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Sute de hectare de teren au fost inundate în Dolj

Sărbători amare pentru localnicii
din Scăeşti şi Cernăteşti

reportaj
pag. 4 şi 5

Rasnicul şi Arge toaia
sunt două pârâiaş e inofe nsive în cursul anului,
nu rareori lipsite de debit, care devin năbădăioase primăvara după topire a zăpezilor sau în momentul unor precipitaţii consistente , alime ntându-se şi de pe ve rsanţi. Des pre Jiu ştim ce trebuie ştiut,
dar as ta nu ajută prea mult. Mai ales când, de-a lungul timpului, nu s-au făcut decât „cârpeli” în zonele vulne rabile
ale cursului său. Inundaţiile din aceste zile, de la Scăeşti,
Ce rnăteşti şi Argetoaia se circumscriu, într-un fel, amatorismului în care se discută de mai multă vreme aşa-zise le
lucrări hidrotehnice (supraînălţarea coroname ntului la diguri, decolmatarea unor tronsoane ale albiilor Rasnicului
şi Argetoaiei şi nu numai, veghere a stării te hnice a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor), toate acestea
fiind compone nte ale planului jude ţean de apărare.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- De Paşte, Popescule, n-am făcut
nici un pic de economie la masă. A
roşit nevastă-mea trei ouă, a făcut
cio rbă d e şti r, ca rtofi fierţi şi am
avut şi o salată verde.
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Vulnerabilităţi...
neinventariate
Exceptând anumiţi ani, cu
regim optim de precipitaţii, contăm prin părţile locului mai mult
pe iminenţa secetei în această
perioadă a anului decât pe inundaţii provocate de cursurile interioare de apă, datorate ploilor. Este şi motivul pentru care
pârâiaşele Doljului, indiferent
de cum se numesc ele – Fratoştiţa, Brabova, Baboia, Desnăţui,
Terpeziţa, Teslui, Rasnic, Amaradia ş.a.m.d. – nu sunt considerate vulnerabilităţi, aşa cum
este, de pildă, Jiul sau Dunărea. Care în 2006 şi-a făcut de
cap, din cauza atingerii debitului istoric, cum s-a spus, deşi în
mai 1970 nu fusese mai mic..
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 23 aprilie 2014-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4660 ............. 44660
1 lirã sterlinã..........................5,4437.......................54437

Guvernul alocã 15 milioane
lei pentru sistematizarea
de râuri în Teleorman
ºi materiale pentru case
Guvernul va aloca 15
milioane lei pentru construirea
unui dig ºi alte lucrãri hidrotehnice de sistematizare a
râurilor Vedea ºi Teleormanul,
proiectul urmând sã fie finalizat pânã la sfârºitul lunii
august, au anunþat premierul
Victor Ponta ºi vicepremierul
Liviu Dragnea ieri, aflaþi în
satul Beiu din Teleorman. Cei
doi au ajuns ieri dimineaþã la
Beiu ºi s-au urcat într-o barcã
pneumaticã pentru a vizita mai
multe zone inundate. La
finalul vizitei, premierul a
asigurat cã banii necesari
pentru lucrãri care sã protejeze
zone din Teleorman de alte
inundaþii vor fi alocaþi în
prima ºedinþã de guvern.
„Soluþia tehnicã mi-a fost
explicatã de cãtre directorul
general de la Apele Române, o
sã alocãm în prima ºedinþã
banii necesari pentru lucrãrile
de sistematizare ºi anul acesta
sper sã fie gata lucrãrile, în
aºa fel încât tot ce reparãm ºi
îºi reparã oamenii mãcar sã
ºtie cã reparã pentru mult
timp. Asta e soluþia, o sã dãm
banii ºi o sã vin sã vãd cã
banii se folosesc exact la ceea
ce am spus. În august vin aici
sã vedem”, a afirmat Ponta.
ªeful Guvernului a asigurat cã
vor fi alocate ºi materiale de
construcþie pentru repararea
caselor inundate.
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Peste 50.000 de români,
aºteptaþi la mare de 1 Mai
Peste 50.000 de români sunt
aºteptaþi la mare de 1 Mai, cele
mai cãutate staþiuni fiind Mamaia ºi Vama Veche, potrivit autoritãþilor din turism ºi patronatelor,
care cred cã toate hotelurile de
pe litoral sunt pregãtite sã primeascã turiºti ºi cã vor fi deschise la sfârºitul lunii aprilie.
„Deja, 80% din locurile de cazare din staþiunea Mamaia au fost
contractate pentru minivacanþa de
1 Mai. Litoralul este gata pentru
a primi turiºti ºi toate hotelurile,
cu excepþia celor care sunt în
construcþie, vor fi deschise pe
data de 1 Mai”, a declarat agenþiei Mediafax Mirela Matichescu,
vicepreºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Turism (ANT). Ni-

colae Bucovalã, preºedintele patronatului Mamaia, afirmã cã,
pânã la sfârºitul lunii, toate cele
25.000 de locuri de cazare dis-

ponibile în Mamaia vor fi ocupate. Reprezentanþii patronatelor ºi
ai autoritãþilor estimeazã, dupã
evoluþia rezervãrilor, cã vor ajun-

ge la mare de 1 Mai peste 50.000
de turiºti, dintre care cei mai
mulþi vor veni în Mamaia, Vama
Veche ºi Costineºti. Matichescu
crede cã numãrul mare de turiºti
este influenþat ºi de decizia Guvernului de a acorda zi liberã pentru bugetari vineri, 2 mai, astfel
încât, cumulate cu weekend-ul,
aceºtia sã aibã patru zile libere.
„Pe litoral sunt aproape 140.000
de locuri de cazare ºi toate unitãþile vor fi deschise la 1 Mai, aºa
cum sunt obligate prin lege. Se
vor deschide ºi hoteluri noi ºi se
reabiliteazã, extind ºi modernizeazã
unele vechi. În acest moment, proiectele hoteliere la care se lucreazã
în Mamaia depãºesc 70 de milioane
de euro”, a spus Bucovalã.

Senatorii nu vor lucra aproape o lunã Ministru suedez: România nu are
de zile, pânã dupã euroalegeri voinþã politicã în problema romilor

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 23 aprilie 2014

actualitate

Senatorii vor lucra sãptãmâna viitoare douã zile în plen, iar apoi vor
mai avea ºedinþã abia dupã alegerile
europarlamentare, respectiv în 26
mai, conform deciziei Biroului permanent. Anunþul a fost fãcut de liderul senatorilor PNL, Puiu Haºotti, care
ºi-a exprimat nemulþumirea faþã de
aceastã decizie. „Reprezentanþii din
Biroul Permanent ai PNL au votat
împotriva acestei propuneri, susþinutã de celelalte partide, trebuie sã spun
cã ºi reprezentantul PDL s-a abþinut.
Propunerea este ca sã venim ºi sãptãmâna viitoare, doar luni ºi marþi, deci
din nou sã se legifereze doar trei ore,
trei ore ºi jumãtate pe sãptãmânã, ºi

dupã aceea sã nu mai venim
deloc la Parlament”, a spus
Haºotti. El a precizat cã existã posibilitatea ca Biroul Permanent care va fi convocat
în fiecare zi de luni sã ia decizia de a convoca plenul Senatului. Liderul senatorilor
PNL a precizat cã pentru
ºedinþa de plen de marþi sunt
45 de proiecte ºi propuneri
legislative cu termen de adoptare tacitã marþi sau miercuri. „Mie
mi se pare cã Parlamentul, implicit Senatul, este în primul rând pentru a legifera. Sigur cã suntem oameni politici, campania electoralã trebuie sã se
desfãºoare, trebuie sã participãm la
campania electoralã, dar în momentul
în care Parlamentul adoptã tacit propuneri legislative trebuie sã avem foarte
mare grijã în ce mãsurã nu greºim
atunci când intrãm într-o inactivitate,
nu spun într-o vacanþã, parlamentarã”, a mai spus Haºotti. Într-un final,
senatorii au decis, ieri, prelungirea la
60 de zile a termenului de dezbatere a
iniþiativelor legislative cu termen de adoptare tacitã la data de 23 aprilie.

Ministrul suedez pentru Afaceri
Europene, Birgitta Ohlsson, a declarat, într-un interviu, cã în România
nu existã voinþã politicã pentru rezolvarea situaþiei romilor, subliniind, totodatã, cã este nevoie de un sistem
comun de monitorizare a situaþiei drepturilor omului în þãrile UE, care sã includã ºi sancþiuni. „Suedia a negociat
mai multe luni cu România în privinþa
folosirii fondurilor europene pentru
romi, astfel încât aceºtia sã nu mai
emigreze. Sunt dezamãgitã de faptul
cã Guvernul român nu a dorit sã coopereze la nivel european. Avem nevoie de alþi actori pentru aceste negocieri”, a precizat ministrul suedez pentru Afaceri Europene, într-un interviu
acordat cotidianului austriac „Der
Standard”. Întrebatã de ce a blocat
România crearea unui „taskforce”
(n.r. - un ajutor extern pentru cheltuirea fondurilor europene destinate integrãrii romilor), Birgitta Ohlsson a
spus cã sunt mai multe motive, printre care ºi mândria. „Cred cã existã
mai multe motive. În România lipseºte voinþa politicã. În acelaºi timp, nu
existã capacitatea administrativã pen-

tru utilizarea eficientã a banilor UE. Este
una dintre cele mai sãrace þãri din
Uniune. Probabil cã ºi mândria joacã
un rol - România nu doreºte sã aibã
observatori din alte þãri”, a explicat oficialul suedez. Aceasta a mai declarat
cã a trimis ºi Comisiei Europene o scrisoare privind necesitatea unui taskforce pentru romi. „Sper din tot sufletul
cã România îºi va schimba pãrerea.
Nu vreau sã renunþ la aceastã idee, deoarece am vãzut prea multe tabere mizere de romi în diverse þãri. Nu este
demn pentru o societate modernã sã accepte ca niºte copii sã fie nevoiþi sã-ºi
caute hrana în gunoi”, a spus Ohlsson.

Ministerul Sãnãtãþii a alocat 20 milioane de lei pentru 15
spitale care trateazã cazurile urgente de infarct miocardic
Ministrul Sãnãtãþii, Nicolae Bãnicioiu, a anunþat, ieri, cã 15 spitale cu unitãþi de tratament al
urgenþelor cu infarct miocardic (AP-IMA) au
la dispoziþie 20 milioane de lei pentru cumpãrarea de medicamente ºi materiale sanitare. „Am
deblocat deja o sumã importantã, 157,8 milioane de lei, pentru monitorizarea, tratamentul ºi
îngrijirea pacienþilor critici din secþiile de Anestezie Terapie Intensivã (ATI) din 79 de spitale
care au astfel de secþii. Alte 20 de milioane s-au
alocat spitalelor care au nevoie de medicamente ºi materiale pentru bolnavii diagnosticaþi cu

infarct miocardic acut, internaþi în secþiile de
terapie intensivã”, a spus Bãnicioiu, citat întrun comunicat de presã al Ministerului Sãnãtãþii. Cele 20 de milioane de lei sunt alocate pentru tratamentul pacienþilor critici cu infarct miocardic acut, acest program, ca ºi cel pentru
ATI, fiind încã de la începutul anului aprobate
de comisiile de specialitate. MS precizeazã cã
pentru cele douã programe exista prevederea
bugetarã necesarã, dar acestea nu au fost demarate. Casa Naþionalã de Asigurãri de Sanãtate asigura pânã în prezent sumele necesare pen-

tru tratarea urgenþelor. Ministrul a subliniat cã
cele douã acþiuni prioritare, pentru unitãþi sanitare care deruleazã AP-IMA ºi ATI, fac parte
dintr-un program mai amplu al Ministerului
Sãnãtãþii, prin care instituþia doreºte realizarea
unui obiectiv strategic pentru sãnãtatea pacienþilor din România: un Sistem Naþional Integrat
de management al marilor urgenþe, pre ºi intraspitalicesc. În cadrul acestei strategii, vor fi
realizate acþiuni similare pentru unii pacienþi cu
traumã ºi accident vascular cerebral, dar ºi pentru cei cu risc de moarte subitã.
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Vulnerabilităţi... neinventariate
MIRCEA CANŢĂR
Exceptând anumiţi ani, cu regim optim de precipitaţii, contăm
prin părţile locului mai mult pe
iminenţa secetei în această perioadă a anului decât pe inundaţii
provocate de cursurile interioare
de apă, datorate ploilor. Este şi
motivul pentru care pârâiaşele
Doljului, indiferent de cum se numesc ele – Fratoştiţa, Brabova,
Baboia, Desnăţui, Terpeziţa, Teslui, Rasnic, Amaradia ş.a.m.d. –
nu sunt considerate vulnerabilităţi, aşa cum este, de pildă, Jiul
sau Dunărea. Care în 2006 şi-a
făcut de cap, din cauza atingerii

debitului istoric, cum s-a spus,
deşi în mai 1970 nu fusese mai
mic. Şi? S-a refăcut digul de protecţie cu fonduri năucitoare, care
în prezent este traversat de cine
vrea şi nu vrea, cu autovehicule
de tot felul. Despre întreţinerea
costisitoarei lucrări hidroameliorative de la Dunăre nu se mai
vorbeşte şi dacă apele bătrânului
fluviu îşi văd de cursul lor domol,
este în regulă. Nici o îngrijorare
de ceea ce s-a făcut cu bani publici nu mai există. Momentan. În
schimb, avem stări de alertă legate de pârâiaşele enunţate, care

în anumite momente ale anului,
când nu te aştepţi, devin furioase, provocând pagube materiale
de luat în seamă. Şi ajungând aici
avem o problemă, nu insurmontabilă, cât de ordin pragmatic.
Cine trebuie să le securizeze
cursul pe raza localităţilor traversate? În exclusivitate Serviciul de
Gospodărirea Apelor Jiu, pendinte de Administraţia Bazinală de
Ape Jiu? Fără nici un aport din
partea autorităţilor locale? Sunt
acestea exonerate de orice contribuţie proprie în închiderea breşelor, consolidarea malurilor, de-

colmatarea albiilor, altminteri lucrări de rutină, în condiţiile existenţei unor planuri locale de apărare? Nu este cu putinţă ca Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă să fie pe post de moaşă
comunală pentru orice localitate
doljeană traversată de vreun pârâiaş inofensiv, care vara seacă,
dar se dovedeşte capabil de năbădăi în restul anotimpurilor. Şi
până la urmă, degeaba se avântă
temerar angajaţii ISU când revărsarea este produsă şi apele
inundă gospodării şi culturi agricole. Avem o legislaţie în vigoare

– Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare – dar suntem părăsiţi de
orice spirit gospodăresc şi orice
spirit de prevedere. Şi atâta vreme
cât vom chibiţa pe marginea drumului, contemplând angajaţii ISU
care zăgăzuiesc, prin saci de nisip,
întinderea „nenorocirilor”, în punctele critice, nu vom scăpa de vulnerabilităţile neiventariate. Fiecare
curs interior de apă, cu utilitatea lui,
reprezintă o ameninţare dacă nu se
întreprinde ceea ce trebuie. Şi pentru a spune adevărul, prin părţile
locului nu se face mai nimic.

Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe,
purtătorul de biruinţă
După zilele şi momentele sufleteşti pline de bucurie duhovnicească, prilejuite de marele
praznic al Învierii Domnului,
prăznuim astăzi pe Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe şi se cuvine să luăm pildă de la el în ceea
ce priveşte virtuţile creştine
care au împodobit sufletul său:
credinţa, nădejdea şi dragostea
faţă de Dumnezeu şi de oameni, precum şi statornicia lui
în credinţa creştină. A îndeplinit cuvintele Apostolului Pavel,
care scrie în Epistola a doua
către Timotei: “Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al
lui Hristos Iisus” (II Timotei 2,

3) şi s-a luptat, tot aşa cum îl
îndemna pe Timotei acelaşi
apostol, “ca un neînfricat şi bun
ostaş, dobândind prin aceasta
cununa cerească a muceniciei”. Sfântul Gheorghe s-a născut în Capadocia, din părinţi
creştini. A urmat cariera militară şi a ajuns comandant în armata împăratului Diocleţian.
Îmbrăţişând cariera armelor,
s-a distins aşa de mult, încât a
fost numit mai întâi tribun al
unui corp de armată, iar mai
apoi, luptându-se vitejeşte în
războaie, a fost apreciat de împăratul Diocleţian şi numit comandant şef al armatei. În anul
303, împăratul a dat un decret
prin care toţi creştinii erau obligaţi să se lepede de credinţa în
Hristos şi să se închine zeilor.
În consiliul ce s-a ţinut pentru
persecutarea creştinilor, Sfântul Gheorghe a combătut din
răsputeri planurile împăratului,
mărturisind vitejeşte pe Iisus
Hristos. După numeroase torturi, între care bătaia cu vine de
bou, loviri cu suliţa, vătămarea
cu roata de săbii, aruncarea în
groapa cu var şi încălţarea în
cuie, Sfântul Gheorghe a fost
decapitat în faţa zidului cetăţii
Nicomidia, pe 23 aprilie 303. Un
martor al execuţiei sale i-a convins apoi pe Atanasie, un preot
păgân, şi pe împărăteasa Alexandra să se convertească la
creştinism, sfârşind apoi şi ei în
chinurile muceniciei. Trupul
Sfântului a fost trimis pentru îngropăciune în oraşul său natal,
Lod, unde creştinii l-au înmormântat aşa cum se cuvine unui

martir. În icoanele creştine răsăritene, Sfântul Gheorghe este
adeseori înfăţişat călare, înfigând suliţa într-un balaur, uneori
apărând în fundal o tânără femeie ce urmăreşte de la distanţă sângeroasa înfruntare. În interpretarea obişnuită a acestei
imagini se spune că balaurul sau
dragonul îl reprezintă atât pe diavol, cât şi Imperiul Roman, femeia din fundal fiind nimeni alta
decat Alexandra, soţia împăratului Diocleţian. Se spune că legenda luptei Sfântului Gheorghe
cu balaurul ar fi fost adusă pe
tărâmurile europene de către
cruciaţi. Cea mai veche reprezentare a acestui episod este o
icoană din Capadocia, de la începutul secolului al XI-lea, iar
cea mai veche referire documentară la confruntarea Sfântului Gheorghe cu balaurul apare
într-un text georgian din secolul
al XI-lea. În dimineaţa zilei de
Sfântul Gheorghe, creştinii aşază la stâlpii porţilor şi la ferestre, în grădini şi pe mormintele
din cimitire ramuri verzi, fiind
păstrate peste an pentru a fi folosite drept leacuri împotriva bolilor. Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe se cinsteşte în mod
deosebit la noi, românii, ca şi
ocrotitor al oştirii, mai ales al
Forţelor Terestre Române din
Armata Română. Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor săraci
folositor, neputincioşilor doctor,
conducătorilor ajutător, Purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos
Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Amin!
Preot LIVIU SĂNDOI
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Sute de hectare de teren

Sãrbãtori amare pentru localnicii

Localitatea Scaeºti a fost
greu încercatã chiar de
sãrbãtorile de Paºte. Sâmbãtã
dupã-amiazã, ºi-a ieºit din
matcã pârâul Argetoaia care
strãbate comuna de la un
capãt la altul. La câteva ore,
chiar în noaptea de Înviere, a
trecut peste canalele de
scurgere ºi râul Jiul, care se
aflã la limita cu localitatea
Coþofenii din Dos. Gospodãriile oamenilor au fost salvate,
apa neintrând în curþi, dar
mare parte din terenurile
agricole, care se aflã de jurîmprejurul celor douã sate,
Valea lui Pãtru ºi Scaeºti, au
fost inundate. Nu mai puþin
de 300 de hectare au ajuns
sub apele pârâului Argetoaia
ºi alte 300 de hectare au fost
afectate de râul Jiu. „Ce sã vã
spun, aproape cã noi nu am
avut sãrbãtori de Paºte. În
noaptea de Înviere, oamenii
din sat mã sunau sã facem
ceva cã li se inundã terenurile
semãnate. Am anunþat ºi eu
mai departe, la Prefecturã, la
ISU Dolj ºi la Apele Române,
dar nu s-a putut face nimic.
Apa s-a întins pe terenuri, iar
noi am zis Doamne ajutã cã
nu a fost în gospodãrii. Ar fi
putut sã fie o problemã în
Valea lui Pãtru, unde digul
este natural, uzat ºi nu mai
poate sã facã faþã unui volum

mare de apã”, a declarat
primarul comunei Scaeºti,
Barbu Calotã.

O „breºã”
naturalã a
inundat
Scaeºtiul
În dreptul satului Scaeºti,
pe pârâul Argetoaia existã o
porþiune de 50 de metri care,
potrivit primarului, nu este în
nici un fel apãratã, aici
neexistând un dig de protecþie.
Prin aceastã „breºã” naturalã,
pârâul Argetoaia se revarsã pe
terenurile agricole atunci
când se umflã de la ploi, iar
acum s-a întâmplat din nou
acest fenomen. „Pânã acum
un an sau doi, nu era nici un
fel de problemã, însã ºi la
începutul primãverii am avut
inundaþii în aceeaºi zonã, între
podul spre Sfârcea (n.r. – sat
al comunei Braloºtiþa) ºi digul
de apãrare pe Argetoaia este o
porþiune neîndiguitã. ªi pe
acolo pârâul se scurge atunci
când se umflã ºi inundã
terenurile agricole”, a precizat
primarul. De altfel, autoritãþile
din comunã nu înþeleg de ce
specialiºtii în regularizarea
cursurilor de apã nu au luat în
calcul pânã acum amenajarea

Rasnicul ºi Argetoaia sunt douã pârâiaºe inofensive în cursul anului, nu
rareori lipsite de debit, care devin nãbãdãioase primãvara dupã topirea zãpezilor sau în momentul unor precipitaþii consistente, alimentându-se ºi de
pe versanþi. Despre Jiu ºtim ce trebuie ºtiut, dar asta nu ajutã prea mult.
Mai ales când, de-a lungul timpului, nu
s-au fãcut decât „cârpeli” în zonele
vulnerabile ale cursului sãu. Inundaþiile din aceste zile, de la Scaeºti, Cernãteºti ºi Argetoaia se circumscriu,
într-un fel, amatorismului în care se
discutã de mai multe vreme aºa-zisele
lucrãri hidrotehnice (supraînãlþarea
coronamentului la diguri, decolmatarea unor tronsoane ale albiilor Rasnicului ºi Argetoaiei ºi nu numai, vegheunui dig mãcar pe aceastã
porþiune. „Comuna are o reþea
de apãrare împotriva inundaþiilor, dar este veche ºi nu s-a
mai intervenit masiv la ea.
Doar ce am reuºit noi, cu
forþe proprii, sã mai decolmatãm canalele de scurgere.
Dacã nu am fi fãcut nici
lucrul acesta, probabil cã mai
multe terenuri ar fi putut fi
inundate pe partea cu Jiul”, a
mai spus primarul Barbu
Calotã. În satul Scaeºti, pe o
lungime totalã de 2 kilometri,
canalele s-au colmatat din
cauza aluviunilor aduse de
pârâul Argetoaia. Totodatã,
acelaºi fenomen s-a produs ºi
în satul Valea lui Pãtru, pe o
lungime totalã de 1,5 kilometri.

Pe 156
de hectare,
bãlteºte apa
Ieri, la douã zile dupã
revãrsarea apelor, pe câmpuri
se puteau încã vedea urmele
inundaþiilor. Terenurile
bãlteau, sute de hectare de
teren fiind compromise.

rea stãrii tehnice a lucrãrilor cu rol
de apãrare împotriva inundaþiilor),
toate acestea fiind componente ale planului judeþean de apãrare. Anul acesta, de pildã, despre „aºa ceva” s-a discutat într-o ºedinþã a Colegiului Prefectural, prezidatã de reprezentantul
guvernului în teritoriu, Marius Deca,
când directorul Sistemului de Gospodãrile a Apelor Dolj (SGA) a prezentat
o informare festivistã, încãrcatã de
ceea ce numea „împliniri”. Trei minute a durat... interesul pentru asemenea
expunere, care presupunea clarificãrile de rigoare, îngrijorãrile de circumstanþã ºi, de ce nu, prezentarea unor
strategii coerente despre ceea ce se
intenþiona pe viitor. Sã ne înþelegem,
era vorba de lucrãri efectuate din bani

Primarul Barbu Calotã,
împreunã cu ºeful Serviciului
Voluntari pentru Situaþii de
Urgenþã din localitate, Constantin Frunzã, întocmiserã
deja o situaþie cu terenurile
afectate din noaptea de Paºte,
dar ºi pe 21 aprilie, pe care
urmau sã o trimitã cãtre
Prefectura Dolj. „Am fost
inundaþi ºi anul trecut ºi am
fãcut acelaºi lucru: am trimis
o situaþie cu terenurile pe

care am avut probleme. Din
pãcate, nimeni nu a primit
nici o despãgubire. Vã daþi
seama ce zic oamenii acum...
nu mai au nici un fel de
încredere cã vor fi ajutaþi, toþi
cred cã vor rãmâne cu
pagubele”, a mãrturisit
primarul localitãþii. În adresa
cãtre Prefectura Dolj,
autoritãþile locale au raportat
153 de hectare de culturi
care erau, ieri, încã afectate,
apa bãltind pe ele. În satul
Valea lui Pãtru, au fost
compromise 3 hectare de
floarea-soarelui, 19 hectare
cu porumb ºi 21 de hectare
cu grâu. La Scaeºti, bilanþul
este mai îngrijorãtor: 29 de
hectare cu grâu, 5 hectare cu
orz ºi tot atâtea cu ovãz, 6
hectare cu orzoaicã de
primãvarã, 5 hectare cu
nutreþ, 35 de hectare cu
floarea-soarelui ºi 25 de
hectare cu porumb. „Dacã
apele nu se retrag de pe
terenuri în douã-trei zile,
plantele se asfixiazã. La
porumb, de exemplu, sãmânþa
putrezeºte. Noi monitorizãm
retragerea apelor, dar bãlþile
dispar greu, pãmântul fiind
deja saturat de apã”, a mai
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au fost inundate în Dolj

din Scaeºti ºi Cernãteºti
publici. Ne-am manifestat nedumerirea, la vremea respectivã, faþã de o asemenea abordare pompieristicã a unor
lucrãri de maximã importanþã împotriva inundaþiilor, pe râurile interioare ale Doljului, mai ales cã, an de an,
ne confruntãm cu aºa ceva. A fi didactic mereu ºi indignat mereu te face realmente antipatic. Existã însã ºi o
tristeþe în a avea dreptate ºi, pentru a
nu aluneca într-un soi de mizantropie,
exigenþa trebuie argumentatã. Inundaþiile din aceste zile, prin ieºirea din
matcã a pârâiaºelor anunþate, dar ºi a
Jiului, dupã ce luna trecutã o comportare asemãnãtoare a avut Tesluiul în
zona Drãgoteºti, nu ilustreazã altceva
decât perpetuarea lipsei oricãrei vigilenþe, cum sã-i spunem altfel, din parspus primarul comunei
Scaeºti.

La Argetoaia,
20 de hectare
de teren agricol,
sub ape
Pârâul Argetoaia le-a dat
emoþii ºi localnicilor din

tea autoritãþilor afectate, deloc predispuse sã-ºi apere, prin acþiuni de voluntariat, agoniseala, dar ºi aiureala în
care înþelege dimensiunea unor lucruri serioase reprezentantul guvernului în teritoriu, Marius Deca. Cel
care, cu prilejul Zilei Mondiale a Apei,
a felicitat reprezentanþii ABA Jiu pentru modul cum au intervenit la inundaþiile provocate de revãrsarea Tesluiului. Numai cã, ieri, un fenomen asemãnãtor cu cel de la Drãgoteºti, s-a
derulat într-o altã zonã a judeþului, în
localitãþile aflate pe braþul pârâurilor
Rasnic ºi Argetoaia. ªi de aceastã datã,
din pãcate, pagubele nu sunt deloc neglijabile, fiind vorba de sute de hectare cultivate de oameni ºi pe care acum
bãltesc apele.

comuna învecinatã Scaeºtiului. În localitatea care poartã ºi
numele cursului de apã de care
este traversatã, a plouat mult la
sfârºitul sãptãmânii trecute ºi
pârâul s-a umflat. Numai cã
existã o situaþie fericitã aici.
Pârâul Argetoaia are, potrivit
primarului Mircea Beznã, o
albie naturalã destul de încãpãtoare care cu greu este
depãºitã de nivelul apei, casele

fiind apãrate. „Albia pârâului
Argetoaia este largã ºi poate
sã acumuleze multã apã, fãrã
sã inunde casele care, oricum
nu se aflã în imediata apropiere a pârâului. Acesta este un
mare avantaj pe care îl avem
în comparaþie cu alte localitãþi
învecinate. Dar, a plouat mult
ºi am avut ºi noi, totuºi,
câteva hectare inundate, vreo
20 de hectare, dar apele s-au
retras imediat. Totul a durat
câteva ore”, a precizat primarul localitãþii Argetoaia. Pentru
cã localitatea este traversatã
de la un capãt la altul de acest
pârâu ºi sunt anunþate încã
ploi, autoritãþile erau, ieri, în
stare de alertã, existând un
echipaj de voluntari pregãtiþi
sã intervinã în cazul în care
precipitaþiile cãzute ar fi de
proporþii ºi ar provoca inundaþii. Pericolul care îi sperie însã
pe localnici sunt alunecãrile de
teren care, tot din cauza
ploilor, ar putea sã aparã mai
ales în satul Piria. „Stratul de
humã este la suprafaþã, iar
atunci când se îmbibã cu apã,
terenul o poate lua la vale.
Pânã acum, totul este sub
control”, a explicat Mircea
Beznã.

96 de hectare,
inundate
ºi la Cernãteºti
Un alt pârâu care a creat
probleme chiar de Paºte,
stricându-le oamenilor
sãrbãtorile, a fost Rasnicul.
În comuna Cernãteºti, autoritãþile stãteau, ieri, cu ochii pe
mira ce mãsoarã nivelul
apelor ºi se bucurau cã a
scãzut la jumãtate. „În
noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, când a plouat
foarte mult aici, Rasnicul a
ajuns foarte aproape de cota
de atenþie: a atins 2,20 metri,
iar cota la care apar inundaþii
este 2,30 de metri. Acum,
apele s-au retras ºi sunt la un
nivel de 1,20 de metri, deci în
afara oricãrui risc de inundaþii”, a explicat primarul
comunei Cernãteºti, Dumitru
Ciontea. Cu toate acestea, 96
de hectare, dintre care 55 de
hectare cu fâneþe ºi 41 de
hectare de teren arabil, au
fost inundate. Cele mai mari
probleme au fost la intrarea
în comunã, unde se aflã satul
Rasnic Oghean. Aici se putea
vedea digul din saci cu nisip
aºezat din timp de cãtre
autoritãþi, împreunã cu cei 10
voluntari care ajutã în cazul
unor situaþii de urgenþã. În
aceastã localitate, apele
Rasnicului au trecut însã
peste drumul judeþean 606 B,
inundându-l pe o porþiune.
Din fericire, gospodãriile au

fost salvate, în nici una dintre
acestea neintrând apa. Cu
toate acestea, mai mulþi
localnici din Rasnic erau, ieri,
ieºiþi pe la porþi, urmãrind din
priviri apa tulbure a pârâului
care se afla dincolo de asfalt.

Rasnicul
a început sã fie
regularizat
Comuna Cernãteºti este
însã un caz fericit faþã de
celelalte localitãþi care sunt
strãbãtute de cursuri de apã
problematice. Primarul
Dumitru Ciontea ne-a explicat
cã toatã comuna este prinsã
într-un proiect amplu de
regularizare a cursului pârâului Rasnic pe o lungime de 10
kilometri din cei 16 pe cât se
întinde localitatea. În fiecare
sat al comunei se lãrgeºte
albia acestui pârâu care este,
mai peste tot, foarte îngustã,
acesta fiind ºi principalul
motiv pentru care se inundã
terenurile în urma ploilor. În
satul Þiu, albia ar urma sã
aibã 6 metri, în Cernãteºti – 8
metri, iar la Corniþa ºi Rasnic
– 10 metri. „Lucrarea de
regularizare a început de la
Cernãteºti ºi s-a executat deja
un kilometru. Ne-a ajutat
foarte mult ºi aceastã micã
porþiune pentru cã altfel se
puteau inunda ºi casele, nu
doar terenurile”. Anul trecut,
în luna aprilie, când nu se
fãcuserã aceste lucrãri, au
fost inundate douã case.
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Mihãilã „bifeazã” a doua condamnare
pentru falsificare de carduri
tã, fiind „sãltat” în septembrie 2009 ºi
trimis în judecatã în martie 2010 tot
pentru infracþiuni vizând comerþul electronic. La momentul respectiv, tot la
locuinþa lui a fost descoperit laboratorul unde se confecþionau cardurile.
Bãrbatul folosea douã locuinþe
pentru activitatea infracþionalã, astfel cã oamenii legii au descins atât la
domiciliul sãu, de pe bulevardul „Carol”, cât ºi la o altã casã, de pe strada „Teilor”, din Bariera Vâlcii, unde
a fost descoperit „laboratorul” în
care se falsificau cardurile pe baza
datelor copiate fraudulos de la bancomatele din strãinãtate. Potrivit anchetatorilor, s-au gãsit aici mulaje ale
unor guri de bancomate, carduri falsificate, camere de luat vederi, aparat de inscripþionat cardurile, tot ceea

Craioveanul Marin Jean Mihãilã ºi ceilalþi nouã inculpaþi trimiºi în judecatã
anul trecut împreunã cu el pentru falsificare de carduri ºi infracþiuni informatice au fost condamnaþi de judecãtorii Tribunalului Dolj la pedepse cuprinse între
2 ani ºi 6 luni de închisoare cu suspendare ºi 3 ani de închisoare cu executare.
Pentru patru dintre inculpaþi, între care
ºi Mihãilã, este a doua condamnare pentru fapte similare, aceºtia fiind gãsiþi vinovaþi de Tribunalul Bucureºti, ºi condamnaþi, pe 31 ianuarie a.c., într-un alt
dosar al DIICOT, la pedepse cuprinse între 5 ºi 8 ani de închisoare, cea mai mare
pedeapsã fiind primitã de Mihãilã. Nici
una dintre sentinþe nu este definitivã.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Magistraþii Tribunalului Dolj au
pronunþat sãptãmâna trecutã sentinþa în dosarul în care craioveanul Marin Jean Mihãilã fost Sfeclan împreunã cu Eman Vãtãmãniþa, Sorin Bu-

ruianã, George Savu, Nãstasie Gancea, Monica Cîrneanu, Valeriu Chircã, de 32 de ani, Marinel Vasile, Dan
Brescan ºi Dan Mihail Bârcã au fost

trimiºi în judecatã de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova,
pe 2 octombrie 2013, pentru constituire a unui grup infracþional organizat, falsificarea de instrumente de
platã electronicã, deþinerea de
echipamente în vederea falsificãrii instrumentelor de platã electronicã, efectuarea de operaþiuni
financiare în mod fraudulos ºi
acces fãrã drept la un sistem informatic. Cei 10 inculpaþi au fost
gãsiþi vinovaþi, însã potrivit noilor prevederi în materie penalã,
au scãpat cu pedepse mici. Astfel, Mihãilã a primit 2 ani ºi 6
luni de închisoare cu executare,
fiind menþinut dupã gratii, Sorin
Buruianã – 3 ani cu executare,
Nãstasie Gancea 3 ani închisoare, Alin George Savu – 2 ani ºi
10 luni închisoare, Dan Brescan
– 2 ani ºi 6 luni închisoare, Eman
Vãtãmãniþa – 2 ani ºi 6 luni, Dan
Mihail Bârcã – 3 ani de închisoare, iar Monica Ramona Cârneanu, Valeriu Chircã ºi Marinel Vasile
au primit câte 2 ani ºi 6 luni închisoare cu suspendare pe un termen

de încercare de 4 ani ºi 6 luni. În
plus, inculpaþii au de achitat între
1.100 ºi 1.500 lei cheltuieli judiciare.

Sentinþa, pronunþatã pe 17 aprilie a.c.,
nu este definitivã, putând fi atacatã
cu apel la Curtea de Apel Craiova.

„Sãltaþi” în urmã cu un an
Reamintim cã, în urmã cu un an,
pe 8 aprilie 2013, seara, poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Or-

ganizate (BCCO) Craiova împreunã
cu procurorii DIICOT Craiova, cu
suportul SIPI Dolj, au organizat o acþiune de amploare vizând destructurarea unui grup infracþional organizat
specializat în „fabricarea” de carduri
pe baza informaþiilor copiate în mod
fraudulos de la bancomate din Franþa, în mod special, dar ºi din alte state
ale Uniunii Europene ºi chiar Coreea.
În zona Gãrii Craiova a fost prins
George Savu, de 30 de ani, din Craiova, care avea la el un troler, la prima
vedere plin cu haine. Oamenii legii au
desfãcut însã geamantanul bucãþi ºi
au gãsit aparatura de skimming pe care
acesta o ascunsese în interior, în
mâner fiind descoperitã ºi o camerã
video performantã. Savu a fost reþinut ºi dus la audieri împreunã cu ceilalþi trei ocupanþi ai autoturismului, fiind demarate, simultan, 19 percheziþii la membrii grupãrii, pe care oamenii legii îi aveau în atenþie de mai multã vreme. Asta deoarece coordonatorul reþelei, Marin Mihãilã, fost Sfeclan, fost Budianu, de 44 de ani, din
Craiova, era o „cunoºtinþã” mai veche de-a poliþiºtilor de crimã organiza-

ce le era necesar pentru activitatea
infracþionalã. Ba, mai mult, craiovenii comercializau carduri bancare
„produse” cu aceastã aparaturã,
motiv pentru care au fost fãcute patru descinderi ºi în judeþul Hunedoara, la Petroºani ºi Aninoasa. În final,
au fost ridicate ºi duse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova,
12 persoane, pentru 9 dintre acestea
procurorul de caz dispunând reþinerea pentru o perioadã de 24 de ore.

Soþ ºi soþie rãniþi în accident Craioveancã prinsã circulând cu
92 km/h pe „Calea Severinului”

Douã persoane, soþ ºi soþie, au ajuns, luni
seara, la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, în urma unui accident provocat de un
craiovean de 29 de ani. Potrivit reprezentanþilor
Inspectoratului de Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj,
evenimentul s-a petrecut în jurul orei 20.00, în
Craiova. Din cercetãri s-a stabilit cã Dragoº
Ciurea, de 29 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism Dacia Logan pe strada „Bibescu”, la intersecþia cu strada „Mihai
Viteazul” nu a respectat semnificaþia indicatorului „Cedeazã trecerea” ºi nu a acordat prioritate autoturismului Matiz condus de Mariana

Niþu, de 43 de ani, din Craiova, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului deosebit
de violent, Matizul a fost proiectat în gardul unui
imobil unde a avariat o þeavã de gaze. Cel mai
grav a fost rãnit soþul ºoferiþei, ªtefan Niþu,
pasager în autoturismul Matiz, care a fost transportat cu ambulanþa la spital, tot acolo ajungând ºi soþia sa, din fericire cu leziuni uºoare.
„Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa locului au întocmit
dosar de cercetare penalã sub aspectul comiterii infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã”, ne-a declarat inspector principalAlinApostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Poliþiºti din cadrul Serviciului Rutier –
Biroul Drumuri Naþionale ºi Europene
împreunã cu poliþiºti ai formaþiunilor rutiere de la poliþiile municipale ºi orãºeneºti din judeþul Dolj au organizat, luni,
o acþiune pentru prevenirea ºi combaterea accidentelor de circulaþie
cauzate de vitezã excesivã. În
cadrul acþiunii au fost constatate 118 abateri de naturã contravenþionalã pentru sancþionarea cãrora au fost aplicate
amenzi în sumã totalã de
19.150 lei, dintre care 99 au
fost aplicate pentru vitezã neregulamentarã. De asemenea,
au fost reþinute în vederea suspendãrii douã permise de conducere.
Culmea este cã recordul de
vitezã înregistrat în cadrul acþiunii l-a bãtut o femeie. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
poliþiºtii rutieri au depistat-o pe

Claudia Ciolacu, de 42 de ani, din Craiova în timp ce conducea un autoturism,
pe „Calea Severinului” din municipiu, cu
viteza de 92 km/h. Aceasta a fost sancþionatã contravenþional cu amendã în conformitate cu prevederile legale.
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Localitatea
Localitatea Podari
Podari aa rãmas
rãmas la
la sufletul
sufletul
ambasadorului
ambasadorului Martin
Martin Harris
Harris
Martin Harris a postat pe blogul sãu, la
încheierea mandatului de ambasador, un clasament al lucrurilor care i-au plãcut în România. Din acest TOP 10 face parte ºi proiectul “Fiecare copil în grãdiniþã”, care se
deruleazã în comuna Podari, judeþul Dolj.
Ambasadorul Martin Harris a fost în vizitã
la Podari de douã ori, plecând cu o impresie
foarte bunã despre modul în care administraþia localã se implicã în acest program, dar
ºi în alte proiecte educaþionale. Programul a
Nu este puþin lucru ca un ambasador de talia lui Martin Harris sã te treacã în agenda personalã, la „aºa da!”. Pentru cã suntem convinºi cã în aceeaºi agendã, versatul diplomat englez are
trecute câteva aspecte, poate
chiar mai multe, la „aºa nu!”.
Dar ce i-a mai plãcut ambasadorului Martin Harris în România?! Îi apreciazã foarte mult pe
soþii Shajjad ºi Katie Rizvi, fondatorii Asociaþiei “Little People”
– un ONG care sprijinã pacienþii care suferã de cancer ºi familiile acestora, i-au rãmas la
suflet mãnãstirile, Putna, Voroneþ, Horezu, Bistriþa ºi Schitul
Darvari din Bucureºti, l-au fermecat copiii “fabulos de talentaþi” de la ªcoala 136 din Ferentari, precum ºi cei din Clubul Temerarii. Proiectul dedicat romilor din Frumuºani, Festivalul
„Enescu”, balerinii români ºi
ciorba de burtã completeazã lucrurile preferate de Martin Harris din România. Ambasadorul a
menþionat-o ºi pe curajoasa judecãtoare Livia Stanciu, preºedintele ÎCCJ, diplomatul englez
apreciind astfel eforturile pe
care România le face în combaterea corupþiei.

Primarul
Gheorghiþã, gazda
diplomatului englez
Dar sã revenim la ceea ce i-a
plãcut ambasadorului Martin Harris în judeþul Dolj. Metodologia
proiectului menþionat în Top-ul
personal al diplomatului englez
cuprinde colaborarea îndeaproape cu autoritãþile locale, cu ºcolile, asigurând formãri profesionale a cadrelor didactice ºi facilitând implicarea pãrinþilor. Primarul localitãþii, Constantin
Gheorghiþã, este foarte mândru
de aprecierile ambasadorului
Martin Harris, cãruia i-a fost gazdã de mai multe ori ºi susþine cã
elementul cheie în vederea implementãrii acestui proiect este condiþionarea acordãrii tichetelor
sociale de prezenþa zilnicã a copiilor la grãdiniþã.
Excelenþa Sa, Martin Harris:
«Romania în Europa, “o insulã latinã într-o mare slavã”, un membru-cheie al UE ºi NATO cu influenþã în Balcani, la Marea Neagrã ºi
dincolo de ea».

înregistrat rezultate impresionante în fiecare an: în medie, 90% din cei 49 de copii
preºcolari înscriºi în program au frecventat
grãdiniþa în mod regulat în anul ºcolar 20122013, în timp ce în 2011- 2012, media a fost
de 87%. Aceste realizãri, împreunã cu dorinþa comunitãþii ca acest proiect sã continue în Podari, au determinat Cargill sã susþinã investiþia în programul „Fiecare copil
în grãdiniþã” ºi pentru anul ºcolar 20132014, pentru 56 de preºcolari.

„Este foarte bine când cineva
ca Excelenþa Sa ambasadorul
Martin Harris te menþioneazã întrun top al lucrurilor bine fãcute.
Ne-am bucurat sã ne vedem menþionaþi, sperãm sã nu-l dezamãgim pe domnul ambasador ºi sã
continuãm proiectul”, a precizat
Constantin Gheorghiþã, primarul
localitãþii Podari. Programul este
coordonat de directoarea ºcolii
din Podari, Marilena Andreescu, iar 11 membri ai echipei locale (primarul, directorul ºcolar,

Un mediu
educaþional
diversificat
Cargill îºi reafirmã sprijinul
pentru comunitatea Podari, judeþul Dolj, prin sponsorizarea, pentru al treilea an consecutiv, a programului Asociaþiei OvidiuRo –
„Fiecare copil în grãdiniþã”
(Every Child in Preschool) în
grãdiniþele din Braniºte, Podari ºi
Livezi. În 2011 Cargill a iniþiat un
parteneriat pe termen lung cu

bazã, este amplificat aici de multe activitãþi extra-curriculare. Un
mediu educaþional diversificat
este chiar mai relevant pentru copiii care nu vin din familii din clasa de mijloc, pentru cã le permite sã participe la o gamã variatã
de activitãþi care le vor deschide

localã, activitãþi educaþionale pentru pãrinþi, evenimente ºcolare
precum „ªotron Doi” ºi „Ziua
Fructelor”, precum ºi monitorizarea ºi managementul programului. Americanca Leslie Hawke,
mama celebrului actor ºi regizor
Ethan Hawke, i-a vizitat ºi ea pe
copiii din comuna Podari, judeþul Dolj, aceastã localitate fiind
prima unde a fost demarat proiectul.

De la Kiev
în România,
din România
la Moscova

ºase cadre didactice, asistentul
de clasã, asistentul social ºi mediatorul ºcolar) sunt implicaþi.
Directorul unitãþii ºcolare crede
cã problemele legate de înscrierea
târzie ºi absenteism pot fi cel mai
bine abordate începând cu preºcolarii ºi observã cã a început sã cunoascã mai bine pãrinþii sãraci prin
intermediul acestui proiect, înþelegând mai bine dificultãþile cu care
se confruntã aceºtia.

OvidiuRo, cu scopul de a acorda
tuturor copiilor din Podari oportunitatea accesului egal la educaþie. Valoarea adãugatã a programului „Fiecare copil în grãdiniþã” este uºor de observat întro ºcoalã precum cea din Podari.
Faptul cã aceºti copii extrem de
sãraci, care în alte condiþii ar sta
acasã ºi nu ar face nimic, beneficiazã de prezenþa zilnicã la grãdiniþã ºi dobândesc aptitudini de

noi orizonturi prin intermediul
artei, excursiilor, schimburilor
culturale.

„Fiecare copil
în grãdiniþã”,
o iniþiativã naþionalã
Asociaþia OvidiuRo instruieºte ºi sprijinã ºcolile ºi comunitãþile pentru integrarea cu succes
a copiilor sãraci în sistemul educaþional, încã de la o vârstã fragedã. „Fiecare copil în grãdiniþã” este o iniþiativã naþionalã pentru asigurarea accesului la educaþie preºcolarã a tuturor copiilor dezavantajaþi, în vederea reducerii decalajului educaþional la
clasa pregãtitoare ºi a ratei de
pãrãsire timpurie a ºcolii. Principalii beneficiari ai proiectului
sunt copii cu vârste între 3 ºi 5
ani, ale cãror familii trãiesc sub
pragul sãrãciei. Contribuþia Cargill acoperã costurile stimulentelor pentru pãrinþi sub forma tichetelor sociale de 50 de lei pe
lunã pe copil pentru prezenþã regulatã, rechizite ºcolare, materialele educaþionale, cursuri de formare pentru învãþãtori ºi echipa

Martin Harris i-a prezentat
scrisorile de acreditare preºedintelui Traian Bãsescu la 2 septembrie 2010. Diplomatul ºi-a încheiat mandatul de ambasador în România, în urmã cu zece zile, Esther Blythe preluând funcþia de
însãrcinat cu afaceri în perioada
aprilie-august. Paul Brummell a
fost numit în vara lui 2013 ambasador al Marii Britanii în România, funcþia urmând sã fie preluatã în august 2014. De ce insist pe importanþa acestei menþionãri fãcute de Martin Harris.
Simplu. Fostul ambasador al
Marii Britanii în România este un
diplomat al cãrui CV meritã citit
ºi recitit. Martin Harris este un
diplomat cu experienþã, a lucrat
anterior venirii sale în România
în ambasadele de la Moscova ºi
Kiev ºi la Delegaþia Marii Britanii
pe lângã sediul OSCE de la Viena, iar in ultimii doi ani a lucrat
în Centrala de la Londra, consilier pentru Pakistan, Afganistan
ºi statele din fosta URSS. De la
Bucureºti pleacã direct la Moscova unde va îndeplini funcþia de
ambasador. Enumerarea celor 10
lucruri, demne de luat în seamã,
este un fel de bilanþ dupã misiunea diplomaticã încheiatã în þara
noastrã. Programul de la Podari,
administraþia performantã din
aceastã localitate ºi implicit buna
colaborare cu staff-ul Consiliului Judeþean Dolj ºi Primãria municipiului Craiova, l-a determinat
pe diplomatul englez sã menþioneze la loc de cinste ºi regiunea
noastrã.
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GEORGE POPESCU

O meditaþie post-pascalã
Nici jurnalismul nu mai e ce-a fost. E un
fapt care ne intrigã ºi ne instigã ceas de ceas,
chiar ºi atunci când, sub spectrul unei seducþii mai mult ori mai puþin vinovate, nici
nu ne mai dãm seama. ªi nu mã refer în
cazul de faþã la mulþimile de dependenþi de
micul ecran, cu sutele sale reþele ºi studiouri,
cu identitãþi atât de diverse a cãror unicã mizã
este audienþa cu orice preþ, dincolo de orice
valori morale ori civice, cu un gust acrit al
ludicului ce-ar trebui sã oripileze mãcar câteva conºtiinþe ce nu ºi-au pierdut un rest de
respect faþã de un set de valori ale tradiþiei
pe cale de disoluþie.
Mai existã însã, din fericire, câþiva supravieþuitori ai jurnalismului de principii, veritabili aventurieri prin oceanul de evenimente,
dramatice ºi tragice, ce-au marcat ultimii mai
bine de cincizeci de ani ºi cãrora ei, aproape
singuri, le-au devenit ºi le-au rãmas martori
ºi mãrturisitori.
De curând, unul dintre ei, italianul Eugenio
Scalfari, a fost recent omagiat, într-o faimoasã
salã a unui teatru din Roma, la cei 90 de ani ai
sãi, pe care ºi-i menþine ºi ºi-i consolideazã,
cum altfel decât prin a continua sã-ºi facã
meseria. Îºi onoreazã o rubricã sãptãmânalã
în „L’Espresso”, publicaþie pe care a gândito, fondat-o ºi onorat-o în cele patru decenii
de la apariþia primului numãr.

Ceea ce m-a surprins, constant, la acest
imens jurnalist ºi scriitor, printre altele pasionat ºi irecuperabil cititor dedicând lecturii
unele dintre cele mai captivante pagini ale
intervenþiilor sale, îndeosebi, cele cu caracter memorialistic, a fost – ºi a rãmas – luciditatea, dublatã de o onestitate care, astãzi,
nu mai are niciun preþ.
L-am revãzut, recent, într-un amplu interviu-destãinuire, un fel de memento al
unei vieþi, exemplare, închinate acestei profesiuni pe cât de ingrate pe atât de modelatoare de conºtiinþe. Mai ales, civice. Lucru
care se uitã cel mai uºor în rândul generaþiilor mai noi de gazetari repede seduºi de
zeiþa mondenitãþii, anonimã dacã nu chiar
inexistentã în Olimpul mediatic al tradiþiei.
Una dintre ultimele sale isprãvi editoriale – ale lui Eugenio Scalfari – este o carte
de dialoguri (nu de interviu, cum a þinut în
repetate rânduri sã distingã) cu nimeni altul decât cu Papa Francisc. Nonogenarul
jurnalist este un… necredincios declarat;
ºi justificat în repetate mãrturii ce s-au
dorit ºi s-au dovedit clarificatoare. Este,
mai aproape de convingerile sale, un… laic,
cu precizarea, a sa, cã termenul e mult
mai complicat decât suntem tentaþi sã acceptãm: laic, dupã opinia sa, e oricine care
nu are investiþia sacerdotalã, cu alte cu-

vinte nu este un preot. Existã, astfel, laici
credincioºi ºi laici necredincioºi, ceea ce
n-ar trebui sã compromitã un dialog, considerat mereu fertil, asupra sensului condiþiei umane de ieri ºi dintotdeauna.
Cartea de conversaþii, cu titlul Dialogo
tra credenti e non credenti (Convorbire
între credincioºi ºi necredincioºi), apãrutã în 2012 ºi, în urmãtorul an, distinsã cu
Premiul European al Cãrþii, are, la rândul
ei, o poveste, ca mai toate cãrþile acestui
longeviv ºi excepþional slujitor al jurnalismului. A început – mãrturiseºte autorul –
cu scrisori pe care le-a adresat Suveranului Pontif, fãrã a avea convingerea unor rãspunsuri altele decât cele obiºnuite unei astfel de operaþii: scurte ºi neproblematice. Surpriza însã s-a dovedit imensã: nu doar scrisori-rãspunsuri detaliate ºi la obiect, chiar
dacã în spiritul unui spirit ecleziastic asumat, ci ºi puncte de vedere cu totul insolite
în arealul catolicismului ºi al tradiþiei Vaticanului în general. Un Vatican pe care Scalfari pretindea cã-l cunoscuse, având o bogatã bibliografie de jurnalism… papal.
Pânã la urmã, totul, în aceastã carte excepþionalã se reduce la douã probleme de o
gravitate substanþialã cu atât mai demnã de
a fi evocatã acum, în momentul post-pascal, marcat, ca de obicei, de mult forma-

lism ºi de multã conivenþã. Întâi de toate,
sursa rãului, o obsesie mai ales a necredincioºilor: de ce Dumnezeu permite rãul din
moment ce e creatorul ºi Pãrintele fiinþei
umane? Papa rãspunde cu o luciditate careºi subjugã interlocutorul: Dumnezeu a creat binele, omul e cel care cauzeazã rãul.
Cea de-a doua insidie ce-l surprinde pe
bãtrânul jurnalist este ceea ce el considerã
a fi resortul revoluþiei întreprinse de Papa
Francisc: acesta îi rãspunde într-o scrisoare cã, de fapt, el nu se considerã…
catolic. El e vicarul lui Christos, nu al lui
Dumnezei, ci al Fiului Sãu, care este, prin
Sfânta Treime, tot Dumnezeu. Prin Christos, Papa se autoprezintã… creºtin. Punct.
Iar Eugenio Scalfari nu se poate abþine sã
distingã cã, în disputa dintre diverse credinþe, cea creºtinã, în aceastã revoluþionarã accepþie a Papei Francisc, este cumva unicã. Fiindcã atât cea evreiascã cât ºi
cea musulmanã, sunt legate organic de
un Dumnezeu absolut, fãrã pãcat, un Mesia care, oricât de paradoxal ar pãrea,este
prin definiþie încã aºteptat. E, cum se spune, pe cale. Christos a coborât pe pãmânt
ºi ºi-a asumat pãcatele oamenilor. E o lecþie, aceasta, ivitã din confruntarea a douã
spirite atât de diferite, de care ar trebui sã
ne împãrtãºim.

Lecþii de dezvoltare personalã Elevii se întorc
pentru tinerii craioveni
la ºcoalã
Liceul Tehnologic Cãi Ferate Craiova gãzduieºte, începând de ieri ºi pânã vineri, 25 aprilie a.c., proiectul “Designerul propriei vieþi”,
desfãºurat de Asociaþia “Galactic Life”.
Este vorba despre lecþii de dezvoltare personalã susþinute în rândul tinerilor, prin intermediul cãrora se doreºte dobândirea unui
nou stil de învãþare bazat pe identificare ºi
cultivarea talentelor, abilitãþilor ºi competenþelor, în vederea creãrii unui viitor de valoare. «Proiectul „Designerul propriei vieþi” este
finanþat de Comisia Europeanã prin Programul Tineret în Acþiune, Acþiunea 1- „Tineri
pentru Europa”, Sub-Acþiunea 1.2. – „Iniþiative ale Tinerilor”. Asociaþia “Galactic Life”
este formatã dintr-o echipã de tineri voluntari motivaþi de valori precum: integritate,
disciplinã, corectitudine, autenticitate ºi iubire. Avem convingerea cã pentru a investi
în viitorul unei þãri trebuie, în primul rând,
sã investim în tineri. Astfel, prin intermediul
lecþiilor de dezvoltare personalã susþinute de
echipa Asociaþiei „Galactic Life”, noi, tinerii
implicaþi în acest proiect, vom dobândi un
nou stil de învãþare bazat pe identificare ºi
cultivarea talentelor, abilitãþilor ºi competenþelor fiecãruia dintre noi, cu scopul de a ne
crea un viitor de valoare», a declarat Maria
Ceauºilã, preºedinte al Asociaþiei „Galactic
Life”.

“Dorim atragerea câtor mai mulþi tineri
cu iniþiativã din Craiova”
În cadrul proiectului “Designerul propriei
vieþi”, voluntarii Asociaþiei “Galactic Life”
le vor oferi tinerilor o permanentã instruire
din punct de vedere personal, social, emoþional, cultural ºi moral, încercând astfel sã-i
transforme în persoane implicate, cu spirit

de iniþiativã ºi cu o
viziune de ansamblu asupra vieþii.
Proiectul european
„Designerul propriei vieþi” pune accent pe creºterea
gradului de informare a tinerilor din
Craiova, în domeniul educaþiei financiare, precum ºi
responsabilitatea pe
care trebuie sã ºi-o
asume pentru siguranþa propriului viitor financiar. «De asemenea, dorim atragerea
câtor mai mulþi tineri cu iniþiativã din Craiova, care sã fie pregãtiþi sã le transmitã ºi
celorlalþi urmãtorul îndemn: „Trebuie sã ai
o viziune asupra vieþii. Chiar dacã nu ai un
plan concret, trebuie sã ai o direcþie, o idee
despre unde vrei sã ajungi. Existã un plan,
sau pur ºi simplu conduci? Trebuie sã îºi conduci propria viaþã, altfel viaþa te va conduce
pe tine”. În cadrul proiectului vor avea loc
opt ateliere de lucru în care vor fi dezbãtute
principalele teme, precum: „Fii un comunicator eficient”; „Branding personal”; „Arta de
a negocia”; „Time management veritabil”; „Alfabetul financiar”, „Problemã vs. Oportunitate”; „Leadership în grupul meu” ºi „Business plan personal”. Totodatã, vor fi organizate lecþii de “Go Game” – joc de logicã ºi
strategie instrument de educaþie folosit în management ºi marketing ºi cel puþin 50 de ti-

Elevii se întorc astãzi la ºcoalã, dupã
mini-vacanþa de Paºte. Semestrul al IIlea se va încheia pe 20 iunie, dupã nouã
sãptãmâni de cursuri. Între timp, elevii
ºi studenþii vor avea parte de o minivacanþã de 1 mai.ªi asta pentru cã ziua de
2 mai a fost declaratã liberã de Executiv. Pentru elevii claselor a II-a, a IV-a
ºi a VI-a, minivacanþa este cum nu se
poate mai nimeritã, având în vedere cã
vor avea timp sã se pregãteascã pentru
testele de la Evaluarea Naþionalã care vor
începe pe 6 mai cu proba la limba românã. Tezele din semestrul al II-lea se vor
susþine pânã la data de 23 mai. Vacanþa
de varã va începe sâmbãtã, 21 iunie, ºi
se va încheia duminicã, 14 septembrie.
ALINA DRÃGHICI
neri vor fi informaþi cu privire la pregãtirea
necesarã pentru a avea un nivel de trai mai
bun, accesând educaþia financiarã», a mai precizat Maria Ceauºilã, preºedintele Asociaþiei
„Galactic Life”.
ALINA DRÃGHICI
Maria Ceauºilã, preºedintele Asociaþiei
„Galactic Life”:
«Implicându-ne în derularea proiectului
european „Designerul propriei vieþi”, suntem convinºi cã vom stimula spiritului civic, creativ ºi de iniþiativã al tinerilor, al
capacitãþii acestora de a fi originali, precum ºi conºtientizarea importanþei voluntariatului ca metodã de implicare, de dezvoltare personalã ºi socialã, dar ºi descoperirea aptitudinilor financiare, dezvoltarea
cunoºtinþelor teoretice ºi practice în vederea creºterii potenþialului tinerilor din Craiova în antreprenoriat».
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La
La Craiova
Craiova se
se deschide
deschide cea
cea de-a
de-a IX-a
IX-a ediţie
ediţie
a
a Festivalului
Festivalului Internaţional
Internaţional „Shakespeare”
„Shakespeare”
Deschiderea oficială a celei de-a IX-a ediţii a
Festivalului Internaţional „Shakespeare” – eveniment organizat la Craiova între 22 aprilie şi 4
mai – are loc astă-seară, ora 18.00, în Piaţa „William Shakespeare”, în prezenţa reprezentanţilor
organizatorilor, oficialităţilor locale şi invitaţilor.
Cuvântul de deschidere va fi rostit de primarul Lia Olguţa Vasilescu, Emil Boroghină – director fondator al festivalului, şi Mircea Cornişteanu – manager al Teatrului Naţional „Marin Sorescu”. Cu acelaşi prilej are loc dezvelirea statuii
lui William Shakespeare, creaţie a sculptorului
Rodion Gheorghiţă. Evenimentul marchează, totodată, împlinirea a 450 de ani de la naşterea celui
mai mare dramaturg al lumii din toate timpurile,
William Shakespeare.
Primul spectacol din cadrul festivalului va fi
prezentat de Teatrul Globe din Londra: „Mult zgomot pentru nimic”, în regia lui Max Webster. Reprezentaţia are loc în aer liber, în aceeaşi Piaţă
„William Shakespeare”, începând cu ora 18.15,
şi poate fi revăzută, tot aici, mâine, 24 aprilie, de

la ora 16.00. Programul evenimentului va cuprinde, pe parcursul a două săptămâni, spectacole de
referinţă ale Teatrului „Vaghtangov” din Moscova (Rusia), Teatrului Naţional din Beijing (China), ca şi ale unor trupe din Africa de Sud, Ungaria, Lituania, Armenia, Ucraina şi, bineînţeles,
România. De asemenea, vor avea loc ateliere de
teatrologie, sesiuni de shakespeareologie, recitaluri actoriceşti şi concerte, lansări de cărţi, expoziţii de scenografie şi fotografie ş.a.
Organizat de Teatrul Naţional „Marin Sorescu”
din Craiova, Fundaţia „Shakespeare”, Centrul de
Proiecte Culturale ArCuB Bucureşti şi Institutul
Cultural Român, Festivalul Internaţional „Shakespeare” îl are, şi la această a IX-a ediţie, preşedinte de onoare pe maestrul Radu Beligan. Evenimentul se bucură de sprijinul Primăriei şi Consiliului
Local Municipal Craiova, Consiliului Judeţean Dolj,
Ministerului Culturii, Uniunii Teatrale din România (UNITER), British Council România, Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”,
precum şi al unor sponsori.

Prima ediţie a festivalului a avut
loc în anul 1994 şi s-a desfăşurat
sub semnul patronului său literar, dar
şi sub acela al regizorului Silviu Purcărete: la Naţionalul craiovean se
montase „Titus Andronicus”, un
spectacol cu Ştefan Iordache în rol principal şi care a
făcut carieră în întreaga
lume. Emil Boroghină a ţinut ca, de atunci, primul
gong al fiecărei ediţii să bată
la data de 23 aprilie, când
lumea întreagă sărbătoreşte ziua de naştere a lui
Shakes peare, iar lumea
c reş tin-ortodoxă, ziua
Sfântului Gheorghe.
Reputatul om de teatru
Paul Taylor a salutat prima
ediţie într-un entuziast articol publicat în „The Independent”, iar John Elsom a
conchis: „Noi nu avem în
Marea Britanie festivaluri internaţionale Shakespeare de
valoarea celui de la Craiova”. George Banu definea
Festivalul „Shakespeare”
drept unul de focalizare:
„Este un festival extrem de
curajos, extrem de radical.
Dacă festivalul de la Sibiu
este unul de deschidere, cel
de la Craiova este unul de
focalizare. Ceea ce câştigă
în deschidere Sibiul, câştigă în concentrare Craiova”.
Michel Vais scria în amplul
său articol din revista canadiană „Le Jeu” că „este, fără

20 de ani de la
fondarea acestei
importante
manifestări teatrale
româneşti
Parada costumelor
de epocă a animat
centrul oraşului
Debutul unei noi ediţii a Festivalului Internaţional „Shakespeare” a fost anunţat, ieri-seară,
printr-o paradă organizată în centru oraşului.
Elevi ai Liceului de Arte „Marin Sorescu” şi
reprezentanţi ai Ansamblului Folcloric „Maria
Tănase”, purtând costume de epocă, precum
şi artişti din Bucureşti, „cocoţaţi” pe picioroange, au vestit craiovenilor că, preţ de două săptămâni, Cetatea Banilor va deveni locul de întâlnire al personajelor create de cel mai mare
dramaturg al lumii din toate timpurile, William
Shakespeare, ca şi al celor ce îi preţuiesc opera. Ineditul evenimentului, ca şi recuzita spectaculoasă – aparţinând Operei Române Craiova şi Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri”
– au atras toate privirile. Parada a animat, mai
bine de un ceas, esplanada Teatrului Naţional
„Marin Sorescu” şi Piaţa „Mihai Viteazul”.

îndoială, cel mai important festival
din lume de acest fel, consacrat bardului englez într-o ţară nonanglofonă”, iar Maria Shevtsova, în revista
„New Theatre Quarterly”, de la
Cambridge University Press, spunea
că este „un festival uluitor”.
Mai întâi trianual, Festivalul
„Shakespeare” se desfăşoară din
2006 o dată la doi ani. Organizat de
Teatrul Naţional „Marin Sorescu“ din
Craiova, de Fundaţia „Shakespeare”,
iar din anul 2006, adică de la a V-a
ediţie, şi de ArCuB, festivalul şi-a
asociat cu începere din acel an şi
„etapa Bucureşti”, lărgindu-şi astfel
publicul şi îmbogăţindu-şi paleta manifestărilor. Odată cu ediţia din 2010,
Festivalul Internaţional „Shakespeare” – „opera vieţii lui Emil Boroghină”, după cum nota Alice Georgescu în revista „Dilema veche”, nr.
326/2010 – a căpătat o şi mai proeminentă tentă tematică.
Ediţia din anul 2010 s-a desfăşurat cu subtitlul „Constelaţia Hamlet” („Shakespeare şi noua realitate
teatrală”), iar cea din anul 2012 s-a
numit „Lumea-i o scenă şi toţi oamenii actori”. Ediţia din 2014,
„Shakespeare al tuturor”, al cărei
program, Michael Dobson, director
al Institutului Internaţional „Shakespeare” de la Stratford-upon-Avon,
îl găseşte „senzaţional”, este un prilej de sărbătorire a marelui dramaturg (450 de ani de la naştere), iar
cea din 2016 (anul comemorării a
400 de ani de la moartea dramaturgului) se va des făşura sub tema
„Shakespeare pentru eternitate”.

Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Cărţii
şi Ziua Naţională a Bibliotecarului
Data de 23 aprilie este simbolică pentru literatura
universală: în această zi, în anul 1616, au murit Miguel de Cervantes şi William Shakespeare. În alţi ani,
dar la aceeaşi dată, au murit ori s-au născut scriitori
celebri prec um Maurice Druon, Vladimir Nabokov
sau Josep Pla.
Pornind de la aceste considerente, în anul 1995,
Congresul General UNESCO a declarat 23 aprilie Ziua
mondială a cărţii şi a drepturilor de autor, pentru a
aduce astfel un tribut tuturor scriitorilor şi, în acelaşi
timp, pentru a-i încuraja pe toţi, dar în special pe tineri, să (re)descopere plăcerea lecturii. Ideea acestei
celebrări este legată şi de o tradiţie catalană: pe 23
aprilie, ziua onomastică a patronului catalan Sant Jordi
(Sfântul Gheorghe), bărbaţilor li se dăruiesc cărţi, iar
femeilor, trandafiri roşii.
Considerând c ă lectura şi cartea nu pot fi gândite în afara bibliotecilor şi a bibliotecarilor, în 1998
As ociaţia Naţională a Bibliotec arilor şi a Bibliotec i-

lor Public e din România a adăugat la s ărbătoarea
internaţională a cărţii din 23 aprilie Ziua Bibliotecarului. Totodată, datorită contribuţiei fundamentale pe care învăţământul românesc cu profil bibliologic şi biblioteconomic a adus-o la c onturarea
identităţii c ulturale ş i spirituale a poporului român,
Guvernul a emis Hotărârea nr. 293 din 14 aprilie
2005, publicată în Monitorul Oficial din 19 martie
2005, prin care a declarat 23 aprilie Ziua Naţională a Bibliotecarului din România.
Astfel, în ziua de 23 aprilie, toţi bibliotecarii din
România îşi sărbătoresc ziua profesiei lor prin manifestări specifice meseriei, prin sesiuni şi comunicări,
bilanţuri ale activităţii, premieri, cât şi alte activităţi
care conduc la perfecţionarea relaţionării acestora cu
utilizatorii. Cu această ocazie, bibliotecarii au ocazia
să prezinte în faţa colegilor de breaslă realizările profesionale, dar şi să dezbată teme de interes legate de
promovarea profesiei de bibliotecar.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” organizează astăzi, de la ora 10.00, în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, Conferinţa
anuală a bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul Dolj. La
eveniment sunt aşteptaţi toţi bibliotecarii din cele 87 de biblioteci publice doljene, pentru a dezbate teme profesionale.
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Multiplicarea cazurilor
de coronavirus duce
la demisii în Arabia Sauditã
Ministrul saudit al Sãnãtãþii,
Abdallah al-Rabiah, a fost
eliberat din funcþie, a anunþat
agenþia oficialã SPA, în timp
ce cazurile de coronavirus
MERS se multiplicã în regat,
unde 76 de persoane au decedat
deja. Ministrul, medic de
formaþie, a fost „eliberat din
funcþie ºi numit consilier în
Cabinetul regal cu rang de
ministru”, a anunþat agenþia
fãrã alte precizãri. În total, 244
de cazuri de contaminare au
fost înregistrate în Arabia
Sauditã, principalul focar al
bolii, dintre care 76 de decese,potrivit Ministerului Sãnãtãþii.
Majoritatea cazurilor recente
au fost înregistrate în mediul
spitalicesc din oraºul Jeddah
(vest), ceea ce a determinat, potrivit presei saudite, un
început de panicã ºi demisii ale
medicilor. Ministrul Sãnãtãþii a
fost criticat pentru modul de
gestionare a crizei pe reþelele de
socializare, spaþiu de libertate
virtualã în regatul ultraconservator. Duminicã, el a anunþat,
în cadrul unei conferinþe de
presã, cã boala nu a atins încã
stadiul de epidemie ºi a asigurat cã mãsurile luate de serviciile sale sunt „compatibile cu
standardele internaþionale”.
Pentru a lupta împotriva
coronavirusului, ministrul a
menþionat o reuniune zilnicã a
serviciilor interesate ºi o
invitaþie adresatã unui numãr
de 22 de experþi ai OMS
(Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii) ºi din diferite þãri,
pentru a discuta despre aceastã
boalã. Ministerul a cerut, de
asemenea, unui numãr de cinci
firme farmaceutice mondiale sã
colaboreze cu el pentru a
încerca, pe baza informaþiilor
disponibile cu privire la boalã,
sã punã la punct un vaccin.
Coronavirusul MERS este
considerat ca fiind înrudit cu
Sindromul respirator acut sever,
soldat cu aproximativ 800 de
morþi în lume în 2003, dar mai
virulent ºi mai puþin contagios
decât acesta.

Numãrul refugiaþilor sirieni
din Turcia a ajuns la un milion
Numãrul refugiaþilor sirieni
pe care Turcia i-a primit de la
declanºarea conflictului din
Siria a atins pragul de un
milion, a anunþat ieri premierul
turc, Recep Tayyip Erdogan,
relateazã AFP. „Numãrul
fraþilor noºtri sirieni care au
sosit în Turcia a atins un
milion”, a indicat premierul
turc, în cursul unei intervenþii
în faþa deputaþilor Partidului
Justiþiei ºi Dezvoltãrii (AKP,
islamo-conservator). ªeful
guvernului de la Ankara a dat
asigurãri cã þara sa intenþioneazã sã fie deschisã faþã de
civilii sirieni care se refugiazã
pe teritoriul turc din cauza
rãzboiului din Siria.
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Rãzboiul declaraþiilor între Rusia
ºi SUA, pe marginea Ucrainei
În vizitã oficialã în Ucraina,
vicepreºedintele american Joe
Biden a asigurat Kievul de susþinerea SUA în prezervarea unitãþii sale, acuzând Rusia de nepunerea în aplicare a acordului de
dezescaladare semnat sãptãmâna trecutã în Elveþia, la Geneva.
„Timpul preseazã”, a pus în gardã Biden, cerând Moscovei retragerea trupelor masate lângã
frontierã, pentru a favoriza actele separatiºtilor proruºi. Washingtonul urmeazã sã verse un
ajutor suplimentar de 50 de milioane de dolari Ucrainei, pentru
înfãpturirea reformelor politice
ºi economice. O parte din aceastã sumã este destinatã alegerilor
prezidenþiale din 25 mai a.c.,
care ar putea fi, în opinia vicepreºedintelui american, „cele mai
importante din istoria Ucrainei”.
„Ocazia creãrii unei Ucraine unite este în mâinile voastre. (...)
Noi suntem alãturi de voi”, a precizat Biden. Printre candidaþii

scrutinului prezidenþial se aflã ºi
fostul premier Iulia Timoºenko,
care a explicat într-un interviu
acordat „Le Monde” cum a con-

dus ea negocierile cu separatiºtii din estul Ucrainei. În replicã
la declaraþiile americane, premierul rus Dmitri Medvedev a

spus, ieri, în faþa Dumei de Stat,
cã este convins cã „vom limita
la minimum consecinþele sancþiunilor”, fãrã a renunþa la cooperarea cu societãþile strãine,
majoritatea din þãrile occidentale. Toate sectoarele care ar putea fi lovite de sancþiuni, în opinia lui Dmitri Medvedev, vor
avea „susþinerea necesarã din
partea guvernului”. Companiile
Visa ºi MasterCard aplicã deja
sancþiuni contra unor bãnci
apropiate Kremlinului. Statele
Unite ºi Uniunea Europeanã, care
au decis deja sancþiuni specifice
împotriva unor politicieni sau
bãnci din Rusia în urma anexãrii
peninsulei Crimeea, intenþioneazã sã aplice un nou set de sancþiuni, în special economice, în
condiþiile în care situaþia din estul Ucrainei se deterioreazã. Dupã
semnarea acordului diplomatic de
la Geneva, Rusia ºi Ucraina continuã sã se acuze de neaplicarea
prevederilor convenite.

Coreea de Nord ar putea
Tiraspolul acuzã Chiºinãul
pregãti un al patrulea test cã împiedicã locuitorii din stânga
nuclear, anunþã Seulul Nistrului sã obþinã cetãþenie rusã

Coreea de Sud a detectat o intensificare a activitãþii la un complex nuclear din Coreea de Nord,
semn cã, potrivit Seulului, Phenianul ar putea pregãti un al patrulea
test nuclear, a anunþat ieri Ministerul sud-coreean al Apãrãrii. „Armata
noastrã a observat o intensificare
a activitãþii la complexul nuclear
(nord-coreean) Punggye-ri”, a precizat purtãtorul de cuvânt al ministerului, Kim Min-Seok. „Considerãm cã Phenianul ar putea pregãti un test nuclear sau pretinde cã

îl pregãteºte”, a
adãugat acest purtãtor de cuvânt, precizând cã Statul
Major a creat o
echipã specialã pentru cazul în care
Phenianul va efectua un test nuclear
subteran. Preºedintele american, Barack Obama, este
aºteptat vineri la
Seul, pentru o vizitã de 48 de ore, în
cadrul turneului sãu în Asia. Presa
apreciazã cã Phenianul ar putea
comite un act de provocare în contextul acestei vizite. Programul nuclear nord-coreean a atins un nou
nivel, care îi permite sã efectueze
un test „atunci când vrea” Phenianul, a afirmat purtãtorul de cuvânt
citat. Coreea de Nord a efectuat
trei teste nucleare: în octombrie
2006, mai 2009 ºi februarie 2013,
teste care sunt interzise de ONU ºi
care duc de fiecare datã la o înãsprire a sancþiunilor internaþionale.

Tiraspolul a acuzat Chiºinãul cã
nu le oferã locuitorilor din stânga
Nistrului adeverinþe care ar atesta cã
ei nu deþin o cetãþenie anterioarã, fapt
ce-i împiedicã pe locuitorii din
Transnistria sã obþinã cetãþenie rusã
sau ucraineanã, relateazã agenþia
Transdnestrinform. „În decursul
ultimilor doi ani, autoritãþile de la
Chiºinãu refuzã, pe baza unor motive neîntemeiate, sã le ofere transnistrenilor adeverinþe care ar demonstra cã ei nu deþin o cetãþenie
anterioarã”, a declarat ministrul de
Externe al regimului separatist de la
Tiraspol, Nina ªtanski.
„Situaþia a devenit mai dificilã dupã ce partea moldoveneascã, în mod automat, a început sã-i includã pe solicitanþii acestor adeverinþe în baza de
date a cetãþenilor Republicii Moldova. Astfel, imediat dupã ce un transnistrean se adreseazã pentru
obþinerea unei astfel de
adeverinþe, i se spune cã
a primit automat cetãþe-

nia Republicii Moldova”, a adãugat
ea, subliniind cã în acest mod este
încãlcat „dreptul fundamental al persoanei la autoidentificare etnicã”.
ªtanski i-a propus Chiºinãului sã
simplifice procedura de renunþare la
cetãþenia Republicii Moldova, aceastã idee fiind susþinutã de cãtre reprezentanþii Ambasadei Rusiei la
Chiºinãu. Potrivit Transdnestrinform, locuitorii din partea stângã a
Nistrului au nevoie de adeverinþe
care ar atesta cã ei nu deþin o cetãþenie anterioarã, pentru a putea obþine cetãþenia Rusiei sau a Ucrainei.

Naufragiul feribotului în Coreea de Sud: peste 100 de morþi confirmaþi
Ultimul bilanþ oficial al naufragiului feribotului
Sewol în Coreea de Sud se ridica ieri, la ºase zile
dupã tragedie, la peste 100 de morþi, în marea lor
majoritate liceeni aflaþi într-o excursie ºcolarã, informeazã AFP. Potrivit acestui bilanþ anunþat de
gãrzile de coastã, 104 persoane sunt confirmate
moarte ºi 198 încã date dispãrute. Feribotul trans-

porta 476 de persoane când s-a rãsturnat ºi scufundat, miercuri dimineaþã, în largul coastei de
sud. Cãpitanul ºi o mare parte din echipaj se numãrã printre cele 174 de persoane recuperate în
viaþã. Echipele de salvare se aºteaptã la un bilanþ
de 300 de morþi, pentru cã nu existã practic nici o
speranþã de a gãsi oameni care sã fi supravieþuit în

feribotul complet scufundat. Preºedinta sud-coreeanã Park Geun-hye a oferit garanþii cã macarale
plutitoare nu vor ridica epava atât timp cât feribotul
nu va fi verificat în întregime. Cãpitanul feribotului, Lee Joon-Seok, ºi mai mulþi membri ai echipajului, între care ofiþerul subaltern care se afla la timonã în momentul accidentului, au fost arestaþi.
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Teatrul Naþional “Marin
Sorescu” Craiova organizeazã în data de 22.05.2014, ora 9.30
la sediul din str. A. I. Cuza, nr.
11, concurs pentru ocuparea
unui post de Plasator salã. Bibliografia ºi conþinutul dosarului sunt afiºate la sediul instituþiei. Înscrierile se pot face
pânã la data de 14.05.2014. Relaþii la telefon: 0251/411.725.
In conformitate cu HCLM
46/2014, S.C. Pieþe ºi Târguri
Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, Calea Bucureºti nr. 51, organizeazã licitaþie publicã în
vederea închirierii pe o perioadã de trei ani a terenului din
Piata Big Craioviþa Nouã care
aparþine domeniului public al
Municipiului Craiova, dupã
cum urmeazã: - în data de
14.05.2014, ora 12:00, pentru
închirierea terenului din Piaþa
Big Craioviþa Nouã poziþia cadastralã nr. 16, conform HCLM
46/2014; Documentaþia de participare la licitaþia publicã se
achiziþioneazã de la S.C Pieþe
ºi Târguri Craiova SRL. Ofertele se depun la sediul S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL pânã
la data de susþinere a licitaþiei
publice (inclusiv), ora 10.00.
Deschiderea ofertelor va avea
loc la sediul S.C Pieþe ºi Târguri Craiova SRL în data mai
sus mentionatã, ora 12:00. Relaþii suplimentare la sediul S.C
Pieþe ºi Târguri Craiova SRL
sau la telefon 0251/410696.

Începand cu data de 3.04.2014,
ora 10:00, a fost deschisã sesiunea a II-a de inscriere in cadrul
Programului national multianual
de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri. Potentialii beneficiari ai Programului sunt asteptati la sediul
Incubatorului Transfrontalier Tehnologic si de Afaceri Craiova din
Calea Bucuresti, nr. 154 A, pentru
depunerea documentelor necesare privind includerea in program.
Sesiunea de depunere a documentelor va fi deschisa pana la
data de 30.04.2014, ora 17:00. Date
de contact: Telefon: 0251.470.549
/ 0786.256.556. E-mail: atde2011@yahoo.com.
C O N V O C A T O R. Administratorul Unic al S.C. COMAGROIND S.A., înregistratã la Registrul Comertului sub nr J 16/
211/1992, cod fiscal RO 2315390,
convoacã acþionarii societãþii
pentru desfãºurarea lucrãrilor
Adunarilor Generale ce vor avea
loc în data de 6.06.2014 la sediul
societãþii din Craiova, Calea Bucureºti nr. 51 B, cu urmãtoarea
ordine de zi. Pentru Adunarea
Generalã Ordinarã (care va începe la ora 10.30). 1. Aprobarea bilanþului contabil ºi a contului de
profit ºi pierdere pentru anul 2013.
2. Diverse. Pentru Adunarea Generalã Extraordinarã (care va începe la ora 11.30). 1. Aprobarea
vânzari de imobile, respectiv Spaþiu comercial situat în Piaþa Segarcea, localitatea Segarcea.
Aprobarea vânzari de bunuri mobile: - Autoturisme 2. Diverse. In
situaþia în care nu se va îndeplini

cvorumul necesar, ºedinþele Adunãrii Generale Ordinare ºi a Adunãrii Generale Extraordinare, se
vor þine la data de 7.06.2014 la aceleaºi ore ºi în acelaº loc. Acþionarii pot fi reprezentaþi de alþi acþionari conform prevederilor Legii
31/1990 republicatã ºi completatã, în baza unei procuri speciale.
C O N V O C A T O R. Administratorul Unic al S. C. LEGUMEFRUCTE S. A., înregistratã la Registrul Comertului sub nr J 16/92/
1991, cod fiscal RO 2314948, convoacã acþionarii societãþii pentru
desfãºurarea lucrãrilorAdunãrilor
Generale ce vor avea loc în data
de 6.06.2014 la sediul societãþii din
Craiova, Calea Bucuresti nr. 51 B,
cu urmãtoarea ordine de zi. Pentru Adunarea Generalã Ordinarã
(care va începe la ora 12.30). 3.
Aprobarea bilanþului contabil ºi a
contului de profit ºi pierdere pentru anul 2013. 4. Diverse. Pentru
Adunarea Generalã Extraordinarã (care va începe la ora 13.30). 3.
Aprobarea vânzãri de imobile, respectiv. - Spaþii comerciale ºi terenuri din Craiova, Complex BigCraioviþa, ºi Piaþa Craioviþa din cartierul Craioviþa Nouã. 4. Discutarea oportunitãþilor de divizare a
societãþii. 5. Diverse. În situaþia în
care nu se va îndeplini cvorumul
necesar, sedinþele Adunãrii Generale Ordinare ºi a Adunãrii Generale Extraordinare, se vor þine la
data de 6.06.2014 la aceleaºi ore
ºi în acelaº loc. Acþionarii pot fi
reprezentaþi de alþi acþionari conform prevederilor Legii 31/1990
republicatã ºi completatã, în baza
unei procuri speciale.
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Primãria Comunei Coþofenii din Dos,
judeþul Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie, vacantã INSPECTOR- grad profesional asistent, clasa I
din cadrul Compartimentului asistenþã socialã,
studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã, vechime minim 1 an în specialitate. Concursul
va avea loc în data de 15.05.2014 ora 10,00
proba scrisã ºi în data de 17.05.2014, ora 10,00,
proba de interviu. Termenul de depunere a dosarelor de concurs este de 20 zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Informaþii suplimentare se pot obþine la secretariatul instituþiei.
Vând apartament 2 camere
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. Telefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

ANIVERSÃRI

Cu ocazia zilei onomastice Adrian soþ, Georgiana,
Gabriel, Ana, Ovidiu ºi
Alesia ureazã soþiei, mamei ºi bunicuþei GETA
ENUCA multã sãnãtate,
bucurii ºi fericire.
La zi aniversarã, Doru
fiu Rodica fiicã, sorin
nepot ureazã domnului
GHEORGHE BUTUROAGÃ din Verbicioara
“La mulþi ani” viaþã lungã ºi multã sãnãtate.
Cu prilejul aniversãrii
zilei de naºtere prietenii Roºu, Theodor, Pãnescu Ion ºi Bazãverde
Constantin ureazã
domnului GHEORGHE
MIERTESCU multã sãnãtate, bucurii, viaþã
lungã ºi multe împliniri.
Cu prilejul aniversãrii zilei de naºtere mama Monica, bunicul Gheorghe
ureazã nepoatei ANAMARIA IRINA MIERTESCU “La Mulþi Ani”,
sãnãtate, bucurii, fericire ºi mult noroc în viaþã.

La zi onomasticã familia
Costel Bazãverde ureazã
domnului GHEORGHE
SOCOTEANU “La mulþi
ani“, bucurii, împliniri ºi
multã sãnãtate.

PRESTÃRI SERVICII

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere, bloc PATRIA, etaj. III. Telefon: 0761/387.316.
Vând 2 decomandate 4/4
Billa. Telefon: 0749/437.958;
0740/218.188.
Apartament 2 camere, zonã
centralã km 0 (sau închiriez).
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament Brazdã, 2
decomandate. Telefon:
0770/901.283.
Vând apartament 2 camere
Craioviþa Nouã. Telefon:
0351/401.251.
Vând apartament 2 camere, în fostã casã naþionalizatã, zonã centralã, gaze, curte, cumpãrat de la proprietar. Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Telefon:
VÂNZÃRI
0727/816.959.
GARSONIERE
Particular vând apartaVând garsonierã semideco- ment 2 camere decomanmandatã Valea Roºie. Tele- date Brazdã. Telefon:
0770/174.116.
fon: 0351/175.564.
MESERIAª pensionar execut zidãrii, tencuieli, glet, zugrãveli, faianþã, gresie. Pentru pensionari, mai redus.
„Hristos a înviat!” Telefon:
0752/233.192.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Coafez ºi tund la domiciliul
clientului. Telefon: 0785/
449.260.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut
reparaþii canapele, fotolii,
colþare. Calitate ºi seriozitate. Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

PROPRIETAR apartament
3 camere, Dezrobirii, 65mp,
modernizat, centralã termicã,
AC, 60.000 Euro negociabil.
Telefon: 0786/135.810.
Vând apartament 3 camere zona 1 Mai cu îmbunãtãþiri. 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 decomandate 2/4 Calea Bucureºti, bl,
A 13. Preþ 48.000 Euro. Telefon: 0351/423.550.
Vând (schimb) 3 camere
semidecomandate 43 mp,
etaj 1 cu apartament 2 camere decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro. Telefon: 0351/409.381.

CASE
VÂND casã P+1 cu teren
7.000mp, loc. Ciutura. Telefon: 0752/524.243.
Casã la roºu, proiect deosebit, posibil ºi sediu firmã, plus
800 mp teren, curent electric,
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, teren,
Craioviþa Nouã zonaTriaj, fãrã
acte, 1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400 mp,
2 ieºiri, strada Râului, nr.
162, vad comercial, cadastru. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Telefon:
0767/341.784.
Vând casã 4 camere la 20
km de Craiova, baie, mansardã nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 camere, încãlzire centralã, sau schimb cu
apartament minim 3 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon:
0788/452.733.Rogseriozitate.
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 Câmpia Islaz cu
teren 320 m. Telefon: 0351/
178.898.
Vând casã în Calafat, str. Jiului, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã bunã.
Telefon: 0251/414.112.;
0727/463.456.
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, deschidere 22 m, Telefon: 0784/
607.532.
Vând teren intravilan 4000
mp la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren 400 mp în Segarcea, intravilan, cu cadastru, strada Unirii, nr.
29F (în spatele liceului).
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând, închiriez teren, zona
CITROEN, MAZDA, Calea
Bucureºti, km 9, ideal showroom parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18 m,
sau 2000 m – 36 m. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 650 mp
Coºoveni. str. Scurtu Gheorghe. Telefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de casã,
Secui – Dolj. Telefon: 0768/
304.392.
Vând teren ZONÃ CENTRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Coºoveni. Telefon: 0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþime Centura de Nord, 15 E/
mp. Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). TeleTERENURI
Vând teren urgent str. Pãu- fon: 0351/170.504.
niþei – Lãpuº 2200 mp. Te- Vând 9 ha pãdure – Gorj.
lefon: 0751/675.783.
Telefon: 0745/753.524.
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ANUNÞ
În conformitate cu art.57 alin.1-5 ºi art.58 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcþii publice de execuþie vacante
de consilier, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Achiziþii Publice.
Condiþii specifice de ocupare:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul ºtiinþelor juridice – domeniul
drept pentru 1 post de consilier superior;
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã în domeniul ºtiintelor economice sau al
ºtiintelor inginereºti pentru 1 post de consilier superior;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice de execuþie minim-9 ani;
- cunostinþe operare pe calculator – nivel mediu.
De asemenea, candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean
Dolj din Calea Unirii, nr. 19, în data de 26.05.2014, ora 10,
proba scrisã ºi în data de 28.05.2014, proba de interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen
de 20 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea a-III-a, la sediul Consiliului Judeþean Dolj
din mun. Craiova, Calea Unirii, nr.19, camera 1.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în
mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 49 din H.G.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi
dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Actele solicitate candidatilor ºi bibliografia se afiºeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Judeþean Dolj www.cjdolj.ro.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Judeþean Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1
ºi la telefon: 0251 408 211.

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 situatã în Ocnele Mari, zona
ºtrand.Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil, facilitãþi ºosea asfaltatã, apã, posibilitate energie + alte avantaje. Telefon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govora, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vândteren1750mp,neparcelabil,str.Dobrogei,nr.40,Craiova. Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil. Telefon: 0723/364.681.

publicitate
AUTO
ROMÂNEªTI
Solenza - 2004, benzinã,
revizie 2015, stare excelentã 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 urgent MATIZ 2004,
RCA 2014; ITP 2015,
38.000 Km reali, 1500 Euro
sau varianta Rabla. Telefon.
0722/ 456.609; 0722/
714.578.
Vând TOYOTA RAV 4, diesel 2008, 9600 Euro negociabil. Telefon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna 2, an
2003, culoare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel, motor
1.9, 262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro negociabil. Telefon: 0753/948.440.

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat Palilula, stare foarte bunã. Telefon: 0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând 3 locuri de veci.Tele-

SPAÞII COMERCIALE fon: 0770/661.777.

Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Telefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU COMERCIAL Brazdã, 26500 Euro.
Telefon: 0763/690.698.

CUMPÃRÃRI

Cumpãr apartament 3 camere decomandat, etaj l-3.
Telefon: 0763/690.698.

SCHIMBURI

Schimb apartament central
în Timiºoara cu similar în
Craiova. Telefon: 0740/
887.095.
Schimb apartament 2 camere decomandate (50
mp), str. General Magheru, cu similar Brazdã sau
Corniþoiu. Telefon: 0251/
452.233.
Schimb garsonierã Calafat,
cu garsonierã Craiova. Telefon: 0251/231.143.
Schimb teren intravilan 4000
mp cu apartament 2 camere + diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

Vând motosapã nouã ROBI
– 206- LB Telefon; 0251/
414.112; 0727/ 463.456.
CÃÞEL Bichon, 7 luni, carnet. Telefon: 0770/183.681.
300 lei, negociabil.
Vând albine, familii puternice. 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. Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de spãlat, frigider inox, televizor mic ºi
mare, ºifonier stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând vin roºu 5 lei litru. Telefon: 0753/876.047.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând remorcã auto 240 kg
nefolositã cu prelatã, 60 elemente calorifer fontã, 5 baterii, 110 þigle beton. Telefon:
0251/458.192.
Vând ªabloane imoprimat
Steag UE ºi NATO toate
mãrimile plus ºabloane pentru BATISTE toate mãrimile
manuale. Telefon: 0723/
684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani cu
diagonala 30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de radio Selena, Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari, inox
veritabil - stazã perfectã. Telefon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon: 0251/
452.233.
Vând rãsad cãpºuni soiurile
Regina, Gorela ºi Sengana
din pepinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci, 9 lei
cu ghiveci. Telefon: 0733/
832.532.
Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ negociabil. Telefon: 0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând arzãtoare gaze sobã
D 600, bocanci 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 voiaj
cu douã ochiuri cu butelie.
Telefon: 0251/427.583.

Vând video player - 100 lei.
Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 - 80 lei, saltea Dormeo nouã, o persoanã, lustre 2-3 braþe 25 lei, fereastrã
cu toc.Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope de
iarnã (Michelin) pentru Renault Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci cimitirul Ungureni. Telefon. 0351/
437.906.
Vând colþar sufragerie modern mare bine întreþinut.
Preþ 600 lei negociabil. Telefon: 0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru dame,
confecþionate din pãr natural. Telefon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris marca OLIVETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr. 44,
piele naturalã, nefolosiþi, antiderapante, cãrucior copii
modern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute
dar nefinisate la cimitirul
Romaneºti, convenabil. Telefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 sertare, stare foarte bunã, asigur
garanþie 1 an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.

Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, albastru, roºu cu sau fãrã þepi.
Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pantofi negri, flex mare, calculator instruire copii nou, combinã stereo - nouã, frigider
320 litri, piei bovinã velurate, piese Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox nemþeºti
cucincifunduri,pentrugãtitetajat patru feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit!Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/682.917.
Vând cãmãºi naþionale, ceasuri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.
Vând un injector pentru instalaþie de încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant 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 butelie,
aparat foto, bicicletã, aparat
mãsurã, pãturã antistres.
Telefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009
Vând covoare pluºate, mochetã, haine din piele, maºinã de cusut, galerii sculptate, 9 ha pãdure - Gorj. Telefon: 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 Mercedes. Telefon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor color
Grundig micã defecþiune 50
lei, cuptor cu microunde geam
spart 40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe lemne ºi gaze, ºamotatã tip Coralex, stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de marmurã,
bitum, abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane. Preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, canapea, fotolii, bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.

Vând PICK-UP, marcã ruseascã ºi discuri Electrecord
de muzicã popularã ºi uºoarã. Telefon: 0765/789.181.
Vând canapea extensibilã
tapiþerie pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scule, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/kg, 2 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 MAªINÃ DE CUSUT “SINGER”. TELEFON: 0351/425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negociabil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei, de
fructe 12 lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de cusut casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon: 0251/531.294.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Unora le place
Nicolae Romanescu.
sã munceascã
decât sã piardã timpul Telefon: 0766/282.412.
ºi sã aºtepte
Domn serios 52 ani cu ser- Ieri, 22.04.2013, a încetat
speranþa unui „job”.
viciu caut doamnã serioasã din viaþã dragul nostru
pentru prietenie eventual tatã ºi bunic, cel care a
Sunã la telefon 0251/
cãsãtorie. Telefon: 0785/ fost GÎSCAN GRIGORE.
438.440 ºi vino în Calea 103.411; 0740/895.691. A plecat ºi a lãsat în urmã
durere ºi lacrimi. În veci
Bucureºti, strada Grigore
DIVERSE
te vom uita! ÎnmormânPleºoianu, sã închiriezi un Cumpãr ºi plantez pomi în nu
tarea are loc joi, la Cimitistand la cel mai bun preþ. curþi sau grãdini. Împãrþim rul Ungureni.
fructele. Telefon: 0766/
CONDOLEANÞE
Cu noi vei avea
304.708.
Caut o echipã de oameni Asociaþia Naþionalã a Capropriul „job”!
drelor în Rezervã din M.A.I.

pentru a amenaja o grãdiFiliala Dolj regretã decesul
nã. Telefon: 0727/884.205.
celui care a fost plt.aj.ºef.
MIREA ION ºi este alãturi
PIERDERI
Pierdut cãþel rasa Bichon, în de familia îndoliatã. Dumzona Stadionul Tineretului, nezeu sã-l odihneascã.
strada Buziaº, în vârstã de Familia Tomescu transmite
6 luni. Rãspunde la numele un ultim omagiu celui care
Frichi. Gãsitorului bunã re- a fost plt. adj. (r) MIREA ION
compensã. Telefon: 0743/ ºi este alãturi de familia îndoliatã. Dumnezeu sã-l
091.520; 0743/838.383.
odihneascã în pace!
DECESE
Colectivul de judecãtori al
Familia Cacaliceanu Curþii de Apel Craiova îºi
anunþã cu durere în su- exprimã profundul regret
flet trecerea în nefiinþã a pentru încetarea din viaþã,celui care a fost tatã, so- dupã o grea ºi îndelungacru ºi bunic, ION MIREA. tã suferinþã,a mamei doamÎnmormântarea va avea nei judecãtor Raicea Crisloc astãzi, 23 aprilie 2014, tina ºi este alãturi de famiora 12.00, în comuna lia îndoliatã în aceste moGhindeni.
mente de mare încercare.

Închiriez sau vând locaþie
pentru cultivarea cãpºunilor
din solarii suspendate. Telefon: 0762/278.639.
Garsonierã mobilatã et. 1/5,
Bucureºti – Vitan. Exclus
agenþie, 230 Euro / lunã seriozitate. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Închiriez teren pentru Staþie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. TeleCUMPÃRÃRI DIVERSE fon: 0722/943.220; 0755/
Cumpãr ªPALIERI de be- 139.772.
ton pentru vie (nefolosiþi).
MATRIMONIALE
Telefon: 0784/791.257
Doresc cunoºtinþã cu o fatã,
ÎNCHIRIERI vârsta 24 ani, pentru prietenie sau cãsãtorie. Telefon:
OFERTE
Închiriez apartament 2 ca- 0251/421.727.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor ºi sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/680.138.

mere, etaj 2, ultracentral,
pretabil firmã. Telefon: 0745/
698.425.
ÎNCHIRIEZ apartament 2
camere, semidecomandat,
Valea Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã bãiat condiþii bloc (centralã). Telefon:
0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu
centralã Craioviþa Nouã,
250 lei/lunã. Telefon: 0766/
328.569.
Închiriez apartament decomandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez birou + depozit stradal Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament 2 camere, mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi). Telefon:
0767/993.510.
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United l-a demis pe David Moyes
10 luni a rezistat David Moyes la cârma lui
Manchester United! Oficialii “diavolilor roºii”
au anunþat, în cursul zilei de ieri, cã l-au demis
pe antrenorul scoþian, din cauza rezultatelor
foarte slabe ale formaþiei de pe “Old Trafford”.
“Clubul îi mulþumeºte lui David Moyes pentru munca prestatã la echipã, pentru onestitate
ºi integritate”, s-a precizat pe site-ul oficial al
celor de la United.
În vârsta de 50 de ani, Moyes fusese instalat la recomandarea lui Sir Alex Ferguson, cel
care a plecat de pe “Old Trafford” în vara anului trecut, dupã 27 de ani cu 28 de trofee majore
câºtigate. Ultimul, titlul de campioanã în sezonul trecut, la 11 puncte de a doua clasatã.
Moyes, venit de la Everton, unde a stat 11
ani, mai avea contract cu Man. United pânã în
2019.
Înfrângerea din weekend, chiar contra lui
Everton (0-2), a fost picãtura care a umplut paharul.
În urma acestui rezultat, United (locul 7 în
campionat) nu mai are nici o ºansã sã prindã
locul patru, ultimul care asigurã prezenþa în

Champions League (este pentru prima datã începand din
sezonul 1995-1996 când United nu obþine calificarea în
Liga Campionilor), ºi este foarte aproape sã rateze ºi Europa
League. Iatã ºi rezultatele înregistrate de Utd, cu Moyes la
timonã, în competiþiile eliminatorii: semifinale în Cupa Ligii
(eliminatã de Sunderland), “32imi” de finalã în Cupa Angliei
(eliminatã de Swansea), sferturi de finalã în UCL (eliminatã
de Bayern).
Altfel, indiferent ce face
pânã la finalul acestui campionat, Manchester United
va avea cele mai puþine puncte de când existã formatul Premier League. Acum “diavolii”
au 57 de puncte, cu 4 meciuri înainte de tragerea cortinei.
Pânã la finalul stagiunii, echipa va fi pregatitã de Ryan Giggs, unul din secunzii lui

Moyes.
Conform presei din Marea Britanie, olandezul Louis van Gaal are ºanse mari sã fie numit
manager din vara acestui an (antrenorul a anunþat cã va pleca de la naþionala þãrii sale dupã
CM din Brazilia).

Ajax – cãlcatã în picioare de micuþa Zwolle, în finala Cupei Olandei
Ca ºi campioanã, în contextul în care
mai are nevoie doar de un punct în ultimele douã runde, Ajax Amsterdam a trãit o
ruºine fãrã margini în finala Cupei Olandei, cedând cu 1-5 în faþa modestei FC
Zwolle, într-un meci disputat duminicã seara, pe arena „Feijenoord” din Rotterdam.
„Lãncierii” au deschis scorul în minutul 3, prin fundaºul dreapta Ricardo van
Rhijn, ºi se pãrea cã vor avea o misune
facilã în a aduce în vitrina clubului a 19-a
Cupã din istorie. Nimic mai fals! Ocupanta poziþiei a 9-a în Eredivisie a rãspuns în
stil de mare echipã, intrând la cabine cu

un halucinant 4-1. Rayn Thomas ºi Guyon Fernandez au fost eroii lui Zwolle, fiecare reuºind câte o „dublã” în minutele 8
ºi 12, respectiv 22 ºi 34. Scorul final a fost
stabilit imediat dupã reluare (50), de celãlalt fundaº dreapta de pe teren, Bram van
Polen.
Prin acest succes, FC Zwolle, prezentã
în ultimul act al Cupei ºi în alte douã ocazii (1928, 1977), ºi-a trecut în palmares primul sãu trofeu major.
În aceastã ediþie de campionat, Ajax nu
pierduse în meciurile directe, 1-1 (d) ºi
2-1 (a).

FC Koln revine în elitã, dupã doi ani
În faþa a peste 49.000 de spectatori, FC
Koln a dispus, luni seara, de Bochum, cu 3-1
ºi a câºtigat matematic 2.Bundesliga, cu trei
runde pânã la încheierea campionatului.
Echipa de pe malul Rhinului va reveni astfel
în prima ligã germanã, dupã ce retrogradase la
finalul sezonului 2011-2012.
Golurile „þapilor”, triplii campioni ai
Germaniei în anii ’60-’70, au fost marcate de

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
13:30 – TENIS (F) – Turneu la Stuttgart, în Germania, ziua a 2-a / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Real Madrid – Bayern Munchen.
DIGI SPORT 2
12:00, 17:30 – TENIS (M) – Turneul BRD Nãstase-Þiriac Trophy, la Bucureºti: ziua a 3-a / 20:30 –
TENIS (F) – Turneul de la Stuttgart / 4:00, 6:15 –
FOTBAL – Cupa Libertadores: Atletico Nacional –
Atletico Mineiro, Santos Laguna – Lanus.
DIGI SPORT 3
14:00, 16:00, 18:00 – HANDBAL (F) – Cupa
României: „U” Jolidon Cluj – „U” Neptun Constanþa, CSM Bucureºti – ASC Corona Braºov, HCM
Roman – HC Dunãrea Brãila / 19:30 – FOTBAL –
Camp. Franþei: Paris SG – Evian TG.
DOLCE SPORT
19:00 – FOTBAL – Camp. Ucrainei: ªahtior –
Tavria / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Real
Madrid – Bayern Munchen / 5:00 – BASCHET
NBA.
DOLCE SPORT 2
15:30 – TENIS (M) – Turneu la Barcelona, în
Spania / 19:30 – FOTBAL – Camp. Franþei: Paris SG
– Evian TG.
EUROSPORT
12:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit: ziua a 5-a / 15:00 – CICLISM – „Sãgeata valonã”, în Belgia / 17:15, 21:00
– SNOOKER – CM, la Sheffield.
EUROSPORT 2
12:00, 16:30, 21.00 – SNOOKER – Campionatul Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit: ziua a 5-a.

Riise (50), Helmes (64) ºi Ujah (81), în timp ce
pentru vizitatori a punctat Latza (42).
Pe locul secund, ºi el promovabil direct, la
10 puncte de Koln, se aflã Greuther Furth
(54p), iar pe trei, loc de baraj cu echipa de pe
16 din Bundesliga, se poziþioneazã Paderborn
(53p). Urmeazã la rând, cu ºanse de a
completa podiumul, Kaiserslautern (50p),
Karlsruher (48) ºi St. Pauli (47p).

SERIA A – ETAPA A 34-A

BUNDESLIGA – ETAPA A 31-A

Sâmbãtã: Genoa – Cagliari 1-2 (De Maio 3
/ Sau 37, Ibarbo 82), Atalanta – Verona 1-2
(Denis 87 / Donati 53, Toni 72; La gazde,
Constantin Nica a jucat pânã în minutul
56), Parma – Inter 0-2 (Rolando 48, Guarin
89), Milan – Livorno 3-0 (Balotelli 43, Taarabt 51, Pazzini 83), Udinese – Napoli 1-1
(Fernandes 54 / Callejon 39), Catania – Sampdoria 2-1 (Leto 45, Bergessio 63 / Okaka
61), Chievo – Sassuolo 0-1 (Berardi 40; La
gazde, Adrian Stoian a jucat din minutul
74), Lazio – Torino 3-3 (Mauri 42, Candreva 61 pen., 90+4 / Kurtici 52, Tachtsidis
67, Immobile 89; La gazde, ªtefan Radu a
fost integralist), Juventus – Bologna 1-0
(Pogba 64), Fiorentina – Roma 0-1 (Nainggolan 26; Bogdan Lobonþ a fost rezervã la
capitolini).
1. Juventus
90
11. Atalanta
46
2. Roma
82
12. Sampdoria 41
3. Napoli
68
13. Udinese
39
4. Fiorentina
58
14. Genoa
39
5. Inter
56
15. Cagliari
36
6. Parma
51
16. Chievo
30
7. Milan
51
17. Sassuolo 28
8. Torino
49
18. Bologna
28
9. Lazio
49
19. Livorno
25
10. Verona
49
20. Catania
23

Joi: Frankfurt – Hannover 2-3 (Lanig 13, Meier
68 / Andreasen 2, Stindl 20, Ya Konan 29).
Sâmbãtã: Dortmund – Mainz 4-2 (Jojici 6,
Lewandowski 18, Piszczek 56, Reus 79 pen. /
Okazaki 14, 53), Werder – Hoffenheim 3-1
(Bargfrede 18, Garcia 78, Petersen 90+2 /
Volland 3), Freiburg – M’gladbach 4-2 (Mehmedi 51, 87, Sorg 71, Darida 72 / Hermann
10, Nordtveit 89), Augsburg – Hertha 0-0,
Braunschweig – Bayern 0-2 (Pizarro 75, Mandzukici 86), Hamburg – Wolfsburg 1-3 (Ilicevici 58 / Perisici 2, De Bruyne 42, Olici 49).
Duminicã: Nurnberg – Leverkusen 1-4 (Plattenhardt 26 / Spahici 16, 80, Boenisch 48,
Hilbert 87), Stuttgart – Schalke 3-1 (Harnik
23, 59, Cacau 54 / Szalai 69; La gazde, Alexandru Maxim a evoluat începând cu minutul 77).
1. Bayern
81
10. Hertha
38
2. Dortmund
64
11. Werder
36
3. Schalke
58
12. Frankfurt 35
4. Leverkusen 54
13. Freiburg
35
5. Wolfsburg
53
14. Hannover 35
6. M’gladbach 49
15. Stuttgart
31
7. Mainz
47
16. Hamburg 27
8. Augsburg
43
17. Nurnberg 26
9. Hoffenheim 40
18. Braunschw. 25

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 35-A
Sâmbãtã: Tottenham – Fulham 3-1 (Paulinho 35, Kane 48, Kaboul 62 / Sidwell 37; la
gazde, Vlad Chiricheº a fost rezervã), Aston V.
– Southampton 0-0, Cardiff – Stoke 1-1 (Whittingham 51 pen. / Arnautovici 45+3 pen.),
Newcastle – Swansea 1-2 (Ameobi 23 / Bony
45+2, 90+2 pen.), West Ham – Crystal P. 0-1
(Jedinak 59 pen.), Chelsea – Sunderland 1-2
(Eto’o 12 / Wickham 18, Borini 82 pen.).
Duminicã: Norwich – Liverpool 2-3 (Hooper 54, Snodgrass 77 / Sterling 4, 62, Suarez
11), Hull – Arsenal 0-3 (Ramsey 31, Podolski
45, 54), Everton – Man. United 2-0 (Baines
28 pen., Mirallas 43).
Luni: Man. City – West Brom 3-1 (Zabaleta
3, Aguero 10, Demichelis 36 / Dorrans 16; Costel Pantilimon a fost rezervã la învingãtori).
1. Liverpool
80
11. Crystal P. 43
2. Chelsea
75
12. West Ham 37
3. Man City* 74
13. Swansea
36
4. Arsenal
70
14. Hull*
36
5. Everton
69
15. Aston V.* 35
6. Tottenham 63
16. West B.* 33
7. Man. Utd* 57
17. Norwich
32
8. Southampton 49
18. Cardiff
30
9. Newcastle 46
19. Fulham
30
10. Stoke
44
20. Sunderland*29

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 34-A
Vineri: Atl. Madrid – Elche 2-0 (Miranda
72, D. Costa 90+1 pen; Titular la oaspeþi,
Cristian Sãpunaru a fost eliminat în minutul
90 pentru cumul de „galbene”, încasate dupã
ce a provocat de fiecare datã penalty-uri –
primul a fost ratat de Villa, în min. 50).
Sâmbãtã: Osasuna – Valencia 1-1 (Riera
19 / Jonas 82), Levante – Getafe 0-0 (La vizitatori, formaþie pregãtitã de Cosmin Contra,
Ciprian Marica a jucat pânã în minutul 70),
Sociedad – Espanyol 2-1 (Canales 31, Vela
90+1 / Cordoba 23; Gabriel Torje a fost rezervã la oaspeþi).
Duminicã: Almeria – Celta 2-4 (Rodri 40,
Diaz 88 / Nolito 19, 71, Charles 52, Orellana
76), Rayo – Betis 3-1 (Rochina 14, Paulao 27
aut., Larrivey 51 / Chica 79; Rãzvan Raþ a
lipsit din lotul gazdelor, fiind suspendat), Sevilla – Granada 4-0 (Mainz 14 aut., Gameiro
51, M’Bia 58, Vitolo 68), Barcelona – Bilbao
2-1 (Pedro 72, Messi 74 / Aduriz 50).
Luni: Malaga – Villarreal 2-0 (Santa Cruz
6, Darder 53).
Partida Valladolid – Real Madrid a fost amânatã, urmând a se disputa în 7 mai.
1. Atl. Madrid 85
11. Levante
41
2. Barcelona
81
12. Rayo
40
3. Real M.*
79
13. Celta
40
4. Bilbao
62
14. Granada
37
5. Sevilla
59
15. Osasuna
35
6. Sociedad
54
16. Elche
35
7. Villarreal
52
17. Valladolid* 32
8. Valencia
45
18. Getafe
32
9. Espanyol
41
19. Almeria
30
41
20. Betis
22
10. Malaga

LIGUE 1 – ETAPA A 34-A
Vineri: St’Etienne – Rennes 0-0.
Duminicã: Monaco – Nice 1-0 (Berbatov
5), Bastia – Ajaccio 2-1 (Raspentino 32, Squillaci 88 / Camara 4), Bordeaux – Guingamp 5-1
(C. Diabate 8, 20, 26, Jussie 48, Rolan 68 pen.
/ Diallo 29), Lorient – Montpellier 4-4 (Aliadiere 32 pen., Monnet-Paquet 87, Aboubakar
90+1, 90+3 / Cabella 26, 81, Niang 56, Deza
78), Reims – Sochaux 0-1 (Corchia 41), Valenciennes – Nantes 2-6 (Medjani 79, Bahebeck
83 / Audel 24, Bedoya 41, Gakpe 44, 54, Medjani 85 aut., Nicoliþã 89; În afara golului, Bãnel Nicoliþã, intrat pe teren în minutul 75, a
executat ºi lovitura liberã la autogolul gazdelor), Marseille – Lille 0-0.
Astãzi: Paris SG – Evian TG, Toulouse –
Lyon (ambele 19:30). Cele douã partide au fost
reprogramate pentru astãzi, deoarece PSG ºi
Lyon ºi-au disputat sâmbãtã Cupa Ligii Franþei, încheiatã cu scorul de 2-1 în favoarea parizienilor (Cavani 4, 33 pen. / Lacazette 56)
1. Paris SG*
79
11. Nantes
43
2. Monaco
72
12. Lorient
42
3. Lille
64
13. Rennes
39
4. St. Etienne 57
14. Montpellier 39
5. Lyon*
54
15. Nice
39
6. Marseille
52
16. Evian TG* 38
7. Bordeaux
48
17. Guingamp 35
8. Reims
45
18. Sochaux
33
9. Toulouse* 44
19. Valencien. 29
10. Bastia
44
20. Ajaccio
20
* - un joc mai puþin.

C

16 / cuvântul libertăţii

sport

M

Y

K

miercuri, 23 aprilie 2014
Pagină realizată de COSMIN STAICU

„Clasicul” Champions League
Semifinalele Champions League, prima manşă

Real Madrid – Bayern Munchen

Real Madrid - Bayern Munchen
a devenit un „Clasico” pentru
Champions League, după ce echipele se vor întâlni pentru a 15-a
oară în cea mai importantă competiţie intercluburi. În precedentele dispute, Real Madrid s-a impus
de cinci ori, Bayern, de opt ori, un
singur egal fiind consemnat. Majoritatea ciocnirilor dintre cei doi
coloşi ai fotbalului au avut loc chiar
în penultima fază, nefiind vreo finală Real – Bayern până ac um.
Acum doi ani, tot în semifinale,
Bayern se califica după lovituri de
departajare şi juca finala cu Chelsea, echipă aflată şi acum în cursa
pentru trofeu. Realul nu a mai pierdut în CL de 17 meciuri, însă ultimul eşec a fost în 2011 tocmai în
faţa lui Guardiola, care antrena
Barcelona. De altfel, Pep are un
record de 9 victorii, 4 egaluri şi
doar două eşecuri contra echipei
„merengue”, fiind imbatabil pe
„Santiago Bernabeu”. „Nu contează că sunt neînvins pe terenul Realului, atunci antrenam altă echipă, era alt context, alte vremuri.
Real este cel mai dificil adversar

pe care-l puteam întâlni şi trebuie
să facem un joc foarte bun pentru
a ne c alifica. Ramos, Modric şi
Xabi Alonso fac ambele faze şi se
demarcă în permanenţă, conutând
mingea, în timp ce în faţă Ronaldo, Bale, Benzema şi Di Maria sunt
letali dacă au spaţii la dispoziţie” a
prefaţat Guardiola pentru „As”
confruntarea de azi.

Ronaldo are şanse mari
să revină
Dar nu neapărat palmaresul negativ contra antrenorului spaniol
sau stilul tiki-taka al „Bayernlonei”
sunt marile probleme ale gazdelor,
ci recuperarea lui Cristiano Ronaldo. „Balonul de Aur” este absent
de 4 meciuri, inclusiv la finala Cupei Regelui, din cauza accidentării
la genunchi din turul sfertului cu
Dortmund. Portughezul a anunţat
pe Twitter că va reveni pe teren în
seara aceasta, iar Carlo Ancelotti
este optimist că-şi va folosi golgheterul, chiar dacă o decizie va
depinde de un ultim test fizic.
„Suntem încrezători că Ronaldo va

Continuă
„Biletiada CSU”

Play-off, Liga a II-a, seria a II-a
Universitatea Craiova – FC Olt
Gloria Bistriţa – CSM Rm. Vâlcea
ASA Tg. Mureş – Metalul Reşiţa

4-1
1-1
2-0

Clasament play-off
1. Universitatea
11
2. ASA Tg. Mureş 11
3. Gloria Bistriţa 11
4. Metalul Reşiţa 11
5. CSM Rm. Vâlcea11
6. FC Olt Slatina 11

6
5
4
4
3
2

2
3
5
1
4
3

3
3
2
6
4
6

17-11
12-8
12-10
10-13
10-12
6-13

20
18
17
13
13
9

Etapa viitoare, 26 aprilie: Universitatea Craiova – Gloria Bistriţa, FC Olt – Metalul Reşiţa, CSM Rm. Vâlcea – ASA Tg. Mureş.
Liga a III-a
Podari a câştigat derby-ul Doljului
Cel de-al treilea derby al Doljului
din acest sezon al Ligii a III-a a fost
adjudecat de CS Podari, chiar în deplasare, la Işalniţa, contra celor de la
ACS Municipal Craiova, scor 3-1. Au
marcat pentru învingători Crângoiu
(19), Preda (65) şi Bălmău (90), gazdele punctând prin Năstase (89). Antrenorul Alin Gavrilă i-a folosit pe: Vişanu – Istudor (51 Al. Badea), Gheorghiţă, M. Chiriţă, Flori – Năstăse, Ţucă
(80 Varia), Mirescu (63 Mitroi), Ştoiu
– M. Tudor (67 C. Scarlat), L. Scarlat.
Pentru Podari, Bogdan Vrijitoarea a
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Stadion: „Santiago Bernabeu”, ora 21.45 (Digisport 1, Dolcesport 1)
Real: Casillas – Dani Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Fabio Coentrao – Xabi Alonso,
Modric, Di Maria – Bale, Benzema, Ronaldo. Antrenor: Carlo Ancelotti.
Bayern: Neuer – Rafinha, Javi Martinez, Boateng, Alaba – Lahm, Schweinsteiger, Kroos
– Robben, Muller, Ribery. Antrenor: Josep Guardiola.
Arbitru: Howard Webb (Anglia).
Bayern este favorită în
faţa Realului atât prin prisLIGA I
ma jocului, dar şi a statisticii, având 8 succese directe, iar Pep Guardiola
Etapa a XXVIII-a
fiind neînvins pe „SantiaGaz Metan – Oţelul
0-2
go Bernabeu” ca antrenor
A marcat: Cooper 36, 68.
juca, însă dacă va exista un risc,
FC Vaslui – Corona
8-1
nu-l voi folosi”. Dacă Ronaldo nu
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folosit ech ipa: Turiean u – Orban,
Murgan, Dreşcă, Ciocioană – Al. Stoica, Jianu (90 Ed. Dina) – Crângoiu,
Preda, Răduţ (88 Bălmău) – Buciuman
(80 A. Ignat). Partida a fost arbitrată
de Constantin Stamatoiu din Moldova Nouă, Răzvan Nistoran din Reşiţa
şi Andrei Căluşeru din Salcia, observatori fiind Marcel Paraschiv din Bucureşti şi Mihail Ghiberdel din Piteşti.
Clasamentul play-out-ului: 1. Dinamo
II 20p, 2. CS Tunari 18p, 3. CS Podari
15p, 4. ACSM Craiova 15p, 5. Chiajna
II 13p, 6. Domneşti 13p.

Promoţia de tichete gratuite pentru craioveni continuă şi la meciurile din play-off ale Universităţii
Craiova. Pentru cel de sâmbătă, cu
Gloria Bistriţa, programat la ora 16,
tichetele se pot comanda online pe
site-ul oficial până astăzi la ora 15,
urmând ca ele să fie livrate ulterior
acasă, fără costuri. Biletele gratuite s unt pentru tribuna a doua şi
peluza nord.

Liga a IV-a Dolj,
etapa a 29-a
Şcoala GP – Victoria Celaru 44, CSU II Craiova – Unirea Leamna 3-1, CSO Filiaşi – Vânătorul
Desa 13-0, Danubius Bechet – Prometeu Craiova 1-5, Dunărea Calafat – Viitorul Cârcea 5-1, CS Işalniţa – Amaradia Melineşti 0-0, Recolta Ostroveni – Progresul Segarcea 2-0. Clasament: 1. CSO Filiaşi
65p, 2. Calafat 62p, 3. Bistreţ 58p,
4. Prometeu 51p, 5. Segarcea 49p,
6. Ostroveni 46p, 7. Cârcea 42p,
8. Bechet 38p, 9. CSU II 32p, 10.
Melineşti 30p, 11. Işalniţa 28p, 12.
Şcoala GP 23p, 13. Celaru 23p, 14.
Desa 23p, 15. Leamna 3p.
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CSJ ŞTIINŢA U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universitatea Craiova face selecţie la toate grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt permanente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi găsiţi la stadionul Tineretului, între orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan
(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu
(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose
(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profes or Nicolae Zamfir –
tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –
tel. 0743 16 76 34

