevãr ºi
în satul lor iar acest lucru îl arã-
tau cel mai bine copacii tineri,
care înfloriserã în curþile oame-
nilor. Rastu Nou a fost primenit
pentru sãrbãtoare: bordurile au
fost proaspãt vopsite, steagurile
au fost aºezate la loc vizibil ºi
toate dãdeau un aer festiv. De di-
mineaþã a avut loc în cadrul unei
ceremonii speciale, comuna Rast
s-a înfrãþit cu localitatea italianã
Castellamonte din regiunea Pie-
mont. „De dimineaþã am început
prin ºedinþa de înfrãþire cu loca-

litatea italianã Castellamonte din
regiunea Piemont. Au fost pre-
zenþi reprezentanþi ai localitaãþi
dar ºi ai ambasadei Italiei. Rela-
þia cu ei este mai veche. În 2006,
la inundaþii, au fost printre pri-
mii, dupã autoritãþi, care ne-au
ajutat cu tot cea au putut la mo-
mentul respectiv. Ne-au adus
corturi, filtre de apã. Acum am
hotãrât sã ne înfrãþim. Vrem sã
dezvoltãm niºte relaþii de coope-
rare. Ei au mai fost pe la noi, de
atunci. Iar noi am fost în Italia.
Relaþiile noastre au fost foarte
bune ºi ne vom ajuta reciproc ori
de câte ori va fi nevoie”, a decla-
rat primarul comunei Rast, Iulian

Siliºteanu, care ºi-a întâmpinat
aºa cum se cuvine oaspeþii. În
semn de preþuire pentru „fraþii”
italieni, o stradã din Rast a fost
botezatã, tot ieri, cu numele lo-
calitãþii Castellamonte.
Un spectacol
folcloric pe cinste

Nimic din lacrimile amare ºi
îngrijorarea care le brãzda chi-
purile în urmã cu mulþi ani, tot
în ziua de Florii. Ieri, toatã ziua,
oamenii au fost bucuroºi cã au
trecut peste nenorocirea care s-
a abãtut peste ei în 2006. Bãtrâ-
nii au mers de dimineaþã la bise-
ricã pentru a se închina la icoane
ºi sã spunã o rugãciune pentru
mulþumire ºi ajutor, iar cei mai

tineri s-au ocupat de celelalte
pregãtiri. Primarul Iulian Siliºtea-
nu nu s-a lãsat nici el mai pre-
jos. A fost un moment în care
toþi trebuiau sã se bucure ºi sã
ciocneascã un pahar de vin în
numele vieþii, aºa se face cã fie-
care localnic a primit vinul roºu
ºi cozonacul tradiþional. Dupã-
amiaza, pe scena din Rastu Nou
s-a încins un spectacol pe cin-
ste. Cum altfel decât cu muzicã
bunã. Îndrãgitul ansamblu cra-
iovean „Maria Tãnase” a fost
acolo ºi a întreþinut atmosfera
încât la un moment toþi cei pre-
zenþi s-au prins în hore. Printre
invitaþi s-au numãrat ºi interpreþi

cunoscuþi, precum Petricã Mâþu
Stoian, Aurel Moldoveanu, dar ºi
formaþiile de dansuri „Dunãrea”-
din Rast ºi „Bobocica”-din Bãi-
leºti. Seara s-a încheiat cu un
foc de artificii. „Ce e mai fru-
mos decât floarea ºi primãvara?!
Noi sãrbãtorim ziua comunei de
Florii, ziua în care Iisus intrã în
Ierusalim. La noi salcia semnifi-
cã sãnãtate. Este ºi ziua în care
am renãscut dupã inundaþiile din
2006. Am renãscut ca pasãrea
Pheonix. Unde s-a mai pomenit
sã fim ºterºi de pe hartã ºi sã
rãsãrim ca florile din pãmânt...”,
a mãrturisit cu emoþie în glas
primarul Iulian Siliºteanu, legat
pentru totdeauna de acest nou
început al aºezãrii Rast.

Rastul, în sãrbãtoare!
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Reamintim cã gruparea for-
matã din Jianu Aurel Eugen zis
“Gorila” sau “Relu”, Muchie
Marinel zis “Spirache”, Florea
Iancu Ovidiu, Cotoc Viorel, Po-
pescu Adrian zis “Schilaci”, fiul
fostului director sportiv de la FC
Braºov, actual impresar de fot-
bal, Marcel Popescu, Teodor
Sorin, zis “Periuþã”, Tiron Lau-
renþiu Mirel, Baicu Cristian, Co-
jocaru Eugen, Gora Edouard
Gabriel ºi Anghel Cristian Ionuþ
a fost destructuratã în urma unei
acþiuni de amploare desfãºurate
la sfârºitul lui august 2011, de
poliþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu procuro-
rii DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova.

Pe 30 august 2011, oamenii
legii au efectuat 35 de perchezi-
þii domiciliare, dintre care 20 în
Craiova, cinci în Bucureºti, pa-
tru în Galaþi, trei în Constanþa,
la Mangalia, una în Sãcele, una
în Timiºoara ºi încã una în Fe-
teºti, la locuinþele unor persoa-

„Schilaci”, fiul impresarului Marcel Popescu,„Schilaci”, fiul impresarului Marcel Popescu,„Schilaci”, fiul impresarului Marcel Popescu,„Schilaci”, fiul impresarului Marcel Popescu,„Schilaci”, fiul impresarului Marcel Popescu,
condamnatcondamnatcondamnatcondamnatcondamnat     definitiv pentru carduridefinitiv pentru carduridefinitiv pentru carduridefinitiv pentru carduridefinitiv pentru carduri

ne suspectate cã ar desfãºura
activitãþi de tip skimming. Pro-
curorii DIICOT precizau la mo-
mentul respectiv cã acþiunea viza
destructurarea a douã grupuri
infracþionale, ambele coordona-
te de craioveni ºi formate în
mare parte din craioveni, care
produceau sau cumpãrau de la
alþii aparaturã de skimming fo-
lositã ulterior pe teritoriul Italiei
– unde vizau în special magazi-
nele prin amplasarea pe POS-uri
–, dar ºi în Olanda, Franþa sau
Spania, pentru a copia fraudu-
los datele de identificare a mij-
loacelor de platã electronice uti-
lizate de rezidenþi/nerezidenþi la
diferite terminale ATM/POS.

“Datele obþinute sunt folosite
pentru producerea unor mijloa-
ce de platã electronicã false, cu
ajutorul cãrora sunt extrase mari
sume de bani din conturile titu-
larilor, activitãþi ce se desfãºoa-
rã de regulã în Columbia, Repu-
blica Dominicanã, SUA sau Me-
xic. O parte din banii astfel ob-
þinuþi în strãinãtate este trimisã

în þarã prin intermediul servicii-
lor de transfer internaþional de
bani, pe numele altor persoane,
sau prin curieri. De asemenea,
s-a constatat cã membrii aces-
tui grup infracþional organizat
obiºnuiesc sã investeascã aces-
te sume în metale ºi/sau pietre
preþioase, automobile de lux ori
alte bunuri mobile de valoare, în
scopul de a le ascunde originea
ilicitã, pe care le transferã apoi
în România, unde sunt vândute
sub preþul de achiziþie”, dupã
cum menþionau procurorii cra-
ioveni ai DIICOT, într-un comu-
nicat dat publicitãþii la momen-
tul respectiv.

Pedepse pânã la 5 ani ºi 6
luni închisoare la Tribunal
Au fost formate douã dosare

separate, primul grup, în care au
fost trimise în judecatã 10 per-
soane, coordonat de Cosmin Ca-
men zis „Lale” – procesul în
acest caz fiind acum la recurs,
în timp ce al doilea grup, din
care face parte ºi „Schilaci”, a
fost trimis în judecatã în februa-
rie 2012, pentru constituire a
unui grup infracþional organizat,
spãlare a banilor ºi infracþiuni
sãvârºite prin intermediul siste-
melor ºi reþelelor informatice sau
de comunicaþii.

Pe 13 iulie 2012, judecãtorii
de la Tribunalul Dolj au pronun-
þat soluþia în dosar. Astfel, Flo-
rea Iancu Ovidiu a fost condam-
nat la 5 ani ºi 6 luni închisoare
ºi s-a confiscat de la el suma de
8.006 dolari; Baicu Cristian a
primit 5 ani de închisoare, de la
el fi ind confiscatã suma de
19.989 dolari; Cotoc Viorel a
primit 3 ani de închisoare cu
suspendare pe un termen de în-
cercare de 8 ani ºi s-a dispus
confiscarea sumei de 14.069 de
dolari de la el; Muchie Marinel a

primit 3 ani cu suspendare pe
durata unui termen de încercare
de 8 ani instanþa dispunând con-
fiscarea de la inculpat a sumei
de 5.005 de dolari, patru ceasuri
de mânã marca GUESS, 6 cea-
suri de mânã marca Dolce&Ga-
bana ºi un ceas de mânã marca
Versace. În plus, s-a menþinut
mãsura sechestrului asigurãtor
dispusã asupra autovehiculului
Porche Cayenne ºi a sumei de

6.750 lei ridicate la percheziþie
de la domiciliul acestuia. Adrian
Popescu a primit 3 ani cu sus-
pendare tot pe perioada unui ter-
men de încercare de 8 ani ºi i s-
a confiscat, în baza deciziei in-
stanþei, suma de 27.909 de do-
lari, menþinându-se sechestrul
asigurãtor asupra sumei de
17.000 lei, ridicatã la perchezi-
þia de anul trecut; Teodor Sorin
a primit tot 3 ani cu suspendare
ºi i s-au confiscat 2.873 dolari;
Jianu Aurel Eugen a primit tot 3
ani cu suspendare ºi i s-a con-
fiscat suma de 13.142 dolari,

plus cã s-a menþinut sechestrul
dispus de procurori asupra su-
mei de 10.000 lei; Anghel Cris-
tian Ionuþ a scãpat cel mai ief-
tin, cu 2 ani de închisoare cu
suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 4 ani; Ti-
ron Laurenþiu Mirel a primit 4 ani
ºi 6 luni de  închisoare plus con-
fiscarea sumei de 49.283 dolari; 
Gora Edouard Gabriel a primit 4
ani de închisoare ºi s-a menþi-
nut sechestrul pe aparatura gã-
sitã în locuinþa sa; Cojocaru Eu-
gen a fost condamnat la 4 ani ºi
6 luni de închisoare, instanþa dis-
punând ºi confiscarea de la in-
culpat a sumei de 75.610 dolari.
Judecãtorii i-au achitat pe ma-
joritatea inculpaþilor pentru sãvâr-
ºirea infracþiunilor de spãlare de
bani, falsificare a instrumentelor de
platã în formã continuatã ºi pentru
punere în circulaþie a instrumente-
lor de platã falsificate, iar cei ºase
inculpaþi condamnaþi la pedepse cu
suspendare au fost eliberaþi din pe-
nitenciar, faþã de ceilalþi fiind men-
þinut arestul preventiv pânã pe 18
septembrie 2013, când au fost puºi
în libertate.

Pedepse mai mici la apel
Atât procurorii DIICOT – Ser-

viciul Teritorial Craiova cât ºi in-
culpaþii au declarat apel, care a
fost soluþionat vineri, 11 aprilie
a.c., de Curtea de Apel Craiova.
Instanþa a respins apelurile incul-
paþilor care au primit pedepse cu
suspendare, dar le-au admis pe

cele ale celor cinci condamnaþi
la pedepse cu executare. Ast-
fel, a fost desfiinþatã, în parte,
hotãrârea atacatã sub aspectul
laturii penale, Florea Iancu Ovi-
diu ºi Cristian Baicu fiind con-
damnaþi la câte 4 ani închisoa-
re, în timp ce Gora Edouard
Gabriel, Tiron Laurenþiu Mirel
ºi Cojocaru Eugen au primit
câte 3 ani închisoare cu exe-
cutare. Sentinþa este definitivã,
astfel cã poliþiºtii trebuie sã-i
ridice pe cei cinci condamnaþi
ºi sã-i dupã la penitenciar pen-
tru ispãºirea pedepselor.

Magistraþii Curþii de Apel Craiova
au pronunþat, vineri, sentinþa defini-
tivã în cazul grupãrii de carderi cra-
ioveni din care fãcea parte ºi Adrian
Popescu zis „Schilaci”, fiul impresa-
rului de fotbal Marcel Popescu. Nu
mai puþin de 11 persoane au fost tri-
mise în judecatã în acest dosar, pen-
tru fraude informatice, ºase dintre in-
culpaþi, între care ºi Schilaci, primind
pedepse cu suspendare, în timp ce
cinci dintre ei au primit între 3 ºi 4 ani
de închisoare cu executare, conform
deciziei Curþii de Apel Craiova, care
le-a mai scãzut din pedepsele pri-
mite pe fond, la Tribunalul Dolj. În
plus, instanþa a decis confiscarea
de la inculpaþi a peste 150.000 de do-
lari, bani proveniþi din activitatea in-
fracþionalã. Poliþiºtii urmeazã sã-i
caute pe cei cinci inculpaþi condam-
naþi la pedepse cu executare ºi sã-i
introducã în arest, apoi în peniten-
ciar pentru ispãºirea pedepselor.

Alþi 10 inculpaþi condamnaþi în acelaºi dosar

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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N-a existat în ultimii ani con-
curs internaţional de anvergură la
care vinurile „Domeniul Coroa-
nei” Segarcea să nu fie medalia-
te. Pentru originalitatea calităţilor
organoleptice, buchetul plăcut prin
maturare, personalitatea lor distinc-
tă. Zilele trecute (4-5 aprilie a.c.),
la cel mai vechi şi mai mare con-
curs internaţional de vinuri, „Chal-
lenge International du vin”, de la
Bourg (Bordeaux - Franţa), într-o
companie realmente selectă (500
de vinuri provenind din 38 de ţări,
degustate de 800 de profesionişti
şi consumatori amatori), medalia
de aur a revenit „Tămâioasei
Rose” (2012), medalia de argint
soiului „Rose” (2012), iar medalia
de bronz soiului „Cabernet Sauvig-
non Prestige” (2011). La cea de-a
XVII-a ediţie a concursului „Vina-
lies Internationales” – organizat
anual de Asociaţia Oenologilor din

MIRCEA CANŢĂR

Vinurile „Domeniul Coroanei”
Segarcea – patrimoniu al Doljului!

Franţa – „Domeniul Coroanei” a
obţinut o medalie de aur pentru
„Marselan” (2009) – Colecţia Prin-
cipesa Margareta – şi câte o me-
dalie de argint pentru „Chardon-
nay” (2013) şi „Cabernet Sauvig-
non” (2011). O sută de degustă-
tori din toate colţurile lumii şi-au
dat verdictul pe aproximativ 3.500
de probe. Concursul este apreciat
pentru acurateţea evaluărilor, pri-
mind în acest sens încă din 2010
certificarea de calitate ISO 9001.
La a VIII-a ediţie a Concursului
Internaţional Femmes et Vins
du Monde, de la Monaco (din
luna martie a.c .) , „Tămâioasa
Rose” (2012) s-a clasat pe locul al
treilea din cele nouă vinuri distinse
cu Nova de Diamant. Alături de
„Tămâioasa Rose” au mai primit
recunoaştere „Marselan” (2009, i
s-a dat Nova de Argint), precum
şi patru vinuri din gama „Presti-

ge” – „Sauvignon Blanc” (2013),
„Cabernet Sauvignon” (2011),
„Rose” (2012) şi „Tămâioasă Ro-
mânească” (2013) – medaliate cu
Nova de Bronz. Sigur că s-a mai
scris despre virtuţile vinurilor îm-
buteliate sub sigla „Domeniul Co-
roanei”, sigur că au deja prestigiu
consolidat, încât medalierea în se-
lecte competiţii internaţionale pare
un fapt de rutină. Fiindcă premie-
rea se repetă de la an la an. Spu-
nea într-o împrejurare marele oe-
nolog de talie europeană Ştefan C.
Teodorescu, multă vreme cadru
didactic la Facultatea de Horticul-
tură din Craiova, când participa-
rea la astfel de concursuri interna-
ţionale era „accidentală”, că vinu-
rile din această parte a ţării – şi avea
în vedere zonele Segarcea, Opri-
şor, Golu Drâncii, Galicea Mare, -
„bat” prin personalitatea lor vinu-
rile franţuzeşti, deşi Franţa îşi aro-

gă întâietatea pe continent. Multe
s-au schimbat în anii din urmă în
tehnologia specifică a vinificaţiei,
dar şi în privinţa îmbutelierii vinu-
rilor de calitate, mai ales a celor ce
au dreptul să poarte şi o denumire
de origine. Dar decisivă a rămas
calitatea materiei prime – strugurii
– care tezaurizează potenţialul de
virtute al vinurilor viitoare. Şi de la
restructurarea întregului areal vi-
ticol Segarc ea a pornit şi Mihai
Anghel, patronul „Domeniul Co-
roanei”, în „revoluţia” săvârşită, de
fapt un amplu proces de emanci-
pare, înţelegând prin asta o depli-
nă racordare la exigenţele momen-
tului. Recent, Senatul Franţei a re-
cunoscut, după ce Adunarea Naţi-
onală făcuse acelaşi lucru, că vi-
nul „face parte din patrimoniul ţă-
rii”, şi asta printr-o lege. „Vinul
exprimă un patrimoniu viu, face
parte din patrimoniul cultural, li-

terar, dar şi gastronomic, peisager,
arhitectural, economic, social cu
sutele sale de angajaţi”. S-a mai
menţionat în alocuţiunile unor se-
natori că truda viticultorilor fran-
cezi şi-a pus amprenta profundă
asupra acestui patrimoniu, regăsit
în numeroase regiuni. La rândul
său, ministrul francez al Agricultu-
rii, Stephane Le Foll, a susţinut că
patrimoniul gastronomic cuprinde
şi sortimentele de brânză Camem-
bert şi Calvados. Inspirându-ne
dintr-o astfel de atitudine, deloc
excentrică, putem acredita fără tea-
mă de exagerare că vinurile „Do-
meniul Coroanei” Segarcea ar tre-
bui omagiate ca făcând parte din
patrimoniul Doljului. Fiindcă, din-
colo de toate, au valoarea unei ve-
ritabile cărţi de vizită a acestei zone
geografice a ţării, simbolizând nu
atât perenitatea unei îndeletniciri, cât
mai ales amplitudinea unei vocaţii.

Potrivit directorului C. N. “Şte-
fan Velovan”, Ionuţ Pătularu, spec-
tacolul desfăşurat vineri, 11 aprilie
a.c., în sala de festivităţi a unităţii
de învăţământ, este parte a proiec-
tului “Cunoaşterea şi asimilarea jo-
curilor populare din regiunea Olte-
nia”, prin intermediul cărora se
doreşte promovarea culturii şi folc-
lorului autentic

«C. N. Pedagogic “Ştefan Ve-
lovan” a organizat un spectacol în
cadrul proiectului de parteneriat
intitulat “Cunoaş terea ş i asimila-
rea jocurilor  populare din regiu-

C. N. “Ştefan Velovan”
promovează tradiţiile olteneşti

Elevii Colegiului Naţional Pedago-
gic “Ştefan Velovan” au încheiat săp-
tămâna “Şcoala altfel” cu un specta-

col de muzică şi tradiţii româneşti la
care au participat şi colegii lor de la mai
multe şcoli din Craiova şi din judeţ.

nea Oltenia”, desfăşurat în săptă-
mâna “Şcoala altfel”. Am invitat
şapte ansambluri folc loric e din
judeţ,  precum şi din Craiova să ne
fie alături la acest eveniment. Este
vorba de: Ansamblul Folc loric
“Muguraşul” din Calopăr, Ansam-
blul Folcloric din Scăieşti, Ansam-
blul Folcloric “Doruleţu” din Giur-
giţa, Ansamblul Folcloric al C. N.
“Carol I”, trupa de dans a Liceu-
lui CFR, trupa de dans “Flash
Danc e” şi Ansamblul Folcloric al
C. N. “Ştefan Velovan”. Prin in-
termediul acestei acţiuni dorim să

promovăm cultura, educaţia şi
folc lorul autentic.  Este un fi-
lon filon de tradiţie româneas-
că la care trebuie să luăm amin-
te şi încercăm astfel să promo-
văm şi să formăm tinerii. Pro-
fesorul coregraf Filip Bitolea-
nu a reuşit în aces t an şc olar
să formeze o trupă de dans ş i un
Ansamblu Folc loric în liceul nos-
tru. Este bine să-i educăm în acest
sprit pe copii, să le explicăm ce
înseamnă folclorul. Este un act de
iniţiere pentru că noi posedăm un
tezaur de sacralitate în ceea ce pri-

veşte folclorul, sunt nişte coduri
pe care doar cei iniţiaţi le cunosc
în detaliu şi pot cumva să le trans-
mită şi celor care vor să fie iniţiaţi,
iar copiii sunt bineveniţi. Ne pro-
punem ca anul viitor să invităm
ansambluri din toată regiunea Ol-

teniei la acest spectacol care cu
siguranţă va deveni o tradiţie pen-
tru şcoala noastră», a spus Ionuţ
Pătularu, directorul Colegiului Na-
ţional Pedagogic “Ştefan Velovan”
din Craiova.

ALINA DRĂGHICI

După terminarea programulu i din săptămâna
“Şcoala altfel”, elevii şi preşcolarii au intrat în vacaţa
de primăvară, potrivit calendarului anului şclar 2013-
2014 aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Astfel, aceştia vor fi în vacanţă în perioada 12 -
22 aprilie, urmând să se întoarcă la cursuri miercuri,
23 aprilie. Tezele din semestrul al doilea se vor sus-
ţine până la data de 23 mai. Vacanţa de vară va înce-

Elevii şi preşcolarii au intrat în vacanţa de primăvarăOFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacă ţin postul Paştelui? Păi
eu, Popescule, sunt numai în post
de când m-am pensionat.

pe sâmbătă, 21 iunie, şi se va încheia
duminică, 14 septembrie. „În zilele libere
prevăzute de lege nu se organizează cur-
suri. Unităţile de învăţământ şi inspec-
toratele şcolare vor marca prin manifes-
tări specifice data de 5 iunie - Ziua învă-
ţătorului, conform planificărilor existen-
te la nivelul fiecărei unităţi de învăţă-
mânt preuniversitar“, precizează MEN.
Semestrul al II-lea se va încheia vineri,
20 iunie. Vacanţa de vară începe sâmbă-
tă, 21 iunie. Tezele din semestrul al II-lea
al anului şcolar 2013 - 2014 se susţin, de
regulă, până la data de 23 mai. Examene-
le Evaluării Naţionale 2014 pentru elevii

clasei a VIII-a vor începe în 23 iunie. Ordinul privind
organizarea evaluării naţionale pentru absolvenţii
clasei a VIII-a în anul şcolar 2013 - 2014 prevede că
examenele vor începe cu proba scrisă la Limba si
literatura română, iar pe 1 iulie vor fi afişate rezulta-
tele finale. Examenul va fi supravegheat video şi în
2014, iar camerele vor fi instalate şi în sălile în care
se descarcă subiectele, precum şi în sălile în care se

evaluează lucrările scrise.
Evaluare şi la clasele mici

Potrivit MEN, în anul şcolar în curs, aceste eva-
luări se vor desfăşura în două sesiuni, în perioada 6
- 29 mai, după cum urmează: prima sesiune, în pe-
rioada 6 - 15 mai, iar a doua sesiune, în perioada 20
- 29 mai. Prima sesiune de evaluări va avea următo-
rul calendar: clasa a II-a (6 mai - Limba română -
scris şi citit, 7 mai - Limba maternă - scris şi citit, 8
mai - Matematică), clasa a IV-a (13 mai - Limba româ-
nă - Limba maternă, 14 mai -Matematică), clasa a VI-
a (14 mai - Limbă şi comunicare, 15 mai - Matematică
şi Ştiinţe). MEN precizează că sesiunea a doua de
evaluări este destinată elevilor care au absentat din
motive întemeiate la prima sesiune. Sesiunea a doua
va avea următorul calendar: clasa a II-a (20 mai -
Limba română - scris şi citit, 21 mai - Limba maternă
- scris şi citit, 22 mai - Matematică), clasa a VI-a (27
mai - Limbă şi comunicare, 28 mai - Matematică şi
Ştiinţe), clasa a IV-a (28 mai - Limba română - Limba
maternă, 29 mai - Matematică).

ALINA DRĂGHICI
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Ediþia din acest an a venit cu o
întrebare provocatoare pentru fe-
meile avocat: este avocatura o pa-
siune sau o afacere? Într-un ca-
dru destins, creat ºi prin cãldura
sufleteascã a gazdelor evenimen-
tului, prof. univ. dr. Bianca Pre-
descu ºi avocat Dana Babov, fie-
care dintre reprezentantele acestei
nobile profesii a încercat, dupã
propriile cãutãri, sã ofere cel mai
sincer rãspuns cu pu-
tinþã. Eleganþa discretã
a doamnelor avocat din
Baroul Dolj s-a com-
pletat, rând pe rând, cu
unele mici inflexiuni ale
vocilor, cu replici spi-
rituale, cu mãrturisiri de
suflet, cu vorbe de o
spontaneitate seducã-
toare, toate acestea pu-
nându-le în valoare per-
sonalitatea doamnelor
avocat.

Avocatul
Bianca
Predescu,
un profesionist
desãvârºit

Provenind dintr-o familie de
avocaþi strãluciþi ai Craiovei, prof.
univ. dr. Bianca Predescu ºi-a des-
chis sufletul în faþa colegelor ºi a
vorbit despre efortul pe care a tre-
buit sã-l depunã personal pentru a
ajunge sã practice aceastã profe-
sie la un nivel cât mai înalt. ”Am
muncit foarte mult în trecut, au
fost multe seri în care ajungeam,
la birou, albã ca varul dupã orele
de la facultate. De multe ori, stã-

Un eveniment cu totul ºi cu totul
aparte a avut loc, sâmbãtã, la hote-
lul Europeca. Simpozionul dedicat
femeilor avocat din Baroul Dolj,
aflat la cea de-a treia ediþie, a reu-
nit personalitãþi din lumea justiþiei,
prezenþe distinse ºi spirituale, dar
ºi artiºti cunoscuþi, profesori univer-
sitari, doctori ºi oameni de presã.

tea Mihaela (n.r. tânãrul avocat
Mihaela Mihai) alãturi de mine ca
sã îmi revin pentru cã simþeam
foarte rãu. Dar am depus acest
efort pentru a mã simþi bine cu
mine însãmi. Am alãturi de mine
însã exemple mult mai puternice
de dãruire ºi de luptã, cum este
Dana (n.r.- avocat Dana Babov),
sunt ºi alte colege care nu au pu-
tut sã vinã astãzi. Mã întreb ºi azi

ce ar trebui sã fac în continuare ºi
am gãsit un singur rãspuns: sã îmi
fac datoria cu dãruire alãturi de
dumneavoastrã”.

„Am continuat
sã lupt
de fiecare datã”

Personalitatea avocatului Bian-
ca Predescu este, pe drept cuvânt,
una de o mare complexitate, care
atinge mai multe laturi. Pe lângã
avocaturã, ea este ºi un excelent
profesor universitar la Facultatea
de Drept „Nicolae Titulescu” din

Craiova – aici fiind consideratã
unul dintre cei mai exigenþi forma-
tori, dar ºi profesorul cu cele mai
bune rezultate la concursurile eu-
ropene pe teme juridice. Altruismul
nobil se face remarcat ºi în viaþa
publicã, Bianca Predescu fiind unul
dintre consilierii municipali cei mai
dedicaþi problemelor cetãþeneºti.
Avocatura rãmâne însã cea care îi
oferã cele mai mari satisfacþii. „Ac-
tivând în trei pãrþi, ca avocat la
Barou, la facultate ºi în politicã, am
înþeles ºi am observat cã singurul
câmp deschis este avocatura ºi
Baroul Dolj. Celelalte domenii sunt
ca niºte închisori, în care numai
gardienii au dreptate. Asta e viaþa.
Dar am continuat sã lupt de fieca-
re datã. Este singura structurã unde

ideile oricãrui mem-
bru, avocat sunt lua-
te în considerate, în
care iniþiativa, dacã
este susþinutã de fap-
te, este lãudatã, unde
sufletul poþi sã þi-l
deschizi. Este struc-
tura în care te simþi
bine cu adevãrat”.

Niciodatã
nu vor
renunþa
la profesia
lor

Avocatul Dana Babov a mãr-
turisit cã avocatura a fascinat-o
printr-un detaliu estetic, în urmã
cu 40 de ani, iar de atunci nu s-a
mai despãrþit de aceastã profesie.
„Motivaþia care m-a determinat pe
mine, în urmã cu 40 de ani, sã
aleg aceastã profesie a fost roba.
Am vãzut niºte fotografii de epo-
cã ºi mi-a plãcut foarte mult roba
ºi, din clasa a patra, am mers pe
ideea de a da la Drept”. Avocatul
Dana Babov a uitat puþin argu-
mentele din arta avocãþeascã ºi a
recitat pentru colege din opera
marelui Mihai Eminescu.

Narcisa Ciobanu este o tânãrã
avocatã care ºi-a dorit, iniþial, o
carierã care sã îi punã în valoare
pasiunea pentru scris. A ajuns însã
în Baroul Dolj deoarece a simþit
cã doreºte mai mult sã se punã în
slujba oamenilor, apãrându-i. „Am
ales sã fac avocaturã, o altã pasi-
une pe care am încercat sã o va-
lorific ºi am transformat-o într-o
profesie, apoi, într-o afacere. Pen-
tru cã, pânã la urmã, este ºi un
business, fiind nevoiþi sã trãim de
pe urma muncii pe care noi o
prestãm. Nu mi-am pus proble-
ma sã renunþ la profesia mea ºi
nu cred cã o sã mã batã gândul
vreodatã”, a mãrturisit avocatul
Narcisa Ciobanu, cu maximã con-
vingere.

Rodica
Popescu,
decanul
de vârstã a
femeilor
avocat din
Baroul Dolj

Rodica Popescu
este decanul de vârstã
a femeilor din Baroul
Dolj. ªi-a început ca-
riera dupã o activitate
de 15 ani la Electropu-
tere, fiind stagiara avo-
catului Ion Predescu,
fost ministru de Justi-
þie ºi judecãtor al Cur-
þii Constituþionale a
României.”Dupã 26 de
ani de avocaturã, vã
pot spune cã este foarte frumos
ºi, chiar dacã meseria este presã-
ratã ºi cu succese ºi cu insucce-
se, este bine când clientul, chiar
ºi atunci când pierzi, te felicitã.
Este o meserie foarte plãcutã, o
meserie nobilã, care îºi face un
renume atunci când ºtii sã o faci
aºa cum trebuie. Apreciez cã în
cadrul Baroului sunt foarte mulþi
colegi care îºi fac cu deplin me-
seria ºi de la care se poate învãþa
foarte mult Vã doresc sã ajungeþi
decani de vârstã, ºi în meserie ºi
în viaþã”.

„Profesia de avocat
presupune multã
dãruire”

Elena Pãdeanu este cunoscutã
în breaslã ca un avocat foarte bun,
dar ºi ca un artist, datoritã vocii
sale deosebite. Cunoscutul avocat,
un bun profesor pentru tinerii sta-
giari, a vorbit despre avocaturã ca
despre o profesie pe care trebuie
sã o faci numai ºi numai din pasi-
une deoarece solicitã o mare im-
plicare din partea celui care o prac-
ticã. „Profesia de avocat presupu-
ne multã dãruire, multã iubire, este
o pasiune onorabilã. Eu am absol-

vit liceul pedagogic la Drobeta
Turnu-Severin, am intrat în învã-
þãmânt, apoi judecãtor, apoi secre-
tar de primãrie ºi, la sfârºit, în
1991, am intrat în avocaturã, care
cred cã a fost o meserie care mi
s-a potrivit ca o mãnuºã ºi pe care
am fãcut-o cu multã dragoste, cu
multã dãruire, cu multã implicare
sufleteascã. ªi aº dori ca toþi cei
care intrã în aceastã profesie sã în-
þeleagã cã este o profesie deosebi-
tã, o misiune. Noi suntem oameni
care, prin arta cuvântului, suntem
niºte formatori de conºtiinþe ºi de
conduite umane”.

Avocatura, privitã
ºi ca un instrument

Mihaela Mihai a oferit o altã
viziune asupra a ceea ce repre-
zintã avocatura. Iniþial, s-a apro-
piat de aceastã profesie dintr-un
ideal al vârstei, dorindu-ºi sã îm-
partã dreptatea în rândul oameni-
lor. „Între timp am crescut, am
învãþat cã adevãrul ºi dreptate nu
sunt neapãrat niºte noþiuni con-
gruente, cã fiecare om are o bu-
catã a lui de adevãr. ªi cã drepta-
tea constã în munca sisificã de-
pusã pentru a face toate bucãþile
acestea individuale sã se integre-
ze într-o structurã funcþionalã pe

S-a vorbit despre frumuseþea pro-
fesiei de avocat ºi cât de bine înþe-
leg sã o îndeplineascã femeile înde-
osebi. Au fost câteva ore de adevã-
ratã încântare, poveºtile de viaþã ºi
trãirile mãrturisite cu maximã sin-
ceritate fiind împletite armonios cu
multe daruri de suflet, exprimate
prin versuri, muzicã ºi culoare.
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Prof. univ. dr. Ion Turculeanu, decanul Baroului Dolj:
Bãrbatul avocat are o singura calitate, de a fi avo-

cat. De dimineaþã ºi pânã seara, el este avocat, în
timp ce femeia avocat este, în primul rând, avocat,
este în primul rând soþie, este în primul rând mamã.
Atunci trageþi concluzia ce trebuie sã facã un bãrbat
avocat ºi ce trebuie sã facã o femeie avocat ... Gân-
diþi-vã cã bãrbatul avocat vine acasã, el trebuie sã se
ºi hrãneascã, iar bãrbaþii nu sunt
bucãtari, decât profesioniºtii sunt
buni bucãtari. Dimineaþa trebuie sã
aibã o þinutã elegantã, iar toate aces-
te lucruri le face doar o femeie avo-
cat, care, înainte de a face toate
aceste lucruri, trebuie sã se pregã-
teascã ºi pe ea însuºi. ªi cu toate
acestea, eu îndrum doamnele cã-
tre avocaturã, o dau exemplu pe fii-
ca mea care a îmbrãþiºat aceastã
profesie. La momentul respectiv,
am îndrumat-o cãtre aceastã pro-
fesie, dar dupã ce am mi-am dat
seama cã aceastã profesie îþi lasã
niºte traume, am încercat sã o con-
vin sã-ºi schimbe profesia. Nu am
reuºit, ea îndrãgeºte aceastã pro-

fesie. Îmi plac femeile avocat, sunt poate mai profun-
de decât bãrbaþii avocat, au simþit mai repede schim-
bãrile care s-au produs ºi a trebuit sã luam la cunoº-
tiinþã, în primul rând, noi, avocaþii. De vreme ce foar-
te multe femei îmbrãþiºeazã aceastã profesie, înseamnã
cã ºi bucuriile aduse de aceastã profesie sunt mai mari
faþã de ceea ce spuneam înainte”.
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care o numim societate. Avoca-
tura este onorabilã, fãrã îndoialã,
dar este ea o pasiune? Pentru
mine, nu. Avocatura este un in-
strument, un ansamblu de instru-
mente care implicã uneori cunoaº-
terea Dreptului, uneori cunoaºte-
rea oamenilor ºi, de cele mai mul-
te ori, cunoaºterea mersului lumii.
Dar, totuºi, un instrument care
serveºte un alt scop. ªi, dacã o
privim ca pe o pasiune în sine, ar
însemna sã o golim de conþinut,
sã o transformãm într-o formã
minunatã ºi lipsitã de fond”.

”Trãiesc pur
ºi simplu aceastã
profesie”

Avocatul Elena Oancea este
cãsãtoritã cu actorul Constantin
Cicort, cel care le-a dãruit femei-
lor avocat din Baroul Dolj un mi-
nunat recital din poeziile lui Ma-
rin Sorescu. „De micã mi-am do-
rit sã devin avocat, nu cred cã aº
putea sã fac altceva decât aceas-
tã profesie. Încã nu mi-am dat un
rãspuns dacã este pasiune sau o
meserie din care îmi câºtig exis-
tenþa. Trãiesc pur ºi simplu aceas-
tã profesie, o simt, nu cred cã aº
putea sã fac altceva. Mã simt
foarte bine în sala de ºedinþã, cred
cã sunt puþine locuri pe lume unde
mã simt atât de bine”, a mãrturi-
sit avocatul Elena Oancea.

Carmen Farago practicã avo-
catura de 16 ani, deºi iniþial a ur-
mat un liceu cu profil medical. Însã
vãzând la televizor filme america-
ne, s-a hotãrât sã îmbrace roba,
sã facã dreptate, sã câºtige cauze.
”Pot spune cã privesc profesia cu
aceeaºi pasiune cu care am ºi în-
ceput-o de când eram avocat sta-
giar. Este o profesie care implicã
o pasiune din punctul meu de ve-
dere ºi încerc sã realizez un echili-
bru cu viaþa de familie, în mãsura
în care se poate face acest lucru,
deoarece sunt ºi mamã ºi soþie”.

Avocatul Carmen Florea are o
poveste de viaþã interesantã. Pen-
tru cã s-a nãscut cu o voce deo-
sebitã, prima sa meserie a fost de
artist, cântând într-o formaþie de
muzicã uºoarã. Apoi a fãcut Psi-
hopedagogia, la sfatul mamei sale,
însã nici aceastã profesie nu a re-
prezentat-o. Gândul sãu a rãmas
la profesia de avocat pe care a des-
coperit-o citind un roman. „Mi-a
cãzut în mânã o carte, Avocat de
divorþuri. Eram în clasa a VIII-a,
cu vreo douã sãptãmâni înainte de

treapta 1 ºi atunci am ºtiut cã mã
voi face avocat de divorþuri. Sunt
mândrã cã fac parte din Baroul
Dolj, dupã ce mi-am fãcut stagia-
tura în Baroul Olt, am fost primitã
cu braþele deschise aici. La mine
este numai ºi numai pasiune, deºi
uneori îmi vine, vorba cântecului,

sã îmi las baltã toate interesele”.
Carmen Florea nu a þinut ascuns
nici talentul sãu vocal, bucurându-
ºi colegele cu un cântec din reper-
toriul internaþional.

„Noi, avocaþii,
nu suntem Maica
Teresa”

Avocatul Carmen Popa consi-
derã cã aceastã profesie este ºi
pasiune, dar ºi afacere pentru cã,
în opinia sa, nu se poate face
muncã pro bono. „Este în primul
rând o pasiune, ºi asta provine din
caracterul umanist al meseriei
noastre. În meseria noastrã se
apãrã drepturile, libertãþile oame-
nilor ºi de multe ori motivaþia ne
este datã de clienþi. Nu putem însã
sã facem muncã pro bono pentru
cã nu suntem Maica Teresa ºi, de
aceea, nu o sã auziþi de avocaþi
care au fost beatificaþi sau sanc-
tificaþi. ªi, de aceea, este o afa-
cere pentru cã din asta trãim, din
asta ne întreþinem familia, ne du-
cem copiii la ºcoalã”.

Bianca Acrivopol a mãrturisit
cã practicã profesia de avocat din
pasiune ºi cã niciodatã nu a gân-
dit-o ca pe o afacere. „Eu fac
aceastã profesie din pasiune, nu
mã gândesc niciodatã la ea ca la
o afacere. Dupã 15 ani, încã mai
am fluturi în stomac. Trebuie sã

rãmânem în sala de judecatã, nu
conteazã câte ore, câþi ani, iar eu
nu mi-am propus sã fac altceva”.
Avocatul Bianca Acrivopol a avut
emoþii ºi ca mamã, fiul acesteia,
Rareº Acrivopol, alãturi de Teo-
dora Banu, au prezentat un mo-
ment artistic de dans, care a fost
aplaudat de invitaþi.

Avocatul Livia (Cãlin) Dumi-
trescu a fost o prezenþã tonicã, de-
punând mãrturie cã, pentru ea,
avocatura este o profesie în care,
„dacã nu putem pasiune, nu am
putea sã o facem”.

„Dintotdeauna
am fost
admiratoarea
femeilor puternice”

Lumea medicalã a fost repre-
zentatã de conf. dr. Adriana Tur-
culeanu, care a þinut sã le spu-
nã prietenelor din avocaturã cã
le preþuieºte foarte mult pentru
ceea ce fac. „Dintotdeauna am

fost admiratoarea femeilor pu-
ternice, elegante, care îºi câºti-
gã un loc în societate. Eu îmi
doresc sã fiu o femeie puterni-
cã, aºa cum vã ºi consider pe
dumneavoastrã. Consider cã fe-
meia avocat aduce în panoplia
meseriilor ºi a persoanelor care
pracricã aceastã meserie ceva în

plus, ºi plusul acesta este dat de
eleganþã, de o mai bunã cu co-
municare cu clientul ºi cu cei din
jur în acelaºi timp ºi consider cã
vã meritaþi pe deplin felicitãri ºi
admiraþie”.

 Prietenii femeilor avocat sunt
ºi profesorii, directorul Silvia Câr-
þu fiind unul dintre invitaþii de onoa-
re ai evenimentului. „Am cunos-
cut avocatul printr-o poziþie ingra-
tã, fiind într-un proces conflict de
muncã cu o colegã de-a mea, eu
îmi susþineam cauza singurã, ea
prin vocea avocatului. Pentru cã
eram în contradictoriu, am urât
avocatul din faþa mea, dar, iatã,
viaþa mi-a adus în familie doi avo-
caþi. Am descoperit aceastã pro-
fesie altfel, chiar iubesc avocaþii.
Am constatat cã ei ºtiu sã fie, pe
lângã buni profesioniºti, foarte dis-
creþi în ceea ce priveºte profesia”.

Invitaþii speciali au fost ºi douã
repezentante a mass-media, conf.
univ. dr. Gabriela Rusu Pãsãrin, de
la Radio Oltenia Craiova, ºi Simona
Muºuroi, realizator TVR Craiova.

Pictorul Iulian
Segãrceanu,
o prezenþã artisticã
de marcã

Evenimentul a avut o þinutã
aparte ºi datoritã unui artist re-

marcabil pentru Craiova. Picto-
rul Iulian Segãrceanu, apreciat
în cercurile Uniunii Artiºtilor
Plastici din România pentru
compoziþiile sale de facturã
expresionistã, a fost o prezenþã
agreabilã care a dat culoare, la
propriu, acestei întâlniri. Fire
boemã, Iulian Segãrceanu nu a
vorbit foarte mult, dar, cu pu-
þinele cuvinte pe care le-a spus,
ºi-a manifestat simpatia since-
rã pe care le-o poartã avocaþi-
lor din Baroul Dolj. În salã s-au
aflat ºi câteva din lucrãrile sale,
„inundate” de un albastru cu-
rat. „Aveþi ceva din sufletul meu
pus, acolo, pe acele pânze ºi
cartoane, mii de mulþumiri. Sã
fiþi sãnãtoºi!”. A fost chiar un
dialog al pictorilor, alãturi de
pânzele de o înaltã valoare ar-
tisticã a pictorului Iulian Segãr-
ceanu, regãsindu-se ºi creaþiile
avocatului Maria Opriþa Defta,
care deºi provine din lumea
principiilor stricte ale Dreptu-
lui, picteazã foarte frumos. În
aceeaºi sferã a artelor, artistul
pãpuºar, Ionica Dobrescu, care
slujeºte de mai bine de 22 de
ani Teatrul Colibri, a încântat
publicul recitând douã poezii de
Ana Blandiana, mânuind douã
pãpuºi.

Pagini realizate de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN
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În politicã, mai ales în cea dâmboviþea-
nã, arþagul, vendeta, calomnia, în formele
lor cele mai primitive, au devenit aproape
unicele moduri de manifestare în spaþiul
public: regretabile substitute ale unor va-
lori cu cât mai invocate într-o retoricã hei-
rupistã cu atât mai golite de orice conþi-
nut. Componente, aºa cum sunt etalate,
ale unui ethos strãvechi, mereu reînnoit ºi
potenþat într-un proces de degradare pe
cât de insidios pe atât de sterp, aceºti în-
locuitori ai valorilor presupuse ca temelii
ale unei bune politici îmi par, în 2014, an
de graþie ºi de rãscruce, resturi ale unei
butaforii demne mai curând de garderoba
unui… bordel. ªi nu mã refer la exhibiþiile
bãsesciene – demne de popasuri clandes-
tine prin locuri licenþioase de prin acciden-
tale porturi – ci, oricât de paradoxal ar
pãrea, la cele ale unui Crin Antonescu,
dedulcit, în ultimele luni, cu o râvnã co-
mic-tenebroasã, la ieºiri la rampã greu de

imaginat cu mai puþin de patru luni în urmã.
La urma urmei, un divorþ e un divorþ

ºi, odatã împlinit, în viaþa familialã ca ºi
în societate, n-ar trebui sã elimine niciun
suport al unei atitudini civilizate. Chiar ºi
dincolo de limitele unei amiabilitãþi absen-
te. Despãrþirile în politicã sunt, în con-
texte mai normale ºi mai experimentate,
disocieri, doctrinare ori de orientare con-
juncturalã, ba admit chiar ºi resorturi ale
unor interese cu scop electoral. Totul in-
trã în firea lucrurilor. Cu condiþia accep-
tãrii unui minim cod de conduitã, dacã
nu moralã – se crede cã n-are ce cãuta în
politicã, dar e invocatã axiomatic de mai
toþi „jucãtorii” din breaslã - , atunci mã-
car minim omeneascã: sã nu spurci am-
bientul din care abia ai plecat ºi în care
te-ai simþit bine ºi te-ai declarat ca atare.

În schimb, preºedintele PNL, iniþiator,
fondator ºi companion al unei alianþe po-
litice câºtigãtoare a unei bãtãlii deloc

uºoare, carismaticul, cândva, Crin Anto-
nescu, întruchipeazã, în aceste ultime sãp-
tãmâni, figura unui trist personaj din pa-
trimoniul nostru folcloric: acela care, ie-
ºind din orizontul aºteptãrilor ºi dându-
se de trei peste cap ajunge sã îmbrace
rolul nefast al anti-eroului.

Asemenea unui boxer nãrãvaº care,
într-o crizã de nervi, iese din ring luân-
du-ºi la pumni antrenorii, coechipierii ºi
dând, astfel, o nesperatã ºansã adversa-
rului, Crin Antonescu loveºte necruþãtor
în foºtii sãi aliaþi, în frunte cu Victor Pon-
ta. El iese astfel, în opinia mea, din ecua-
þia unei fireºti confruntãri politice.

La Timiºoara, vineri, spre exemplu, ob-
sesiva sa disociere de PSD ºi, mai ales, de
Victor Ponta a cãpãtat trãsãturile unei uri
aproape viscerale. Nu mai e vorba de o
confruntare, fie ea ºi electoralã, nimic de
naturã doctrinarã, nici mãcar vreo umbrã
de sorginte strict politicã, ci ni se prezin-

tã, într-o urâþenie nevoalatã, subsolul unui
caracter prins iremediabil în plasa unor
leziuni ameninþãtoare. Când într-un dis-
curs public un om politic, ºef de partid,
fost partener într-o coaliþie care, dincolo
de inadvertenþe, s-ar cuveni sã-ºi asume
cel puþin egal ºi eventuale neîmpliniri ori
eºecuri, ajunge sã decreteze cã „Eu l-am
fãcut premier, eu îl voi da jos”, ceva îmi
spune cã, dincolo de cortina aparenþelor,
un delict mai grav decât un… divorþ s-a
petrecut în relaþiile celor doi. Frizeazã, aici,
tonul egolatru, acel Eu luat direct din pano-
plia bãsescianã, în care însã lectura unei
revanºarde poziþionãri politice se subîn-
scrie în toposul blestemului mioritic. ªi ca
lucrurile sã fie ºi mai clare, Crin Antones-
cu însuºi ne convinge, atunci când, scã-
pat din cercul presupuselor abilitãþi, înºi-
ruie eventuale „oi cornute” din ograda in-
amicului indexat fãrã regrete ºi fãrã me-
najamente pe un post de… victimã.

 Vicepreºedintele EPP a preci-
zat cã este un moment foarte im-
portant pentru cetãþenii moldo-
veni. „Trãiesc acelaºi sentiment
pe care l-am trãit ºi noi când s-
au ridicat vizele pentru români,
acela de libertate ºi de egalita-
te”, a spus Marian-Jean Marines-
cu. Europarlamentarul PDL a men-
þionat cã liberalizarea regimului de

Europarlamentarii PDL solicitã
demisia socialistului Martin Schulz
de la preºedinþia Parlamentului
European ºi cer socialiºtilor ro-
mâni sã îºi facã publicã poziþia
faþã de declaraþiile grave ale can-
didatului lor la preºedinþia Comi-

siei Europene cu privire la Crime-
ea. “Respingem declaraþiile fãcu-
te de socialistul Martin Schulz ºi
îi cerem acestuia sã precizeze din
ce poziþie a fãcut aceste afirmaþii.
Un european care pune “interese-
le comune” cu Rusia mai presus
de valorile democratice nu are ce
cãuta la conducerea Parlamentu-
lui European. Mar-
tin Schulz vorbeºte
de credibilitatea
Uniunii Europene ºi
de luarea unor deci-
zii corecte. O deci-
zie corectã ar fi ca
Martin Schulz sã-ºi
dea demisia din
funcþia de preºedin-
te al Parlamentului
European ºi astfel
eforturile fãcute de
Europa în relaia cu
partenerii sãi estici
vor fi mai credibi-
le.”, a precizat
Theodor Stolojan,
ºeful delegaþiei PDL

Martin Schulz :

„Uniunea Europeanã are
interese  comune cu Rus ia”

din Grupul PPE în Parlamentul
European. Socialistul Martin
Schulz a afirmat într-un interviu
pentru agenþia de presã AFP cã
“trebuie sã privim realitatea ºi re-
alitatea este cã peninsula Crimeea
aparþine acum Rusiei”. Mai mult,

acesta s-a declarat împotriva unor
noi sancþiuni europene pentru Fe-
deraþia Rusã în legãturã cu impli-
carea Kremlinului în Ucraina, afir-
mând cã Uniunea Europeanã are
“interese comune cu Rusia” ºi
amintind exporturile de energie din
Federaþia Rusã cãtre Europa.

„Liberalizarea regimului de vize este meritul
exclusiv al cetãþenilor Republicii Moldova”

Regulamentul care permite circulaþia fãrã vize în
Uniunea Europeanã pentru cetãþenii Republicii Mol-
dova a fost publicat zilele trecute în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene ºi va intra în vigoare pe 28 apri-
lie. Cu acest prilej, raportorul din partea popularilor
europeni (PPE) pentru acest regulament, europarla-
mentarul PDL Marian-Jean Marinescu, s-a întâlnit cu
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Mol-
dova, în cadrul unei vizite desfãºurate la Chiºinãu.

vize este meritul exclusiv al cetã-
þenilor Republicii Moldova, al gu-
vernãrii pro-europene, ºi cã aceas-
tã decizie este un pas important
cãtre Uniunea Europeanã. „UE nu
face favoruri, dreptul de a circula
liber este rezultatul muncii depu-
se aici (n.r. Chiºinãu, Republica
Moldova). Vã felicit, aþi fãcut
eforturi extraordinar de mari. Sun-

tem alãturi de dum-
neavoastrã la fiecare
pas cãtre Europa.
Moldova are nevoie de
pacea, de stabilitatea
ºi de securitatea pe
care Uniunea Euro-
peanã le oferã ºi me-
ritã sã primeascã sta-
tutul de þarã-candidat
la aderare”, a declarat
Marian-Jean Marines-
cu.

           Eurodepu-
tatul PDL a fãcut un
gest simbolic în cadrul
conferinþei de presã ºi
i-a înmânat liderului
PLDM documentul
care certificã dreptul
la libera circulaþie.”A-
ceasta este o zi extrem
de importantã, proce-
sul de liberalizare a
regimului de vize pen-
tru cetãþenii Republi-

cii Moldova a fost finalizat. Din
acest moment începem numãrã-
toarea inversã, de zile, ore, secun-

de, pânã când vom face acest pas
important în calea noastrã spre li-
bertate”, a declarat preºedintele
Partidului Liberal Democrat din
Moldova, Vlad Filat.

Eurodeputatul PDL Marian-
Jean Marinescu a fost rapor-
tor al Grupului PPE pentru re-
gulamentul de liberalizare a vi-
zelor pentru cetãþenii Republi-
cii Moldova posesori ai unui
paºaport biometric, dupã ce
anterior a fost raportor al Par-
lamentului European pentru
propunerea de simplificare a
eliberãrii vizelor pentru cetã-
þenii moldoveni. 

MARGA BULUGEAN

MARGA BULUGEAN
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- Cum a fost revenirea pe s cena
Fi larmonicii  „Oltenia”?  Cum a
fost publicul, cum ai simţit că ai fost
primită?

- Am fost primită foarte călduros!
Revenirea a fost chiar emoţionantă!
În acelaşi timp, am fost  foarte ne-
răbdătoare să cânt pe scena Filar-
monicii „Oltenia”, pentru că în tot-
deauna am fos t primită foarte bine
aici şi m-am simţit mereu în largul
meu, am simţit că pot  să mă exprim
aşa cum vreau  eu.

- Ai plecat din Craiova în 2002,
pentru a s tudia la Univers itatea
bucureşteană, apoi în Anglia. Ai re-
venit însă destul de des pentru re-
citaluri, inclus iv la Tg. Mureş ,
Oradea şi Bucureş ti. Cum regă-
seşti oraşul natal şi Liceul de Artă,
acolo unde ai studiat?

- Eu revin în Craiova foarte des şi
de fiecare dată când o fac observ
un progres. Oraşul vibrează, în pri-
mul rând de oameni tineri, ceea ce
este foarte important. Iar sălile de
concert sun t şi ele pline de tineri,
ceea ce iarăş i este mare lucru . Cât
despre Liceul de Artă, a progresat
şi el şi continuă să aibă elevi care
obţin premii la concursuri naţionale
ş i in ternaţionale, la olimpiade…
Ceea ce înseamnă că n ivelul p rofe-
sional este cel pu ţin acelaşi, dacă
nu mai mare, că profesorii reuşesc
să ţ ină pas ul cu p rogresu l lumii mu-
zicale din ţară.

- Care sunt cele mai frumoase
amintiri care te leagă de Craiova –
fie că sunt ele întâmplări, fie că
sunt oameni ori locuri?

- Întotdeauna am avut  oameni
foarte apropiaţi de sufletul meu în
aces t oraş, de aceea ţin s ă revin  cât
mai des în Craiova. Am amintiri în
primul rând  legate de profesorii mei
de p ian care m-au format ş i care
m-au învăţat să iubesc muzica, ceea
ce întotdeauna m-a ţinu t pe acest
drum şi m-a ajutat să înfrunt toate
greu tăţile profesionale. Aşa au fost
prima mea profesoară, doamna San-
da Niţă, care m-a învăţat  să cân t la
pian , doamna Lucia Cris tea, care
din păcate nu mai es te print re no i,
şi nu  în  ultimul rând doamna Mari-
ana Ilie, cu  care am s tud iat  în u lt i-
ma parte a ş ederii mele la Craiova.
Apoi… eu locu iesc aici chiar lân-
gă Parcul „Romanescu” şi parcul
aces ta este un loc foarte drag mie,
mai ales podul. De fiecare dată
când ajung aici mă duc să mă plimb
pe aleile  lu i ş i pe pod…

- Păstrezi legătura cu foştii  tăi
colegi de liceu?

- Da, chiar o  păstrez! Sunt foarte
norocoasă: la  concert a venit chiar

Rebeca Omordia – un nume craiovean
rostit cu apreciere la Londra şi nu numai
De  câ ţiv a a ni,  nu me l e  t in e re i pian is t e  R e be ca

Omordia se alătură multor altora care , rostite  cu apre-
ciere peste  hotare , unde au ales  să-ş i de săvârşe ască stu-
diile ori să-ş i consolideze carie ra, fac cinste  şi locului în
care  s -au născut ş i s -au format: Craiova.

Produs al şcolii muzicale româneşti – absolventă a Liceului
de Artă din Craiova (2002) şi Facultăţii de Interpretare instru-
mentală din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucu-
reşti, la clasa renumitei pianiste şi profesoare Dana Borşan
(2006) –, Rebeca Omordia a demonstrat cu mulţi ani în urmă că
reprezintă unul dintre vârfurile generaţiei sale, impresionând
auditoriul prin tehnica perfectă, muzicalitatea deosebită şi rafi-
namentul interpretării. Talentul şi o muncă susţinută – căci,
recunoaşte, pianul este un instrument complex, care necesită
multe, foarte multe ore de studiu –, dar poate şi şansa de a

întâlni oamenii potriviţi la timpul potrivit au ajutat-o să reu-
şească dincolo de hotare, mai ales în Marea Britanie.

A avut numeroase apariţii solistice, a evoluat frecvent în re-
citaluri camerale împreună cu reputatul violoncelist Julian Lloyd
Webber, a fost distinsă cu nu puţine premii la concursuri naţio-
nale şi internaţionale, iar astăzi o regăsim şi ca profesor la Con-
servatorul din Birmingham – Departamentul „Junior School”.
Însă în toţi aceşti ani în care s-a afirmat cu succes peste hotare
n-a uitat şi nici n-a ocolit Craiova. A revenit pe scena Filarmo-
nicii „Oltenia” şi vineri, 4 aprilie a.c., când, în compania Or-
chestrei Simfonice conduse de dirijorul Marius Hristescu, a in-
terpretat Concertul nr. 1 în Mi bemol major pentru pian şi orches-
tră, S.124 , de Franz Liszt. O revenire emoţionantă, a mărturi-
sit Rebeca Omordia, într-un oraş căruia îi poartă multe amin-
tiri frumoase şi pe care îl regăseşte vibrând…

„Bril liant young pianist
Rebeca Omordia. She is half
Romanian, hal f Nigerian –
and it’s a powerful combina-
tion!”. (Julian Lloyd Webber)

Rebeca Omordia (n. 1983, Craiova) a obţinut, în anul universi-
tar 2006-2007, o bursă de master „Socrates - Erasmus” la Conser-
vatorul din Birmingham (Anglia), urmând aici, în perioada 2007-
2009, şi cursuri post-universitare finalizate cu Advanced Postgra-
duate Diploma in Piano Performance. În anii 2010-2011 a benefi-
ciat, la Trinity College din Londra, de bursa completă „Ofenheim”
(clasa prof. univ. dr. Mikhail Kazakevich), obţinând Postgraduate
Diploma. Şi-a perfecţionat tehnica pianistică sub îndrumarea unor
reputaţi profesori (Gabriel Amiraş – Trossingen/Germania; Domi-
nique Merlet – Academia din Villecroze/Franţa; Gerlinde Otto –
Weimar/Germania), Peter Donohoe şi Leslie Howard – Anglia), în
cadrul cursurilor de măiestrie artistică la care a participat. A avut
semnificative reuşite în competiţii de renume: Premiul al III-lea la
Concursul Internaţional „Bela Bartok” – Szeged, Ungaria (2010);
„Renna Kellaway” Piano Recital Prize şi Marele Premiul la
Concursul „Delius” oferit de Conservatorul din Birmingham
(2009); Premiul I la Concursul Internaţional de Pian „Beetho-
ven” – Arad (2007); Marele Premiu al Concursului Naţional de
Pian „Ina Macarie” – Bucureşti (2004); Trofeul Concursului In-
ternaţional „Lira de Aur” – Suceava (1990-2002) ş.a.

prima mea colegă de bancă, din  cla-
sa I! Ne-am revăzu t cred că după cel
puţin 15 ani… A fost nemaipomenit!
Din păcate, majoritatea foştilor co-
legi de liceu nu mai fac muzică, dar o
parte din ei continuă şi chiar au  ca-
riere de succes. Cei mai mulţi sunt
în Bucureşti, dar ş i în st răinătate. E
întotdeauna o mare plăcere să ne re-
întâlnim…

- Din 2006 studiezi în Angl ia.
Ce îmi poţi s pune des pre sistemul
educaţional de acolo, care sunt po-

sibilităţile  pe care le oferă unui
tânăr muzician, în comparaţie cu
cel românesc?

- În primul rând, în conservatoa-
rele de muzică din Anglia sunt foarte
mulţ i studenţi străini – ruşi, asia-
tici, de toate naţiile… Iar asta cre-
ează un sistem de competiţie foarte
mare. Şi atunci studenţii sunt în tot-
deauna st imulaţi s ă s tudieze mai
mult, pentru că nivelu l este foarte
înalt . O altă d iferenţă: în Anglia este
o cultură ca oamenii să meargă la
concerte şi întotdeauna sunt foarte
multe posib ilităţi să găs eşti eveni-
mente la care să te duci, ca melo-
man, iar ca muzician să găseşti săli
de concerte în care să cânţi. Sunt
posibilităţ i de a cânta mai multe de-
cât în România.

- A fost marea ta dorinţă să stu-
diezi în Anglia sau a fost pur şi sim-
plu o întâmplare fericită?

- A fos t planificat ch iar d in pri-

mul meu  an  de facultate în Bucu-
reşt i. Pentru că am part icipat la un
concert , la A teneu l Român, în  ca-
drul Festivalului „Dinu Lipatti”, iar
în  public s-a aflat chiar prorecto-
rul Conservatoru lu i d in Birmin-
gham. A fos t foarte impres ionat de
cum am cân tat ş i a  tot insis tat , în
fiecare an , s ă merg  în  Anglia.
Profesoara mea de-atunci, doam-
na Dana Borşan, a spus că preferă
să mă formeze în România ş i să p lec
la mas ter. Şi atunci am s tat aici

până în  ultimul an  de fa-

cu ltate, în 2006, când am plecat cu
o  burs ă Eras mu s . După aceea
mi-au fos t o ferite alte burse şi aşa
am rămas în Anglia.

- A fost uşoară adaptarea?
- Relat iv… Acolo este o altă v ia-

ţă, lumea reacţionează alt fel. Iar din
aces t punct de vedere a fost  mai
uş or, pent ru  că, fiind foarte mulţi
oameni din foarte multe ţări, se cre-
ează o societate în care nu se ţine
cont  de unde eş ti, de cum arăţi, ce
cu loare ai… De aceea a fost  foarte
uşor s ă mă adaptez, pentru că, prac-
tic, am fost considerată egală cu
to ţi ceilalţ i.

- Ai evoluat frecvent în reci ta-
luri camerale împreună cu reputa-
tul violoncel ist Julian Lloyd Web-
ber. Ce îmi poţi spune despre aceas-
tă colaborare?

- A fost o experienţă nemaipomeni-
tă pentru mine! L-am cunoscut în anul
2009, când am câştigat un concurs în
Anglia. El a fost în comisie şi i-a plă-
cut foarte mult cum am cântat. Mi-a
spus că atunci când o să se ivească
ocazia să cântăm împreună o să mă
cheme. Eu am zis: „Da, sigur…”. Nu-

mai că am păstrat legătura şi în fiecare
an mă suna şi venea cu diverse pro-
puneri de a cânta undeva. Iar în cele
din urmă, în 2012, am început să lu-
crăm ca parteneri de muzică de came-
ră. A fost o experienţă extraordinară,
spuneam, pentru că am învăţat foarte
multe de la el, ca muzician. Şi am reu-
şit să cântăm în nişte săli de concerte
în Londra în care nu credeam că o să
ajung vreodată! Chiar am avut noro-
cul să cântăm şi la Downing Street, în
faţa primului-ministru!

- Dincolo de concerte şi recita-
luri , care îţi ocupă cea mai mare
parte din timp, ce mai faci? Ştiu că
ani buni ai predat…

- Da, predau în continuare la Con-
servatorul din Birmingham, la „Ju-
nior School”, un departament dedi-
cat s tudenţ ilo r care s e p regătesc
pentru admiterea la conservator. Am
deja studenţi cu care lucrez de mulţi
ani şi pe care i-am format . Unii din-
tre ei au dat admitere la diverse con-
servatoare în Anglia, chiar şi în Lon-
dra, şi au fost acceptaţ i cu bursă,
ceea ce pentru mine a însemnat o
muncă foarte… roditoare! Curs uri,
deci, şi concerte ş i… stud iez!

- Ş i dincolo de marea ta pasi -
une, care, se subînţelege, este
muzica…?

- Îmi place foarte mult să citesc şi
îmi place p ictura, mai ales impresio-
nişt ii. De fiecare dată când am oca-
zia ador să merg să privesc tablouri.
Se leagă totul în artă – muzică, lite-
ratu ră, pictură…

- După atâţia ani în care i-ai des-
luşi t aproape toate tainele, ce s pui,
este greu s ă studiezi pianul?

- Recunos c că este foarte g reu,
pentru că e un ins trument la care
ch iar trebu ie s ă s tud iezi foarte
mult . Şi alţ i muzicien i o  s ă s pună
că inst rumentul lor es te cel mai
greu, dar consider că p ianul es te
complex, d in punct  de vedere teh-

n ic, în  p rimul rând , şi atunci
t rebu ie s ă stud iezi un număr
mult  mai mare de o re decât  al-
ţii. Dar dragul de muzică te  aju-
tă, în  general, s ă t reci peste
aces te d ificu ltăţ i, pen t ru că
vrei s ă cânţ i întotdeauna cât
mai bine, un  cât mai vast  re-
perto riu ş i cu această mare do-
rin ţă de a cânta reuşeş ti s ă stu-
diezi atât  de mult.

- Care îţi sunt planuri le de
viitor şi în fel vizează ele Cra-
iova şi Filarmonica „Oltenia”?

- Voi reven i în Craiova chiar
cu un recital, până la s fârşitul
acestui an, probabil în decem-
brie, dar încă nu este confirmat.
În ceea ce p riveşte alte concer-

te… întotdeauna sunt  dornică vin
să cânt aici, deoarece, cum spuneam
la început, îmi face mare plăcere,
publicul mă iubeşte şi îl iubes c. E
cumva ca o răsp lată…

- Ş ti i , cu s iguranţă, des pre
competi ţia „Capitală Culturală
Europeană 2021". Ce crezi de-
spre obţinerea aces tui  s tatut de
către Craiova?

- Craiova a evoluat foarte mult
în  ult imii ani. Din punct  de vedere
cu ltural s unt atât  de multe lucruri
care se întâmplă aici –  teatru, muzi-
că, arte p last ice – încât  nu văd de
ce nu ar câştiga!
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Ambasadorul Marii Britanii la
Bucureºti, Martin Harris, a decla-
rat, în emisiunea „Dupã 20 de ani”
difuzatã ieri de Pro TV, cã a vãzut
„oameni de fier în procuraturã”, a
cãror determinare în lupta împo-
triva corupþiei este impresionantã
ºi cã instituþiile de justiþie au stabi-
lit un principiu important, „cã ni-
meni nu este deasupra legii”. Am-
basadorul Marii Britanii a fost în-
trebat dacã în România se poate
vorbi de dosare politice realizate de
procuraturã, aºa cum de multe ori
acuzã politicieni. „Nu, eu cred cã
am vãzut o justiþie din ce în ce mai
independentã ºi aveþi aici în Ro-
mânia oameni de curaj, oameni de
fier în procuraturã, în Înalta Curte
de Justiþie. Dupã pãrerea mea,
contribuþia lor la lupta cu corupþia
este mult mai semnificativã decât

Utilizatorii fostului sistem de
operare Windows XP al Microsoft
sunt nevoiþi, începând din 8 apri-
lie, sã se apere singuri împotriva
atacurilor cibernetice, relateazã
AFP. De la aceastã datã, gigantul
american de software a suspendat
suportul tehnic ºi update-urile de
securitate pentru calculatoarele
care funcþioneazã în continuare cu
XP, pentru a se consacra versiu-
nilor mai recente de Windows. Mai
exact, Microsoft a încetat sã aco-
pere vulnerabilitãþile fostului sãu
sistem de operare, pe care hacke-
rii le-ar putea exploata pentru a
pãtrunde în calculatoarele utiliza-
torilor, lãsându-i pe aceºtia din urmã
la mila piraþilor informatici. În po-
fida eforturilor Microsoft de a nu
mai promova fostul sãu sistem de
operare, vechi de 13 ani, XP con-
tinuã sã fie folosit de 20-30% din
calculatoarele care funcþioneazã cu
Windows în întreaga lume, potri-
vit estimãrile din sector. „Acestea
pot aparþine unor servicii de poli-
þie, bãnci, birouri juridice ºi resta-
urante”, subliniazã Christopher
Pogue, director al Trustwave, o
firmã cu sediul în SUA care ajutã

Asociaþia Litoral-Delta Dunã-
rii (ALDD) a anunþat, într-un
comunicat de presã, cã sezonul
turistic estival 2014 va debuta în
forþã, cu evenimente ce se vor
derula pe 1 Mai simultan în toa-
te staþiunile de pe litoral. Potri-
vit agendei pregãtitã deja de or-
ganizatori, pe plajele din Nãvo-
dari ,  Mamaia,  Costineºti ,
Neptun, Mangalia ºi în Parcul
Primãriei din Eforie Sud sunt
programate jocuri tradiþionale în
aer liber (volei, badminton, jo-
curi marinareºti, ºtafete etc),
urmate de spectacole organiza-
te pe scenele special amenajate,
în apropierea plajelor din aceste
staþiuni. „Ziua de 1 Mai va de-
buta cu tradiþionala paradã ini-
þiatã de ALDD, pe întregul lito-
ralul românesc, de la Mangalia
— Eforie — Constanþa — Ma-
maia — Nãvodari, coloana de
maºini fiind alcãtuitã din auto-
buze etajate, maºini de epocã ºi
de raliu, motociclete, maºini off-
road etc. Seara va continua cu
petreceri organizate pânã dimi-
neaþa de cluburile de pe litoral,
special deschise pentru cele pa-
tru zile libere, un spectaculos joc
de artificii ºi lasere ºi lansãri de
lampioane. În Mamaia, pe plajã,
împreunã cu mii de turiºti, va fi
lansat filmul oficial de promova-

contribuþia ambasadelor, fiindcã
sunt oameni aici în România care
au luptat împotriva corupþiei cu o
determinare impresionantã”, a rãs-
puns Harris. Ambasadorul a men-
þionat cã în ultimii patru ani ceea
ce au realizat instituþiile din justiþie
„este foarte important ºi foarte im-
presionant”. „Dacã nu greºesc, în
2011, 298 de oameni au fost con-
damnaþi în cazuri de corupþie da-
toritã DNA, în 2012 - 743 ºi în
2013 – 1.051 oameni condamnaþi
pentru corupþie. Pentru mine e greu
de a spune þara în care a fost o
luptã cu corupþia atât de importan-
tã dupã cãderea comunismului,
deci eu cred cã este o dezvoltare
foarte importantã pentru România,
fiindcã instituþiile de justiþie au sta-
bilit un principiu foarte important,
cã nimeni nu este deasupra legii”,

a afirmat Harris. Potrivit acestuia,
problema corupþiei se regãseºte în
toate þãrile, însã ceea ce este im-
portant este cum se rãspunde la
corupþie la nivelul societãþii. „Eu
cred cã DNA ºi ANI (n.r. – Agen-
þia Naþionalã de Integritate) ºi Înalta
Curte de Justiþie au reacþionat în
mod ferm la fenomenul de corup-
þie din România ºi ambasada brita-
nicã a sprijinit acest efort, fiindcã
este foarte important pentru noi,
pentru a avea un climat de busi-
ness care este potrivit pentru fir-
mele britanice (...), dar este ºi foar-
te important pentru a avea în Ro-
mânia un aliat puternic ºi cu per-
spectivã de prosperitate”, a preci-
zat Harris. De asemenea, el a men-
þionat cã în cei patru ani de man-
dat a lucrat cu mai multe guverne
de la Bucureºti, de diferite culori

politice, ºi a insistat pe cele douã
teme foarte importante în privinþa
combaterii corupþiei ºi a partene-
riatului cu FMI. Harris a menþio-

nat cã în aceastã perioadã a obser-
vat o politicã constantã, inclusiv din
partea Guvernului, în privinþa com-
baterii corupþiei.

re a staþiunii
Mamaia”, a pre-
cizat Adriana
Fomenko, con-
silier în cadrul
Asociaþiei Lito-
ral-Delta Dunã-
rii. Hotelierii
dau asigurãri cã
tarifele pentru
pachetele de
vacanþã din pe-
rioada 1-4 mai
nu au crescut
faþã de anul tre-

cut. Astfel, pentru minivacanþa de
Paºte, în staþiunea Mamaia un tu-
rist trebuie sã plãteascã 50 de lei
pe noapte, fãrã mic dejun, la un
hotel de douã stele, 88 de lei la o
unitate de douã stele — cu mic
dejun inclus ºi pentru minimum
douã nopþi, cel mai mare preþ
(448 de lei pe noapte) fiind la un
hotel de patru stele, cu mic de-
jun, prânz, cinã, gustãri, acces
la SPA, precum ºi excursii la ce-
tãþile Enisala ºi Histria, dar ºi di-
vertisment ºi animaþie pentru co-
pii. În staþiunile din sudul litora-
lului, la un hotel de trei stele, tu-
ristul trebuie sã achite 88 de lei
pe noapte, cu mic dejun ºi mini-
mum trei nopþi de cazare, ºi 230
de lei pe noapte la un hotel de
cinci stele — minimum trei nopþi
de cazare. Oferta include prânz
tradiþional de Paºte, searã cu foc
de tabãrã, berbecuþ la proþap ºi
degustare de vinuri. Pentru cei
care doresc sã-ºi prelungeascã
vacanþa, începând cu data de 5
mai se va desfãºura programul
„Litoralul pentru toþi”, cu oferte
de cazare la preþuri de tarife so-
ciale. Anul acesta, potrivit soli-
citãrilor înregistrate de agenþiile
de turism, în staþiunile de pe li-
toralul românesc al Mãrii Negre
vor fi peste 40.000 de turiºti, de
1 Mai.

Utilizatorii de Windows XP din întreaga
lume, fãrã protecþie în faþa hackerilor

începând din 8 aprilie
companiile sã lupte împotriva cri-
minalitãþii cibernetice. Piraþii infor-
matici au descoperit probabil deja
noi mijloace de a pãtrunde în cal-
culatoarele care folosesc în conti-
nuare Windows XP, însã ar fi pu-
tut aºtepta pânã marþi pentru a lan-
sa atacuri cibernetice, în contex-
tul în care Microsoft nu a mai ac-
þionat pentru a le bloca. „Vorbim
de milioane de sisteme informati-
ce care vor înceta sã mai primeas-
cã obiºnuitele update-uri de secu-
ritate. Aceasta stârneºte, evident,
un sentiment de panicã din cauza
noilor vulnerabilitãþi pe care le va
provoca aceastã situaþie”, sublinia-
zã Pogue. De asemenea, numeroa-
se dispozitive automate de bilete ar
putea funcþiona încã folosind sis-
temul Windows XP ºi, din aceastã
cauzã, începând de mâine vor fi
mai vulnerabile la atacuri informa-
tice, în special aparatele indepen-
dente care pot fi gãsite în magazi-
nele mici sau în baruri ºi care nu
aparþin de nici o bancã, afirmã
Michael Silver, expert în cadrul
Gartner. „În multe cazuri, oamenii
au considerat cã Windows XP este
suficient de bun pentru ei ºi nu au

vãzut avantajele pe care le-ar fi
putut avea cheltuind bani pentru a
trece la un sistem de operare mai
recent”, adaugã Silver, recunos-
când însã cã „a fost un pariu ris-
cant”. În acest context, anticipea-
zã Rob Enderle din partea Grupu-
lui Enderle din Silicon Valley, une-
le companii sau persoane private
ar putea fi tentate sã vadã ce au de
oferit concurenþii companiei Mi-
crosoft, cum ar fi Apple sau Goo-
gle. „Riscul pentru Microsoft este
ca utilizatorii sã migreze spre al-
þii”, spune el, adãugând cã gigan-
tul american „nu ar fi trebuit sã lase
ca lucrurile sã meargã atât de de-
parte”. Estimãrile la nivel mondial
privind numãrul de calculatoare
care funcþioneazã în continuare cu
XP ar putea fi distorsionate de piaþa
chinezã, unde se gãseºte un nu-
mãr mare de versiuni piratate ale
sistemului de operare al Microsoft,
precizeazã Graham Cluley, expert
în securitate informaticã, pentru
site-ul welivesecurity.com. Însã,
în contextul în care sistemele
Windows sunt folosite de peste
90% din calculatoarele din în-
treaga lume, chiar ºi un procent
mic dintre ele care ar funcþiona
în continuare cu XP s-ar putea
traduce în cifre enorme. Din ca-
uza acestor calculatoare, Inter-
netul va deveni mai riscant pen-
tru întreaga lume, în contextul în
care piraþii informatici vor fi ca-
pabili sã lanseze atacuri ciberne-
tice de pe dispozitive virusate, mai
afirmã Graham Cluley.

Microsoft a lansat mai multe
generaþii de Windows de la apari-
þia versiunii XP, în 2001. Cel mai
recent este sistemul Windows 8,
adaptat dispozitivelor touchscreen
ºi serviciilor de cloud.
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O orã ºi jumãtate s-a întreþinut, sâm-
bãtã, la Havana, Laurent Fabius, minis-
trul francez de Externe, cu preºedintele
cubanez, Raul Castro. A fost prima vizi-
tã a unui ºef al diplomaþiei franceze în
Cuba dupã 31 de ani, dar ºi a unui mi-
nistru european, dupã ce UE a deschis
„poarta”, în luna februarie a.c., unei nor-
malizãri a relaþiilor comerciale cu regi-
mul comunist din insulã, îngheþate de
zece ani. „Relaþiile noastre se vor am-
plifica”, a declarat Fabius la încheierea
vizitei, în faþa reprezentanþilor micii co-
munitãþi franceze din Havana. Pentru di-
plomaþia francezã, schimbarea de atitu-
dine a UE se justificã prin timidele sem-
nale de deschidere din ultima vreme ale regimului
cubanez, cum ar fi eliberarea unor deþinuþi poli-
tici, renunþarea la pedeapsa cu moartea, demara-
rea unor reforme economice ºi libera circulaþie
sau, mai de grabã, suprimarea interdicþiei de pã-
rãsire a teritoriului pentru cubanezi. „Rãmân de
înfãptuit progrese importante în materia dreptu-
rilor omului”, a recunoscut Fabius. „Debloca-
rea dialogului politic era necesarã pentru evolu-
þiile în materie de drepturi economice ºi sociale.

Când interesele economiceCând interesele economiceCând interesele economiceCând interesele economiceCând interesele economice
devanseazã cliºeele politicedevanseazã cliºeele politicedevanseazã cliºeele politicedevanseazã cliºeele politicedevanseazã cliºeele politice

Cuba are o serie de realizãri spectaculoase în pri-
vinþa dreptului la educaþie, la sãnãtate, dar noi
aºteptãm ºi drepturi politice, care sunt indispen-
sabile. (...) Dacã existã diferenþe între Franþa ºi
Cuba, convergenþele sunt de asemenea numeroa-
se. Între prieteni se poate discuta despre toate aces-
tea”, a adãugat Laurent Fabius, care a antrenat la
Havana calitatea de ºef al comerþului exterior. ªi
unul dintre interlocutorii sãi a fost Rodrigo Mal-
mierca, ministrul cubanez al Comerþului Exterior

ºi al Investiþiilor Strãine, arhitectul unei
legi noi, aprobate dar încã nepublicate.
Regimul cubanez intenþioneazã sã modi-
fice legislaþia în privinþa investiþiilor ex-
terne. Deja, 60 de societãþi franceze sunt
prezente în insulã, dar, cu toate acestea,
Franþa nu este decât al nouãlea partener
comercial al Cubei. Anul trecut, econo-
mia cubanezã a avut o creºtere plafonatã
la 2,7%, anul acesta fiind previzionatã o
creºtere de 2,2%. Perspectivele oferite
de reformele în curs ºi viitoarea zonã de
dezvoltare economicã specialã în portul
Mariel, aflat în construcþie, lasã sã se în-
trevadã evoluþii interesante. Investiþiile în
Cuba sunt, momentan, dificile, prin efec-

tele embargoului decretat de SUA împotriva so-
cietãþilor care activeazã în insulã. „Cum discuþiile
privind un acord de liber schimb între SUA ºi UE
au loc, este de dorit ca ºi aceastã situaþie sã evo-
lueze”, a declarat Fabius la Havana. Criza econo-
micã din Europa, care a atins în bunã mãsurã ºi
Franþa, de-a dreptul împotmolitã economic, cu
un deficit care genereazã destulã bãtaie de cap
Bruxellesului, forþeazã Parisul ºi la astfel de de-
mersuri, o curtoazie de-a dreptul fãcutã Havanei.

Luptele dintre militanþii
proruºi ºi trupele speciale
ucrainene s-au soldat, ieri,
cu morþi ºi rãniþi

O operaþiune „antiteroris-
tã” a fost lansatã în oraºul
ucrainean Slaviansk, împotri-
va militanþilor proruºi care
ocupã sedii ale serviciilor de
securitate, a anunþat ieri
ministrul ucrainean de Inter-
ne, Arsen Avakov, pe Facebo-
ok. „La operaþiune participã
unitãþi ale forþelor speciale”,
a menþionat acesta. Ulterior,
ministrul a semnalat cã
separatiºtii proruºi trag
asupra forþelor speciale
ucrainene, informeazã EFE.
„Avertizaþi civilii sã pãrã-
seascã centrul oraºului, sã nu
iasã din case ºi sã nu se
apropie de ferestre. Separatiº-
tii, fãrã nici un cuvânt, au
deschis focul asupra efective-
lor forþelor speciale”, a scris
Avakov pe pagina lui de
Facebook. „Operaþiunea
antiteroristã lansatã de forþele
guvernamentale împotriva
militanþilor proruºi s-a soldat
cu morþi ºi rãniþi de ambele
pãrþi”, a consemnat ministrul
pe Facebook la scurt timp de
la declanºarea operaþiunii.
„Un agent al Serviciului
ucrainean de securitate (SBU)
a fost omorât, iar alþi cinci
membri ai forþelor de ordine
au fost rãniþi. În rândul
separatiºtilor existã un numãr
necunoscut de victime”, a
adãugat el, citat de AFP.
Militanþi proruºi au ocupat,
sâmbãtã, sediul serviciilor de
securitate ºi un comisariat de
poliþie din oraºul ucrainean
Slaviansk (est), din regiunea
Doneþk.

Chile: Stare de urgenþã
în urma unui incendiu
de proporþii la Valparaiso

Cel puþin 3.000 de persoa-
ne au fost evacuate ºi aproxi-
mativ 500 de case au fost
distruse, sâmbãtã, la Valpa-
raiso (centru), în urma unui
incendiu de pãdure necontro-
lat, fapt ce a determinat-o pe
preºedinta þãrii, Michelle
Bachelet, sã declare starea de
urgenþã, a informat ieri AFP.
Dupã ce a izbucnit la perife-
ria oraºului portuar, incendiul
s-a rãspândit în circa 12
cartiere din celebrul port
chilian, care au fost cuprinse
de flãcãri. Preºedinta Bache-
let a declarat starea de
urgenþã, fapt ce a permis
forþelor armate sã participe la
operaþiunile de evacuare a
populaþiei. Incendiul s-a
declanºat sâmbãtã searã la
Polvora, la periferia oraºului
Valparaiso, distrugând 15
hectare de eucalipþi, pãºuni ºi
zone verzi, potrivit Biroului
Naþional pentru Situaþii de
Urgenþã (Onemi). Flãcãrile s-
au rãspândit apoi în cele 40
de coline care strãjuiesc
oraºul. Valparaiso este vizitat
în fiecare an de mii de turiºti
chilieni ºi strãini.

Fostul braþ drept ºi partener în
afaceri al lui Silvio Berlusconi,
Marcello Dell’Utri, a pãrãsit Ita-
lia înainte de judecarea sa de cã-
tre Curtea de Casaþie din Paler-
mo (Sicilia) pentru complicitate
la asociere mafiotã, a anunþat vi-
neri, 11 aprilie, Parchetul. În cur-
sul sãptãmânii fusese emis un
mandat de arestare contra fostu-
lui senator, co-fondator al Forza
Italia în 1994, înainte de pronun-
þarea verdictului, aºteptat pentru
ziua de mâine. Poliþia nu l-a gãsit
ºi Marcello Dell’Utri (72 de ani)
a fost declarat fugar încã de la

Un aliat al lui Berlusconi a fugit
din þarã pentru a evita arestarea sa

mijlocul lunii martie, fiind vãzut
la Beirut, în Liban. Potrivit unei
declaraþii a lui Dell’Utri, acesta s-
ar afla în strãinãtate pentru anali-
ze medicale, fãrã a preciza unde
se gãseºte. Poliþia îl considerã
principalul intermediar între Ber-
lusconi ºi Cosa Nostra, Mafia si-
cilianã. Condamnat la 9 ani de
închisoare în prima instanþã, în
2004, el a beneficiat de o redu-
cere la 7 ani, în apel, anul trecut.
În cazul unei confirmãri a con-
damnãrii de cãtre Curtea de Ca-
saþie din Palermo, el va fi ime-
diat arestat ºi plasat în detenþie.

Negocierile dintre Washington ºi
Moscova privind participarea Ru-
siei la legea americanã FATCA îm-
potriva evaziunii fiscale au fost sus-
pendate, au anunþat surse din ca-

Negocierile dintre SUA ºi Rusia asupra legii
împotriva evaziunii fiscale au fost suspendate

drul Trezoreriei americane. În ca-
drul legii FATCA (Foreign Account
Tax Compliance Act), votatã în
2010 pentru a lupta împotriva eva-
ziunii fiscale, Statele Unite cer bãn-

cilor strãine sã fie informate cu pri-
vire la prezenþa printre clienþii lor a
unor persoane impozabile în SUA.
Conform legii, contestatã iniþial, dar
acceptatã ulterior de mai multe sta-
te, bãncile strãine sunt sancþionate
financiar dacã nu adoptã aceastã
transparenþã faþã de Statele Unite.
În total, 45 de þãri au semnat ori
sunt pe cale de a semna cu SUA
aceastã convenþie, însã discuþiile
dintre Washington ºi Moscova cu
privire la acest subiect au fost în-
trerupte. „În conformitate cu abor-
darea noastrã a angajamentului bi-
lateral pe care îl avem cu Rusia,
Statele Unite au suspendat negocie-
rile cu Rusia pentru un acord FAT-
CA”, a declarat un purtãtor de cu-
vânt al Trezoreriei americane, fãrã
a preciza oficial dacã întreruperea

negocierilor reprezintã o nouã sanc-
þiune la adresa Moscovei, ca rãs-
puns la criza din Ucraina. Aceasta
implicã faptul cã, dacã Guvernul rus
sau bãncile în mod individual nu
sunt înregistrate în convenþia FAT-
CA, tranzacþiile spre aceste institu-
þii financiare ruse vor face obiectul
unor penalitãþi din partea autoritãþi-
lor americane. Legea FATCA intrã
în vigoare pe 1 iulie, când urmea-
zã sã fie aplicate primele penalitãþi.
„În general, instituþiile financiare
din þãri strãine care nu au semnat
conveþia cu Statele Unite trebuie sã
se înregistreze (individual) cu ser-
viciile fiscului american (...), în caz
contrar ele vor fi supuse unei taxe
de 30% din plãþile provenite din
SUA”, a precizat un purtãtor de
cuvânt al Trezoreriei.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC Solar Suninvest SRL

anunþã elaborarea primei versi-
uni a planului: Plan Urbanistic
Zonal pentru trecerea terenului
studiat din extravilan in intravi-
lan în vederea construirii parc
fotovoltaic Solar Suninvest pen-
tru terenul amplasat în mun. Ca-
lafat, tarlaua 105, parcela 16, jud.
Dolj ºi declanºarea etapei de în-
cadrare pentru obþinerea avizu-
lui de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate rea-
liza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, Craiova, jud. Dolj ºi
sediul titularului: mun. Reºiþa, str.
Fãgãraºului, bl. 25, scara B, ap.
5, judeþul Caraº-Severin. Comen-
tariile ºi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Dolj
în termen de 18 zile calendaristi-
ce de la data prezentului anunþ.

Unitatea Militarã 0654 CRA-
IOVA organizeazã licitaþie publi-
cã cu strigare pentru atriubuirea
contractului de închiriere a unui
spaþiu în suprafaþã de 13,05 mp,
situat la reºedinþa unitãþii din lo-
calitatea Craiova, strada Alexan-
dru Macedonski nr. 7, Craiova,
judeþul Dolj, în scopul înfiinþãrii
unui punct de desfacere a pro-
duselor alimentare preambalate
(dulciuri, patiserie, bãuturi rãco-
ritoare etc) ºi nealimentare. Per-
soanele interesate se vor prezen-
ta la sediul unitãþii din localita-
tea Craiova, strada Alexandru Ma-
cedonski nr. 7, judeþul Dolj de
unde, în perioada 14 – 24.04.2014,
orele 8.00 – 16.00, pot solicita în
scris fiºa de date a achiziþiei, care
se obþine contra sumei de 5 lei.

Începand cu data de
3.04.2014, ora 10:00, a fost des-
chisã sesiunea a II-a de inscrie-
re in cadrul Programului natio-
nal multianual de infiintare si
dezvoltare de incubatoare teh-
nologice si de afaceri. Potentia-
lii beneficiari ai Programului
sunt asteptati la sediul Incuba-
torului Transfrontalier Tehnolo-
gic si de Afaceri Craiova din
Calea Bucuresti, nr. 154 A, pen-
tru depunerea documentelor
necesare privind includerea in
program. Sesiunea de depune-
re a documentelor va fi deschi-
sa 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.

 ANIVERSÃRI
La zi onomasticã
prietenii ºi cunos-
cuþii, ureazã domnu-
lui PASCU ANDREI
FLORIN, multã sãnã-
tate ºi viaþã lungã,
realizãri ºi bucurii.
La Mulþi Ani !

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Coafez ºi tund la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0785/ 449.260.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii ca-
napele, fotolii, col-
þare. Calitate ºi se-
riozitate. Telefon:
0 3 5 1 / 4 1 6 . 1 9 8 ;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Lãpuº etaj 3/4 deose-
bitã. Preþ 83.000 lei.
Telefon: 0761/142.328.
Vând garsonierã semi-
decomandatã Valea
Roºie. Telefon: 0351/
175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere, bloc PATRIA,
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
camere, în fostã casã
naþionalizatã, zonã
centralã, gaze, curte,
cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual,
schimb cu apartament
în bloc. Telefon: 0727/
816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 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. Telefon:
0351/423.550.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.

Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa
Nouã zona Triaj, fãrã
acte, 1000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0763/
806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefini-
satã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã, 800 mp
teren, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
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Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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 intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.

Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren 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. Te-
lefon: 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 comercial
cu terasã, zonã centra-
lã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2
camere decomanda-
te (50 mp), str. Gene-
ral Magheru, cu simi-
lar Brazdã sau Corni-
þoiu. Telefon: 0251/
452.233.
Schimb garsonierã
Calafat, cu garsonierã
Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 4500 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.
Vând autoturism Dacia
1310, anul fabricaþiei
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 me-
talic, 6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%, preþ
2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foarte
bunã. Telefon: 0251/
361.093; 0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
CÃÞEL Bichon, 7 luni,
carnet. Telefon: 0770/
183.681. 300 lei, ne-
gociabil.
Vând albine, familii
puternice. Podari. Te-
lefon: 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 lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifoni-
er 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 imopri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BA-
TISTE toate mãrimile
manuale. Telefon:
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 plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Gore-
la ºi Sengana din pe-
pinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Tele-
fon: 0733/832.532.

Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 4 jenþi cu 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 între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/
009.627.
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Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate
la cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare foar-
te bunã, asigur ga-
ranþie 1 an. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Vând trandafiri la
ghiveci, culorile alb,
portocaliu, albastru,
roºu cu sau fãrã
þepi. Telefon: 0762/
278.639.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã ve-
lurate, 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 sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând 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 garan-
þie. Telefon: 0731/
877.880.

Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãtu-
rã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9 ha
pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Coralex,
stare foarte bunã,
450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
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, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzi-
cã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 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 apartament
2 camere, semideco-
mandat, Valea Roºie.
Telefon: 0740/522.562.
Primesc în gazdã bã-
iat condiþii bloc (cen-
tralã). Telefon: 0746/
274.204.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 came-
re cu centralã Craiovi-
þa Nouã, 250 lei/lunã.
Telefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.

Ofer spre închiriere
casã 2 camere + toa-
te utilitãþile pe strada
Brestei (lângã Faculta-
tea de Sport). De pre-
ferat familie. Telefon:
0769/477.662.
Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craio-
viþa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez 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 vân-
zare maºini sau parca-
re. 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
drãguþã realizatã cu
sau fãrã obligaþii în-
tre 50- 52 ani, pen-
tru o relaþie reciproc
avantajoasã. Tele-
fon: OGCC/HCBICB.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Împãrþim fructe-
le. 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, stra-
da Buziaº, în vârstã
de 6 luni. Rãspunde
la numele Frichi. Gã-
sitorului bunã recom-
pensã. Telefon:
0743/091.520; 0743/
838.383.
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BUNDESLIGA – ETAPA A 30-A

Schalke – Frankfurt 2-0 (Meyer 59, Farfan
90+1), M’gladbach – Stuttgart 1-1 (Arango
89 / Didavi 12; Alexandru Maxim a fost rezer-
vã la ospeþi), Hannover – Hamburg 2-1 (Stindl
9, Ya Konan 86 / Calhanoglu 48), Wolfsburg
– Nurnberg 4-1 (Olici 19, Perisici 22, 82,
Malanda Adje 69 / Feulner 8), Freiburg –
Braunschweig 2-0 (Vrancici 8 aut., Schuster
48), Mainz – Werder 3-0 (Petersen 5 aut.,
Moritz 16, Malli 39), Bayern – Dortmund 0-3
(Mkhitarian 20, Reus 49, Hofmann 56).
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Leverkusen –
Hertha, Hoffenheim – Augsburg.
1. Bayern 78 10. Hertha* 37
2. Dortmund 61 11. Frankfurt 35
3. Schalke 58 12. Werder 33
4. Wolfsburg 50 13. Hannover 32
5. M’gladbach 49 14. Freiburg 32
6. Leverkusen* 48 15. Stuttgart 28
7. Mainz 47 16. Hamburg 27
8. Augsburg* 42 17. Nurnberg 26
9. Hoffenheim* 37 18. Braunschw. 25

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 33-A

Osasuna – Valladolid 0-0, Celta – Sociedad
2-2 (Nolito 37 pen., Santi Mina 82 / Cana-
les 8, Griezmann 43), Villarreal – Levante 1-
0 (Perbet 90+5), Granada – Barcelona 1-0
(Brahimi 16), Real M. – Almeria 4-0 (Di
Maria 28, Bale 53, Isco 56, Morata 85).
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Betis – Sevilla,
Valencia – Elche, Getafe – Atl. Madrid, Espa-
nyol – Rayo.
Astãzi: Bilbao – Malaga (23:00).
1. Atl. Madrid* 79 11. Malaga* 38
2. Real M. 79 12. Celta 37
3. Barcelona 78 13. Granada 37
4. Bilbao* 59 14. Rayo* 36
5. Sevilla* 53 15. Elche* 35
6. Villarreal 52 16. Osasuna 34
7. Sociedad 51 17. Valladolid 32
8. Valencia* 41 18. Getafe* 31
9. Levante 40 19. Almeria 30
10. Espanyol* 40 20. Betis* 22

LIGUE 1 – ETAPA A 33-A

Montpellier – Marseille 2-3 (Cabella 48, San-
son 79 / Valbuena 42, Gignac 58, Payet 89),
Lille – Valenciennes 1-0 (Origi 70), Ajaccio –
Bordeaux 1-1 (Mostefa 85 / Jussie 62), Evian
TG – Bastia 2-1 (Benezet 35, Wass 47 / Raspen-
tino 30), Nice – Lorient 1-2 (Kolodziejczak 30
/ Sunu 19, Aboubakar 90+1), Rennes – Mona-
co 0-1 (Riviere 55), Sochaux – Toulouse 2-0
(J. Ayew 15, Contout 49; La oaspeþi, Mihai
Roman a jucat în ultimul sfert de orã).
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Nantes – Guin-
gamp, Reims – St. Etienne, Lyon – Paris SG.
1. Paris SG* 79 11. Bastia 41
2. Monaco 69 12. Nice 39
3. Lille 63 13. Rennes 38
4. St. Etienne* 55 14. Montpellier 38
5. Lyon* 51 15. Evian TG 38
6. Marseille 51 16. Nantes* 37
7. Bordeaux 45 17. Guingamp* 35
8. Reims* 44 18. Sochaux 30
9. Toulouse 44 19. Valencien. 29
10. Lorient 41 20. Ajaccio 20

SERIA A – ETAPA A 33-A

Sassuolo – Cagliari 1-1 (Zaza 36 / Ibraimi 47
pen.), Roma – Atalanta 3-1 (Taddei 13, Ljajici
44, Gervinho 63 / Migliaccio 78; Bogdan
Lobonþ ºi Constantin Nica au fost rezerve la
cele douã combatante).
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Bologna – Par-
ma, Livorno – Chievo, Verona – Fiorentina,
Torino – Genoa, Sampdoria – Inter, Napoli –
Lazio, Milan – Catania.
Astãzi: Udinese – Juventus (21:45).
1. Juventus* 84 11. Milan* 45
2. Roma 79 12. Sampdoria* 41
3. Napoli* 64 13. Genoa* 39
4. Fiorentina* 55 14. Udinese* 38
5. Inter* 50 15. Cagliari 33
6. Parma* 50 16. Chievo* 27
7. Lazio* 48 17. Bologna* 27
8. Verona* 46 18. Livorno* 25
9. Atalanta 46 19. Sassuolo 25
10. Torino* 45 20. Catania* 20

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1

18:30, 21:00 – FOTBAL –
Liga I: „U” Cluj – FC Botoºani,
Pandurii Tg. Jiu – Sãgeata Nã-
vodari.

DIGI SPORT 2

11:30 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Monte Carlo: ziua 1 /
21:45 – FOTBAL – Camp. Ita-
liei: Udinese – Juventus.

DIGI SPORT 3

23:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Bilbao – Malaga.

DOLCE SPORT

19:00 – FOTBAL – Liga I:
Viitorul Constanþa – FC Braºov
/ 21:45 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Udinese – Juventus.

EUROSPORT

17:15 – FOTBAL – Liga de
tineret UEFA.

EUROSPORT 2

21:15 – FOTBAL – Liga
secundã germanã: Dinamo
Drezda – Munchen 1860.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 34-A

Crystal P. – Aston V. 1-0 (Puncheon 76), Ful-
ham – Norwich 1-0 (Rodallega 40), Southamp-
ton – Cardiff 0-1 (Juan Cala 65), Stoke –
Newcastle 1-0 (Pieters 42), Sunderland – Ever-
ton 0-1 (W. Brown 75 aut.), West Brom – Tot-
tenham 3-3 (Vydra 1, Brunt 4, Sessegnon 31 /
Olsson 34 aut., Kane 70, Eriksen 90+4; La
gazde, Vlad Chiricheº a jucat pânã la pauzã).
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Liverpool – Man.
City, Swansea – Chelsea.
Partidele Arsenal – West Ham ºi Man. United
– Hull vor fi reprogramate, deoarece Arsenal ºi
Hull au jucat în semifinalele Cupei Angliei.
1. Liverpool* 74 11. West Ham* 37
2. Chelsea* 72 12. Crystal P.* 37
3. Man City*** 70 13. Hull* 36
4. Everton* 66 14. Aston V.* 34
5. Arsenal* 64 15. Swansea* 33
6. Tottenham 60 16. West B.* 33
7. Man. Utd* 57 17. Norwich 32
8. Southampton 48 18. Fulham 30
9. Newcastle 46 19. Cardiff 29
10. Stoke 43 20. Sunderl.** 25
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

CUPA ANGLIEI – SEMIFINALE

Wigan (II) – Arsenal 1-1, 2-4 lovituri de depar-
tajare (J. Gomez 63 pen. / Mertesacker 82).
Ieri dupã închiderea ediþiei: Hull – Sheffield
Utd (III).

LIGA A III-A – SERIA 3 –

ETAPA A 22-A

CS Podari – Inter Clinceni 0-1, Viitorul Municipal Craiova –
Viºina Nouã 1-2, Juventus Bucureºti – Dinamo II 1-0, CS Tu-
nari – Viitorul Domneºti 4-1, Balº 2007 – CS Baloteºti 0-3,
Metaloglobus – Concordia Chiajna II 2-1.
1. Juventus 47 7. Dinamo II 30
2. Baloteºti 40 8. Tunari 30
3. Viºina Nouã 38 9. Domneºti 24
4. Clinceni 34 10. Podari 22
5. Metaloglobus 31 11. Chiajna II 22
6. Balº 31 12. Mun. Craiova 21

LIGA A IV-A – ETAPA A 28-A

Unirea Leamna – Victoria Celaru 4-5, Vânãtorul Desa – CSU II
Craiova 2-1, Prometeu Craiova – CSO Filiaºi 0-1, Viitorul Câr-
cea – Dunãrea Bistreþ 1-1, Amaradia Melineºti – Dunãrea Cala-
fat 1-1, Progresul Segarcea – CS Iºalniþa 4-0, Recolta Ostro-
veni – SF Gicã Popescu 3-0. Danubius Bechet a stat.
1. Filiaºi* 62 9. CSU II* 29
2. Calafat 59 10. Melineºti* 29
3. Bistreþ 58 11. Iºalniþa* 27
4. Segarcea** 49 12. Desa* 23
5. Prometeu* 48 13. Gicã Pop.* 22
6. Ostroveni* 43 14. Celaru* 22
7. Cârcea* 42 15. Leamna** 3
8. Bechet* 38
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

Arsene Wenger a supravieþuit unui verita-
bil thriller sâmbãtã, când Arsenal a trecut dra-
matic, în semifinalele Cupei Angliei, de Wigan
Athletic, chiar deþinãtoarea trofeului, 1-1 ºi 4-2
la loviturile de departajare, într-o parti-
dã disputatã pe Wembley. Iar “tunarii”
viseazã la prima “coroanã” dupã nouã
ani (au 10 în total).

Dar cât s-au chinuit cu divizionara
secundã (locul 5 în Championship)! În
prima reprizã, Carson a parat în douã
rânduri în faþa lui Sanogo, mai ales când
francezul a scãpat singur spre gol! ªi
Podolski a ameninþat þinta dintr-o lovi-
turã liberã. Wigan? S-a apãrat discipli-
nat ºi a sperat sã repete pe contraatac
minunea cu City din “sferturi”.

ªi n-a fost deloc departe! Mertesa-
cker i-a oferit pe tavã un penalty, tac-
kling neglijent la McManaman, fructifi-
cat de Jordi Gomez (63). Visul a durat 20

Jose Mourinho pare cã a rezolvat o
problemã care i-a dat multe bãtãi de cap în
actualul sezon, ºi anume cea legatã de

Eliminatã, miercurea trecutã,  în „sferturile”
Ligii Campionilor, de liderul din Primera, Atleti-
co Madrid, Barcelona, foarte posibil sã-ºi fi luat
adio ºi de la titlu, dupã ce a cedat total neaºtep-
tat, sâmbãtã, scor 0-1, pe terenul Granadei. Fãrã
Xavi, pãstrat pe bancã, dar cu Messi, Neymar
(ambii în zi modestã) ºi Iniesta integraliºti, ca-
talanii s-au vãzut conduºi încã minutul 16, gol
Brahimi.  A urmat un asediu neîncetat la poarta
andaluzilor, însã aceºtia au rezistat eroic pânã
la final.

Statistica partidei a scos la luminã cifre ha-
lucinante: ocazii 5-29, cornere 1-13, posesie 14-
86 la sutã.

De pasul greºit al Barcelonei a profitat Real
Madrid (4-0 cu Almeria), care a urcat pe doi, cu
un punct peste catalani, egalând-o pe rivala

de minute. Dupã o barã a lui Sagna ºi un balon
scos de pe linia de Crainey, alb-albaºtrii au ce-
dat în cele din urmã. Mertesacker ºi-a reparat
gafa, egalînd cu o loviturã de cap.

În prelungiri Oxlade-Chamberlain a lovit vin-
clul, aºa cã s-a ajuns la loviturile de departaja-
re. Erou a fost goalkeeper-ul Fabianski, care a
scos de douã ori, oferind viza pentru finala de

pe 17 mai. Pentru Arsenal au marcat
Arteta, Kallstrom, Giroud ºi Cazorla.

Echipa ce-i va însoþi în ultimul act
pe londonezi, care n-au mai cucerit ni-
mic de la acea Cupã a Angliei din 2005
(5-4 la l.d. cu United), s-a decis asearã
târziu, odatã cu disputarea partidei Hull
City – Sheffield Utd.

Altfel, oamenii lui Wenger, care la
un momentdat se gândeau chiar la ti-
tlu, sunt în pericol sã rateze pentru în-
tâia oarã din sezonul 1995-1996 prezen-
þa în Liga Campionilor, dupã ce Ever-
ton, trimfãtoare, sâmbãtã la Sunderland,
a urcat pe locul 4, acumulând cu un
punct mai mult, cu 5 jocuri rãmase de
disputat pentru fiecare..

Arsenal s-a calificat dramatic în finala Cupei AnglieiArsenal s-a calificat dramatic în finala Cupei AnglieiArsenal s-a calificat dramatic în finala Cupei AnglieiArsenal s-a calificat dramatic în finala Cupei AnglieiArsenal s-a calificat dramatic în finala Cupei Angliei

Încã o decepþie!

Barca, piedicã majorã în lupta pentru titlu
Atletico Madrid, fãrã a lua însã în calcul în cal-
cul jocul lui Atletico de asearã, de pe terenul
formaþiei lui Cosmin Contra ºi Ciprian Marica,
Getafe.

În ultimele 5 runde, rivalele de la ti-
tul mai au de jucat dupã cum urmeazã:

Atletico (79p, fãrã jocul de asearã
cu Getafe): Elche (a), Valencia (d), Le-
vante (d), Malaga (a), Barcelona (d).

Real (79p): Osasuna (a), Valencia (a),
Valladolid (d), Celta (d), Espanyol (a).

Barcelona (78p): Bilbao (a), Villar-
real (d), Getafe (a), Elche (d), Atl. Ma-
drid (a).

În caz de egalitate de puncte, Real
Madrid este cea mai devaforizatã de
rezultatele directe (primul criteriu de

departajare), având doar un punct din 12 posi-
bile, smuls lui Atletico. În meciul din tur, Atleti-
co ºi Barcelona au încheiat la egalitate, 0-0.

Diego Costa va juca la Chelsea
din sezonul viitor

atacanþi.
Antrenorul portughez a ajuns la un acord

cu Diego Costa, atacantul celor de la Atletico
Madrid, potrivit presei spaniole, astfel cã
brazilianul are ºanse foarte mari de a juca pe
”Stamford Bridge” din sezonul viitor.

De fapt, mai întâi, Mourinho a vorbit cu
ºefii celor de la Atletico Madrid, care ºi-au
dat ok-ul în schimbul achitãrii clauzei de

reziliere. Cota lui Diego Costa a crescut într-
un an de la 25 de milioane de euro, la cât era
cotat în vara lui 2013, pânã la 60 de milioane
de euro, cât este acum.

Reamintim, Chelsea ºi Atletico sunt rivale
în semifinalele Ligii Campionilor, “dublã” a
cãrei prime manºe va avea loc în 22 aprilie, pe
“Vicente Calderon”. Returul e programat în 30
aprilie.

Potrivit presei spaniole,Potrivit presei spaniole,Potrivit presei spaniole,Potrivit presei spaniole,Potrivit presei spaniole,Potrivit presei spaniole,Potrivit presei spaniole,Potrivit presei spaniole,Potrivit presei spaniole,
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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 27 18 8 1 57-16 62
Astra 27 17 5 5 56-23 56
Petrolul 27 13 13 1 38-16 52
FC Vaslui 27 13 6 8 27-17 45
Dinamo 26 12 7 7 39-25 43
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 27 9 7 11 29-34 34
Gaz Metan 27 9 6 12 28-30 33
Ceahlăul 26 8 9 9 22-25 33
ACS Poli 27 8 7 12 21-30 31
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 27 2 8 17 19-43 14

6

5

4

LIGA I

Etapa a XXVII-a
Corona – ACS Poli 0-0
Steaua – FC Vaslui 0-1
A marcat: Temwanjera 84.
Astra – Concordia 1-0
A marcat: Alibec 41.
Petrolul – Gaz Metan 2-0
Au marcat: Albin 43, Mustivar 59.
Meciurile Oţelul – CFR Cluj şi Ceahlăul – Dinamo s-au jucat aseară.
„U” Cluj – FC Botoşani – luni, ora 18.30
Viitorul – FC Braşov – luni, ora 19
Pandurii – Săgeata – luni, ora 21

Clasamentul final al sezonului regulat
1. CS Universitatea 22 15 4 3 33-11 49
2. Metalul Reşiţa 22 11 4 7 27-18 37
3. FC Olt Slatina 22 10 6 6 24-15 36
4. CSM Rm. Vâlcea 22 10 6 6 26-18 36
5. ASA Tg. Mureş 22 9 7 6 25-14 34
6. Gloria Bistriţa 22 10 4 8 23-19 34
7. Olimpia Satu Mare 22 9 6 7 22-19 33
8. CS Mioveni 22 8 5 9 21-24 29
9. FC Bihor Oradea 22 7 5 10 18-21 26
10. UTA Arad 22 5 6 11 19-29 21
11. FCU Craiova 22 4 5 13 9-39 17
12. Minerul Motru 22 3 4 15 17-37 13

Clasament play-off
1. CS Universitatea 10 5 2 3 13-10 17
2. Gloria Bistriţa 10 4 4 2 11-9 16
3. ASA Tg. Mureş 10 4 3 3 10-8 15
4. Metalul Reşiţa 10 4 1 5 10-11 13
5. CSM Rm. Vâlcea 10 3 3 4 9-11 12
6. FC Olt Slatina 10 2 3 5 5-9 9

Clasament play-out
1. Olimpia Satu Mare 10 6 3 1 14-6 21
2. CS Mioveni 10 6 2 2 16-9 20
3. FC Bihor 10 4 3 3 11-9 15
4. UTA Arad 10 3 3 4 10-11 12
5. Minerul Motru 10 2 2 6 12-13 8
6. FCU Craiova 10 1 3 6 5-20 6

Pentru CSU, meciul cel mai impor-
tant al ultimei etape fusese pierdut de
sâmbătă dimineaţa, fiindcă Olimpia s-
a dat la o parte pentru a-i face Bistriţei
loc în play-off. Cu gândul la cele 3
puncte pierdute în ierarhia care con-
tează, la ultima repetiţie înaintea play-
off-ului, Craiova nu s-a consumat prea
mult, dar a ajuns la al şaselea succes
consecutiv, toate cu poarta imacula-
tă. Asta în condiţiile în care stacheta
invincibilităţii a fost ridicată cu Stân-
gă pe bancă, alb-albaştrii încheind
turul cu şapte victorii la rând. Gabi
Balint nu şi-a ţinut promsiunea de a-
şi odihni jucătorii de bază pentru play-
off, doar Brac, Ferfelea şi Vandelan-
noite fiind menajaţi. Portarul sârb a
pierdut statutul de integralist, dar i-a
prilejuit debutul lui Irimia între buturi-
le Ştiinţei, la aproape 35 de ani. Parti-
da a avut asistenţă pe măsura impor-
tanţei, iar la final cei 1.500 de specta-
tori erau satisfăcuţi doar de victorie,
fiindcă fotbal n-au prea văzut. Lipsa
mizei nu i-a descătuşat pe jucători,
care s-au complăcut în dueluri inutile
şi s-au întrecut în  execuţii ridicole.
Prima repriză a fost parcă dintr-un meci
de ligă judeţeană, fotbaliştii intrând

Liga a II-a,
seria a II-a,
ultima etapă

CSU Craiova – CS Mioveni
2-0

FC Olt – FC Bihor
2-0

Minerul Motru – CSM Rm. Vâlcea
0-0

Olimpia Satu Mare – Gloria Bistriţa
0-1

Metalul Reşiţa – UTA Arad
3-0

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

Clasamentul play-off-ului
în seria I:

1. CSMS Iaşi 19p, 2. Unirea Slo-
bozia 19p, 3. FC Clinceni 17p, 4. Ra-
pid 15p, 5. ACS Berceni 11p, 6. SC
Bacău 4p. Slobozia, Berceniul şi Ba-
cău nu pot promova.

Fotbal - ioc, victorii în serie
CS Universitatea – CS Mioveni 2-0

Au marcat: Curelea 76, Valskis 85
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 1.500.

CSU: Irimia - Kitanovski, Ljubinkovic, Izvoranu (Izvoranu 46), Vătăjelu
- Pleşan (cpt.), (Câju 69), Ad. Ionescu - Varga, Valskis, Cr. Ganea (Sin 55)

– Curelea. Antrenor: Gabi Balint.
CS Mioveni: Ciucă - Cotigă (G. Zaharia 75), Bg. Stoica (cpt.), Al. Răuţă,

Ct. Stan - Cheţan (O. Gueye 82), Biceanu, Al. Popa, Cip. Negoiţă - Ayza,
Năstăsie. Antrenor: Marius Stoica.

Cartonaşe roşii: Ljubinkovic 89 / Răuţă 90.
Arbitri: Bogdan Anghelinei – Ionuţ Bobe, Vasile Popescu.

CS Universitatea a învins
Mioveniul şi terminat

sezonul regulat cu 6 suc-
cese la rând fără gol primit,
dar prestaţiile au fost mai

degrabă modeste

la cabine în huiduielile fanilor. Când
aceştia îşi pierduseră răbdarea cu ju-
cătorii lui Balint, golgheterul seriei a
doua, Costin Curelea, a liniştit atmo-
sfera cu o lovitură de cap imparabilă.
Valskis a spart şi el gheaţa în tricoul
Craiovei, marcând tot cu capul, şi în-
jurăturile din tribune s-au transformat
în apaluze. Unele venite parcă pentru
un sezon regulat terminat cu brio şi
care alimentează speranţele Craiovei
de a vedea din nou fotbal de Liga I.

Balint: „Câştigăm fără să luăm
gol, dar jocul e slab”

La finalul partidei cu CS Mioveni,
Gabi Balint a recunoscut că echipa
nu şi-a îmunătăţit jocul, deşi continuă
să câştige. „Câştigăm şi nu primim gol.
Cine nu vede meciurile zice: mamă ce
joacă ăştia şi ce antrenor mare e Ba-
lint. Dar uite că, din păcate, jocul este
slab. Sunt cauze obiective: şi astăzi
am introdus în teren jucători care încă
nu sunt sută la sută, vin după acci-
dentări, au o lips ă de pregătire. Pe
undeva este de înţeles. De-asta i-am
şi forţat, am dorit să-i ţin cât mai mult

în teren ca să acumuleze, pentru că
meciurile următoare sunt importante.
Eu sunt sigur că de vinerea viitoare,
când începe play-off-ul echipa va fi
altfel, cel puţin mental. Şi astăzi tot
mental am suferit, nu ne-am mobilizat
pentru meci aşa cum trebuie. Toţi cu
gândul la Satu Mare, toţi comentau.
Fotbalul trebuie să fie greu ca să pro-
gresezi, dacă e uşor nu progresezi“.
În privinţa play-off-ului, Balint a pre-
cizat: „La noi se şterg punctele, nu se
adună, se scad. Din momentul acesta
suntem toţi la zero puncte, aşa trebu-
ie să gândim. Şi aşa cum şi Bistriţa a
intrat în cursă, şi Târgu Mureş, Reşi-
ţa şi Vâlcea sunt alături de noi, sun-
tem cinci echipe care ne vom bate, de
la zero, în 10 meciuri. Cele două echi-
pe mai bune vor promova“.

Curelea: „Sistemul adoptat
pentru play-off este o tâmpenie”

Ca şi în tur, Costin Curelea a mar-
cat contra Mioveniului şi este gol-
gheterul seriei a doua, cu 9 goluri.
„Nu mi-am propus neapărat să devin
golgheter. Să câştigăm, asta e cel mai
important. Azi ne-am făcut singuri
meciul greu. Am început prost, deşi
am vorbit cu totul altceva la cabine.
Dar e bine că s-a terminat cu bine. La
meciul acesta ne-a fost un pic mai
greu să ne concentrăm, probabil că
aceasta este cauza principală. Am
privit prea uşor jocul şi asta era să
ne coste. Din păcate sistemul care s-
a adoptat cu play-off e o tâmpenie,
dar aceasta este situaţia. Vom juca în
con tinuare. Eu unul nu am crezut
vreodată că Bistriţa poate să câştige
la Satu Mare. Dar iată că şi-a revenit
miraculos şi s-a impus  în ultimele
două meciuri. Noi jucăm cu Oltul,
echipă puternică pe care am învins-
o de două ori. Sperăm să câştigăm
toate meciurile din play-off. Emoţii
în următoarele jocuri nu vom avea,
cu siguranţă vom aborda altfel me-
ciurile şi nu ne vom încurca, pentru
că suntem cea mai bună echipă din
play-off“ a spus atacantul Craiovei.

Programul Universităţii Craiova
în play-off

18 aprilie: Universitatea Craiova – FC Olt
26 aprilie: Universitatea Craiova – Gloria Bistriţa
3 mai: ASA Târgu Mureş – Universitatea Craiova
7 mai: Universitatea Craiova – Metalul Reşiţa
10 mai: CSM Rm. Vâlcea – Universitatea Craiova
17 mai: FC Olt – Universitatea Craiova
24 mai: Gloria Bistriţa – Universitatea Craiova
28 mai: Universitatea Craiova – ASA Târgu Mureş
31 mai: Metalul Reşiţa – Universitatea Craiova
7 iunie: Universitatea Craiova – CSM Rm. Vâlcea

Prima etapă a play-off-ului (vineri, 18 aprilie, ora 12): Universitatea Craiova
– FC Olt, Gloria Bistriţa – CSM Rm. Vâlcea, ASA Tg. Mureş – Metalul Reşiţa.


