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- Îi tot aud, Popescule, pe politicieni
vorbind de regimul totalitar din trecut,
dar nu scot o vorbă despre regimul nos-
tru alimentar de astăzi.

Acad. prof. dr. Irinel Popescu despre transplantul în România:

„Marea problemă
rămâne numărul
insuficient
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Acad. prof. dr. Irinel Po-
pe scu e s te  pre şe dinte le
Academiei de Ştiinţe Medi-

cale şi conduce Clinica de Chirurgie şi Transplant Hepatic de la
Institutul Clinic Fundeni. El a devenit cunoscut în România după
ce a introdus transplantul de ficat în practica medicală. Primul
transplant hepatic din România l-a realizat în anul 2000, după ce
s-a întors din SUA. De atunci a efectuat peste 150 de transplan-
turi hepatice şi 1.500 de rezecţii hepatice. Cunoscutul chirurg cu
origini doljene, el fiind născut la Filiaşi, a efectuat şi primul
transplant combinat de ficat şi pancreas, primul transplant com-
binat de ficat şi insule pancreatice şi primele transplanturi de
celule stem pentru afecţiuni ale ficatului.

Afundându-ne
în confuzii

După 24 de ani încă se mai
aduce în discuţie, ceea ce n-ar
fi o nenorocire, apartenenţa
unor politicieni fie la FSN şi, pe
cale de consecinţă, la Partidul
Comunist, fie „iradierea” mai
tinerilor politicieni, a unora din-
tre ei, de cei cu pedegree ex-
comunist. Până şi preşedintele
PDL, Vasile Blaga, altminteri
un politician hârşit pe scena po-
litică, a simţit nevoia unei re-
plici pe această temă, printr-un
raţionament uscat, la o aluzie a
preşedintelui Traian Băsescu,
duminică seara, la emisiunea
„Jocuri de pute re ” de la Re-
alitatea TV.
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ANM: Informare meteo de ploi,
lapoviþã ºi ninsori, începând
de astãzi

Administraþia Naþionalã de
Meteorologie (ANM) a emis, ieri,
o informare meteo de vreme rea,
valabilã în întreaga þarã, timp de
trei zile. Potrivit meteorologilor,
în intervalul 15 aprilie, ora 3,00
— 17 aprilie, ora 15,00, va plo-
ua în cea mai mare parte a þãrii,
iar în zona montanã vor fi ºi pre-
cipitaþii sub formã de lapoviþã ºi
ninsoare. Local, cantitãþile de apã
vor depãºi 15 l/mp, în 24 de ore,
iar valorile termice vor scãdea
accentuat. În regiunile extra-car-
patice vremea va deveni rece pen-
tru aceastã perioadã.

MEN: Vacanþa de primãvarã
nu s-a prelungit

Ministerul Educaþiei Naþio-
nale a menþionat, ieri, prin in-
termediul unui comunicat remis
presei, cã vacanþa de primãva-
rã a elevilor din sistemul de în-
vãþãmânt preuniversitar nu s-a
prelungit, ci se desfãºoarã în pe-
rioada 12 - 22 aprilie. „Minis-
terul Educaþiei Naþionale preci-
zeazã cã vacanþa de primãvarã
pentru elevii din învãþãmântul
preuniversitar se desfãºoarã în
perioada 12 aprilie — 22 apri-
lie, în conformitate cu Ordinul
de ministru privind structura
anului ºcolar 2013-2014. Cur-
surile urmeazã sã se reia, în toa-
tã þara, miercuri, 23 aprilie”, a
subliniat MEN. Precizarea vine
ca urmare a unei informaþii
„false”, apãrutã pe un site ºi
preluatã „de mai multe surse”.

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, ieri, la Parlament, cã, în urma
declaraþiilor de duminicã seara ale
ºefului statului la adresa senatoa-
rei Gabriela Firea (membrã în co-
misia parlamentarã care cercetea-
zã modul cum au fost retrocedate
terenurile în comuna Nana, din ju-
deþul Cãlãraºi), va fi depusã, as-
tãzi, o plângere penalã împotriva
preºedintelui Traian Bãsescu, pe
care o doreºte semnatã de cât mai
mulþi parlamentari, inclusiv din
opoziþie. „Pânã mâine (astãzi - n.r.)
avem o plângere penalã împotriva
preºedintelui Traian Bãsescu”, a
spus Victor Ponta, precizând cã
aceasta va fi semnatã de toþi parla-
mentarii puterii. Potrivit premieru-
lui, „este prima datã din 1989 în-
coace, de când România încearcã
sã fie democraticã, când  familia
unui senator este ameinþatã direct,
de cãtre preºedinte. (...) Este un
element fãrã precedent, care nu
mai are nici o acoperire în disputa
politicã”, acesta adãugând cã va
fi informatã ºi Comisia Europeanã,
deoarece este un „atac mafiot”
împotriva Gabrielei Firea. Mai
mult, Ponta a anunþat cã va semna
personal plângerea penalã privind
acuzarea lui Bãsescu de ameninþa-
re ºi ºantaj. Întrebat dacã preºe-
dintele poate fi chemat la Parchet
în urma acestei plângeri penale,
Ponta a rãspuns: „În decembrie,
da, va fi”. „Dupã cum vedeþi, Par-
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chetul a deschis un dosar pentru
cã este foarte clar cã s-au încãlcat
mai multe legi civile ºi penale în ce
priveºte achiziþia terenurilor (n.r. –
din comuna Nana, judeþul Cãlãraºi).
Eu am spus cã e vorba de spãlare
de bani ºi de spãlare a unor pro-
prietãþi pe care domnul Bãsescu le
avea de mult ºi pe care acum, pe
final de mandat, încearcã sã ºi le
albeascã, sã le treacã oarecum le-
gal”, a adãugat premierul. El a spus
cã cercetãrile în privinþa achiziþiei
de terenuri de la Nana sunt la înce-
put ºi a precizat cã „vor mai apãrea
ºi alte elemente”, legate de ceea ce
Comisia parlamentarã de anchetã a
solicitat de la ANAF sau de la Ofi-

ciul Naþional de Prevenire ºi de
Combatere a Spãlãrii Banilor. „Ce-
lelalte persoane pot sã rãspundã în
faþa legii pânã în decembrie, dom-
nul Bãsescu din decembrie încolo va
trebui ºi va rãspunde în faþa legii.
Domnia-sa, fiind un corupt comu-
nist ºi securist, îºi permite sã spunã
de alþii”, a mai adãugat Ponta.

ªi PSD-ista Gabriela Firea a re-
acþionat, ieri, la afirmaþiile preºe-
dintelui la adresa ei, afirmând cã
aºteaptã cu interes reacþiile insti-
tuþiilor ºi ale ambasadelor statelor
democratice faþã de acest „act fla-
grant de intimidare a unui senator”.
Firea a precizat, într-o postare pe
Facebook, cã preºedintele Traian

Bãsescu i-a transmis, duminicã
searã, într-o emisiune televizatã,
„un mesaj fãrã nici un echivoc”
legat de activitatea ei în Comisia
Nana. Pe de altã parte, senatorul a
dat asigurãri cã nu îºi va prezenta
demisia din Comisia Nana. „Nu, nu
îmi dau demisia (din Comisia Nana
— n.r.). Îmi voi continua activita-
tea pânã la capãt, spun eu cu foar-
te multã onestitate, corectitudine ºi
profesionalism. (...) Cred cã sunt
declaraþii care în mod intenþionat
ºi vãdit au vrut sã dea semnale, dar
eu sunt absolut convinsã cã cei
care erau vizaþi pentru a activa anu-
mite anchete vor respecta statul de
drept ºi legile þãrii ºi nu se vor lãsa
influenþaþi de astfel de manipulãri”,
a declarat Gabriela Firea, la Palatul
Parlamentului.

Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat duminicã searã cã atât el,
cât ºi fiica sa Ioana Bãsescu, stau
la dispoziþia Parchetului privind te-
renul din comuna Nana. Referin-
du-se la senatorul Firea, preºedin-
tele a spus cã ºi acum poate spune
cã aceasta este „o bunã jurnalistã,
dar este catastrofalã ca jurist”. „Mai
bine ar sta în banca ei ºi s-ar ocu-
pa ce se întâmplã pe moºia soþului
ei, unde e primar (n.r. – al comu-
nei Voluntari). Cã s-ar putea sã nu
îl mai gãseascã într-o zi acasã,
dacã nu e atentã. Înþeleg cã în pa-
rohia lui se întâmplã destule lucruri
rele”, a spus Bãsescu.

Premierul Victor Ponta a subliniat ieri cã
susþine candidatura fostului premier Victor Cior-
bea pentru funcþia de Avocat al Poporului, pre-
cizând cã un vot în acest sens va fi dat astãzi,
în ºedinþa plenului reunit al Camerei Deputaþi-
lor ºi Senatului. „Da, îl susþin (pe Victor Cior-

Ciorbea, votat astãzi pentru funcþia de Avocat al Poporului
bea — n.r.). Îl vom vota mâine. ªtiþi cã a fost o
discuþie veche despre un Avocat al Poporului care
sã reprezinte ºi sã aibã sprijin din cât mai multe
zone politice, nu doar dintr-una singurã. Dom-
nul Ciorbea a fost prim-ministru, a fost un mem-
bru de seamã al Popularilor Europeni, este sena-

tor PNL ºi este susþinut ºi de noi, social-demo-
craþii. O persoanã care sã aibã sprijin din toate
zonele politice era greu de gãsit. Mã bucur cã a
acceptat ºi cred cã îºi va exercita funcþia cu toa-
tã demnitatea ºi cu respectarea Constituþiei”, a
afirmat Ponta, la Palatul Parlamentului.

Diferenþa dintre datele privind po-
pulaþia înregistrate la Institutul Naþi-
onal de Statisticã (INS) ºi cele de pe
listele electorale vine din faptul cã la
INS sunt cuprinse persoanele rezi-
dente, iar pe listele electorale sunt
persoanele cu domiciliul în localita-
tea respectivã, a declarat ieri preºe-
dintele Institutului Naþional de Sta-
tisticã, Tudorel Andrei. El a subliniat

Diferenþa dintre listele electorale ºi datele INS:
listele þin cont de domiciliu, INS de rezidenþã

cã INS nu are nici o implicare în
furnizarea listelor electorale. „La re-
censãmântul populaþiei ºi locuinþe-
lor avem o populaþie rezidentã, care
s-a aflat pe teritoriul localitãþii res-
pective în momentul în care am re-
alizat cercetarea. În aceastã popula-
þie nu am inclus persoanele plecate
în strãinãtate mai mult de 12 luni,
dar am inclus persoanele care nu

aparþineau acelei localitãþi dupã do-
miciliu, dar se aflau acolo când am
organizat recensãmântul sau intenþi-
onau sã rãmânã cel puþin 12 luni în
acea localitate. La alegeri avem toa-
te persoanele care au domiciliul ºi
dreptul de vot la nivelul localitãþii res-
pective ºi de aici apar diferenþe”, a
explicat preºedintele INS. El a mai
spus cã datele de recensãmânt au
fost publicate cu un an în urmã ºi
nu au provocat reacþii negative din
partea specialiºtilor în domeniul de-
mografiei la acel moment. „În plus,
datele au fost certificate într-o pri-
mã etapã de cei care au fost respon-
sabili la nivelul autoritãþilor locale”, a
mai spus Tudorel Andrei. „Avem ºi
o cheie de verificare: avem o popu-
laþie rezidentã, înregistratã la recen-

sãmânt, avem o migraþie, ºi atunci,
pe total avem populaþia României
dupã domiciliu. În plus, suntem în
curs de implementare a unui plan de
mãsuri pe componenta de populaþie
astfel încât, într-un termen foarte
scurt, sã avem o evaluare a popula-
þie stabile ºi o evaluare a migraþiei pe
diverse structuri administrative”, a
mai spus acesta. Potrivit preºedin-
telui INS, populaþia României a scã-
zut în 2012 faþã de recensãmântul
din 2011. „INS a publicat datele pe
populaþie la nivelul lunii octombrie
2011, de 20,2 milioane de persoane.
La nivelul anului 2012, populaþia sta-
bilã a fost de puþin peste 20 de mili-
oane, dar sub populaþia rezidentã în-
registratã la recensãmânt”, a menþi-
onat Tudorel Andrei.
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După 24 de ani încă se mai adu-
ce în discuţie, ceea ce n-ar fi o ne-
norocire, apartenenţa unor politi-
cieni fie la FSN şi, pe cale de con-
secinţă, la Partidul Comunist, fie
„iradierea” mai tinerilor politicieni,
a unora dintre ei, de cei cu pede-
gree ex-comunist. Până şi preşe-
dintele PDL, Vasile Blaga, altmin-
teri un politician hârşit pe scena
politică, a simţit nevoia unei replici
pe această temă, printr-un raţiona-
ment uscat, la o aluzie a preşedin-
telui Traian Băsescu, duminică sea-
ra, la emisiunea „Jocuri de pute-
re” de la Realitatea TV. Şi a decla-
rat aşa Vasile Blaga: „(...) BPN al
PDL actual este extrem de tânăr,
vicepreşedinţii nu au fost nici mem-
brii ai Partidului Comunist, nici ai
FSN-ului, pe când domnia sa (n.r.
– Traian Băsescu) a fost şi a spus-
o (...) de fapt în 2004”. Că nu s-au

MIRCEA CANŢĂR

Afundându-ne în confuzii
stins încă, în spaţiul public, toate
dezbaterile derivate din anticomu-
nismul-postcomunist, de altfel o
contra-ideologie mai necruţătoare
decât acidul sulfuric, este de înţe-
les, mai ales că pentru nu puţini
asemenea abordări s-au dovedit şi
lucrative. S-ar putea spune câteva
lucruri aici. Nicăieri comunismul n-
a căzut în urma unui referendum, a
unei consultări populare. După cum
nicăieri nu a fost adus pe o aseme-
nea cale. Aranjamentele succesorale
ce s-au petrecut la vârf, în cadrul
unor mese rotunde, n-au presupus
reprezentativitate democratică pen-
tru nici una din părţi. În România,
lucrurile au avut o altă derulare,
asupra căreia nu mai insistăm. Lec-
ţia rătăcirii comuniste de la sfârşi-
tul secolului trecut a fost înţeleasă,
putându-se vorbi de o eroare inte-
lectuală, ca să-l cităm pe Francois

Fuet. Vorba deşteaptă a lui Petre
Ţuţea, „iertat” că la 20 de ani jura
pe „Pravda” şi o săruta stârnind
amuzamentul prietenilor: „Ar fi fost
o imbecilitate să nu fi fost. De ce-
aş fi fost cu comunismul, altfel de-
cât Eliade cu legionarismul”? An-
ticomunismul-postcomunist nu s-
a dovedit blamabil atâta vreme cât
a avut un sens. Deşi nu sensul, ci
nonsensul istoric pare să rămână
impus de intelighenţia de dreapta
„egal” conştiinţă eliberată, plus sub-
venţie. Nu avem un meci de box
nesfârşit între socialism şi libera-
lism, avem o bufonadă ideologică
heteroclită şi mai cu seamă intere-
sată, într-o etică hemiplegică. În
toate limbile pământului, asemenea
piruete verbale se cheamă ipocri-
zie. Trebuie să ne ruşinăm cei care
ne-am născut şi am trăit ani buni în
comunism? Capitalismul nu oferă

egalitatea şi nici prosperitatea mult
visată. Are crizele lui, nu rareori
prelungite şi dureroase, exprimate
şi prin înspăimântătoare austerita-
te. Dar să nu omitem: despărţirea
de comunism s-a făcut fără mari
regrete şi fără doliu. Inamicul co-
munismului a fost şi rămâne demo-
craţia veritabilă, nu surogatele ei.
Or, când inclusiv social-democraţii
lui Victor Ponta se duc timid spre
dreapta şi nu scot o vorbă despre
locurile de muncă, dincolo de re-
torica găunoasă de la care am ple-
cat, iată ce ne arată un sondaj IRES
de acum câteva zile: dacă ar avea
loc alegeri prezidenţiale şi Nicolae
Ceauşescu ar trăi, 66% dintre ro-
mâni ar fi gata să-l voteze. Con-
damnăm comunismul şi îl reeva-
luăm pe Ceauşescu. Interesant.
Cum e cu putinţă o asemenea ana-
morfoză, o asemenea schimono-

sire a memoriei? Poate că răul de-
vine în amintiri vag euforizant. E,
desigur, o păreere. Pe unde înoa-
tă, în sondajul menţionat,  Mihai
Răzvan Ungureanu, Cătălin Predo-
iu, Crin Antonescu, Elena Udrea nu
mai spunem. Şi nu e vorba de fi-
delitate ideologică sau de nostalgii
bolnave, ci de provocările lumii în
care trăim, o lume în care liderului
de la Beijing, Xi Jinping, i se pune
la Bordeaux şi apoi la Paris covo-
rul roşu, nu pentru că este comu-
nist, ci pentru că ţara sa este ca-
pabilă de investiţii şi să ajute o eco-
nomie în derivă. Şi asta în ţara în
care un fost lider al PCF, Robert
Hue, citat deja de Francois Revel
în „Marea paradă”, oferea refre-
nul: „Comunismul e un cireş mi-
nunat, pe care, datorită unui ha-
zard, nu cresc decât ciuperci otră-
vitoare”.

Asoc iaţia Naţională pentru Pro-
tecţia Consumatorilor  ş i Promova-
rea Programelor şi Strategiilor  din
România – InfoCons  s -a implic at
ac tiv în cadrul Programului „Şcoa-
la Altf el”. As tfel,  Sorin Mierlea,
preşedintele Asoc iaţiei, împreună
cu reprezentanţii ac esteia,  au ţinut
lecţii desc hise celor  peste 500 de 
elevi pe tema protecţiei c onsuma-
torilor ş i au distribuit materiale in-
formativ-educative.  Elevii au aflat
de c e este bine să cerem bonul fis-
cal în momentul în care achiziţio-
năm un produs,  de ce es te impor-

tant să c ititm eticheta produselor
cumpărate ş i de ce nu trebuie să
cumpărăm produse contrafăc ute.
De asemenea, toţi elevii care au
partic iat la aceste lecţii deschise şi
nu numai,  au c ompletat c hestiona-
rul realizat în c adrul Proiec tului
Resursa de sănătate.ro pentru rea-
lizarea studiului la nivel naţional cu
privire la informaţiile pe care aceş-
tia le au referitor  la bolile c ronice
respiratorii cu prioritate as tmul
bronşic.

În cadrul programului „Şcoala Altfel”

Peste 500 de elevi au primit lecţii
pe tema protecţiei consumatorilor

„Cere bonul fiscal!
Plateste cu cardul! Produs sigur!”

În toate şcolile în care reprezentanţii
Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor şi Promovarea Progra-
melor şi Strategiilor din România – In-
foCons au ţinut lecţii deschise, au fost
diseminate şi materiale informativ-edu-
cative din care elevii au putut afla in-
formaţii utile despre drepturile consu-
matorilor. Materiale din cadrul Campa-
niilor de informare şi educare a consu-
matorilor pe care organizaţia le desfă-
şoară cu sprjinul diferiţilor parteneri au

fost diseminate şi în cadrul şcolilor şi
liceelor la nivel naţional. Est vorba de
următoarele campanii naţionale : „In-
foUtile!” – campanie de informare a
consumatorilor cu privire la accesul
acestora la numerele utile de pe terito-
riul Romaniei;  „Cere bonul fiscal! Pla-
teste cu cardul! Produs sigur!” şi nu în
ultimul rând,  „Ai drepturi! Nu te lasa
furat! Ia atitudine!” – campanie de in-
formare a consumatorilor cu privire la
fenomenul furtului de identitate.

MARGA BULUGEAN
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

În noaptea de sâmbãtã spre du-
minicã, în tot judeþul Dolj, a fost or-
ganizatã o razie de amploare pentru
prevenirea ºi combaterea faptelor cu
violenþã ºi a altor fapte antisociale
ce se pot comite în zona barurilor ºi
altor unitãþi de alimentaþie publicã din
mediul urban ºi rural, urmãrindu-se
totodatã asigurarea unui climat de
ordine ºi siguranþã publicã. Apro-
mativ 300 de poliþiºti de la formaþi-
unile de ordine publicã, poliþie ru-
tierã, investigaþii criminale, investi-
gea fraudelor, dar ºi luptãtori de la
Serviciul de Acþiuni Speciale au par-
ticipat la razie alãturi de jandarmi,
fiind instituite, în plus, ºi 54 de fil-
tre rutiere unde ºoferii au fost tes-
taþi cu etilotestul. Oamenii legii au
verificat 159 agenþi economici în-
tre care 27 de discoteci ºi 120 ba-
ruri ºi cluburi, iar în cadrul filtrelor
rutiere au fost controlate aproxima-
tiv 1000 autovehicule, fiind legiti-

 Razie de amploare în Dolj Razie de amploare în Dolj Razie de amploare în Dolj Razie de amploare în Dolj Razie de amploare în Dolj

În cursul zilei de duminicã, poli-
þiºtii Serviciului Rutier - Biroul
Drumuri Naþionale ºi Europene,
împreunã cu lucrãtori din cadrul
Biroului Rutier Craiova ºi Forma-
þiunilor Rutiere de la poliþiile mu-
nicipale ºi orãºeneºti din Dolj, au
acþionat pe toate drumurile din ju-
deþ pentru prevenirea ºi comba-
terea excesului de vitezã. „În ca-
drul acþiunii, poliþiºtii au consta-
tat 163 abateri de naturã contra-
venþionalã pentru sancþionarea
cãrora au fost aplicate amenzi în
valoare de aproape 25.000 lei, iar
dintre acestea 127 au fost aplica-
te unor conducãtori auto pentru
încãlcarea regimului legal de vi-
tezã. Mai mult, poliþiºtii au reþi-
nut ºi 5 permise de conducere în
vederea suspendãrii dreptului de

Poliþiºtii doljeni au organizat, în noap-
tea de sâmbãtã spre duminicã, o razie
în tot judeþul, pe parcursul cãreia au fost
aplicate amenzi în valoare de peste

mate peste 1.400 de persoane. Ca
urmare a activitãþilor desfãºurate în
cadrul raziei au fost depistate 10 in-
fracþiuni în flagrant pentru care au
fost întocmite dosare penale, pre-
cum ºi 229 abateri contravenþiona-
le, pentru care oamenii legii au apli-
cat sancþiuni de 54.998 lei.

Totodatã, au fost reþinute în ve-
derea suspendãrii 17 permise de con-
ducere,  din care 14  pentru alcool
ºi au fost retrase douã certificate de
înmatriculare.

 Între cei care s-au ales cu dosa-
re penale sunt ºi doi tineri de 17 ani,
din Daneþi, prinºi la furat. Potrivit
reprezentanþilor IPJ Dolj, lucratorii
Secþiei Nr. 12 Poliþie Ruralã Daneþi
i-au depistat pe Leontin H. ºi Lau-
renþiu T., ambii de 17 ani, din locali-
tate în timp ce transportau, cu o cã-
ruþã, 21 stâlpi din beton (spalieri) a
cãror provenienþã nu au putut-o jus-
tifica. Fiind extinse cercetãrile s-a

stabilit faptul cã stâlpii din beton fu-
seserã sustraºi anterior de cãtre cei
doi din curtea locuinþei unui bãrbat
din Daneþi, dintr-o culturã de viþã de
vie. În cauzã s-a întocmit dosar de
cercetare penalã pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de furt calificat.

Poliþiºti din cadrul Poliþiei Ora-
ºului Bechet ºi Postului de Poliþie
Ostroveni l-au depistat la un filtru
rutier în trafic pe ªtefãniþã Turna-
giu, de 34 de ani, din Ostroveni, în
timp ce conducea, pe DN 55A, un
autoturism Renault Laguna având
o îmbibaþie alcoolicã de 0,79 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Cel în
cauzã a fost condus la Spitalul orã-
ºenesc Dãbuleni unde i-au fost  re-
coltate probe biologice de sânge în
vederea stabilirii alcoolemiei ºi i s-a
întocmit dosar penal.

La ul alt filtru rutier organizat
pe DJ 606 în comuna Predeºti,
poliþiºtii au fãcut semnal regu-

lamentard e oprire unui Opel As-
tra. ªoferul nu a oprit, astfel cã
poliþiºtii au pornit în urmãrirea
lui, reuºind sã-l blocheze. ªofe-
rul a fost identificat, stabilindu-
se cã este vorba despre Cosmin
Cocoº, de 28 de ani, din comu-
na Greceºti. Pentru cã mirosea a
alcool, poliþiºtii l-au adus la se-

diul Biroului Rutier Craiova, unde
a refuzat testarea cu aparatul al-
cooltest, dar ºi prelevarea de pro-
be biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei.  În cauzã a fost în-
tocmit dosar penal conform pre-
vederilor legale, dupã cum au
precizat reprezentanþii Biroului de
presã al IPJ Dolj.

50.000 lei ºi s-au întocmit 10 dosare pe-
nale. În plus, nu mai puþin de 17 permi-
se de conducere au fost reþinute, 14 din-
tre ele unor ºoferi prinºi bãuþi la volan.

A bãtut
recordul!

Prins circulând cu 127 km/h
pe „Calea Severinului”

Un craiovean de 26
de ani a devenit
pieton pentru urmã-
toarele 90 de zile,
dupã ce poliþiºtii de
la Rutierã l-au de-
pistat circulând cu
127 km/h pe „Calea
Severinului” din
Craiova. Alþi patru
conducãtori auto
care au depãºit cu
mai mult de 50 de
km/h limita legalã de
vitezã au rãmas fãrã
permisele de condu-
cere pe o perioadã de
trei luni.

Reprezentanþii Serviciului Terito-
rial al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj au anunþat cã, sâmbãtã searã,
la ora 21.00, la Punctul de Trecere
a Frontierei Calafat, judeþul Dolj, s-a
prezentat pentru a intra în þarã, la
volanul unui autocamion marca
DAF, cetãþeanul turc Yaser O., în
vârstã de 39 ani. În urma controlu-
lui amãnunþit efectuat asupra mijlo-

Sirieni ascunºi pe sub un autocamion descoperiþi la PTF Calafat
Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a
Frontierei (P.T.F.) Calafat au descoperit, ascunºi sub un
autocamion, pe osia remorcii, doi sirieni care încercau sã
intre ilegal în România. Aceºtia au declarat cã, pentru a
ajunge într-un stat Schengen, au plãtit ºoferului turc suma
de 9.500 euro ºi au fost returnaþi pe teritoriul Bulgariei.

cului de transport de echipa comu-
nã formatã din poliþiºti de frontierã
români ºi bulgari au fost descoperi-
te, ascunse sub autocamion, pe osia
triplã a remorcii, douã persoane de
sex masculin. În urma cercetãrilor
s-a stabilit cã este vorba despre doi
cetãþeni sirieni în vârstã de 53, res-
pectiv 51 de ani. Aceºtia au declarat
cã fuseserã preluaþi, în urmã cu câ-

teva zile, de cãtre ºoferul camionu-
lui dintr-o parcare din Turcia. Ei au
cãlãtorit în cabina autovehiculului
împreunã cu ºoferul, acesta ascun-
zându-i la controalele de frontierã pe
osia remorcii. Pentru a ajunge într-
un stat Schengen, cei doi migranþi
au declarat cã au plãtit ºoferului
suma de 9.500 de euro.

“Poliþiºtii de frontierã au proce-
dat la întreruperea cãlãtoriei per-
soanelor în cauzã, iar conform pro-
tocolului româno - bulgar, bãrbaþii
au fost predaþi Poliþiei de Frontie-
rã Bulgare, în vederea continuãrii
cercetãrilor ºi dispunerii mãsurilor
legale ce se impun”, a precizat co-
misar ºef Romicã Ivãnoiu, purtã-
torul de cuvânt al STPF Dolj.

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

a conduce autovehicule pe drumu-
rile publice, toate pentru depãºi-
rea cu mai mult de 50 km/h a li-
mitei de vitezã”, ne-a declarat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, in-
spector principal Alin Apostol.

Cel care a fost prins circulând
cu cea mai mare vitezã a fost Geor-
ge Tudor, de 26 de ani, din Craiova
a fost depistat conducând un auto-
turism Volkswagen pe „Calea Se-
verinului” din Craiova cu viteza de
127 km/h, vitezã înregistratã de
aparatul radar. Tânãrul a fost sanc-
þionat cu amendã în valoare de 765
lei, iar ca mãsurã complementarã
i s-a reþinut permisul de conduce-
re în vederea suspendãrii dreptu-
lui de a conduce pe o perioadã de
90 de zile, dupã cum au mai preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU Un scrutinUn scrutinUn scrutinUn scrutinUn scrutin
european atipiceuropean atipiceuropean atipiceuropean atipiceuropean atipic

Declanºatã deja, înainte de termen,
campania euroelectoralã în varianta au-
tohtonã pare, cum de altfel era ºi de aº-
teptat, cu totul atipicã în contextul în-
tregului scrutin continental. Mã refer la
temele din agenda formaþiunilor intrate
în competiþie, în totalitate interne ºi
aproape în totalitate aceleaºi din ultimii
ani: mai nimic – concret ºi la obiect –
despre problemele, grave ºi presante,
cu care se confruntã Uniunea, la nivel
instituþional ºi la palierul opiniei publi-
ce din majoritatea statelor membre.

Nimic insolit în aceastã poziþionare,
din moment ce noi, românii, suntem cam
singurii cetãþeni pentru care încrederea
în Uniune ºi în instituþiile ei se menþine,
la mai bine de ºase ani de la aderare, la
cote înalte, de invidiat, într-o ecuaþie de
strictã formalitate cantitativã.

Orice suspiciune de anti-europenism
sau de un minim scepticism capãtã mã-
sura unui „cartof fierbinte”, chiar ºi în
discuþiile cotidiane, între amici ori cu-
noscuþi. ªi atunci ar fi cu totul nefi-

resc ca tocmai temele ce inflameazã
dezbaterile electorale din statele vesti-
ce, mai ales cele „paternal europene”
(Anglia, Franþa, Danemarca, Olanda, ca
sã nu mai vorbim de meridianul sudic)
sã nu intre, altfel decât de o manierã
strict  discursiv-retoricã,  în agenda
euro-electoralã de la noi.

Existã, fireºte, câteva palide ºi in-
signifiante disocieri ºi poziþionãri, mai
curând banale zvâcniri propagandisti-
ce ce capãtã forma unui fel de compe-
tiþie de cartier pe motivul, aberant în
esenþa sa, „care e mai european”, ca-
ricatural, ca de fiecare datã, atunci
când rãmâne cantonat la nivelul unui
slogan. ªi cum antinomicul „europe-
nistului” este „naþionalistul”, fie ºi în
forma sa fireascã, naturalã, s-a creat
o sensibilitate particularã, nemotivatã
ºi neproductivã, faþã de ieºirea din ca-
non. Loc pentru vreo opinie cât de cât
disociativã – a fi, cum sugera cândva
genial Arghezi vorbind de Eminescu,
eºti universal, id est european, tocmai

fiindcã rãmâi foarte naþional – e un
risc de catalogare punitivã.

Prin urmare, temele europene tari, în
litera ºi în spiritul lor, vor lipsi din cam-
pania pentru PE (nu ne deranjeazã nici
imigraþia decât în varianta ei cu sensul
inversat, rectè atacul la restricþii, mai
„diplomatic” spre a nu supãra familiile…
ideologice ºi cu atât mai mult problema
suveranitãþii limitate, cu aspectele sale
juridice atât de controversate în discur-
sul occidental), cu o singurã excepþie:
austeritatea. Însã, în varianta autohto-
nã, ea nu va avea nici ponderea ºi nici
argumentaþia deja antamate în celelalte
state, dintr-un motiv care þine tot de un
specific prea „ortodox” al politichiei
noastre: partidele revendicând o dreaptã
cu totul inadecvatã contextului social
actual ºi, în plus, mai difuzã ºi fragmen-
tatã ca niciodatã va evita subiectul, de-
bitoare cum sunt într-o descendenþã
bãsescianã oricât de recuzatã, în timp
cele de pe eºichierul de stânga se simt
încorsetate de angajamentele coercitive

faþã de organismele financiare internaþi-
onale. E limpede însã cã populismul nu
va lipsi nici la unele, nici la celelalte, însã
nu va depãºi, fatalmente, formele deja
experimentate ale retoricii circumscrise
discursului tipic electoral.

Cât despre gravele decalaje – între
membri (Nord vs Sud, Vest vs Est), dar
îndeosebi între categorii sociale pulve-
rizate de-acum de tradiþia „claselor so-
ciale”, aruncate la lada de gunoi a ori-
cãrui interes sociologic – la ce ne pu-
tem aºtepta de la candidaþi ale cãror pa-
trimonii materiale sfideazã sãrãcia ge-
neralizatã a unei populaþii în plinã de-
gringoladã?

ªtiu cã voi fi suspectat de partipriuri
egalitar-comuniste: problema injustiþiei
sociale nu mai pare interesantã decât în
varianta campaniei anticorupþie, cu „ba-
roni” ºi „moguli” însemnaþi cu creio-
nul „roºu” de un condotier, Traian Bã-
sescu, el însuºi un campion al delimi-
tãrilor pe criterii partizane aproape in-
stituþionalizate.

Banca Comercialã Românã
(BCR) a eliminat, recent, co-
misionul OUR garantat care se
aplicã pentru operaþiunile de
plãþi indiferent de valutã, ini-
þiate cãtre beneficiari ce deþin
conturi în bãnci din cadrul Er-
ste Bank Group. Comisionul
OUR este modalitatea de co-
misionare aferentã tranzacþii-
lor în valutã potrivit cãreia co-
misioanele tuturor bãncilor de
pe traseul plãþii sunt suportate
de cãtre ordonator. Comisio-
nul OUR garantat exclude po-
sibilitatea decontãrii ulterioare
a eventualelor comisioane. Co-
misionul plãþii este acum su-
portat de ordonator o singurã

Digi Storage reprezintã
punctul unic de stocare a
fiºierelor (poze, filme, prezen-
tãri etc) care poate fi accesat
de cãtre clienþii companiei
într-un mod extrem de simplu
ºi de rapid, din orice loc în
care existã o conexiune la
internet fix sau mobil, de pe
orice dispozitiv – PC cu
sistem de operare Windows,
Linux, Mac OS X sau dispozi-
tive mobile - Android, iOS.
Aplicaþiile client pe care le
oferã compania se sincroni-
zeazã automat pentru toate
dispozitivele utilizate. „Prin
lansarea Digi Storage, RCS &

RCS & RDS a lansat la finele sãptãmânii trecute, Digi Storage, unul
dintre cele mai accesibile ºi rapide servicii de stocare, partajare ºi organi-

zare a datelor personale, dedicat clienþilor sãi, persoane fizice.

RDS continuã politica de a
oferi servicii cât mai bine
adaptate cerinþelor ºi nevoilor
clienþilor sãi. Digi Storage
oferã flexibilitate, mobilitate,
accesibilitate permanentã de
oriunde, oricând, oferind în
acelaºi timp posibilitatea ca
toate datele sã fie într-un
singur loc, indiferent de tipul
echipamentului ºi a tehnologiei
de acces utilizate.” a declarat
Valentin Popoviciu, Director
Dezvoltare RCS & RDS.

Pentru a se putea înregistra
ca utilizatori Digi Storage,
clienþii RCS & RDS pot obþine
datele de acces prin contul de

client Digi Care. Interfaþa web
Digi Storage reprezintã
punctul de acces în contul de
stocare de unde clienþii pot
descãrca aplicaþia Digi Storage
pentru PC. Pentru dispozitive-
le mobile cu sistem de operare
Android ºi iOS, aplicaþia se
poate descãrca din store-urile
Google ºi Apple. Clienþii
DigiNet Fiberlink beneficiazã
de superviteze de download ºi
upload, dar ºi de o reþea
performantã de internet, care
asigurã transferul rapid al
datelor, la cele mai accesibile
preþuri.

MARGA BULUGEAN

Comisioanele OUR

au fost eliminate

datã, la efectuarea plãþii. Eli-
minarea comisionului OUR ga-
rantat se aplicã pentru opera-
þiunile de plãþi iniþiate cãtre
beneficiari ce deþin conturi în
bãnci. „Aceastã iniþiativã vine
în sprijinul clienþilor persoane
fizice, persoane fizice autori-
zare ºi persoane juridice care
efectueazã plãþi cãtre bãnci din
cadrul  Ers te  Bank Group.
Sunt încurajate astfel plãþile în
valutã în cadrul Erste Bank
Group, proiect initiat în Fe-
bruarie 2013 o datã cu lansa-
rea serviciului FIT Payments
2.0“, se precizeazã într-un co-
municat de presã al BCR.

MARGA BULUGEAN

A fost lansat serviciul Digi StorageA fost lansat serviciul Digi StorageA fost lansat serviciul Digi StorageA fost lansat serviciul Digi StorageA fost lansat serviciul Digi StorageA fost lansat serviciul Digi StorageA fost lansat serviciul Digi StorageA fost lansat serviciul Digi StorageA fost lansat serviciul Digi Storage
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Domnule profesor doctor, Irinel
Popescu, cancerul este un dia-
gnostic care îi sperie pe oameni.
Ce spune acum medicina despre
aceastã boalã, existã ºanse mai
mari decât erau trecut pentru un
pacient diagnosticat cu cancer?

- Cancerul este numai una din
indicaþiile de transplant. Indicaþia
clasicã era pentru ciroze. În cazul
ficatului, a rinichiului, cu atât mai
mult în cazul cordului, indicaþia de
transplant nu e boala canceroasã.
În cazul ficatului, indicaþia clasicã
este ciroza hepaticã care este o boalã
beningã, este adevãrat, terminalã.
Cancerul este o indicaþie mai nouã.
Se face transplant ºi pentru cance-
re ºi, culmea este, trebuie sã se facã
repede pentru cã altfel este prea târ-
ziu.

Din pãcate, oamenii au înþeles
ce înseamnã aceastã cursã contra-
cronometru cu care trebuie reali-
zat un transplant în urma unui in-
cident nefericit. ªi ne referim la
accidentul aviatic din Apuseni.

-Atunci când s-a prãbuºit avio-
nul cu echipa de prelevare în drum
spre Oradea, medicii trebuiau sã
aducã un ficat care trebuia pus la o
bolnavã cu cancer. Evident cã s-a

„Marea problemã rãmâne numãrul„Marea problemã rãmâne numãrul„Marea problemã rãmâne numãrul„Marea problemã rãmâne numãrul„Marea problemã rãmâne numãrul
insuficient de donatori”insuficient de donatori”insuficient de donatori”insuficient de donatori”insuficient de donatori”

Acad. prof. dr. Irinel Popescu despre transplantul în România:

Acad. prof. dr. Irinel Popescu este preºedintele Academiei
de ªtiinþe Medicale ºi conduce Clinica de Chirurgie ºi ran-
splant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni. El a devenit
cunoscut în România dupã ce a introdus transplantul de fi-
cat în practica medicalã. Primul transplant hepatic din Româ-
nia l-a realizat în anul 2000, dupã ce s-a întors din SUA. De
atunci a efectuat peste 150 de transplanturi hepatice ºi 1.500
de rezecþii hepatice. Cunoscutul chirurg cu origini doljene,
el fiind nãscut la Filiaºi, a efectuat ºi primul transplant com-
binat de ficat ºi pancreas, primul transplant combinat de fi-
cat ºi insule pancreatice ºi primele transplante de celule stem
pentru afecþiuni ale ficatului. În luna noiembrie a anului tre-
cut, acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu a anunþat descoperi-
rea a patru mutaþii ale unor gene responsabile de apariþia
cancerului la ficat. Succesul echipei coordonate de reputa-
tul chirurg a fost consemnat într-un articol apãrut în presti-
giosa Revistã „Nature”. Cu ocazia lansãrii „Tratatului de chiu-
rurgie pediatricã”, apãrut la Editura Academiei, sub coordo-
narea prof. dr. Corneliu Sabetay, medicul Irinel Popescu a
acceptat sã ne ofere un scurt interviu în care a vorbit despre
problematica transplantului în România.

anulat operaþia ºi, în mai puþin de o
lunã, s-au instalat metastazele. Este
posibil ca ocult sã le fi avut ºi atunci,
dar ele au devenit vizibile pe scinti-
gramã la vreo treo sãptãmâni de la
evenimentul din Apuseni. Nici nu a
mai fost vreo discuþie despre trans-

plant. La cancerul trebuie fãcut re-
pede transplantul.

ªi, totuºi, unde se situeazã Ro-
mânia la nivel european în ceea
ce priveºte transplantul de orga-
ne?

- România a progresat mult în
domeniul acesta ºi a crescut numã-
rul de donatorii ºi numãrul de ope-

raþii, încet-încet ne apropiem ºi noi
de nivelul european în activitatea de
transplant. Eu sunt familiarizat cu
cazurile de cancer digestiv la eso-
fag, stomac, ficat, pancreas, colon
ºi rect. Într-adevãr, numãrul de ca-
zuri este în creºtere.

De unde aceastã înmulþire a
numãrului bolnavilor cu cancer?

- Sunt mai mulþi factori respon-
sabili: noxele, fumatul, poluarea,
chiar ºi alimentaþia, alcoolul. În can-
cerul de ficat sunt ºi virusurile, cum
sunt B ºi C, ambele sunt cancerige-
ne. Stresul contemporan ºi ritmul
acesta, care nu prea poate fi evitat,
toþi aceºti factori combinaþi cresc
incidenþa cancerului. ªi întâlnim for-
me din ce în ce mai agresive.

Cum se explicã faptul cã aceas-
tã boalã devine din ce în ce mai
agresivã?

-  Pe de o parte, se fac progrese
ºi înþelegem tot mai bine aceastã
boalã, gãsim remedii eficiente ºi tra-
tãm ceea ce altãdatã nu puteam tra-
ta. Ca un exemplu, când eram eu
student la Medicinã, cancerul co-
lon cu mestastaze hepatice însem-
na ºase luni de supravieþuire. Acum
avem pacienþi care trãiesc 10 ani
dupã ce li se descoperã. Deci este
o diferenþã uriaºã. Dar, în acelaºi
timp, apar forme agresive cu care
medicina actualã nu þine pasul.
Acestea produc mortalitate în con-

tinuare, ºi încã la vârste tinere, ceea
ce este tragic ºi ne impresioneazã
ºi pe noi.

Ce a determinat creºterea ope-
raþiilor de transplant, înregistratã
în ultimul timp?

- Într-un fel, ar trebui, mai de-
grabã, aspectul profilactic accen-
tuat. Adicã sã ducem un ritm de viaþã
mai normal ºi mai lipsit de stres, de
noxe ºi de poluare, care ar putea sã

scadã aceastã incidenþã, pânã sã
descoperim noi ºi alte remedii mai
eficiente. Legat de numãrul de do-
natori, a contat foarte mult campa-
nia de promovare ºi munca în spi-
tale, introducerea funcþiei de coor-
donator de transplant ºi persoana
responsabilã de procesul de dona-
re, deci oameni cu atribuþii specifi-
ce în domeniu identificãrii donato-
rilor au condus la acest rezultat.

Când va deveni ºi Craiova un
centru în care sã se realizeze trans-
planturi?

- Lucrurile merg greu. Am ple-
cat cu ideea unui numãr de dona-
tori ºi Craiova are, din când în când,
oameni care se oferã sã doneze or-
gane. Echipele de specialiºti, mai
ales de transplant renal, cu care au
început majoritatea centrelor, ar tre-
bui sã-ºi propunã sã înceapã un pro-
gram de transplant. Numãrul de
donatori de la Craiova consider cã
ar putea sã facã mai mare decât este

în momentul de faþã. Oradea, Baia
Mare au un numãr mai mare de
donatori, iar Timiºoara a mai scã-
zut anul trecut.

Ce nu se face la noi ºi se face
în strãinãtate?

- Transplant pulmonar, trans-
plant de intestin subþire, transplant
de pancreas se face relativ puþin faþã
de cât ar trebui ºi chiar transplant
de cord se face relativ puþin în þarã.

Agenþia de Transplant încearcã sã
promoveze o anumitã strategie, dar
nu este uºor.

De ce nu se fac, nu avem me-
dici pregãtiþi sau este o problemã
legatã de lipsa aparaturii?

- Aparaturã avem. Este o com-
binaþie de lipsã de suficientã exper-
tizã la nivel naþional ºi cu un numãr
insuficient de donatori, pentru cã
numãrul mare de donatori pe care
îl avem este abia de un an-doi. Pânã
acum cinci-ºase ani, aveam atât de
puþini donatori astfel încât dezvol-
tarea unor specialitãþi, cum este
transplantul de plãmâni, de intestin
subþire sau chiar de cord, în care
donatorii sunt puþini – pentru trans-
plantul de cord trebuie sã fie tineri,
într-o stare perfectã – e imposibil
sã dezvolþi astfel de programe cu
zece donatori sau chiar cinci pe an.
Aºadar, marea problemã rãmâne
numãrul insuficient de donatori pe
care îi avem.
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Pagină realizată
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Situată pe Calea Unirii nr. 16, în
plin centrul urbei, Filarmonica „Ol-
tenia” este binecunoscută craioveni-
lor, dacă nu datorită importanţei în
viaţa muzicală românească, măcar
amplasamentului său. Dacă, totuşi,
mai era localnic care să n-o fi des-
coperit sau dacă vreun străin se află
trecere prin zonă, e imposibil ca
acum să n-o remarce! „Dorinţa a
fost de a promova instituţia şi a fun-
damenta şi mai bine identitatea clă-
dirii. Pentru că treci pe lângă ea şi nu
scrie decât sus de tot ce instituţie
este, e greu de observat. Şi atunci
m-am gândit să punem aceste ta-
blouri-gigant la ferestre, pentru a atra-
ge atenţia oamenilor asupra clădirii”,
spune Vlad Drăgulescu, managerul
Filarmonicii „Oltenia”.

Ludwig van Beethoven, Wol-
fgang Amadeus Mozart, Giuseppe
Verdi, Johann Sebastian Bach, Fre-
deric Chopin, Piotr Ilici Ceaikovski,

Modalitate inedită la Filarmonica „Oltenia” de a-şi promova imaginea
şi, deopotrivă, arta pe care o slujeşte. De câteva zile, craiovenii sunt „pri-
viţi” de la ferestrele instituţiei de compozitori-gigant! Beethoven, Mozart,
Verdi, Ceaikovski, Mendelssohn-Bartholdy, Liszt, Brahms, Enescu – în
total 12 creatori din istoria muzicii clasice şi-au „lipit” chipurile de gea-
muri, printr-o tehnică specială, determinându-i pe trecători să ridice pri-
virea şi să (re)descopere Filarmonica. În curând, pentru a fi vizibile şi
noaptea, figurile vor fi discret luminate. Ideea, spune managerul Vlad
Drăgulescu, i-a venit amintindu-şi de o librărie din Montreal, pe ale cărei
storuri se regăseau chipurile celor mai mari scriitori ai lumii.
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Nu mai puţin de 5.412 preşcolari
şi elevi, însoţiţi de cadre didactice, au
participat la concertele educative or-
ganizate de Filarmonica „Oltenia”, sub
genericul „Iubiţi muzica clasică!”, în
cadrul programului de activităţi extra-
curriculare şi extraşcolare „Şcoala
altfel: Să ştii mai multe, să fii mai
bun!”, derulat în perioada 7-11 aprilie
a.c., în parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Dolj. Copiii au venit
nu numai de la instituţii de învăţământ
din Craiova, ci şi din Teasc şi Vela (judeţul
Dolj), Caracal şi Balş (judeţul Olt), Râmnicu
Vâlcea şi Drăgăşani (judeţul Vâlcea).

Aceştia au putut lua parte atât la concer-
tele „Beethoven for Kids”, susţinute de Or-
chestra Simfonică (dirijor: Constantin Gri-

„Şcoala altfel”: Peste 5.000 de preşcolari
şi elevi… iubesc muzica clasică

Premii pentru cele mai bune eseuri
pe tema „Craiova capitală culturală
europeană 2021”

Casa de Cultură „Traian Demetres-
cu” organizează astăzi, de la ora 16.00,
în Salonul Medieval al ins tituţiei,
premierea concursului de eseuri cu
tema „Craiova capitală culturală
europeană 2021”,  adresat elevilor de
liceu şi studenţilor. Cel mai bun dintre
autori va fi ales  din cei peste 30 de
partic ipani ş i îş i va primi premiul chiar
de Ziua Internaţională a Culturii.

Juriul concursului a fost format din
Vlad Drăgulescu – manager al Filarmo-
nicii „Oltenia” ş i preşedinte al  Asoc iaţiei
„Craiova Capitală Culturală Europeană
2021”,  Adriana Te odorescu – manager
al Teatrului pentru Copii ş i Tineret

„Colibri” şi vic epreşedintă a aceleiaşi
asociaţii, şi Cosmin Dragoste – mana-
ger al Casei de Cultură „Traian Deme-
trescu”. Cu această ocazie, în faţa
public ului vor evolua Radu Ionescu, care
va sus ţine un rec ital de chitară, şi Alina
Bâldea, c are va prezenta un program
inedit de dansuri.

gore) şi de reputatul violonist Gabriel Croi-
toru, cu a sa vioară Guarneri 1731 „Cate-
drala”, care i-a aparţinut lui George Enes-
cu, cât şi la concertele „People Songs” –
Din cântecele popoarelor, susţinute de Co-
rala Academică (dirijor: Manuela Enache).

Franz Liszt, Johannes Brahms, Fe-
lix Mendelssohn-Bartholdy, George
Enescu, Gioacc hino Rossini ş i
Georg Friedrich Handel sunt cei 12
celebri compozitori aleşi să „facă
imagine” instituţiei. Chipurile lor, la
dimensiuni ce pornesc de la 1,20 m
lăţime şi ajung şi la peste 2 m înălţi-
me, au fost imprimate pe geamuri
printr-o tehnică specială. În acelaşi
timp, craiovenii regăsesc informaţii
despre viaţa şi activitatea muzicie-
nilor rulând pe monitoarele ampla-
sate la intrarea în clădire.

 „Am aşezat imaginile în aşa fel
încât, atunci când stai în Piaţa Pre-
fecturii sau în faţa clădirii, să-ţi dea
senzaţia că este cineva la fereastră
şi se uită la tine. Chiar şi dacă eşti

doar în trecere, sigur îţi atrag aten-
ţia şi ridici capul. Am testat deja
acest lucru, lumea se uită şi se bu-
cură! Ceea c e este extraordinar,
pentru că ne dorim să aducem zâm-
bete craiovenilor nu numai de pe
scenă… Oricum, am primit foarte
multe felicitări pentru acest pro-
iect”, a adăugat Drăgulescu. „Chi-
purile compozitorilor sunt realiza-
te dintr-un material apărut de cu-
rând, care are proprietatea de a ară-
ta imaginea pe exterior, acolo unde
este foarte multă lumină. Din inte-
rior, aceasta nu se observă deloc
şi, în acelaşi timp, nici nu îţi blo-
chează lumina care pătrunde de-
afară”, explică acesta.

Ideea i-a venit amintindu-şi de o

clădire din Montreal, în care imagi-
nea unei librării era promovată într-
un mod asemănător: „Era în Place
des Arts, am văzut-o prin 2008. Avea
nişte storuri care se trăgeau sera, iar
pe ele erau imprimate imagini cu
marii scriitori ai lumii. Mi-a plăcut
foarte mult şi mi-a rămas în minte.
Şi mi s-a părut potrivit să existe
această exprimare şi pe clădirea
noastră”, povesteşte Vlad Drăgules-
cu, adăugând că a găsit chiar în Cra-
iova o firmă care se ocupă de pro-
ducerea şi amplasarea acestor ima-
gini. Ideea pare-se că este, deocam-
dată, unică: nici o altă filarmonică ori
instituţie de cultură din Craiova sau
din ţară nu a mai pus-o până acum
în practică.

Cornel Udrea s-a născut la data de 27 martie
1947, în oraşul Gheorgheni, judeţul Harghita, şi a
absolvit, în 1969, cursurile Facultăţii de Filologie
din Cluj. Este redactor la Radio Cluj şi, totodată,
coordonator de programe de divertisment, teatru
radiofonic şi spectacole cu public.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, a
publicat numeroase cărţi de teatru: „Cufărul Pan-
dorei” (Editura „Napoca Star”, 1997), „Transsibe-
rianul de Feteşti” (Editura „Napoca Star”, 1997),
„La pas cu deltaplanul” (Editura „Napoca Star”,
1999), „Duminica de luni” (Editura „Napoca Star”,
2001), „Salina de cărbuni” (Editura „Napoca Star”,
2002), „Republica Valentin” şi „Românie dragă,
Elveţia mea…”, „S-a întâmplat ieri” (Editura „Na-
poca Star”, 2003), „Cu faţa la perete” (Editura
„Napoca Star”, 2004), „Cu spatele la scenă” (Edi-

Un nou spectacol-lectură la Teatrul Naţional din Craiova
Naţionalul craiovean

propune o nouă întâlnire
cu publicul în cadrul pro-
iectului „Autorii sunt în
sală”. Astfe l, mâine,  16
aprilie, de la ora 16.30, în
Sala „Ion D Sîrbu” va fi
prezentat spectacolul-lec-
tură „Chiar el a spus, cu
m âna lui” ,  de  Corne l
Udrea, în regia lui Mircea
Corniş teanu. Din distri-
buţie fac parte Valentin
Mihali, Geni Macsim, Ra-
luca Păun, Adrian Ando-
ne şi Monica Ardeleanu.
Intrarea va fi liberă!

tura „Viandart”, 2004), „Aminteşte-mi să te uit…”
(Editura „Viandart”, 2005), „Cu peştele în lesă”
(Editura „Napoca Star”, 2006), „Fericiţi cu procu-
ră” (Editura „Grinta”, 2007), „Rasputineria” (Edi-
tura „Viandart”, 2007). De asemenea, a publicat
peste 50 de cărţi de poezie, proză umoristică, eseu.

Cât despre proiectul „Autorii sunt în sală”, care
îl readuce pe Cornel Udrea la Craiova, „acesta este
menit să încurajeze dramaturgia contemporană ro-
mânească, din dorinţa de a sensibiliza regizorii aflaţi
în căutare de texte valoroase, precum şi de a atrage
publicul către creaţia dramatică autohtonă”, a pre-
cizat Nicolae Coande, şef Serviciu dramaturgie,
comunicare şi relaţii publice în cadrul Teatrului
Naţional „Marin Sorescu”. Proiectul este destinat
prezentării în premieră pe ţară a unor texte din dra-
maturgia originală românească a ultimilor ani.
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Premiile Excelenþei în Educa-
þie este o competiþie care premia-
zã calitatea ºi excelenþa în edu-
caþie. Evenimentul îºi propune sã
aducã împreunã studenþi, profe-
sioniºti ºi personalitãþi ale socie-
tãþii academice din România pen-
tru a facilita dezvoltarea unui nou
model de societate în þara noas-
trã. În cadrul acestei competiþii
se pot înscrie studenþi din insti-
tuþii de învãþãmânt din România
care aparþin domeniilor prezen-
tate în cadrul categoriilor de con-
curs. Competiþia dispune de un
numãr de zece categorii la care
studenþii se pot înscrie. Acestea
sunt: Premiul pentru cel mai bun

Pânã pe 30 aprilie a.c., studenþii craioveni se pot înscrie la com-
petiþia “Premiile Excelenþei în Educaþie“, organizatã de Uniunea

Studenþilor din România.

student din domeniul Tehnologia
Informaþiei, Premiul pentru cel
mai bun student din domeniul
Sãnãtate, Premiul pentru cel mai
bun student din domeniul Eco-
nomie ºi Business, Premiul pen-
tru cel mai bun student din do-
meniul Sport, Premiul pentru cel
mai bun student din domeniul
Inginerie, Premiul pentru cel mai
bun student din domeniul Drept,
Premiul pentru cel mai bun stu-
dent din domeniul Arte, Premiul
pentru cel mai bun student din
domeniul ªtiinþe Sociale, Premiul
pentru cel mai bun student din
domeniul ªtiinþe Exacte ºi ªtiin-
þe ale Naturii, Premiul pentru cel
mai bun student din domeniul

ªtiinþele comunicãrii. Decernarea
premiilor va avea loc pe 17 mai
a.c., la Palatul parlamentului, în
cadrul Congresului Studenþilor
din România.

Candidaþii trebuie
sã aibã media
minim 8

Printre condiþiile de eligibilitate
se numãrã calitatea de student al
unei instituþii de învãþãmânt supe-
rior din România, media anului
universitar 2012/2013 sã fie mini-
mum 8, performanþã ºi recunoaº-
terea meritelor în comunitatea aca-
demicã, precum ºi participare la
activitãþi extracurriculare. Pe de
altã parte, nu sunt considerate eli-
gibile aplicaþiile unor persoane care
au fost implicate în scandaluri pu-
blice. Un candidat poate fi reco-
mandat de cãtre o altã persoanã
prin completarea formularului de
la categoria “Recomandã un stu-
dent”, urmând sã fie contactat de
cãtre organizatori pentru înscrie-

rea oficialã în concurs. Înscrierea
se realizeazã dupã ce un partici-
pant va accesa formularul dispo-
nibil pe site. Criteriile de evaluare
a aplicaþiilor pentru Premiile Exce-
lenþei în Educaþie fac referire la:
performanþe în domeniul respec-
tiv, implicare în proiecte ce au
adus un beneficiu comunitãþii din
care face parte, distincþii ºi parti-
cipãri la evenimente academice,

implicarea sau iniþiere de proiecte
de educaþie nonformalã, impactul
asupra sistemului educaþional, co-
erenþã, originalitate ºi creativitate.
Fiecare categorie va avea un juriu
format din 3 - 5 membri (un re-
prezentant USR, cadre didactice,
parteneri sau sponsori), urmând ca
pentru fiecare categorie sã fie de-
semnaþi 3 finaliºti.

ALINA DRÃGHICI

Uniunea Studenþilor din România este o federaþie la nivel naþional, cu
membri în 20 de centre universitare. Scopul statutar este acela de a
reprezenta, promova ºi apãra drepturile studenþilor, în raport cu actorii
relevanþi la nivel naþional, în special cu Ministerul Educaþiei Naþionale,
Ministerul Tineretului ºi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preºedinþia
României, precum ºi Municipalitãþi ºi Universitãþi. USR este reprezentatã
în Consiliul Economic ºi Social din România.

Este vorba de un program care
permite companiilor sã detecteze
colaboratori cu potenþial ridicat ºi sã îºi
dezvolte o bazã de talente tinere, care
poate servi la dezvoltarea acestor
societãþi pe termen lung. De program
beneficiazã societãþile, dar el permite
totodatã crearea unei noi generaþii de
actori economici. “Ambasada Franþei la
Bucureºti ºi Institutul francez din
România, operatorul sãu cultural ºi
educativ, propune de trei ani programe
de burse de studii cofinanþate cu
societãþi ce au sediul în România. De
trei ani, mai mult de 30 de tinere talente
româneºti au fost recrutate prin

Ambasada Franþei în România ºi Institutul Francez din România
se vor asocia cu ºase companii de top pentru cel de-al patrulea an al

programului de burse de studii cofinanþate.

intermediul acestui program ºi au
beneficiat de o bursã de formare în
Franþa pentru a dezvolta noi competen-
þe pe baza unor formãri de excelenþã în
domenii variate (mecanicã, informaticã,
management, statisticã, etc.). Ca parte
a formãrii lor, aceºti studenþi au fãcut
ºi un stagiu de ºase luni în cadrul
companiei partenere (în România sau în
cadrul grupului din Franþa)”, se preci-
zeazã într-un comunicat de presã al
Ambasadei. Ceremonia de semnare a
convenþiilor cu aceste ºase companii -
Thales, Pitech+, GDF-Suez, Expur,
Renault, BRD - are loc pe 15 aprilie, la
Reºedinþa Franþei.

Prof. univ. dr. ing. Ioan Popa, din cadrul
Facultãþii de Inginerie Electricã a Universi-
tãþii din Craiova a fost invitat sã susþinã as-

Seminar webinar susþinut
de un profesor al Universitãþii din Craiova

tãzi un seminar via internet (webinar)
pentru o firmã producãtoare de software
- QuickField (modelare ºi simulare nu-
mericã pentru electromagnetism, trans-
fer termic ºi solicitãri mecanice). Pre-
zentarea va avea loc pe site-ul compa-
niei producãtoare, va fi în limba fran-
cezã ºi are ca temã “Analyse d’un sys-
tème de jeux de barres blindés à l’aide
du logiciel QuickField”. Seminarul este
adresat utilizatorilor acestui software din
universitãþi ºi institute de cercetare din
întreaga lume. Universitatea din Craio-
va a achiziþionat încã din 2008 respec-

tivul software ºi a fost utilizat în activitatea
didacticã ºi de cercetare.

ALINA DRÃGHICI

Inspectoratul ªcolar Judeþean (ISJ) Dolj
organizeazã în aceastã sãptãmânã, la Craio-
va, etapa naþionalã a campionatului ºcolar la
scrimã.

Competiþia se desfãºoarã în sala de sport a
Liceului cu Program Sportiv (LPS)
“Petrache Triºcu” din municipiu,
în perioada 15-17 aprilie. Miercuri,
în intervalul orar 9:00 - 18:00 sunt
programate competiþii de spadã
(masculin), floretã (feminin) ºi
sabie (masculin ºi feminin), iar joi,
în intervalul orar 9:00 - 14:00, se
vor confrunta sportivii care parti-
cipã la disciplinele spadã (feminin)
ºi floretã (masculin). La campio-
nat sunt înscrise urmãtoarele echi-
pe: CSS Bucureºti, CSS 1 Con-

stanþa, CSS 1 Ploieºti, LPS Braºov, LPS Satu
Mare, CSS 2 Baia Mare, CSS Slobozia, CSS
Bihorul Oradea, CSS Iaºi, CSS Târgu Mureº
ºi LPS Triºcu Craiova.

ALINA DRÃGHICI
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Olandezii sprijinã în proporþie de
numai 18% libera circulaþie a tutu-
ror cetãþenilor în spaþiul Uniunii
Europene, indicã un studiu realizat
de TNS Nipo pentru Universitatea
din Amsterdam, relata ieri site-ul
Dutchnews.nl. În timp ce 54% din-
tre cei chestionaþi cred cã cetãþenii
UE ar trebui sã lucreze oriunde în
spaþiul comunitar, procentul scade
la 18% atunci când vine vorba de
cetãþenii români ºi bulgari, precizea-
zã studiul, citat de cotidianul NRC.
Chiar ºi în rândul susþinãtorilor ce-
lor mai proeuropene partide — D66
ºi GroenLinks — se constatã o scã-
dere dramaticã a procentului celor
care sunt de acord cu deschiderea
graniþelor UE pentru toþi cetãþenii.
În timp ce 80% dintre partizanii
D66 susþin principiul deschiderii,
doar 34% spun cã sunt de acord

La Horlivka, oraº cu 300.000 de locuitori
situat în sudul þãrii, separatiºtii au atacat în
cursul zilei de ieri sediul poliþiei. În faþa aces-
tor pusee insurecþionale, preºedintele ucrainean
interimar, Oleksandr Turcinov, a evocat în faþa
Parlamentului de la Kiev posibilitatea organi-
zãrii unui referendum privind statutul regiuni-
lor, în acelaºi timp cu alegerile prezidenþiale,
prevãzute pentru 25 mai. Organizarea unui
asemenea scrutin constituie una din principa-
lele revendicãri ale separatiºtilor, care reclamã
o consultare fie pe alipirea la Rusia, fie pe o
„federalizare” a Ucrainei. Guvernul a promis
o reformã constituþionalã, prin care sã se asi-
gure o descentralizare în folosul regiunilor.
Se vorbeºte, de asemenea, de organizarea de
alegeri executive locale, pentru desemnarea
reprezentanþilor la nivel central. Reuniunea de
urgenþã a Consiliului de Securitate al ONU
din noaptea de duminicã spre luni, la solicita-
rea Rusiei, n-a fost pânã la urmã decât un
dialog al surzilor, occidentalii reproºând Mos-
covei orchestrarea ultimelor evenimente. În
opinia lui Serghei Lavrov, ºeful diplomaþiei
ruse, „ipocrizia (europenilor ºi Washingtonu-
lui) depãºeºte bornele”. Preºedintele Franþei,
Francois Hollande, ºi premierul britanic, Da-
vid Cameron, s-au întreþinut ieri telefonic,
condamnând „cu fermitate” violenþele din ul-
timele zile. Din nou s-a adus în discuþie fap-
tul cã Moscova a desfãºurat 40.000 de mili-
tari la frontiera ucraineanã ºi nu aºteaptã de-
cât un prezext pentru o intervenþie, preºedin-
tele Vladimir Putin promiþând sã apere „cu
orice preþ” resortisanþii ruºi din spaþiul ex-
URSS. Putin ºi-a exprimat neîncrederea cu
privire la discuþiile prevãzute pentru joi, la
Geneva, pentru reglarea celei mai acute crize
Est-Vest de la sfârºitul rãzboiului rece.

Estul Ucrainei, în plinã fierbereEstul Ucrainei, în plinã fierbereEstul Ucrainei, în plinã fierbereEstul Ucrainei, în plinã fierbereEstul Ucrainei, în plinã fierbere
Autoritãþile ucrainene au lansat „o opera-

þiune antiteroristã” pentru îndepãrtarea se-
paratiºtilor proruºi care ocupã clãdiri ofi-
ciale în mai multe oraºe din estul þãrii. Ulti-
matumul fixat separatiºtilor din oraºul Slo-
viansk, de a depune armele în schimbul unei
amnistii, a expirat ieri, 14 aprilie, fãrã ca ma-
nifestanþii sã se conformeze. Aceºtia din urmã
au luat sub control, în cursul week-end-ului,
cartierul general al poliþiei ºi sediul local al
Serviciilor secrete ucrainene (SBU).

Sediul Ministerului de Interne
de la Gorlovka, ocupat

Tot ieri, protestatarii proruºi au ocupat sediul
Ministerului de Interne ucrainean din oraºul Gor-
lovka, în regiunea Doneþk, asalt în cursul cãruia
s-au auzit focuri de armã - lansate, se pare, de
poliþiºtii baricadaþi din interior - ºi a fost rãnitã
cel puþin o persoanã, potrivit presei locale, trans-
mite EFE. Forþele de ordine, care au ieºit din
clãdire printr-un coridor uman format de ataca-
tori, au jurat deja credinþã noului ºef al poliþiei
locale, Alexandr ªulzenko, desemnat de protes-
tatari. Atacatorii cereau, printre altele, înlocuirea
ºefului poliþiei locale pentru ca forþele de ordine

sã nu mai asculte de superiorii lor din capitalã.
ªeful anterior, Andrei Kriscenko, care a refuzat
sã predea arma din dotare, a fost condus de asal-
tatori la un automobil, a informat agenþia UNI-
AN. Krischenko era unul dintre puþinii ºefi de
poliþie din regiune care au refuzat sã se supunã
ordinelor autoproclamatei „republici populare

Doneþk”. La asaltul asupra oraºului Gorlovka,
situat la aproape 40 de kilometri distanþã de ca-
pitala regionalã, au participat peste o sutã de
persoane. Separatiºtii proruºi au dat jos steagul
ucrainean ºi au ridicat în locul lui tricolorul rus.

Autoritãþile au deschis 183 de dosare
împotriva separatiºtilor

Autoritãþile ucrainene au deschis 183 de ca-
uze penale în legãturã cu ocuparea sediilor unor
organisme guvernamentale de cãtre activiºti
proruºi în estul þãrii, a informat ieri o sursã ju-
diciarã, potrivit EFE. „În cursul cercetãrilor, se
vor determina nu numai autorii acestor infrac-
þiuni, ci ºi funcþionarii publici ºi persoanele din
rândul forþelor de ordine care, prin atitudinea
lor, i-au ajutat pe separatiºti”, a spus procuro-
rul Oleg Mahniþki, citat de agenþiile locale. Po-
trivit acestuia, este vorba de „inacþiunea” dove-
ditã de mai mulþi agenþi ºi ºefi de poliþie care nu
au împiedicat ocuparea clãdirilor de cãtre radi-
calii proruºi. „În acest context, le cer tuturor
ºefilor forþelor de ordine publicã sã tragã con-
cluziile corespunzãtoare cu privire la persona-
lul lor”, a spus Mahniþki. Procurorul a precizat
cã, dintre cele 183 de dosare deschise între 28
februarie ºi 13 aprilie în regiunile Doneþk, Lu-
gansk ºi Harkov, 30 sunt cercetate de Parchet,
iar de restul se ocupã alte instituþii.

Ajutor de un miliard de euro de la UE
Pe de altã parte, Uniunea Europeanã a apro-

bat, ieri, un ajutor financiar de un miliard de
euro destinat Ucrainei, reducând taxele vama-
le pentru aceastã þarã, confruntatã cu nume-
roase dificultãþi economice.  Împrumutul are
rolul de a ajuta Ucraina sã facã faþã obligaþiilor
financiare. Acestuia i se adaugã un ajutor ma-
croeconomic de 610 milioane de euro.

Doar unul din cinci olandezi susþine libera
circulaþie a românilor ºi bulgarilor în UE

cu deschiderea graniþelor când sunt
incluºi cetãþenii români ºi bulgari.
D66 este în prezent cel mai bine
cotat partid în sondaje, cu ceva mai
mult de o lunã pânã la alegerile pen-
tru Parlamentul European. „N-am
mai vãzut niciodatã un efect atât de
puternic la adãugarea a patru-cinci
cuvinte la o întrebare”, a declarat,
pentru cotidianul NRC, profesorul
pe probleme de comunicare politi-
cã Claes de Vreese. Înainte de des-
fiinþarea regimului permiselor de
muncã pentru persoanele din Ro-
mânia ºi Bulgaria, existau temeri cã
mii de persoane vor veni în Olanda
pentru a-ºi gãsi un loc de muncã.
De fapt, foarte puþini au sosit. Po-
trivit Ministerului pentru Afaceri
Sociale, pânã la jumãtatea lunii mar-
tie, mai puþin de 1.000 de români ºi
bulgari au venit în Olanda.

Salariul lui Putin va fi aproape
triplat printr-un decret emis
de Kremlin

Salariul preºedintelui rus
Vladimir Putin, dar ºi cel al
premierului sãu Dmitri Medve-
dev, vor fi aproape triplate,
potrivit unui decret al Kremli-
nului, difuzat ieri. Salariile
preºedintelui ºi ºefului Guver-
nului vor fi mãrite de 2,65 de
ori, stabileºte decretul. Potri-
vit unor date cu privire la
venituri publicate vineri de
cãtre Kremlin ºi Guvern, Putin
a obþinut în 2013 un venit
inferior celui al lui Medvedev,
dar ºi veniturilor consilierilor
ºi majoritãþii miniºtrilor sãi.
Putin a declarat venituri de
3,7 milioane de ruble (74.000
de euro) anul trecut, mai mici
decât în 2012. Medevedev a
obþinut, în schimb, venituri de
4,3 milioane de ruble (85.000
de euro). Cel mai puternic om
din Rusia, care revendicã un
mod de viaþã „ascetic”, a
primit un salariu mai mic
decât consilierii sãi, inclusiv
purtãtorul sãu de cuvânt,
Dmitri Peskov (9,2 milioane
de ruble, adicã 185.000 de
euro). Peskov a declara, ieri,
pentru postul de radio Ecoul
Moscovei, cã aceastã creºterea
salarialã acordatã preºedinte-
lui este o „prindere din urmã”.
Putin ºi Medevedev nu au
beneficiat de creºteri de
salarii, acordate funcþionarilor
ºi personalului administraþiilor
Kremlinului ºi Guvernului.

Patru pompe au deversat
din greºealã apã ultracontami-
natã în clãdiri de la Fukushima

Patru pompe aflate din
greºealã în funcþiune au
deversat importante cantitãþi de
apã puternic radioactivã în
diverse clãdiri ale centralei
avariate de la Fukushima, a
anunþat într-un email compania
Tokyo Electric Power (Tepco).
Cele patru pompe, care nu ar fi
trebuit sã se afle în funcþiune,
au fost oprite duminicã dupã-
amiazã, dar, între timp, subso-
lurile a douã clãdiri aparþinând
centralei au fost inundate.
Compania Tepco a evaluat la
203 metri cubi cantitatea de
apã care s-a strâns în aceste
clãdiri situate în apropierea
reactoarelor. Apa are un nivel
imens de cesiu radioactiv - 137
ºi 134. Compania Tepco a
asigurat cã apa nu a ieºit din
clãdiri ºi va ancheta motivele
acestei erori. Gestionarea apei
contaminate reprezintã una
dintre cele mai mari probleme
cu care se confruntã în prezent
compania Tepco, care nu
gãseºte o soluþie privind sutele
de mii de tone de apã acumula-
te în clãdirile ºi rezervoarele
instalaþiilor de la centrala
avariatã în urma tsunamiului
din 11 martie 2011. Guvernul
japonez a prevãzut deja fonduri
pentru instalaþii de decontami-
nare suplimentare ºi mai
puternice, sistemul ALPS fiind
insuficient.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Filiala PMP Dolj declarã man-

datar financiar pe Fertu Mariana
Daniela, C.I. seria DX, numãr
550572, CNP 2751125163256
pentru alegerile locale/ parlamen-
tare din anul 2014.

Administratorul unic al S.C.
SUTRANS S.A. Bãileºti con-
voavcã Adunarea Generalã Or-
dinarã a acþionarilor în data de
23.05.2014, ora 10.00 la sediul
societãþii. In cazul neîndeplini-
rii cvorumului necesar, aduna-
rea se reprogrameazã în data
de 24.05.2014 în acelaºi loc ºi
la aceeaºi orã ºi are urmãtoa-
rea ordine de zi: 1. Aprobare
raport administrator. 2. Apro-
bare raport cenzori. 3. Aproba-
rea bilanþului. 4. aprobarea
B.V.C. 5. Diverse. Informaþii su-
plimentare la sediul societãþii
sau la telefon. 0251/ 311.408.

S.C. OSSTONTROX SRL
anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a autorizaþiei/acordului
de mediu privind activitatea
,,Colectarea deºeurilor sortate,,
ce se desfãºoarã în Bãileºti str.
Ana Ipãtescu nr. 72. Informaþii-
le privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1 zilnic
între orele 9.00- 14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj pânã la
data de 29.04.2014. (15 zile ca-
lendaristice de la data apariþiei
anunþului în presã).

Primãria comunei Mãceºu de
Jos, judeþul Dolj, scoate la con-
curs în data de 15.05.2014  urmã-
toarele funcþii publice de execu-
þie: - consilier principal clasa. I ,
în cadrul Compartimentului Con-
tabilitate, studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lun-
gã duratã, absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã, în do-
meniul ºtiinþelor economice, ve-
chime în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcþiei pu-
blice - 5 ani; - consilier debutant,
clasa I, în cadrul Compartimen-
tului Taxe ºi Impozite,  studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã, absolvite
cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã, în domeniul ºtiinþelor
economice; - inspector debutant,
clasa I, în cadrul Compartimen-
tului Asistenþã Socialã, studii
universitare de licenþã absolvite
cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã, absol-
vite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã; - referent asistent,
clasa III, în cadrul Compartimen-
tului Evidenþa Populaþiei, studii
liceale respectiv studii medii li-
ceale, finalizate cu diplomã de
bacalaureat, vechime în specia-
litatea studiilor necesare exer-
citãrii funcþiei publice 6 luni.
Concursul va avea loc în data
de 15.05.2014 ora 10.00 proba
scrisã ºi în data de 19.05.2014
ora 10.00 proba de interviu. Re-
laþii suplimentare la sediul Pri-
mariei comunei Maceºu de Jos,
tel. 0251/354507.

Anunþul tãu!
Consiliul de Administraþie al

S.C. COMAT DOLJ S.A. convoa-
cã ADUNAREA GENERALÃ  A
ACÞIONARILOR în data de 16
mai 2014 ora 13.00 la sediul so-
cietãþii din Craiova, str. Sãrarilor
nr. 31, cu urmãtoarea ordine de
zi: - Raportul administratorilor; -
Raportul auditului financiar ex-
tern privind situaþia financiarã
pe anul 2013; - Aprobarea bilan-
þului  ºi a situaþiilor financiare pe
anul 2013 - Aprobarea B.V.C.
2014 - Diverse. Acþionarii îndrep-
tãþiþi sã voteze în cadrul A.G.A.
vor fi cei cuprinºi în registrul ac-
þionarilor, corespunzãtor datei
de 31.12.2013. Dacã la prima adu-
nare nu se va întruni cvorumul
prevãzut de lege, o a doua se-
dinþã A.G.A. ordinarã se convoa-
cã pe data de 22.05.2013 ora 13.00.

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.
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Anunþul tãu!
SOCIETATE COOPERATI-

VÃ DE CONSUM POIANA
MARE. CONVOCATOR. ADU-
NARE GENERALÃ ORDINA-
RÃ ªI EXTRAORDINARÃ din
data de 30.04.2014. Consiliul
de administraþie al Societãþii
Cooperative de Consum Po-
iana Mare, în temeiul legii nr.
1/2005 ºi al Actului Constitu-
tiv al societãþii cooperative de
consum convoacã Adunarea
generalã ordinarã a membri-
lor cooperatori ai societãþii
cooperative la data de
30.04.2014 la ora 16.00 la
punctul de lucru din comuna
Poiana Mare str. 1 Decembrie
nr. 8 judeþul Dolj (Bar de zi) ºi
Adunarea generalã extraordi-
narã a membrilor cooperatori
la data de 30.04.2014 ora 17.00
la aceeaºi adresã a societãþii
având urmãtoarele ordini de
zi: Pentru Adunarea genera-
lã ordinarã. 1. Prezentarea,
discutarea ºi aprobarea ra-
portului Consiliului de Admi-
nistraþie pe anul 2013. 2. Pre-
zentarea ºi discutarea rapor-
tului cenzorului. 3. Discutarea
situaþiei financiare anuale ºi
stabilirea modului de reparti-
zarea profitului, acoperirea
pierderii anterioare. 4. Des-
cãrcarea de gestiune a admi-
nistratorilor. 5. Alegerea cen-
zorului ºi a cenzorului suple-
ant. 6. Adoptarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli pe anul
2014 ºi mãsurile de realizare
a acestuia. 7. Stabilirea in-

Anunþul tãu!
demnizaþiei pentru membrii
Consiliului de Administraþie ºi
a cenzorului pe anul 2014. 8.
Aprobarea virãrii unui pro-
cent de 10% din vânzãrile de
active în contul U.J.C.C Dolj.
9. Aprobarea cuantumului co-
tizaþiei lunare cãtre U.J.C.C
Dolj. 10. Diverse. Pentru Adu-
narea generalã extraordinare.
1. Aprobarea bunurilor apar-
þinând societãþii cooperative
care pot face obiectul ipote-
cãrii, gajãrii, închirierii sau
înstrãinãrii pe parcursul anu-
lui 2014 precum ºi actualiza-
rea punctelor de lucru la ORC
Dolj. 2. Aprobarea primirii, re-
tragerii, excluderii de mem-
brii cooperatori. 3. Majorarea
valorii nominale a pãrþilor
sociale de la 20 lei la 100 lei.
4. Majorarea capitalului social.
5. Mandatarea C.A cu îndepli-
nirea demersurilor necesare
executãrii operaþiunilor de la
pct. 1, modificarea actului
constitutiv în funcþie de hotã-
rârile adunãrii generale extra-
ordinare punctele 2, 3, 4  ºi a
adunãrii generale ordinare
punctul 5; mandatarea per-
soanei care sã reprezinte so-
cietatea la ORC Dolj. 6. Diver-
se. În cazul în care la data ºi
ora stabilitã nu se întruneºte
cvorumul de ºedinþã cerut de
lege pentru desfãºurarea
adunãrilor, acestea se recon-
voacã pentru data 14.05.2014
la aceeaºi orã, în acelaºi loc,
ºi cu aceeaºi ordine de zi.

Anunþul tãu!
Primãria Pieleºti titular proiect,

anuntã publicul interesat asupra
luãrii deciziei Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, de încadrare –
FÃRÃ ACORD DE MEDIU – pentru
proiectul „STAÞIE DE ALIMENTA-
RE CU APÃ II PIELEªTI, SAT PIE-
LEªTI, COMUNA PIELEªTI, JUDE-
ÞUL DOLJ” propus a fi amplasat în
comuna Pieleºti, sat Pieleºti, jude-
þul Dolj. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, în zi-
lele de L-V, între orele 9-14, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet:
www.arpmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/ ob-
servaþii la proiectul deciziei de înca-
drare pânã la data de 19.04.2014.

NICK S.P.R.L Craiova in calita-
te de lichidator judiciar al debitoa-
rei S.C ASMAR S.R.L vinde la licita-
tie publica cu strigare constructie
cu nivel de inaltime P+1E+M cu des-
tinatie locuinta cu suprafata utila
156,87 mp si suprafata construita82
mp si teren intravilan aferent in su-
prafata totala de 250 mp din care
168 mp liber de constructii situate
in Craiova str. Pictor Barbu Iscoves-
cu  nr. 2. jud. Dolj. Pretul bunurilor
scoase la vanzare este de 294.827
lei. Licitatia va avea loc la sediul li-
chidatorului  judiciar din Craiova,
Calea Bucuresti, nr. 15 B, jud. Dolj,
in data de 30.04.2014 ora 1200. Rela-
tii suplimentare la tel: 0251415158
e.mail: nicksprl@yahoo.com.

Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.
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ION PRIOTEASA, preºedin-
tele Consiliului Judeþean
Dolj este alãturi de primarul
comunei Cârcea, Valericã
Pupãzã la greaua durere pri-
cinuitã de decesul tatãlui.
Sincere condoleanþe!

FAMILIA ANUNÞÃ CU DU-
RERE ÎN SUFLET TRECE-
REAÎN NEFIINÞÃ A CELUI CE
A FOST SOÞ, TATÃ  ªI BUNIC
- PUPÃZÃ FLOREA-FLORICÃ.
ÎNHUMAREA VA AVEA LOC
AZI, 15.04.2014, ORELE 12,
ÎN COMUNA CÂRCEA.

DUMNEZEU SÃ-L ODIH-
NEASCÃ ÎN PACE!

COLECTIVUL PRIMARIEI CÂR-
CEA ESTE ALÃTURI DE DOMNUL
PRIMAR PUPÃZÃ VALERICÃ SI-I
IMPÃRTÃªESC DUREREA PRICI-
NUITÃ DE DECESUL TATÃLUI.

DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCÃ
IN PACE!

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Coafez ºi tund la domiciliul
clientului. Telefon: 0785/
449.260.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut
reparaþii canapele, fotolii,
colþare. Calitate ºi seriozita-
te. Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Lãpuº etaj
3/4 deosebitã. Preþ 83.000
lei. Telefon: 0761/142.328.
Vând garsonierã semideco-
mandatã Valea Roºie. Tele-
fon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re, bloc PATRIA, etaj. III. Te-
lefon: 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).
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament Brazdã, 2
decomandate. Telefon:
0770/901.283.
Vând apartament 2 came-
re Craioviþa Nouã. Telefon:
0351/401.251.
Vând apartament 2 came-
re, în fostã casã naþionaliza-
tã, zonã centralã, gaze, cur-
te, cumpãrat de la proprie-
tar. Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând apartament 2
camere decomandate Braz-
dã. Telefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 came-
re lângã Kaufland Craiova.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.

Particular vând apartament 2
camere, etj 2/4, zona Lãpuº,
în spatele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re zona 1 Mai cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0758/347.623.
Vând 3 decomandate 1 Mai,
2 bãi, 2 balcoane, 86 m.p.
îmbunãtãþiri. Preþ 49.000
euro. Telefon: 0761/142.328.
Vând 3 camere decoman-
date 2/4 Calea Bucureºti, bl,
A 13. Preþ 48.000 Euro. Te-
lefon: 0351/423.550.
Vând (schimb) 3 camere
semidecomandate 43 mp,
etaj 1 cu apartament 2 ca-
mere decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect deose-
bit, posibil ºi sediu firmã, plus
800 mp teren, curent elec-
tric, fântânã, reþea apã de la
comunã, la asfalt, 13 km de
Craiova, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependinþe în
satul Negoeºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere, te-
ren, Craioviþa Nouã zona
Triaj, fãrã acte, 1000 Euro
negociabil. Telefon: 0763/
806.750.
Imobil de vânzare; 400 mp,
2 ieºiri, strada Râului, nr.
162, vad comercial, cadas-
tru. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Telefon:
0767/341.784.
Vând casã 4 camere la 20
km de Craiova, baie, man-
sardã nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã Câmpia Islaz cu
teren 320 m. Telefon: 0351/
178.898.

Vând casã 5 camere, încãl-
zire centralã, sau schimb cu
apartament minim 3 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon:
0788/452.733. Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent renovatã
cu apã curentã, livadã, vie,
în comuna Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan 4000
mp la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren 400 mp în Se-
garcea, intravilan, cu cadas-
tru, strada Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând, închiriez teren, zona
CITROEN, MAZDA, Calea
Bucureºti, km 9, ideal show-
room parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18 m,
sau 2000 m – 36 m. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scurtu
Gheorghe. Telefon: 0251/
457.204.
Teren 1000 mp loc de casã,
Secui – Dolj. Telefon: 0768/
304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Coºo-
veni. Telefon: 0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþi-
me Centura de Nord, 15 E/
mp. Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Tele-
fon: 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
negociabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil, faci-
litãþi ºosea asfaltatã, apã, po-
sibilitate energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna Bo-
rãscu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, nepar-
celabil, str. Dobrogei, nr. 40, Cra-
iova.  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. Te-
lefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMERCIAL
Brazdã, 26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3 ca-
mere decomandat, etaj l-3.
Telefon: 0763/690.698.

SCHIMBURI
Schimb apartament central în
Timiºoara cu similar în Cra-
iova. Telefon: 0740/887.095.

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate (50
mp), str. General Maghe-
ru, cu similar Brazdã sau
Corniþoiu. Telefon: 0251/
452.233.
Schimb garsonierã Calafat,
cu garsonierã Craiova. Te-
lefon: 0251/231.143.
Schimb teren intravilan 4000
mp cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
CÃÞEL Bichon, 7 luni, car-
net. Telefon: 0770/183.681.
300 lei, negociabil.
Vând albine, familii puterni-
ce. Podari. Telefon: 0720/
115.936.
COMBINÃ Levarda, stare
excepþionalã. Telefon: 0742/
176.320.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã. Tele-
fon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã, calita-
te, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.

Vând maºinã de spãlat, fri-
gider inox, televizor mic ºi
mare, ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon: 0741/
654.981.
Vând vin roºu 5 lei litru. Te-
lefon: 0753/876.047.
Vând remorcã auto 240 kg
nefolositã cu prelatã, 60 ele-
mente calorifer fontã, 5 ba-
terii, 110 þigle beton. Telefon:
0251/458.192.
Vând ªabloane imoprimat
Steag UE ºi NATO toate mã-
rimile plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãrimile ma-
nuale. Telefon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani cu
diagonala 30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de radio Se-
lena, Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Tele-
fon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari, inox
veritabil - stazã perfectã. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon: 0251/
452.233.
Vând rãsad cãpºuni soiuri-
le Regina, Gorela ºi Senga-
na din pepinierã sau ghi-
veci. Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Telefon:
0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã, ca-
litate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând arzãtoare gaze sobã
D 600, bocanci piele 43 noi,
piatrã polizor 250 x 20 x 25
mm, polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz vo-
iaj cu douã ochiuri cu bute-
lie. Telefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100 lei.
Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 - 80 lei, saltea Dor-
meo nouã, o persoanã, lustre
2-3 braþe 25 lei, fereastrã cu
toc. Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope de
iarnã (Michelin) pentru Re-
nault Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 15 aprilie 2014

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

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

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CONSILIERII LOCALI AI COMUNEI
CÂRCEA SUNT ALÃTURI DE DOMNUL
PRIMAR PUPÃZÃ VALERICÃ LA GREA-
UA ÎNCERCARE CAUZATÃ DE TRECE-
REA LA CELE  VEªNICE A TATÃLUI.

DUMNEZEU SÃ-L ODIHNEASCA
ÎN PACE !

Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci cimiti-
rul Ungureni. Telefon. 0351/
437.906.
Vând colþar sufragerie mo-
dern mare bine întreþinut.
Preþ 600 lei negociabil. Te-
lefon: 0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru dame,
confecþionate din pãr natu-
ral. Telefon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris mar-
ca OLIVETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cãrucior co-
pii modern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute
dar nefinisate la cimitirul
Romaneºti, convenabil. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 ser-
tare, stare foarte bunã, asi-
gur garanþie 1 an. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, al-
bastru, roºu cu sau fãrã þepi.
Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pan-
tofi negri, flex mare, calcu-
lator instruire copii nou, com-
binã stereo - nouã, frigider
320 litri, piei bovinã velura-
te, piese Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale, cea-
suri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.
Vând un injector pentru in-
stalaþie de încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Telefon: 0729/
092.211.

Vând uºã glasvant sigilatã,
televizor color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E 460,
500 Ron, Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bute-
lie, aparat foto, bicicletã, apa-
rat mãsurã, pãturã antistres.
Telefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mo-
chetã, haine din piele, ma-
ºinã de cusut, galerii sculp-
tate, 9 ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table bine
întreþinute 25 lei, garniþã de
unturã cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie voiaj 5
litri, 2 ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor co-
lor Grundig micã defecþiune
50 lei, cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând sobã emailatã, pe lem-
ne ºi gaze,  ºamotatã tip Co-
ralex, stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de marmurã,
bitum, abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane. Preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, canapea, foto-
lii, bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.

Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea extensibilã
tapiþerie pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/kg, 2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei, de
fructe 12 lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã
manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de beton
pentru vie (nefolosiþi). Tele-
fon: 0784/791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

ÎNCHIRIEZ apartament 2
camere, semidecomandat,
Valea Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã bãiat con-
diþii bloc (centralã). Telefon:
0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu
centralã Craioviþa Nouã, 250
lei/lunã.  Telefon: 0766/
328.569.
Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.

Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi). Telefon:
0767/993.510.
Închiriez sau vând locaþie
pentru cultivarea cãpºunilor
din solarii suspendate. Te-
lefon: 0762/278.639.
Garsonierã mobilatã et. 1/5,
Bucureºti – Vitan. Exclus
agenþie, 230 Euro / lunã se-
riozitate. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.

Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906.

MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu o fatã,
vârsta 24, ani pentru priete-
nie sau cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.
Domn serios 52 ani cu ser-
viciu caut doamnã serioasã
pentru prietenie eventual
cãsãtorie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/895.691.

DIVERSE
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdi-
nã. Telefon: 0727/884.205.

Cumpãr ºi plantez pomi în curþi
sau grãdini. Împãrþim fructele.
Telefon: 0766/304.708.

PIERDERI
Pierdut cãþel rasa Bichon, în
zona Stadionul Tineretului,
strada Buziaº, în vârstã de
6 luni. Rãspunde la numele
Frichi. Gãsitorului bunã re-
compensã. Telefon: 0743/
091.520; 0743/838.383.

CONDOLEANÞE
Veºnicã pomenire prof.
ELENA PÃVÃLAN la trece-
rea în nefiinþã! Dumnezeu
s-o ierte. Familia Cicoº.
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BUNDESLIGA –
ETAPA A 30-A

Vineri: Schalke – Frankfurt 2-0 (Meyer 59,
Farfan 90+1).
Sâmbãtã: M’gladbach – Stuttgart 1-1 (Aran-
go 89 / Didavi 12; Alexandru Maxim a fost
rezervã 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), Frei-
burg – 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).
Duminicã: Leverkusen – Hertha 2-1 (Kiessling
1, Brandt 24 / Wagner 38), Hoffenheim – Aug-
sburg 2-0 (Salihovici 19, Vestergaard 41).
1. Bayern 78 10. Hertha 37
2. Dortmund 61 11. Frankfurt 35
3. Schalke 58 12. Werder 33
4. Leverkusen 51 13. Hannover 32
5. Wolfsburg 50 14. Freiburg 32
6. M’gladbach 49 15. Stuttgart 28
7. Mainz 47 16. Hamburg 27
8. Augsburg 42 17. Nurnberg 26
9. Hoffenheim 40 18. Braunschw. 25

LIGUE 1 – ETAPA A 33-A
Vineri: Montpellier – Marseille 2-3 (Cabella
48, Sanson 79 / Valbuena 42, Gignac 58, Pa-
yet 89).
Sâmbãtã: Lille – Valenciennes 1-0 (Origi 70),
Ajaccio – Bordeaux 1-1 (Mostefa 85 / Jussie
62), Evian TG – Bastia 2-1 (Benezet 35, Wass
47 / Raspentino 30), Nice – Lorient 1-2 (Ko-
lodziejczak 30 / Sunu 19, Aboubakar 90+1),
Rennes – Monaco 0-1 (Riviere 55), Sochaux
– Toulouse 2-0 (J. Ayew 15, Contout 49; La
oaspeþi, Mihai Roman a jucat în ultimul sfert
de orã).
Duminicã: Nantes – Guingamp 1-0 (Gakpe 4;
Bãnel Nicoliþã a lipsit din lotul amfitrioni-
lor), Reims – St. Etienne 2-2 (Charbonnier 24,
Signorino 50 / Brandao 51, Clerc 90+1), Lyon
– Paris SG 1-0 (Ferri 31).
1. Paris SG 79 11. Bastia 41
2. Monaco 69 12. Nantes 40
3. Lille 63 13. Nice 39
4. St. Etienne 56 14. Rennes 38
5. Lyon 54 15. Montpellier 38
6. Marseille 51 16. Evian TG 38
7. Bordeaux 45 17. Guingamp 35
8. Reims 45 18. Sochaux 30
9. Toulouse 44 19. Valencien. 29
10. Lorient 41 20. Ajaccio 20

SERIE A – ETAPA A 33-A
Sâmbãtã: 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).
Duminicã: Bologna – Parma 1-1 (Cherubin
44 / Palladino 79), Livorno – Chievo 2-4 (Si-
ligardi 6, Paulinho 34 pen. / Paloschi 9, 45+2,
56 pen., Thereau 23; Adrian Stoian a fost re-
zervã la oaspeþi), Verona – Fiorentina 3-5 (Sala
14, Toni 73 pen., Iturbe 90+1 / Cuadrado 31,
Aquilani 44, 86, B. Valera 63, Matri 83 pen.),
Torino – Genoa 2-1 (Immobile 90+2, Cerci
90+3 / Gilardino 85), Sampdoria – Inter 0-4
(Icardi 13, 63, Samuel 60, Palacio 79), Na-
poli – Lazio 4-2 (Mertens 42, Higuain 49 pen.,
67, 90+4 / Lulici 21, Onazi 82; ªtefan Radu
a fost integralist la oaspeþi), Milan – Catania
1-0 (Montolivo 23).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Udinese –
Juventus.
1. Juventus* 84 11. Verona 46
2. Roma 79 12. Sampdoria 41
3. Napoli 67 13. Genoa 39
4. Fiorentina 58 14. Udinese* 38
5. Inter 53 15. Cagliari 33
6. Parma 51 16. Chievo 30
7. Torino 48 17. Bologna 28
8. Milan 48 18. Livorno 25
9. Lazio 48 19. Sassuolo 25
10. Atalanta 46 20. Catania 20
* - un joc mai puþin.

CUPA FRANÞEI – SEMIFINALE –
O SINGURÃ MANªÃ

Astãzi, 22:00: Rennes – Angers (II).
Mâine, 22:00: Guingamp – Monaco.

CUPA GERMANIEI – SEMIFINALE –
O SINGURÃ MANªÃ

Astãzi, 21:30: Dortmund – Wolfsburg.
Mâine, 21:30: Bayern Munchen – Kaiser-

slautern.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 2

11:30 – TENIS (M) – Turneul de la Monte
Carlo: ziua a 2-a / 19:00 – BASCHET (M) – All
Star Game Nord vs Sus – Liga Naþionalã, se
joacã la Cluj-Napoca / 22:00 – FOTBAL – Cupa
Franþei: Rennes – Angers.

DIGI SPORT 3

17:30, 19:00 – POLO – Superliga Naþiona-
lã: Criºul Oradea – AMEFA Arad, CSM Digi
Oradea – Steaua / 20:00, 22:00 – BASCHET
(M) – Euroliga: Barcelona – Galatasaray, Real
Madrid – Olympiakos Pireu.

DOLCE SPORT

21:30 – FOTBAL – Cupa Germaniei: Borus-
sia Dortmund – VfL Wolfsburg.

EUROSPORT

19:15 – FOTBAL – Meci amical / 21:45 –
FOTBAL – Campionatul Angliei, restanþã: Ar-
senal – West Ham.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 33-A

Vineri: Osasuna – Valladolid 0-0.
Sâmbãtã: Celta – Sociedad 2-2 (Nolito 37 pen.,
Santi Mina 82 / Canales 8, Griezmann 43),
Villarreal – Levante 1-0 (Perbet 90+5), Grana-
da – Barcelona 1-0 (Brahimi 16), Real M. –
Almeria 4-0 (Di Maria 28, Bale 53, Isco 56,
Morata 85).
Duminicã: Betis – Sevilla 0-2 (Gameiro 30
pen., 82), Valencia – Elche 2-1 (Piatti 22, Pa-
rejo 61 / Coro 28; Cristian Sãpunaru a fost
rezervã la oaspeþi), Getafe – Atl. Madrid 0-2
(Godin 40, D. Costa 84; Ciprian Marica a
fost integralist la echipa gazdã, pregãtitã de
Cosmin Contra), Espanyol – Rayo 2-2 (Stuani
3, Colotto 88 / Falque 43, Larrivey 50; La
gazde, Gabriel Torje nu a fost convocat, în
timp ce de cealatã parte Rãzvan Raþ a fost
suspendat).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Bilbao –
Malaga.
1. Atl. Madrid 82 11. Malaga* 38
2. Real M. 79 12. Celta 37
3. Barcelona 78 13. Granada 37
4. Bilbao* 59 14. Rayo 37
5. Sevilla 56 15. Elche 35
6. Villarreal 52 16. Osasuna 34
7. Sociedad 51 17. Valladolid 32
8. Valencia 44 18. Getafe 31
9. Espanyol 41 19. Almeria 30
10. Levante 40 20. Betis 22

Fãrã titlu în era Premier Lea-
gue, mai exact din sezonul 1989-
1990, când campionatul de elitã
al Angliei se numea încã First Di-
vision, titulaturã la care s-a renun-
þat începând cu ediþia 1992-1993,
FC Liverpool a luat o opþiune im-
portantã pentru cucerirea unui
nou titlu de campioanã, dupã ce
a dispus, duminicã, într-un meci
de pus în ramã, de una dintre ri-
valele sale la coroanã, Manches-
ter City, scor 3-2 pe „Anfield”.

Nici nu se aºezaserã bine pe
scaune extraordinatrii fani “cor-
moranilor” ºi au ºi sãrit în sus.
Doar ºase minute trecuserã când
Luis Suarez a câºtigat douã due-
luri fizice, înainte de a-i pasa lui
Sterling, care, dupã ce l-a întors
ca pe clãtitã pe “cãpitanul” belgian Compa-
ny, l-a executat pe Joe Hart pe colþul scurt.

City a acuzat ºocul, iar bãieþii lui Brendan
Rodgers au taxat-o din nou (26). De astã
datã la serviciu prolificul stoper Martin Skrtel
(ajuns al 7-lea gol stogional), acesta inscri-
ind dintr-un corner executat de Gerrard, cu
o loviturã de cap întoarsã (2-0). A fost ºi
scorul pauzei.

Dupã odihnã, de la cabine au ieºit parcã
alte echipe. City a preluat frâiele, a început
sã urce cu toate liniile, ºi într-un interval de
doar cinci minute (57-62) a egalat. Mai întâi
a punctat David Silva, dintr-o centrare în
gura porþii expediatã de Milner, iar mai apoi,
tot spaniolul a provocat un autogol al lui Glen
Johnson, care a redus la zero nivelul deci-
belilor de pe “Anfield”.

Cele trei puncte au rãmas în oraºul Bea-
tles-ilor datoritã zilei nefaste a lui Company.
Belgianul a zãdãrnicit eforturile colegilor sãi
în minutul 78, când “a bãrbierit” o minge în
careu, permiþându-i lui Coutinho (foto cen-
tru), cu o reluare din prima, sã stabileascã
scorul final.

Depinde numai ºi numai de ea!

Liverpool, pas important spre primulLiverpool, pas important spre primulLiverpool, pas important spre primulLiverpool, pas important spre primulLiverpool, pas important spre primul
titlu de campioanã dupã 24 de anititlu de campioanã dupã 24 de anititlu de campioanã dupã 24 de anititlu de campioanã dupã 24 de anititlu de campioanã dupã 24 de ani

Altfel, City, rãmasã din minutul 19 fãrã
unul dintre cei mai importanþi oameni ai sãi,
ivorianul Yaya Toure – accidentat, a fost
privatã de un penalty, la 3-2, Skrtel comi-
þând henþ în suprafaþa de pedeapsã. Liver-
pool a încheiat meciul în inferioritate nume-
ricã, în prelungiri fiind eliminat direct Hen-
derson, urmare a unui fault.

Cu rezultatul de duminicã, ce a consfiin-
þit a 10-a victorie consecutivã în campionat,
Liverpool a stabilit un record propriu de go-
luri marcate în Premier League într-un sin-
gur sezon, 93.

Patru paºi mai are Liverpool pânã la cu-
cerirea titlului, însã unu dintre ei este teribil
de greu, contra lui Chelsea, care mai sperã
ºi ea la locul 1. Orice alt rezultat decât vic-
toria ar face-o favoritã pe City, care are douã
jocuri în minus. Asta, bineînþeles, dacã pânã
la ora derby-ului nu vor decât rezultate scon-
tate.

Iatã însã programul complet al luptei
la titlu:

Liverpool (77 puncte – 34 de jocuri):
Norwich (d), Chelsea (a), Crystal Palace (d),

Newcastle (a).
Chelsea (75 puncte – 34 de jo-

curi): Sunderland (a), Liverpool (d),
Norwich (a), Cardiff (d).

City (70 puncte – 32 de jocuri):
Sunderland (a), West Brom (a),
Crystal Palace (d), Everton (d), As-
ton Villa (a), West Ham (a).

Gerrard a plâns la final: “Urmeazã
cea mai importantã lunã din
cariera mea”

Cãpitanul lui Liverpool a trãit la
intensitate maximã partida cu Man-
chester City ºi la final a izbucnit în
lacrimi. Toatã cariera în tricoul “cor-
moranilor”, încã de la juniori (1987),
“Stevie G” a vorbit în presa din An-
glia despre ºansele lui Liverpool la
titlu dar ºi despre întâlnirea cu echi-

pa lui Costel Pantilimon.
“Cred cã am fãcut cel mai bun meci al

sezonului. Timp de 30-35 de minute cred cã
am dominat clar echipa consideratã cea mai
bunã din campionat în meciurile din depla-
sare. Cred cã puteam marca încã 3-4 goluri.
2-0 nu este niciodatã un scor liniºtitor într-
o disputã cu una din formaþiile de top ale
campionatului, dar în cele din urmã a iesit
aºa cum ne-am dorit” a declarat Gerrard.

Deºi a câºtigat trofeul UEFA Champions
League cu Liverpool, în 2005, mijlocaºul de
33 de ani  aºteaptã cu nerãbdare primul titlu
în Premier League.

“Mã simt din nou ca la 21 de ani. Ur-
meazã probabil cea mai importantã lunã din
cariera mea ºi voi da tot ce am mai bun. E
nemaipomenit sã evoluezi alãturi de unii
dintre cei mai buni jucãtori din lume. A fost
un drum lung, dar acum mã bucur pentru
fiecare moment” a încheiat cãpitanul lui Li-
verpool.

30 de meciuri a jucat Gerrard în Premier
League în acest sezon, trecându-ºi în cont
13 goluri ºi 11 pase decisive.

PREMIER LEAGUE –

ETAPA A 34-A

Sâmbãtã: Crystal P. – Aston V. 1-0 (Pun-
cheon 76), Fulham – Norwich 1-0 (Rodal-
lega 40), Southampton – Cardiff 0-1 (Juan
Cala 65), Stoke – Newcastle 1-0 (Pieters
42), Sunderland – Everton 0-1 (W. Brown
75 aut.), West Brom – Tottenham 3-3 (Vy-
dra 1, Brunt 4, Sessegnon 31 / Olsson 34
aut., Kane 70, Eriksen 90+4; La gazde, Vlad
Chiricheº a jucat pânã la pauzã).

Duminicã: Liverpool – Man. City 3-2
(Sterling 6, Skrtel 26, Coutinho 78 / D. Sil-
va 57, G. Johnson 62 aut.; Costel Pantili-
mon a fost rezervã la oaspeþi), Swansea –
Chelsea 0-1 (Demba Ba 68).

Partidele Arsenal – West Ham ºi Man. Uni-
ted – Hull au fost reprogramate, deoarece
Arsenal ºi Hull au jucat în semifinalele Cu-
pei Angliei.

Restanþe
Astãzi, 21:45: Arsenal – West Ham.
Mâine, 21:45: Everton – Crystal P., Man.

City – Sunderland.
1. Liverpool 77 11. West Ham* 37
2. Chelsea 75 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.
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Seria I
Victoria Pleniþa – Flacãra Moþãþei 2-1, Voinþa Caraula – Viito-

rul Ciupercenii Noi 1-2, Viitorul Vârtop – Viitorul Întorsura 3-0,
Tractorul Cetate – Recolta Galicea Mare 3-1, SIC Pan Unirea –
Voinþa Radovan 7-2, SC Poiana Mare – Fulgerul Maglavit 4-2,
Progresul Bãileºti – Avântul Rast 0-0. Avântul Verbiþa – Avântul
Giubega nu s-a disputat.

1. SIC PAN 55 9. Întorsura 23
2. Pleniþa 40 10. Verbiþa** 20
3. Poiana M.* 38 11. Maglavit 19
4. Moþãþei 34 12. Radovan* 19
5. Cetate* 32 13. Ciupercenii N. 17
6. Bãileºti 29 14. Galicea Mare 14
7. Rast* 27 15. Giubega* 13
8. Caraula* 25 16. Vârtop 10
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt  penalizate cu 6

puncte.

Seria a III-a
Unirea Amãrãºtii de Jos – Unirea Tâmbureºti 4-5, Fulgerul

Mârºani – Viitorul Ghindeni 9-0, Victoria Cãlãraºi – Viitorul
Apele Vii 0-2, AS Rojiºte – Ajax Dobroteºti 1-1. Partidele
Progresul Amãrãºtii de Sus – Viitorul Bratovoieºti ºi Olimpia
Bãdoºi – Sporting Leu nu s-au disputat, în timp ce Progresul
Castranova ºi Unirea Tricolor Dãbuleni au stat.

1. Mârºani* 36 8. Amãr. S.** 24
2. Tâmbureºti* 35 9. Cãlãraºi* 19
3. Dãbuleni** 31 10. Castranova* 18
4. Dobroteºti 31 11. Bratov.* 16
5. Leu* 28 12. Bãdoºi** 14
6. Rojiºte* 27 13. Ghindeni 12
7. Apele Vii 27 14. Amãrãºtii J*3
Progresul Castranova este penalizatã cu 6 puncte.
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

Seria a II-a
ªtiinþa Malu Mare – Arena Bulls Preajba 2-1, Luceafãrul Cra-

iova – Avântul Þuglui 0-5, Viitorul II Cârcea – Unirea Braloºtiþa
6-4, AS Goieºti – Voinþa Belcin 4-3, Standard ªimnicu de Sus –
Jiul Breasta 3-4, Viitorul Coºoveni – Viitorul Craiova 3-0 (nepre-
zentare), Inter Secui – Jiul Bucovãþ 3-0 (neprezentare). Rapid
Potmelþu a stat.

1. Malu Mare 44 9. Braloºtiþa 21
2. Coºoveni* 43 10. Þuglui* 20
3. Secui 35 11. ªimnicu S.* 16
4. Cârcea II* 34 12. Breasta* 13
5. Preajba 34 13. Bucovãþ* 11
6. Goieºti 34 14. Luceafãrul* 10
7. Potmelþu** 31 15. Viitorul Cr. 5
8. Belcin* 25

Seria I – Etapa a 14-a
Progresul Cipercenii Vechi – Victoria Ba-

sarabi 2-4, Dunãrea Negoi – Unirea Vela
2-0, Gloria Catane – Viitorul Dobridor 3-0,
Recolta Seaca de Câmp – Viitorul Siliºtea
Crucii 2-2, Juventus Piscu Vechi – Recolta
Cioroiaºi 3-0.

1. Piscu Vechi 30 6. Negoi 18
2. Cioroiaºi 28 7. Dobridor 16
3. Siliºtea Cr. 25 8. Ciuperceni 15
4. Basarabi 25 9. Catane 13
5. Vela 21 10. Seaca C. 11

LIGA A VI-A
Seria a IV-a – Etapa a 17-a

Jiul Mihãiþa – Vulturul Cernãteºti 2-6, Voinþa
Raznic – Valea Fântânilor 3-1, Avântul Gher-
ceºti – Progresul Mischii 2-2, FC Schitu – Ener-
gia Craiova 2-5. Viitorul Brãdeºti – AS Scaeºti
nu s-a disputat, iar Viitorul Sfârcea ºi AS Gre-
ceºti au stat.

1. Scaeºti 37 7. Gherceºti 17
2. Cernãteºti* 31 8. Sfârcea*** 16
3. Raznic 25 9. Valea F. 13
4. Energia* 22 10. Mischii* 11
5. Schitu** 19 11. Brãdeºti** 10
6. Mihãiþa* 18 12. Greceºti* 3
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin, *** - trei jocuri mai puþin.

Seria a III-a – Etapa a 16-a
Flacãra Drãgoteºti – Voinþa Puþuri 1-2, To-

rentul Secui – Luceafãrul Popânzãleºti 6-1,
Avântul Daneþi – Avântul Pieleºti 3-2, Avân-
tul Dobreºti – Energia Radomir 3-3, Unirea
Câmpeni – Atletico Zãnoaga 5-4, Unirea
Dioºti – Viitorul Sadova 1-4.

1. Daneþi 37 7. Zãnoaga 23
2. Radomir* 36 8. Câmpeni 19
3. Dobreºti 31 9. Dioºti* 16
4. Puþuri 30 10. Secui 12
5. Sadova 28 11. Drãgoteºti 7
6. Pieleºti 24 12. Popânzãl. 3
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a II-a – Etapa a 16-a
Progresul Cerãt – ªtiinþa Calopãr 9-0, Tri-

umf Bârca – Aktiv Padea 5-1, Dunãrea Gi-
ghera – Viitorul Mãceºu de Sus 3-4, Unirea
Goicea – A.F.C. Giurgiþa 0-2, Recolta Mãce-
ºu de Jos – Viitorul Gângiova 5-1, Recolta
Urzicuþa – Viitorul Valea Stanciului 7-2.

1. Bârca 35 7. Cerãt 23
2. Mãceºu S. 31 8. Padea 19
3. Mãceºu J.* 30 9. Urzicuþa 18
4. Gighera** 29 10. Gângiova 14
5. Goicea* 29 11. Valea St. 13
6. Giurgiþa 24 12. Calopãr 9

Dupã ce echipa Barcelona a fost
eliminatã din sferturile Ligii Campio-
nilor de Atletico la mijlocul sãptãmâ-
nii trecute, pentru prima datã dupã
ºapte sezoane, iar ºansele la titlu
sunt din ce în ce mai mici, ulterior
eºecului din weekend cu Granada,
antrenorul Gerardo Martino e decis
sã plece la finalul acestui sezon. In-
formaþia a fost publicatã, ieri, atât într-
un cotidian catalan, “Sport”, cât ºi
într-un ziar madrilen, “Marca”, semn
cã intenþiile tehnicianului argentinian,
care mai are contract cu Barcelona
pânã în vara lui 2015, sunt extrem de
serioase. “Dacã nu poþi schimba to-
tul, e suficient sã schimbi un singur
lucru” s-ar fi confesat Martino apro-
piaþilor, potrivit “Marca”.

Hull City a ajuns pentru întâia oarã
în istoria sa, de 110 ani, în ultimul act
al Cupei Angliei, dupã ce a trecut,
duminicã, pe “Wembley”, într-un
meci spectacol, de divizionara de liga
a III-a Sheffield United, scor 5-3.

Sheffield a condus la pauzã cu 2-
1, graþie reuºitelor semnate de Baxter

Prestaþiile pe care le-a avut în
ultimul timp Mario Mandzukici la
Bayern au atras atenþia mai
multor cluburi mari. Croatul a

Cu el la timonã, catalanii traverseazã un sezon sezon mãcar mediocru

Presa spaniolã susþine cã “TPresa spaniolã susþine cã “TPresa spaniolã susþine cã “TPresa spaniolã susþine cã “TPresa spaniolã susþine cã “Tata” Martinoata” Martinoata” Martinoata” Martinoata” Martino
va pleca de la Barcava pleca de la Barcava pleca de la Barcava pleca de la Barcava pleca de la Barca

Zvonurile privind eventuala de-
misie a antrenorului de 51 de ani au
început sã aparã încã de la mijlocul
lunii martie, când “Esport 3”, o tele-
viziune de sport din Catalunya, a
anunþat în premierã cã Martino ºi-ar
fi anunþat colaboratorii ºi apropiaþii
de intenþia de a pleca de pe “Camp
Nou”. Potrivit “Sport”, în spatele
deciziei tehnicianului argentinian
stau motive personale: Martino nu
ar mai avea energia necesarã sã mai
gestioneze un vestiar cu atâtea pro-
bleme ca al Barcei.

Însã tehnicianul care a venit la
Barca în locul lui Tito Vilanova în
vara trecutã a avut mari probleme ºi
în a-ºi impune filosofia de joc. “Mar-
ca” a scris, ieri, cã Martino ºi-ar fi

dorit o echipã care sã verticalizeze
mai mult, sã iasã din apãrare cu pase
lungi, dar ºi sã centreze mai mult în
careu. Teoretic, planul ar fi trebuit sã
funcþioneze, practic însã, lucrurile n-
au stat deloc aºa, întrucât Barcei îi lip-
sesc jucãtorii cu calitãþi menite sã ex-
celeze în acest joc. O altã problemã ar
fi fost lipsa intensitãþii antrenamente-
lor, care s-a reflectat perfect ºi în eºe-
curile Barcei din acest sezon.

Klopp ºi Simeone,
în pole-position

Cine va veni, însã, în locul lui Mar-
tino? “Sport” a avansat numele lui Jur-
gen Klopp, actualul technician al Bo-
russiei Dortmund. Vãzut ca un exce-

lent motivator de conducerea Barcei,
germanul ar fi în pole-position pentru
a prelua echipa catalanã. În presa spa-
niolã se zvoneºte ºi cã Diego Simeo-
ne, antrenorul lui Atletico Madrid, este
vizat de ºefii Barcei, fiind recomandat
de rezultatele excelente din acest se-
zon, prima poziþia în campionat ºi o

semifinalã de Ligã cu Atletico.
Altfel, dupã ce a ratat Liga ºi, cel

mai probabil campionatul, Barcelo-
na va încerca, mâine searã, sã-ºi trea-
cã în cont mãcar Cupa Spaniei. Va fi
însã un test teribil, catalanii întâlnind
în finala de la Valencia marea lor riva-
lã, Real Madrid.

intrat astfel în colimatorul unor
formaþii precum Chelsea, Arsenal
ºi Juventus, vorbindu-se
totodatã de posibilitatea ca

fotbalistul de 27 de
ani sã-ºi doreascã
pãrãsirea echipei
antrenate de Pep
Guardiola. Mai ales
în condiþiile în care
la varã în gruparea
bavarezã va fi
înregimentat ºi
Robert Lewandow-
ski (Dortmund).

O asemenea
posibilitate a fost
infirmatã însã de
Matthias Sammer.

Directorul sportiv al lui Bayern a
spus cã nu existã nici o intenþie a
clubului sãu de a renunþa la
serviciile internaþionalului
bosniac.

“Nimeni nu trebuie nici mãcar
sã se deranjeze apropiindu-se în
vreun fel de Mandzukici. Este un
fotbalist incredibil de important
pentru Bayern. Am spus mereu
cu afecþiune cã evolueazã ca un
animal, este pur ºi simplu uluitor
cât de mult poate sã munceascã
ºi cât de mult aleargã de-a lungul
unei partide.

Adversarii încearcã mereu sã-l
provoace deoarece sunt iritaþi de
capacitatea sa teribilã de efort”,
a spus Sammer pentru Sky90.

Mandzukici rãmâne în tricoul lui Bayern:
„E un fotbalist incredibil. Sã nu se apropie nimeni!”

Hull City, în premierã
în finala Cupei Angliei

(19) ºi Scougall (44), res-
pectiv Sagbo (42), însã
echipa din Premiership a
rezolvat ecuaþia calificãrii
în prima jumãtate a pãrþii
secunde, Fryatt (49), Hud-
dlestone (54) ºi Quinn (67)
ducând scorul la 4-2. Utd
a revenit în joc în minutul
90, prin Murphy, iar pe
fondul încercãrilor dispe-
rate de a trimite meciul în
prelungiri, Meyler a închis

tabela în al treilea minut adiþional.
În ultimul act al competiþiei, pro-

gramat în 17 mai tot pe “Wembley”,
Hull o va înfrunta pe Arsenal, trium-
fãtoare, sâmbãtã, în dauna deþinãtoa-
rei trofeului, Wigan Athletic (liga se-
cundã), 1-1 ºi 4-2 la loviturile de de-
partajare.

Dorit de nume impozante din Anglia ºi Italia,

LIGA A V-A – ETAPA A 19-A
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 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
Dinamo 27 13 7 7 40-25 46
FC Vaslui 27 13 6 8 27-17 45
Pandurii 26 12 5 9 46-31 41
CFR Cluj 27 9 11 7 33-28 38
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 27 8 9 10 22-26 33
ACS Poli 27 8 7 12 21-30 31
Oţelul 27 8 4 15 29-44 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.
Oţelul – CFR Cluj 0-1
A marcat: Rui Pedro 81.
Ceahlăul – Dinamo 0-1
A marcat: C. Matei 51.
Meciurile „U” Cluj – FC Botoşani, Viitorul – FC Braşov şi Pandu-

rii – Săgeata s-au jucat aseară.

CS Universitatea Craiova va afla în
cursul acestei săptămâni dacă are sau nu
dreptul de a promova în Liga I. Joi este
programată la sediul FRF o şedinţă a Comi-
tetului Executiv, în care va fi luată decizia de-
finitivă în privinţa Craiovei. „În această perioa-
dă de timp adunăm toate punc tele de vedere,
UEFA, FIFA, ale tuturor departamentelor din cadrul
FRF, astfel ca la şedinţa din 17 aprilie a Comitetului
Executiv să avem toate părerile şi totodată să invităm şi reprezentantul
CS Universitatea Craiova de a-şi susţine cauza în ceea ce priveşte aceas-
tă situaţie” a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

„Jerry” Gane, demis
de la Corona Braşov

Corona Braşov a reziliat ieri contractul cu Ionel
Gane, iar cel ales să conducă ultima clasată a Ligii 1
este Adrian Hârlab, fostul tehnician al celor de la
Forex şi FC Braşov, pe ultimii antrenîndu-i la dubla
cu Inter din Cupa UEFA jucată în 2001. Jucătorii de
la Corona au efectuat deja primul antrenament sub
comanda noului tehnician. Gane a preluat echipa în
tur de la Nicolae Manea.

FRF va recompensa jucătorii care demască blaturile
Federaţia Română de Fotbal va recompensa jucătorii

care vor aju ta Departamentul de Integritate în demersul
acestuia de a stopa trucarea partidelor de fo tbal din
România, a anunţat preşedin tele FRF, Răzvan Burleanu.
Aces ta nu a dezvălu it dacă recompensa este financiară
sau de altă natură, însă a menţionat că primul jucător
care va beneficia de aceasta va fi fostul fotbalist al echi-
pei Voinţa Sibiu, Marius Postolache. „UEFA recomandă

ca frauda sportivă să devină o faptă penală în legislaţii-
le naţională, iar acest demers ni-l vom asuma şi noi ast-
fel încât în Codul Penal frauda sportivă să fie sancţiona-
tă. Vrem să găsim în perioada următoare o  măsură con-
cretă de recompensare a jucătorilor sau jucătoarelor care
ajută în aces t demers  de a opri trucarea jocurilor de fot-
bal. Iar prima persoană care va beneficia de această ini-
ţiativă este Marius Postolache”, a spus Burleanu.

Bureau, Seals şi Căpuşan vor participa în seara aceasta, de
la ora 19 (în direct la Digisport 2), la meciul starurilor din Liga

Naţională, programat la Cluj
Anul t recu t, Bănia organiza în premieră me-

ciul vedetelor Ligii Naţionale de baschet, iar
Po livalenta a fost  ticsită  de fani. Pe lângă an-
trenorul Mandic, Sudul îi avea în  primul „cinci”
pe Dzambic, Seals, Bureau  şi Drăguşin , după
un  vot  sen timental mai ev iden t ca oricând. A ll
Star Game 2014 a fost arvun it de Cluj Napoca,
iar sala „Horia Demian” va fi, după 8 an i an i,
din nou gazda meciulu i vedetelor LNMB, la
care vor fi prezenţ i şi 3 jucători de la SCM Uni-
versitatea Craiova: Travis Bureau, LeVar Seals
şi Andrei Căpuş an. Bureau va fi singuru l însă
care intră direct  în echipa t itularilor, el acumu-
lând al do ilea număr de voturi la  general, după
fundaş ul echipei nordu lui, Will Franklin, de la
viitoarea advers ară d in  play-off a Craiovei,
Municipal Oradea. Dacă Bureau este la al do i-
lea ASG, la ambele fiind titu lar, pen tru compa-
triotu l său, Seals , es te cea de-a şaptea p rezen-
ţă. „Sunt bucuros să particip la un nou All Star

Selecţionata Nordului
1. William Franklin – CSM Oradea 2. Goran Martinic – BC Mureş Tg. Mureş 3. Zlatko

Jovanovic – BC Timişoara 4. Milos Bojovic – CSU Atlassib Sibiu 5. Darius Hargrove –
„U” BT Mobitelco 6. Andrei Mandache – Gaz Metan Mediaş 7. Florin Popa – BC Timba
Timişoara 8. Devon Austin – CSU Atlassib Sibiu 9. Daniel Dillon – CSM Oradea 10. Titus
Nicoară – CSM Oradea 11. Mihai Silvăşan – „U” BT Mobitelco 12. Alexandar Mladenovic
– BC Mureş 13. Cătălin Baciu – „U” BT Mobitelco 14. Bogdan Ţâbârnă – CSM Oradea.

Antrenori: Srecko Sekulovic (BC Mureş) şi  Cristian Achim (CSM Oradea)
Titularii Nordului: William Franklin, Darius Hargrove, Devon Austin, Titus Nicoară,

Alexandar Mladenovic.

Selecţionata Sudului
1. Filip Adamovic – CSU Asesoft Ploieşti 2. Gheorghe Balmuş – Concordia Chiajna 3.

Alhaji Mohammed – CSU Asesoft 4. Pankracije Barac – BCM U Piteşti 5. Cezar Stănescu
– Farul Constanţa 6. Louis Darby Jr – Energia Rovinari 7. Levar Seals – SCM U Craiova
8. Adrian Guţoaia – CSU Asesoft 9. Travis Bureau – SCM U Craiova 10. Cătălin Burlacu
– CSU Asesoft Ploieşti 11. Andrei Căpuşan – SCM U Craiova 12. Ousmane Barro – BCM
U Piteşti 13. Gerald Lee – CSU Asesoft 14. Virgil Stănescu – CSA Steaua

Antrenori: Vladimir Arnautovic (CSU Asesoft) şi Hristu Şapera (BCM U Piteşti)
Titularii Sudului: Filip Adamovic, Alhaji Mohammed, Louis Darby Jr, Travis Bureau,

Ousmane Barro.

Baschet pentru copii în Bănie

Game, este o onoare pentru mine. Le mulţu-
mesc fanilor care m-au vo tat, dar până la urmă
acesta este doar un  show, meciurile  cu adevă-
rat importan te vor urma s ăptămâna viitoare,
când  vom începe seria de p lay-off cu CSM Ora-
dea” a declarat căpitanul Craiovei. Dumitru Făr-
caş  va in tona imnul de stat, actoru l Florin Pier-
sic va face angajarea în meciul Nord  vs Sud şi
nu  vor lipsi concursurile de s lam-dunk şi de
aruncări de 3 puncte, ale căror calificări sunt
programate pe parcursul zilei. Anul trecu t, aces-
tea au  fost câştigate de „legionarii” Rade Dzam-
bic şi Travis Bureau. Ieri dimineaţă a avut loc
meciul puşt ilor, denumit Small Star Game, iar
disputa „Rookie Challenge” va prefaţa intra-
rea pe parchet  a s tarurilo r Ligii Naţionale. Cei
3 „legionari” craioveni vor fi însoţiţ i la Cluj Na-
poca şi de masco ta Simba, aceasta part icipând
la parada mascotelor echipelor d in Liga Naţio-
nală, programată înaintea joculu i.

Federaţia Română de Baschet, în parteneriat
cu SCM Craiova, organizează Liga Naţională de
Minibaschet şi Baby Baschet 2014. Competiţia
se va desfăşura în municipiul Craiova, după ur-
mătorul program: 22 – 28 iunie 2014 – Baby Bas-
chet masculin şi feminin; - 29 iunie – 05 iulie 2014
– minibaschet feminin; - 6 – 12 iulie – Minibas-
chet masculin. Înscrierile pentru participarea în

competitie se pot face în perioada 14 aprilie –6
iun ie 2014, pe adresa de e-mail: minibaschet-
@frbaschet.ro. Au drept de participare echipele
cluburilor afiliate la Federaţia Română de Bas-
chet şi echipe ale altor structuri neafiliate, cu sta-
tut de invitat. Organizatorii vor asigura transport
gratuit între locatiile de cazare şi bazele sportive
în care se va desfăşura competiţia.

Bilete gratis
pentru primul meci din play-off

Conducerea CS Universitatea
Craiova a decis să continue pro-
moţia din campionat şi în play-off
şi va permite accesul în incinta sta-
dionului pe baza biletelor online
gratuite. Astfel, cine comandă on-
line bilete de pe site-ul clubului
(www.csuc.ro) va intra gratis la
meciul dintre CS Universitatea Cra-
iova şi FC Olt Slatina, partidă care
se va disputa vineri, cu începere
de la ora 12,  pe s tadionul “Ion
Oblemenco”. Biletele vor sosi aca-
să, fără c osturi, promoţia fiind
valabilă pentru tichetele de la tri-
buna a doua şi Peluza Nord. Bile-
tele online se pot comanda până
miercuri, ora 12.

Săptămâna
Mare pentru
situaţia CSU
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