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Primul

cotidian al

Olteniei

administraţie
pag. 3 Proiect cultural de rezonanţă internaţională, în

care, pe lângă spectacolele care alcătuiesc funda-
mentul programului, sunt găzduite nenumărate alte
evenimente, de aceeaşi ridicată valoare, Festivalul
„Shakespeare” continuă la Craiova, săptămâna fi-
ind deschisă… în spirit englezesc. După „Comedia
erorilor”, prezentată aseară, compania britanică
„Propeller” revine pe scena craioveană cu specta-
colul „Visul unei nopţi de vară”, în regia aceluiaşi lui
Edward Hall. Reprezentaţia de la ora 20.00 va fi

urmată, la ora 22.30, de decernarea Premiului In-
ternaţional „Shakespeare”, ediţia a IV-a, profesoru-
lui emerit Stanley Wells. Eminent director al Trus-
tului „Casa lui Shakespeare” de la Stratford-upon-
Avon, sediul shakespeareologiei mondiale, Stanley
Wells este editor general al Ediţiei Oxford a Opere-
lor Complete ale lui William Shakespeare, considerat
unul dintre cei mai străluciţi shakespeareologi ai
lumii din toate timpurile, oaspete al Craiovei şi la
ediţiile precedente ale festivalului.
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Parþial
noros

Preºedintele PSD, premierul Vic-
tor Ponta, a declarat, sâmbãtã, cã
va candida pentru preºedinþie în ca-
zul în care colegii sãi din Alianþa elec-
toralã PSD-UNPR-PC vor conside-
ra cã el este cel mai potrivit, însã a
adãugat cã aceastã decizie va fi luatã
dupã alegerile europarlamentare din
25 mai. De asemenea, Ponta a ex-
plicat cã, prin discursul sãu din tim-
pul evenimentului de lansare a can-
didaþilor Alianþei electorale PSD-
UNPR-PC pentru Parlamentul Eu-
ropean, nu ºi-a anunþat oficial can-
didatura la prezidenþiale, aºa cum
s-a dedus, ci doar a prezentat moti-
vele pentru care nu a considerat cã
preºedintele Traian Bãsescu este un
„adevãrat preºedinte al României”.
„Nu aþi înþeles bine (nu a fost vor-
ba de o lansare a candidaturii sale la
alegerile prezidenþiale — n.r.). Eu
cred cã au înþeles foarte bine cole-
gii mei cã am spus încã o datã de
ce, în 2004 ºi în 2009, am crezut
cã Traian Bãsescu nu este bun ca
preºedinte. Am spus cã de data asta,
în 2014, sigur o sã câºtigãm dacã
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Bãsescu: Pentru
anul acesta vãd
o creºtere a
economiei între 4
ºi 5 procente

Preºedintele Traian
Bãsescu a declarat, ieri, la
o dezbatere a Fundaþiei
Miºcarea Popularã, cã
politica Guvernului de a
introduce 35 de taxe noi
este greºitã, el precizând cã
este, cu toate acestea,
optimist în privinþa creºterii
economice în 2014. „Solu-
þia gãsitã de Guvern a fost
creºterea taxelor. (.. .) Ideea
cã o economie care a trecut
prin crizã, cu eforturi
formidabile ºi cu costuri
politice formidabile, pri-
meºte, imediat ce se reechi-
libreazã, un set de 35 de
taxe noi este greºitã, este ca
ºi cum ai trage frâna eco-
nomiei. În opinia mea,
toate semnele aratã cã
economia luptã împotriva
acestei politici a Guvernu-
lui ºi a FMI”, a afirmat
ºeful statului. Preºedintele
ºi-a exprimat, totuºi, încre-
derea în creºterea economi-
cã, subliniind cã „optimis-
mul meu este mult mai mare
ca al economiºtilor. Cred cã
vom avea anul acesta o
creºtere economicã care
începe cu patru, virgulã, de
la unu la nouã, dacã agri-
cultura va rãmâne pe o
producþie rezonabilã”. Cetãþenii Republicii Moldova titu-

lari de paºapoarte biometrice pot in-
tra în România ºi rãmâne pe terito-
riul þãrii, începând de astãzi, fãrã a
avea obligaþia de a deþine vizã, pen-
tru ºederi a cãror duratã totalã nu
depãºeºte 90 de zile, în cursul ori-
cãrei perioade de 180 de zile, infor-
meazã Inspectoratul General al Poli-
þiei de Frontierã (IGPF). Aceastã
mãsurã intrã în vigoare ca urmare a
prevederilor Regulamentului (UE)
nr.259/2014 al Parlamentului Euro-
pean ºi al Consiliului din 3.04.2014
de modificare a Regulamentului (CE)
nr.539/2001 al Consiliului de stabili-
re a listelor þãrilor terþe ai cãror re-
sortisanþi trebuie sã deþinã vizã pen-
tru trecerea frontierelor externe ºi a
listei þãrilor terþe ai cãror resortisanþi

Cetãþenii moldoveni cu paºapoarte biometrice pot
cãlãtori în România fãrã vizã, de astãzi

Preºedintele Parlamentului European (PE),
Martin Schulz, a declarat, sâmbãtã, dupã lan-
sarea eurocandidaþilor Alianþei electorale PSD-
UNPR-PC, cã a fost surprins de observaþiile
preºedintelui Traian Bãsescu la adresa sa, men-
þionând cã ºeful statului nu i-a citit cu atenþie
declaraþiile ºi cã îl va întreba personal la ce
anume s-a referit. „Am fost surprins de ob-
servaþiile preºedintelui Traian Bãsescu. L-am
respectat întotdeauna din punct de vedere in-
stituþional, ca preºedinte al României.(...) În
ultima întâlnire pe care am avut-o cu preºe-
dintele Bãsescu am discutat despre Schengen,
am susþinut accesul României în spaþiul Schen-
gen, astfel cã am fost un pic surprins de ceea

Schulz: Am fost surprins de observaþiile lui Bãsescu,
o sã îl întreb personal ce a vrut sã spunã

sunt exoneraþi de aceasta obligaþie,
Republica Moldova fiind introdusã
în partea 1 din Anexa II a Regula-
mentului 539/2001, precizeazã IGPF
într-un comunicat remis ieri. Una
dintre condiþiile pe care trebuie sã le
îndeaplineascã cetãþenii moldoveni
pentru a beneficia de prevederile
enunþate este aceea de a prezenta do-
cumente care justificã scopul ºi con-
diþiile ºederii lor ºi care fac dovada
existenþei unor mijloace corespun-
zãtoare atât pentru întreþinere pe pe-
rioada ºederii, cât ºi pentru intoar-
cerea în þara de origine sau pentru
tranzitul cãtre alt stat, în care existã
siguranþa cã li se va permite intra-
rea. Alte douã condiþii sunt acelea ca
ei sã nu fie incluºi în categoria strãi-
nilor împotriva cãrora s-a instituit

mãsura interzicerii intrãrii în Româ-
nia sau care au fost declaraþi inde-
zirabili ºi sã nu fi încãlcat anterior,
în mod nejustificat, scopul declarat
la obþinerea vizei sau, dupã caz, la
intrarea pe teritoriul României ori nu
au încercat sã treacã frontiera cu
documente false.
IGPF mai precizea-
zã cã, tot potrivit le-
gislaþiei în vigoare,
cetãþenii moldoveni
trebuie sã nu aibã in-
troduse, pe numele
lor, alerte în Sistemul
Informatic Schen-
gen în scopul refu-
zãrii intrãrii ºi sã nu
prezinte un pericol
pentru apãrarea ºi si-

guranþa naþionalã, ordinea, sãnãta-
tea ori morala publicã. Informaþii pri-
vind regimul cãlãtoriilor cetãþenilor
Republicii Moldova în þara noastrã
sunt disponibile ºi pe pagina de in-
ternet a Poliþiei de Frontierã Româ-
ne (www.politiadefrontiera.ro).

ce a spus despre mine. O sã îl întreb personal
la ce anume s-a referit, nu am înþeles”, a de-
clarat Schulz. Preºedintele PE a explicat la ce
s-a referit când a vorbit despre anexarea Cri-
meii, arãtând cã „este o încãlcare teribilã a le-
gilor internaþionale, iar Rusia este obligatã sã
respecte regulile internaþionale”. „De aceea,
sancþiunile sunt justificate. Am declarat cã tre-
buie sã cãutãm soluþii diplomatice, în ultimã
instanþã. Putem discuta. Dacã este o nouã
ameninþare, la adresa Moldovei, de exemplu,
trebuie sã mãrim aceste sancþiuni. ªi am spus
cã trebuie sã informãm cetãþenii noºtri cã
sancþiunile la adresa Federaþiei Ruse ne afec-
teazã ºi pe noi. Acest lucru am spus, ºi sunt

surprins de afirmaþiile preºedintelui Traian
Bãsescu, cred cã nu a citit cu atenþie”, a subli-
niat Martin Schulz. Preºedintele Traian Bãses-
cu a declarat, vineri, cã ar fi important de dez-
bãtut în eurocampanie motivele pentru care
sã fie condusã Comisia Europeanã, de acum
înainte, de popularul Jean Claude Junker sau
de socialistul Martin Schultz, „mai ales dacã
privim lucrurile prin prisma ultimelor declara-
þii ºi acþiuni ale socialiºtilor”. „Pentru domnul
Schulz anexarea Crimeei era un fapt împlinit
ºi asta e, ºi trebuie sã fim liniºtiþi. Probabil o
asemenea abordare ar avea ºi dacã se întâm-
plã ºi alte evoluþii negative, în defavoarea Ro-
mâniei”, a spus Bãsescu.

avem un candidat total diferit ºi un
candidat care sã nu fie preºedintele
PSD sau preºedintele PNL sau pre-
ºedintele PDL, ci preºedintele Ro-
mâniei. Am mai spus cã decizia o
vom lua împreunã ºi cã, indiferent
de poziþia care îmi revine în aceastã
echipã, eu voi spune: «Da». Dacã
vom fi toþi de acord cã asta e cea
mai bunã soluþie, da (voi candida la
prezidenþiale — n.r.). O sã luãm
aceastã decizie împreunã, dupã 25

mai”, a precizat premierul, sublini-
ind cã nu este vorba de o decizie
personalã. „Am devenit prim-minis-
tru în baza unei decizii pe care au
exprimat-o patru partide care repre-
zentau foarte mult din electorat. Nu
este o decizie personalã. Când te duci
într-o funcþie atât de importantã —
«Vreau eu sã fiu prim-ministru sau
vreau eu sã fiu preºedinte». ªi ce
dacã? Trebuie sã îºi doreascã ºi oa-
menii lucrul ãsta. Obiectivul nostru

este ca în noiembrie sã nu avem doar
schimbarea persoanei fizice Traian
Bãsescu, pentru cã asta oricum se
va întâmpla, dar ºi schimbarea unui
mod ºi a unui model de preºedinte ºi
cred cã asta vom ºi reuºi”, a spus
Ponta. Întrebat dacã îºi doreºte sã
candideze la alegerile din noiembrie,
acesta a rãspuns cã „eu îmi doresc
sã îmi fac cât mai bine funcþia de
prim-ministru, aºa cum am dorit sã
îmi îndeplinesc cât mai bine funcþia
de procuror atât timp cât am fost
procuror, ministru, deputat”.

Lansarea candidaþilor Alianþei elec-
torale PSD-UNPR-PC la europarla-
mentare a avut loc sâmbãtã, la
Romexpo, sub sloganul „Mândri cã
suntem români” ºi „România puter-
nicã în Europa”, în prezenþa liderilor
celor trei formaþiuni - Victor Ponta,
Gabriel Oprea ºi Daniel Constantin
(n.r. – reconfirmat ca preºedinte al
PC tot sâmbãtã, de Congresul for-
maþiunii) - ºi a preºedinþilor Parla-
mentului European, Martin Schulz,
respective al Partidului Socialiºtilor
Europeni, Serghei Staniºev.
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A fost o vreme când în spaţiul
public c raiovean răzbătea,  fără
nici un demers mediatic spec ial,
numele unor personalităţi de an-
vergură din zona academică, unde
sălăşluia preponderent ceea ce
numeam intelectualitatea craiovea-
nă, elitele acesteia. Chiar stând în
banc a ei, statornică în politica
neutralităţii, sau bănuită de o di-
fuză stare de cooperare, intelec-
tualitatea craioveană,  branşată
Universităţii, nu se sus trăgea os-
tentativ, prin absenteism civic, de
la viaţa Cetăţii. Însăşi studenţimea
craioveană pomenea c u evlavie
sau obidă numele somităţilor aca-
demice ale momentului. Percep-

MIRCEA CANŢĂR

O stingheritoare prestaţie publică
ţia asta a durat până nu demult,
estompându-se parcă dintr-odată.
Moralmente, absenţa din spaţiul
public a universitarilor  craioveni
e cât se poate de discutabilă. Dacă
îmbrăţişăm o aserţiune a istoricu-
lui Lucian Boia, din una din cărţi-
le sale, c ă numai cine n-a vrut în
anii din urmă n-a devenit univer-
sitar, explicaţia e numai parţială.
Şi deci insuficient de convingă-
toare. Notorietatea se dobândeşte
prin trudă, şi parcă suntem în de-
fic it. Dacă acceptăm poza unei
verticalităţi inflexibile,  a purităţii
morale, potrivit căreia lumea bună
nu se amestecă voit cu mulţimea,
alegând eticismul intransigent, pe

motivul unei lucidităţi contextua-
le, iarăşi nu suntem siguri. Să ac-
ceptăm totuşi că intelec tualii ade-
văraţi nu pot fi decât plictisiţi de
protocolul vieţii public e, de ipo-
criziile şi ambiguităţile discursu-
lui politic . Absenţa universitar ilor
craioveni, cu câteva notabile ex-
cepţii – Bianca Predescu, Mihai
Fifor – din scena politică doljea-
nă, are ca rezultat şi „nespirituali-
zarea” acesteia. Pe drumul de la
bibliotecă spre administraţia pu-
blică loc ală sau judeţeană,  intelec-
tualul îşi pierde inocenţa, infectat
de microbul c ontingenţelor, pasi-
unea luptei politice, dar dobândeş-
te utilitatea sa în metabolismul

spiritual şi, poate, recunoş tinţa
publică. Să f im mai c oncreţi.  De-
mersul actual, de vizibilă angaja-
re privind dobândirea statutului de
Capitală Culturală Europeană, la
care jinduieş te munic ipiul Craio-
va, lasă indiferent aşa-zisul me-
diu academic, care nu preferă uti-
litatea clamată în slujba comuni-
tăţii. Sunt reflexele vieţii intelec-
tuale grav deteriorate? Sunt elite-
le Craiovei sastisite de asemenea
încercări, încât coborârea în ago-
ra e nedemnă? Greu de dat un răs-
puns . Dar, indiferent spre c e ne
îndreaptă o c onjunctura sau alta,
nu putem vorbi de intelectuali ve-
ritabili decât dacă percepem „di-

ferenţa specifică”. Retorica sub-
vers iunii subtile din zecile şi zeci-
le de catedre ale facultăţilor Uni-
vers ităţii din Craiova nu justif ică,
în sufic ientă măsură, inhibarea,
să-i zicem aşa. Tărâmul faptei re-
fuză orice schematism, orice re-
ţetă, fiindcă toc mai presupusa
calificare a dascălilor universitari
ar îngădui un aport şi o împlinire
de ţinut minte. Comuniştii au în-
cercat, militând în acest sens, o
omogenizare,  nu doar socială. N-
au izbutit-o, din varii motive. Ar
fi greu de înţeles ca dezideratul
lor să beneficieze de un teren fer-
til în zilele noastre, într-o indife-
renţă generală.

Alesul local, care este şi un
reputat avocat, a cerut ca autori-
tăţile locale să susţină soluţia
avansată de Baroul Dolj cu privire
la eliminarea dispoziţiilor articolu-
lui 200 din noul Cod de procedură
civilă. „Consiliul Local Municipal
trebuie să susţină punctul de

Consilierul municipal Bianca Predescu:

„CLM Craiova trebuie să
susţină punctul de vedere al
avocaţilor din Baroul Dolj”
Consilierul local Bianca Predescu a solicitat, în plenul de săptămâna

trecută, sprijinul primarului Lia Olguţa Vasilescu şi a Consiliului Local
Municipal în ceea de priveşte taxa de timbru

Nu rataţi...
vernisajul!

Nu cred că există un tablou mai seducător privirii, în aceste zile, decât lanul de
rapiţă. Priveliştea remontantă e realmente incredibilă. La ora când de la o margi-
ne la alta câmpul e verde crud, în plină explozie a vegetaţiei, lanurile de rapiţă
vrăjesc de-a dreptul, prin galbenul lor cald, solar şi frapant. Iar a privi, a străbate
şi a ţine minte un lan de rapiţă înflorită, flancat de întinderea nesfârşită a câmpu-
lui verde, conferă sentimentul că primăvara nu e a unei singure culori. Va mai
trece nu multă vreme şi vor apărea în lanurile de grâu macii însângeraţi. Dar până
atunci, regina câmpului, ca mesageră a soarelui, e rapiţa, o plantă tehnică, aducă-
toare de frumoase avantaje, care anunţă apropiata schimbare a anotimpurilor. Pe
marginea lanurilor de rapiţă înflorită, în aşteptarea soarelui, stupii de albină cu-
nosc forfota specifică, pândind parcă fiecare rază a acestuia. (M.C.)

vedere al profesioniştilor şi al
avocaţilor din Baroul Dolj care
este în sprijinul cetăţenilor. La
nivel naţional această situaţie, s-au
făcut două propuneri: una care
vine din partea avocaţilor din
Baroul Dolj de a fi eliminate
dispoziţiile articolului 200 din noul

Cod de procedură civilă cu
procedura de regularizare. Iar alta
din partea altor barouri, din păcate
susţinută şi de conducerea
centrală – sau în parte susţinută
pentru că până acum nu s-a
exprimat un punct de vedere
explicit - ca reglementarea să
existe, dar să fie instituit un fond
de ajutor public judiciar pentru
redactarea cererilor adresate
instanţei”.
Ajutorul judiciar, plătit de la
bugetul local

Ajutorul public judiciar ar

urma să fie suportat din bugetele
locale, reprezentanţii Baroul  Dolj
fiind împotriva acestei propuneri.
Cons ilierul Bianca Predescu a
explicat că bugetul Craiovei nu
poate să se constituie ca sursă
pentru craiovenii care ar dori să
se adreseze instanţei, f iind şi aşa
destul de s trâmtorat. „Bugetul
Craiovei nu are bani suficienţi
pentru Sănătate, pentru Educa-
ţie,  pentru cu totul alte probleme
care sunt de maximă necesitate
şi de interes general. Cu atât mai
mult nu îşi poate permite să
suporte un astfel de ajutor

public judiciar, nereglementat
până în prezent, pentru cei care
vor să introducă cereri de
chemare în justiţie aşa cum
prevede noul Cod.  În opinia
avoc atului Bianca Predescu,
noul Cod de procedură privată
vine cu o procedură foarte
complicată, care duce, prac tic,
la descurajarea din start a
multor persoane care ar dori să
se adrese instanţei de judec ată.
„De aici şi atitudinea oamenilor
de a nu se mai adresa justiţiei”,
a precizat Bianca Predescu.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Au fãcut jumãtate de million de
euro,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova l-au trimis
în judecatã pe ofiþerul Andy Va-
lentin Alexe, de 33 de ani, de la
PMS Craiova, sub acuzaþia de
constituire a unui grup infracþi-
onal organizat (art. 367 NCP).
Dosarul s-a înregistrat la Tribu-
nalul Dolj, instanþã care pe 16
aprilie a decis înlocuirea arestã-
rii preventive a lui Alexe cu mã-
sura arestului la domiciliu, ast-
fel cã inculpatul a fost eliberat.
La termenul de vineri, 25 aprilie
a.c., judecãtorii au amânat cau-
za pentru 30 aprilie a.c.

La acest sfârºit de sãptãmânã,
poliþiºti din cadrul Serviciului Ru-
tier - Biroul Drumuri Naþionale ºi
Europene, împreunã cu poliþiºti ai
Biroului Rutier Craiova ºi forma-
þiunilor rutiere de la poliþiile mu-
nicipale ºi orãºeneºti din judeþ, au
organizat o acþiune în trafic pen-
tru prevenirea ºi combaterea ac-
cidentelor de circulaþie cauzate de
viteza excesivã ºi de depãºirile ne-
regulamentare. Pe parcursul
acestor activitãþi, poliþiºtii rutieri
au constatat 214 abateri de natu-
rã contravenþionalã pentru sanc-
þionarea cãrora au fost aplicate
amenzi în valoare totalã de 32.525

Conform reprezentanþi lor
Biroului Rutier Craiova, vineri
dupã-amiazã, Ovidiu Ghealdâr,
de 43 de ani, din Craiova, în
timp ce efectua manevra de
mers înapoi cu autoturismul
Volkswagen Golf, proprietate

Ofiþerul ºpãgar Alexe, de la PMSOfiþerul ºpãgar Alexe, de la PMSOfiþerul ºpãgar Alexe, de la PMSOfiþerul ºpãgar Alexe, de la PMSOfiþerul ºpãgar Alexe, de la PMS
Craiova, arestat la domiciliuCraiova, arestat la domiciliuCraiova, arestat la domiciliuCraiova, arestat la domiciliuCraiova, arestat la domiciliu

Ofiþerul de la Penitenciarul de
Maximã Siguranþã (PMS) Craiova
Andy Valentin Alexe, prins în octom-
brie 2013 cu o ºpagã de 750 de euro,
a fost trimis în judecatã de procu-
rorii DIICOT Serviciul Teritorial Cra-
iova pentru constituirea unui grup

infracþional organizat. Dosarul a
fost înregistrat la Tribunalul Dolj,
instanþã care a decis, în urmã cu o
sãptãmânã, sã-i schimbe arestul
preventiv inculpatului cu arest la
domiciliu. Vineri, magistraþii au amâ-
nat judecarea cauzei.

Razie de amploare
a poliþiºtilor de la Rutierã

În cadrul activitãþilor desfãºurate de poli-
þiºtii de la Rutierã la acest sfârºit de sãptã-
mânã pe drumurile din judeþ, dar ºi în Craio-
va, oamenii legii au aplicat amenzi de peste
30.000 lei, au reþinut opt permise de condu-
cere, cele mai multe sancþiuni, 93 la numãr,
fiind aplicate pentru vitezã excesivã.

Octogenar accidentat grav pe Calea „Bucureºti”

Ofiþerul de penitenciar Andi Va-
lentin Alexe, de 33 de ani, a ajuns
dupã gratii pe 24 octombrie 2013,
în urma unei acþiuni a ofiþerilor
Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj, procurorilor DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova ºi cu spri-
jinul SRI Dolj. Pe 16 octombrie
2013, la sediul Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj s-a prezentat o
femeie care a depus un denunþ, se-
sizând faptul cã inspectorul prin-
cipal Alexe i-a cerut suma de 600
de euro pentru a interveni la comi-
sia din cadrul PMS Craiova pen-
tru schimbarea regimului de deten-

þie fratelui sãu ºi
încã 150 de euro
pentru introducerea
unui telefon mobil
în celula acestuia.
Au fost puse la
punct toate detalii-
le, iar miercuri, 23
octombrie, sub co-
ordonarea procuro-
rului de caz, s-a organizat prinde-
rea în flagrant a ofiþerului. Acesta
s-a întâlnit într-un local din Craio-
va cu femeia, aºa cum stabiliserã
anterior, aceasta i-a înmânat 750
de euro ºi telefonul mobil, însã

imediat ºi-a fãcut apariþia echipa
operativã. Alexe a fost dus la se-
diul DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, a fost reþinut pe 24 de ore,
iar ziua urmãtoare a fost arestat pre-
ventiv pentru luare de mitã, trafic

de influenþã, introducerea de ob-
iecte interzise la deþinere în peni-
tenciar, constituirea ºi sprijinirea
unui grup infracþional organizat,
dupã cum anunþau anchetatorii la
momentul respectiv.

lei. Dintre acestea,
93 au fost aplicate
pentru vitezã nere-
gulamentarã, 2 pen-
tru depãºiri neregu-
lamentare, 8 pentru
folosirea telefonului
mobil în timpul mer-
sului, 18 sancþiuni
au fost aplicate pentru neportul
centurii de siguranþã, restul fiind
alte abateri de la prevederile legis-
laþiei rutoere în vigoare. De ase-
menea, au fost reþinute în vede-
rea suspendãrii 8 permise de con-
ducere ºi retrase 4 certificate de
înmatriculare.

A refuzat sã opreascã maºina
pentru cã nu avea permis

Poliþiºtii doljeni au avut de-a face
ºi cu un tânãr care a refuzat sã
opreascã la semnalul regulamen-
tar, stabilindu-se, ulterior, dupã ce
a fost prins, cã nu avea permis de

conducere. Ast-
fel, potrivit re-
prezentanþilor
IPJ Dolj, sâmbã-
tã, în jurul orei
15.00, în comu-
na Caraula, po-
liþiºtii din locali-
tate aflaþi în ser-
viciu, au fãcut
semnal regula-
mentar de opri-
re unui autotu-
rism Daewoo
Lanos. Condu-
cãtorul autotu-
rismului a refu-
zat sã opreascã,

a cãlcat mai tare pedala de accele-
raþie încercând sã scape de poli-
þiºti, însã aceºtia l-au urmãrit ºi au
reuºit sã-l blocheze în trafic. Oda-
tã prins ºi dus la sediul Poliþiei, oa-
menii legii au stabilit cã este vorba
despre Florin Ciocionea, de 19 ani,
din comuna Caraula, la verificarea

în baza de date stabilindu-se cã nu
avea permis de conducere pentru
nici o categorie de autovehicule.
„Celui în cauzã i s-a întocmit do-
sar penal pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de conducere a unui autove-
hicul pe drumurile publice fãrã a
poseda permis de conducere”, a
precizat agent principal Amelia Cã-
prãrin, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

În plus, în noaptea de sâmbãtã
spre duminicã, în jurul orei 01.30,
poliþiºti din cadrul Biroului Rutier
Craiova l-au depistat pe Bogdan
Chirea, de 24 de ani, din comuna
Cârcea, Dolj în timp ce un condu-
cea autoturism Audi, pe strada
„Gheorghe Chiþu”, din municipiu,
având o concentraþie de 0,57 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Condu-
cãtorului auto i-au fost prelevate
douã probe biologice în vederea sta-
bilirii alcoolemiei, în cauzã fiind în-
tocmit dosar penal, dupã cum au
mai anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Un craiovean de 83 de ani a ajuns în stare gravã
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
dupã ce a fost accidentat de ºoferul unui autotu-

rism care mergea cu spatele.

personalã, pe o aleea de acces
de pe Calea Bucureºti, l-a ac-
cidentat grav pe Gheorghe Grã-
dinaru, de 83 de ani, din Cra-
iova care se deplasa pe partea
carosabilã. Bãtrânul a suferit
fracturi fiind transportat cu o

ambulanþã la spital, iar ºoferul
s-a ales cu dosar penal. „Victi-
ma a fost transportatã la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, unde a rãmas inter-
natã, iar pe numele conducã-
torului auto a fost întocmit do-
sar penal pentru comiterea in-
fracþiunii de vãtãmare corpo-
ralã din culpã”, ne-a declarat
agent principal Amelia Cãprã-
rin, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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GEORGE POPESCU

Nu mai mirã pe nimeni faptul cã pentru
Traian Bãsescu nici litera ºi nici spiritul Con-
stituþiei – pe care de altfel nu se dã în lãturi
s-o invoce ori de câte ori i se pare cã i-ar fi
de folos – nu mai au nicio valoare. În ajunul
declanºãrii campaniei electorale pentru vii-
torul Parlament european, preºedintele care
nici domnia sa nu mai ºtie pe cine reprezin-
tã, ºi-a luat îngãduinþa cu de la sine putere
sã propunã o „agendã”, a sa, personalã, a
viitoarei politici continentale. Lãsând la o
parte labilitatea „agendei” pe care Bãsescu
îºi permite, fãrã vreo acoperire constituþio-
nalã, atacul pe care l-a strecurat împotriva
liderului socialiºtilor europeni, Martin Schulz,
i-a denunþat, a câta oarã?, incapacitatea de a
se menþine deasupra oricãror opþiuni politi-
ce partizane. Ieºirea – cãci o gravã ºi dificil
de admis ieºire – din rolul unui ºef de stat
grijuliu faþã de angajarea Þãrii în vreo dispu-
tã de naturã ideologicã atunci când în veci-
nãtatea acesteia au loc evenimente de o com-
plexitate ce s-ar putea dovedi… istoricã –
nu iese, din nefericire, din tiparul bãsescian
pe care îl susþine, cu o disponibilitate mor-

Bãsescu-Berlusconi:Bãsescu-Berlusconi:Bãsescu-Berlusconi:Bãsescu-Berlusconi:Bãsescu-Berlusconi:
nefericita coincidenþãnefericita coincidenþãnefericita coincidenþãnefericita coincidenþãnefericita coincidenþã

bidã, de aproape un deceniu. Desigur, poþi fi
ori nu de acord cu poziþiile unui politician,
fie acesta ºi liderul uneia dintre cele mai im-
portante uniuni ideologice europene. Ca ºef
de stat, obligat constituþional la o un com-
portament de egal respect faþã de toate for-
maþiunile ºi, de fapt, faþã de cetãþenii pro-
priei þãri, atacul ignar ºi pernicios, pe deasu-
pra ºi fãrã acoperire în ciuda ambiguitãþii
asumate, mi se pare chiar fãrã precedent.
Ori, mai exact, mi s-a pãrut în momentul în
care l-am urmãrit cu o stupoare pe care n-a
putut s-o învingã nici mãcar o altã ieºire, nu
mai puþin controversatã, dar cu atât mai sem-
nificativã în a detecta un deviaþionism ca-
racterial ce capãtã, astãzi, drept de neaveni-
tã cetãþenie în politica europeanã.

E vorba de o intervenþie la fel de brutalã
ºi de ºocantã pe care ex-premierul italian,
nimeni altul decât condamnatul Silvio Ber-
lusconi, ºi-a îngãduit-o, la doar câteva ore
de „colegul…ideologic” al sãu de la Bucu-
reºti. ªi de aceastã datã, þinta, pe post de
„victimã” amintind de practicile staliniste, a
fost sã fie tot… Martin Schulz. Într-o stra-

nie intervenþie, chiar mai alambicatã ºi mai
confuzã decât a „camaradului” sãu dâmbo-
viþean, Berlusconi, încãlcând de data asta
chiar litera sentinþei judiciare ce l-a consa-
crat „muncii în folosul comunitãþii” la un
centru medical pentru bãtrâni, a declarat cã
lagãrele de concentrare naziste nici n-ar fi…
existat. ªi cã eventuala alegere a lui Schulz
ca ºef al CE ar fi nu doar un non sens, ci ºi
o catastrofã. Paradoxal, Il Cavaliere, al cã-
rui cavalerism s-a disipat cu timpul meta-
morfozat într-un joc actoricesc în care tra-
gicul ºi comicul se împletesc aiuritor, decla-
ra cã, da, a existat Katyn, crima abominabi-
lã adicã a Armatei Roºii împotriva polonezi-
lor, dar nu ºi lagãre naziste. Cu alte cuvinte,
Schulz, nu ca german, ci lider… socialist,
ar fi un pericol pentru Europa de mâine, aso-
ciat, adicã, mult mai direct cu… stalinismul
decât, se presupune, cu… nazi-fascismul
hitlerian. Fireºte, Berlusconi ºi-a uitat, ca ºi
în cazul fostului dictator libian Gadhafi,
marea ºi declarata sa prietenie cu… Vladi-
mir Putin. Care, neaºteptat, n-ar avea nicio
legãturã nici cu istoria crimelor staliniste, ale

fostelor poliþii politice, al cãror descendent,
asumat ori nu, este neîndoielnic, iar recen-
tele sale acte de provocator internaþional nu
ºi-ar mai gãsi, în agenda lui Berlusconi, vre-
un motiv de interes.

Douã atitudini, aºadar, una din Româ-
nia bãsescianã ºi alta din Italia post-ber-
lusconianã, prin care se contureazã un fel
de pariu pentru viitor. Al fiecãreia din cele
douã þãri, ca ºi al celorlalte, în care con-
fruntarea politicã oarbã, fãrã vreo viziu-
ne salutarã, se anunþã a acoperi o agendã
electoralã care n-are nimic de-a face cu
destinul, ºi aºa controversat, al unei Eu-
rope tot mai divizate.

O disociere, totuºi, s-ar cuveni. În Ita-
lia, derapajul lui Berlusconi a primit o durã
replicã din partea opiniei publice, presa pu-
nându-l efectiv la zid. La Bucureºti, în
schimb, s-a aºteptat, neverosimil, doar re-
plica lui Schulz. Care, diplomatic, aºa cum
îi stã bine unui politician adevãrat, a evitat
orice deplasare polemicã. Coincidenþele însã
rãmân, ca ºi… disocierile. Problemã de
cazuisticã. Inclusiv ideologicã.

 Cei mai buni dintre ei vor fi se-
lectaþi sã lucreze, timp de doi ani.
Pentru unul dintre departamentele:
vânzãri / marketing, tehnic, finan-
ciar sau resurse umane, din cadrul
Vodafone Romania. La sfârºitul pro-
gramului, cei mai performanþi can-
didaþi vor putea concura pentru un

Prin DISCOVER, tinerii români pot
accede la o carierã de succes

Vodafone România lanseazã programul “DISCO-
VER”, prin care studenþii, absolvenþii ºi masteranzii
români au acces la o carierã în cadrul companiei ºi
chiar la nivel internaþional. În fiecare an, tinerii ab-
solvenþi români sunt aºteptaþi sã se înscrie ºi sã candi-
deze pentru un loc în programul Discover.

Programul DISCOVER a
fost lansat, în faza pilot, la
începutul acestui an.Urmã-
torul proces de selecþie va
avea loc în mai-iunie 2014.

stagiu internaþional de 2 ani, în ca-
drul Vodafone Group. “DISCOVER
este un program complex de inter-
nship ºi formare profesionalã, nu
doar un simplu stagiu de practicã.
Vorbim despre o ºansa extraordi-
narã pentru tinerii români aflaþi la
început de carierã de a ajunge sã
lucreze nu numai în una dintre cele
mai dorite companii din România,
dar ºi de a avea o experienþa inter-
naþionalã, în una dintre þãrile în care
Vodafone opereazã, Studenþii ºi ab-
solvenþii din România au astfel,
oportunitatea de a învãþa ºi de a se
forma alãturi de profesioniºti, într-
una din cele mai dinamice ºi inova-
toare industrii” a declarat Arun Kris-
hnamurthy, Director Resurse Uma-
ne, Vodafone România.

Toþi cei aleºi în programul
Discover vor fi remuneraþi

Programul DISCOVER se adre-
seazã studenþilor din ultimii ani,
proaspeþilor absolvenþi de studii su-
perioare precum ºi studenþilor la
master din România, indiferent de
profilul instituþiei de învãþãmânt.Toþi
cei aleºi în programul Discover vor

fi remuneraþi conform grilei de sa-
larizarea Vodafone România. Pro-
gramul este structurat în patru eta-
pe: procesul de selecþie, perioada de
internship, perioada de angajare ºi
procesul de selecþie globalã. Pro-
cesul de selectie, care poate dura
între 1-2 luni, implicã o serie de teste
de inteligenþã ºi logicã verbalã / nu-
mericã precum ºi probe de evaluare

a abilitãþilor ºi competenþelor (Asses-
sment Center). La sfârºitul perioa-
dei de testare, candidaþii vor susþine
un interviu cu unul dintre directorii
companiei. Internship: timp de 6 luni,
studenþii selectaþi beneficiazã de sta-
gii scurte în diverse departamente
pentru a se familiariza cu procesele
de lucru. Totodatã, fiecare candidat
are alocat un mentor ºi primeºte sfa-
turi privind cariera din partea con-
sultanþilor din echipade resurse uma-
ne. Angajarea: dupã perioada de In-
ternship, studenþii sunt angajaþi full-
time în cadrul Vodafone Romania pe
o perioada de 18 luni. În tot acest
timp, rolul se poate schimba, în
funcþie de evoluþia ºi afinitatea per-
soanei. Selecþia globalã : la sfârºitul
celor douã ani petrecuþi la Vodafone
România, cei mai buni dintre absol-
venþi vor fi selectaþi pentru o experi-
enþã internaþionalã de doi ani, într-una
din þãrile în care Vodafone activeazã.

Cristina Calangiu a fost înlã-
turatã ieri de la preºedinþia PNL
Craiova, decizia fiind luatã în ca-
drul Delegaþiei Permanente Teri-
toriale a PNL Dolj. Propunerea
Biroului Politic Teritorial de di-
zolvare a Biroului Politic Munici-

Cristina Calangiu, înlocuitã din fruntea
PNL Craiova de Ionuþ Stroe

OFF-uri
de GABRIEL
BRATU-MIB

- A început campania electoralã
pentru europarlamentari; acum o
luna, Popescule, o sa ne înnebuneas-
cã cu promisiunile.

pal, cât ºi demiterea din funcþia
de preºedinte al organizaþiei PNL
Craiova a Cristinei Calangiu, a
fost votatã de 153 delegaþi, exis-
tând un singur vot împotriva de-
miterii ºi o singurã abþinere. De
asemenea, în unanimitate, mem-

brii Delegaþiei Per-
manente au votat
noul preºedinte in-
terimar al organiza-
þiei municipale, în
persoana deputatu-
lui Ionuþ Stroe.

luni, 28 aprilie 2014
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Domnule Victor Ponta, ur-
meazã alegerile europarlamen-
tare, la care de obicei romanii
nu prea se înghesuie. De ce ar
veni de data asta românii la
vot? Cât de importante sunt,
pentru oamenii obiºnuiþi, aces-
te alegeri?

Victor Ponta: Aceste alegeri
nu sunt doar despre Parlamentul
European, ci ºi despre direcþia
noastrã cã þara. Au trecut doi ani
de când regimul Bãsescu a înce-
put, cu adevãrat, sã piardã din
putere ºi sã se destructureze, ºi
doi ani de când proiectul USL a
început sã fie pus în aplicare.
Vorbesc de proiectul USL pentru
cã eu cred cã el existã, trãieºte
prin noi în continuare, ºi produ-
ce o schimbare pozitivã în Ro-
mânia. Am oprit nedreptãþi, am
reluat creºterea economicã, am
reînceput sã punem tara pe roa-
te. Am mãrit salarii ºi pensii, am
inaugurat câteva sute de km de
autostradã, am deblocat fonduri-
le europene. Suntem pe un drum
bun, ºi eu cred cã o Românie pu-
ternicã poate sã îl facã pe fiecare
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dintre noi mândru cã este român.
De aceea, aceste alegeri sunt un
moment important în legãturã cu
direcþia în care mergem – conti-
nuãm pe acest drum pozitiv sau
ne întoarcem spre perioada regi-
mului Basescu-Udrea-Boc? Îi
chem pe toþi romanii la vot, pen-
tru a rãspunde acestei întrebãri.

De ce ar vota lista pe care o
propune PSD în prezent? De ce
aceastã listã este diferitã de al-
tele, ale altor partide?

Victor Ponta: Lista PSD-
UNPR-PC este o listã formatã din
oameni mândri cã sunt romani,
oameni care au aparat România
în Parlamentul European ºi care
vor continua sã îi ajute pe romani.
Este o listã care îmbina experi-
enþa unor politicieni de calibru,
precum Ecaterina Andronescu,
Ioan Mircea Pascu sau Dan Nica,
cu energia ºi entuziasmul unei ge-
neraþii de politicieni tineri, pre-
cum Corina Creþu sau Cãtãlin
Ivan. Ni se alãturã, pe aceastã lis-
tã, ºi oameni care au avut succes
în afara politicii, precum Damian

Drãghici, un român respectat ºi
iubit peste tot în lume. Este o lis-
tã echilibratã ºi competenþã. Sunt
oameni care au promovat Româ-
nia, care i-au ajutat pe romanii
care muncesc în strãinãtate, care
au sancþionat derapajele regimu-
lui Bãsescu ºi care s-au luptat pen-
tru drepturi mai multe pentru
agricultori, tineri sau pensionari.
Pânã la urmã, romanii vor alege,
dar sunt convins cã o vor face
gândindu-se cã au nevoie de un
Parlament European care sã le fie
mai aproape ºi care sã ia decizii
pentru a le face viaþa mai bunã.

Cã premier, aþi anunþat mã-
suri de relaxare fiscalã, de re-
ducere a CAS, de neimpozitare
a profitului reinvestit, de conti-
nuare a scãderii TVA la anumi-
te produse? Când se vor lua
aceste mãsuri ºi cum îi vor aju-
ta ele pe oamenii obiºnuiþi?

Victor Ponta: Ne þinem de cu-
vânt ºi introducem aceste mãsuri
chiar de la 1 iulie! Economia ro-
mâneascã are nevoie de mãsuri
de susþinere ºi cred cã este foar-

te bine ce facem. Anul trecut am
redus TVA la pâine ºi am eliminat
mult din birocraþia care omora fir-
mele din România (numãrul ta-
xelor parafiscale s-a redus foarte
mult în 2013 ºi mai tãiem acum
încã cca 70 de taxe). Anul aces-
ta, vrem sã continuãm reducerea
poverii fiscale pe muncã, pentru
cã patronii sã poatã angaja mai
mulþi oameni. Efectele se vor ve-
dea într-o creºtere economicã im-
portantã, de peste 3%, dar ºi într-
o creºtere a numãrului de locuri
de muncã. Direcþia este bunã, ºi
vom continua sã dãm facilitãþi
celor care angajeazã tineri, celor
care înfiinþeazã noi locuri de mun-
cã, celor care investesc în dome-
nii cheie din economie. Suntem un
guvern care a reuºit un echilibru
foarte bun între protecþia socialã
ºi creºterea economicã, ºi cred
cã aceasta este direcþia corectã.

În ultimele sãptãmâni, Ro-
mânia a fost marcatã de mai
multe dispute între dvs ºi Tra-
ian Bãsescu. Aþi definit la înce-
putul anului lupta împotriva
“regimului Bãsescu” drept prin-

cipal obiectiv al PSD.  Rãmâne
valabil ºi în prezent?

Victor Ponta: Nu renunþãm la
aceastã luptã, pentru cã “regimul
Bãsescu” este în continuare foarte
activ ºi foarte dornic de a reveni
în politicã. Aþi auzit cã Traian
Bãsescu se viseazã premier ºi,
dacã nu suntem atenþi, existã ris-
cul sã îºi facã din nou loc în via-
þa noastrã. Eu cred cã direcþia tre-
buie sã fie urmãtoarea – în no-
iembrie se încheie mandatul de
preºedinte al lui Traian Bãsescu,
iar acesta trebuie sã fie momen-
tul în care regimul sau îºi încheie
existenta. Alegerile europene sunt
importante pentru cã putem sã îi
mai luãm o parte din putere lui
Traian Bãsescu – fãrã susþinere
în þarã, Traian Bãsescu se spriji-
nã pe susþinerea unor prieteni din
Europa. Dacã învingem în aces-
te alegeri, ºi aici ºi în Europa, îi
luãm ºi acest ultim sprijin. Anul
2014 poate fi un nou an al Victo-
riei, un an în care România înce-
pe din nou sã trãiascã liber, sã
gândeascã pozitiv ºi sã spere cu
adevãrat la o viaþã normalã.
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În Piaþa „Mihai Viteazul” din
Craiova ºi-a deschis porþile în
urmã cu 10 zile, expoziþia orga-
nizatã de Comisia Europeanã –
„Spaþiul European”. Toþi cra-
iovenii, pasionaþi de fizicã, de sa-
teliþi, de ºtiinþã, în general au tre-
cut pe la expoziþia Comisiei Eu-
ropene, în aceastã perioadã ºi au
luat contact cu tot ceea ce este
de actualitate, în domeniul astro-
nomiei ºi astrofizicii, dar ºi cu
programele Galilelor, Copernicus
ºi Egnos, pliate pe diversele do-
menii de activitate. A fost vorba

Expoziþia spaþialã organizatã de Co-
misia Europeanã la Craiova ºi-a închis
ieri porþile dupã 10 zile de prezentãri
interactive, de dezbateri ºi de sesiuni
de întrebãri ºi rãspunsuri, toate având
ca subiect central spaþiul ºi programe-
le spaþiale. Doljenii s-au documentat în
aceste zile despre cât sunt de importante
în viaþa de zi cu zi programele Galileo,

Copernicus ºi Egnos, cum ne influen-
þeazã nouã viaþa aceste programe ºi câtã
atenþie primesc din partea Comisiei
Europene. Peste 42.000 de vizitatori au
trecut pragul expoziþiei, din care mai
bine de 2000 au fost preºcolari, ceea
ce este un semn foarte bun pentru viito-
rul astronomiei romneºti în contextul
european.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

„Mã bucur sã aud cã un numãr foarte mare de vizita-
tori din Oltenia ºi nu numai, au fost interesaþi de aceastã
expoziþie ºi asta îmi confirmã cã am avut dreptate atunci
când am fãcut demersurile necesare la Comisia Euro-
peanã pentru ca municipiul Craiova sã fie gazdã. Am
argumentat atunci cã într-un oraº precum Craiova exis-
tã interes pentru o astfel de expoziþie, mai ales cã avem o
Fabricã de Avioane, am avut ºi încã avem industrie, mã
gândesc automat la PUG SA, Reloc, Eletroputere ºi mai
ales la Ford. Existã o preocupare la nivel de Colegii dar ºi
la nivel de mediu universitar pentru Fizicã ºi Astrofizicã

de o expoziþie itinerantã despre
spaþiul cosmic care prezintã mo-
dul în care activitãþile ºi aplica-
þiile din spaþiu au un impact di-
rect asupra vieþii de zi cu zi a
cetãþenilor. Cu ajutorul telesco-
pului amplasat în spaþiul expozi-
þiei au putut fi observaþi pe cer
sateliþii europeni, iar vizitatorii au
avut la dispoziþie “OmniGlobe”,
o hologramã a atmosferei Pã-
mântului. Peste 42.000 de vizi-
tatori au trecut pragul expoziþiei
din Craiova, din care 2000 au
fost preºcolari. „O foarte bunã

organizare la nivelul ºcolilor din
Craiova. Apreciem lucrul aces-
ta. Dascãlii ºi-au adus elevii la
aceastã expoziþie ºi au urmãrit
programul, asta ca elevii sã poatã
sã ia parte ºi la prezentãrile fã-
cute de  noi. Câteva mii de elevi
au fost captaþi de ceea ce în-
seamnã spaþiul, programe spaþi-
ale, etc. Au venit ºi elevi de la
ºcolile cu nevoi speciale ºi au
fost extrem de încântaþi de ceea
ce au putut vedea la aceastã ex-
poziþie”, a precizat Mugurel Bã-
lan, fizician la Institutul de ªtiin-
þe Spaþiale, care a avut în aceas-
tã perioadã mai multe prezentãri
despre programele Galileo ºi Eg-
nos, aºa cum apar ele „în viaþa
de zi cu zi”.

„Secunda este
la fel pe Pãmânt
ca ºi în Spaþiu ?!”

Peste 30 000 de aplicaþii se
bazeazã pe tehnologia spaþialã ºi
pot ajuta la optimizarea trans-
portului, creºterea eficienþei în
industria agriculturii ºi pescui-
tului, precum ºi la protecþia me-
diului înconjurãtor ºi la îmbu-
nãtãþirea securitãþii. Vizitarea
expoziþiei spaþiale europene a

fost gratuitã pentru public ºi
toate informaþiile au fost puse
la dispoziþie în mai multe limbi.
Vizitatorii de toate vârstele au
putut vedea, atinge ºi încerca o
gamã largã de tehnologii ºi ser-
vicii inovatoare pe care le oferã
spaþiul cosmic. Cu ajutorul unor
prezentãri interactive, educati-
ve ºi de divertisment, expoziþia
a evidenþiat multe dintre bene-
ficiile investiþiilor în spaþiu.
Dupã ce a vizitat cu succes 19
oraºe europene în ultimii doi
ani, unul dintre acestea fiind
Craiova, expoziþia va ajunge
astãzi, la Sofia, în Bulgaria.
Mugurel Bãlan a mai spus ieri,
la închiderea expoziþiei, cã tine-
rii din Craiova sunt extrem de
interesaþi de astronomie ºi as-
trofizicã ºi cã existã la nivelul
acestui oraº chiar ºi un club de
astronomie condus de prof.
Octavian Georgescu, profesor
de Fizicã, la Colegiul Carol I.
„Domnul profesor ne-a demon-
strat interesul pe care-l mani-
festã atât domnisa sa cât ºi ele-
vii domniei sale pentru Fizicã ºi
Astronomie, venind de mai mul-
te ori la expoziþie cu multe gru-
puri de elevi pe care-i stimulea-
zã sã aleagã acest domeniu. În
plus, am punctat ºi cea mai in-
teligentã întrebare care mi-a
fost pusã, aici, la Craiova, cu
ocazia acestei expoziþii. Un elev
de 10-11 ani, nu mai mult, m-a
întrebat dacã secunda este la fel
pe Pãmânt ca ºi în Spaþiu. Mi

s-a pãrut genialã întrebarea,
profundã ºi ea a venit ad-hoc.
Este clar cã acel elem va urma
Fizica ºi de ce nu mai târziu a
deveni un cercetãtor ºtiinþific,
un astronom redutabil”, a mai
spus Mugurel Bãlan, Institutul
de ªtiinþe Spaþiale.

„Provocãrile
deºeurilor spaþiale”

Sãptãmâna trecutã, expoziþia
l-a avut ca oaspete de marcã pe
cosmonatul român Dumitru-Do-
rin Prunariu, care este în conti-
nuare un reper pentru tinerii ex-
ploratori ai spaþiului public. În
ultima zi de expoziþie, Nicolae
Mitu – Comisia Europeanã a pre-
zentat  publicului craiovean
„Provocãrile deºeurilor spaþiale”,
iar Rãzvan Mateescu de la Insti-
tutul Naþional de Cercetare –
Dezvoltare Marinã „Grigore An-
tipa” a vorbit celor prezenþi
dupã-amiazã despre „Suprave-
gherea Mãrii Negre cu ajutorul
tehnicilor de teledetecþie sateli-
tarã”. Mugurel Bãlãn de la In-
stitutul de ªtiinþe Spaþiale  a în-
cheiat expoziþia cu dezbaterea
despre Galileo ºi Egnos în viaþa
de zi cu zi, prezentare cu care a
ºi început „European Space
Expo”.  Tot în cadrul acestei
expoziþii s-a mai discutat ºi de-
spre Monitorizarea terenurilor
pentru aplicaþii agricole, dar ºi
despre „Copernicus pentru mo-
nitorizarea mediului maritim”.

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu, vicepreºedintele EPP; raportor pentru programele Galileo ºi EGNOS:

„Voi susþine Clubul de Astronomie din Craiova !”
ºi vreau ca pe viitor sã susþin acest Club de Astronomie,
înfiinþat de profesorii de Fizicã, voi începe prin a-i invita
la acele conferinþe internaþionale, ce au loc la Bruxelles ºi
care vizeazã programele spaþiale. Vreau sã vãd de ce au
nevoie ºi promit cã îi voi susþine cu tot ceea ce þine de
mine, pentru cã tinerii interesaþi de acest domeniu trebu-
iesc sprijiniþi. Una dintre prioritãþile activitãþii spaþiale a
UE trebuie sã fie extinderea acoperirii sistemului de na-
vigaþie prin satelit EGNOS. Din 2011, EGNOS furnizea-
zã un serviciu vital, în special în aviaþie, denumit sigu-
ranþa vieþii. Acest serviciu nu acoperã însã integral teri-

toriul UE ºi astfel încã mai asistãm, din pãca-
te, la tragedii aviatice care ar putea fi preve-
nite datoritã EGNOS. Recent am participat
la sesiuniea dedicatã Programelor Spaþiale
Europene în calitate de raportor pentru Gali-
leo ºi EGNOS, cele douã sisteme europene
de radionavigaþie prin satelit. Pot sã vã spun
cã au fost extrem de dificile negocierile pri-
vind bugetul pentru Galileo. Au existat, într-
adevãr, voci care întrebau de ce trebuie sã
cheltuim aceºti bani dacã existã alte sisteme
pe care le putem folosi. Însã nimeni nu a
contestat valoarea adãugatã adusã de Gali-
leo: pentru revigorarea economiei, pentru cre-
area de noi locuri de muncã, pentru indepen-
denþa ºi competitivitatea UE în acest dome-
niu ºi, în final, pentru îmbunãtãþirea vieþii noas-
tre de zi cu zi”
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Întâlnirea, la care au partici-
pat medici ºi specialiºti în turism
balneoclimateric din toatã þara,
este parte integrantã a unei cam-
panii pentru sãnãtate prin preven-
þie. Cu aceastã ocazie, au fost
abordate teme esenþiale pentru
turismul de sãnãtate, scopul fi-
ind acela de a transmite cât mai
multe concluzii ºi soluþii factori-
lor de decizie implicaþi în dezvol-
tarea turismului balnear.

„În Europa, turiºtii acceseazã
destinaþiile balneoclimaterice, fãrã
a fi trimiºi de doctor. Mulþi înþe-
leg cã este mult mai bine sã previ
decât sã tratezi. În România, tu-
rismul de sãnãtate este la început.
Abia acum, ºi la noi, se înregis-
treazã un numãr de turiºti care nu
vin de nevoie, ci pentru relaxare
care este extrem de importantã în
vieþile noastre cotidiene extrem de
agitate. La Herculane aerul curat,
apele miraculoase, bazele de Spa
ºi Wellness pot face dintr-un con-
cediu o rezervã de energie”, a de-
clarat Cosmina Rãescu, preºedinte
Pro Turism Herculane.

60 de mii de turiºti, anul trecut
Una dintre problemele cele mai

importante, dezbãtute cu ocazia

Cândva „cea mai frumoasã staþiune de pe conti-
nent”, cum o numea chiar împãratul Franz Joseph al
Austriei, Bãile Herculane tânjesc dupã strãlucirea de

altãdatã. ªi, dacã în privinþa clãdirilor ce compun
centrul istoric mai este mult de lucru, în domeniul

bazelor de Spa ºi Wellness s-au fãcut paºi importanþi
în ultimul timp. Chiar la sfârºitul sãptãmânii, Asocia-
þia Pro Turism Herculane a desfãºurat, la Hotel Afro-
dita din staþiune, Conferinþa Naþionalã „Întoarcearea

la apã! Prevenþia, bazã pentru sãnãtate”.

acestei întâlniri, a fost identifica-
rea unor metode oportune de va-
lorificare a zonei, prin integrarea
resurselor balneoclimaterice într-
un program cuprinzãtor de valo-
rificare a potenþialului local – tu-
rism de sãnãtate, ecoturism, tu-
rism cultural. Asociaþia Pro Tu-
rism Herculane îºi propune sã cre-
eze o platformã de comunicare ºi
schimb de experienþã între specia-
liºti, dar ºi între aceºtia ºi autori-
tãþile publice centrale ºi locale.
Anul trecut, peste 60 de mii tu-
riºti au vizitat staþiunea Bãile Her-
culane, iar o parte din spaþiile de
cazare au fost deja renovate. Spre
exemplu, hotelurile „Diana” ºi
„Afrodita” au fost reabilitate ºi
repuse în funcþiune. „Am simþit
cã trebuie sã ne unim forþele pen-
tru a readuce Bãile Herculane pe
un loc de cinste în topul staþiuni-
lor balneoclimaterice. Practic,
acest loc, atât de bogat în factori
naturali, ne obligã la o implicare
activã. În ultimi ani, s-a investit
în baze de tratament ºi hoteluri,
iar turiºtii au reîntors privirea cã-
tre acest loc minunat, însã avem
nevoie de susþinere ºi implicare
din partea tuturor factorilor. Noi
am dat startul, acum aºteptãm alã-

turarea celorlalþi”, a precizat Flo-
rin Bãzãvan, fondatorul Pro Tu-
rism Herculane.

Singura staþiune din þarã cu ioni
negativi în mediul înconjurãtor

Bãile Herculane ºi Karlovy Vary
deþin singurele bãi din Europa care
au apã termalã cu sulf coloidal.
Cele douã staþiuni au ioni negativi
în mediul înconjurãtor, iar apele
de aici au ceva unic: sunt instabi-
le chimic ºi se absorb uºor prin
piele. În plus, ambele sunt aºeza-
te în depresiuni intramontane,
având un aer saturat în ioni nega-
tivi, cu efect miraculos pentru
relaxare.

Cea mai veche staþiune balneo-
climatericã din România, Bãile
Herculane, îºi începe istoria odatã
cu prima sa atestare documenta-
rã în anul 153. Cunoscutã la în-
ceputuri doar de legiunile roma-
ne stabilite în zona Severinului ºi

de administraþia romanã a regiu-
nii, staþiunea devine în scurtã vre-
me un important punct de atrac-
þie pentru aristocraþia Romei an-
tice. Începand cu 1718, odatã cu
Pacea de la Passarovitz, staþiu-
nea intrã într-o nouã epocã în-
floritoare, majoritatea clãdirilor
din staþiune primind amprenta

barocului austriac, amprentã care
a rãmas vizibilã ºi astãzi. De-a
lungul timpului, la Herculane au
fost prezenþi împãratul Iosif al II-
lea, împãratul Francisc I ºi îm-
pãrãteasa Charlotte, împãratul
Franz Joseph ºi împãrãteasa Eli-
sabeta.

RADU ILICEANU

Obiectivul programului este
acela de formarea a cercetãto-
rilor de elitã, capabili sã promo-
veze idei inovative; sã promo-
veze colaborarea între specia-
liºti din toate domeniile de cer-
cetare, precum sociologie, eco-
nomie, sport, comunicare, po-
litologie, antropologie, psiholo-
gie, istorie, drept, geografie,
artã, teologie etc. “Obiectivul
proiectului este promovarea
pluridisciplinaritãþii ºi colabora-
rea între domenii. Pentru aceas-
ta vom aprecia lucrãrile de doc-

Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii, Acade-
mia Românã, în calitate de coordonator, împreu-
nã cu Institutul de Sociologie ºi Institutul de Eco-
nomie Naþionalã ale Academiei Române, Univer-
sitatea Naþionalã de Educaþie Fizicã ºi Sport din
Bucureºti ºi Academia Naþionalã de Informaþii

„Mihai Viteazul”, în calitate de parteneri în ca-
drul proiectului ID 141086 “Pluri ºi interdisci-
plinaritate în programe doctorale ºi post-docto-
rale”, a anunþat deschiderea înscrierilor pentru
participarea la concurs în vederea acordãrii de
burse doctorale ºi postdoctorale.

torat/ post-doctorale care con-
þin o deschidere spre social.
Programul scoate la concurs
105 burse doctorale acordate pe
16 luni (1800 Ron lunar) ºi 40
burse postdoctorale (3700 Ron
lunar). La finalul proiectului vor
fi acordate premii pentru lucrãri
ºtiinþifice de valoare deosebitã
(pânã la 30 premii)”, au preci-
zat organizatorii..

15 mai – data limitã de înscriere
 Înscrierile la concurs se vor

face pânã la data de 15 mai

2014, la sediul instituþiei ICCV,
CASA ACADEMIEI, str. 13 Sep-
tembrie nr. 13, secretariat. Se-
lecþia bursierilor doctoranzi se
realizeazã în urma unui concurs
pe bazã de dosar.  Selecþia bur-
sierilor la programul post-doc-
toral se va face pe baza dosaru-
lui ºi în urma unui interviu prin
care candidatul îºi susþine pro-
iectul de cercetare în faþa unei
Comisii ºtiinþifice interdisciplina-
re, la o datã care se va anunþa la
încheierea perioadei de depune-
re a dosarelor pentru concurs.
Rezultatele concursului se vor
anunþa (pe site-ul proiectului,
precum ºi pe siturile ICCV ºi ale
instituþiilor partenere) pânã la
data de 25 mai 2014. Bursele

vor fi acordate în conformitate
cu prevederile POSDRU ºi asu-
mate în contractul de finanþa-
re. Eventualele contestaþii se vor
depune în termen de 48 ore de
la data afiºãrii rezultatelor, la
adresa de e-mail secretariat.ic-
cv@gmail.com. Soluþionarea
contestaþiilor se va face con-
form Regulamentului programu-
lui doctoral de cãtre o comisie
de specialitate formatã din con-
ducãtori de doctorat.   Pentru a
participa la concursului pentru
burse doctorale, candidaþii tre-
buie sã fie înscriºi într-un pro-
gram doctoral în 2011, 2012 sau
2013, sã nu beneficieze de bur-
se doctorale din fonduri publice
sau FSE, sã prezinte un proiect

de finalizare a lucrãrii de docto-
rat din orice domeniu/profil de
specializare doctoral care sã in-
cludã ºi o dimensiune socialã ºi
sã prezinte CV-ul ºi copiile ac-
telor din DOSAR semnate pe fie-
care paginã. În ceea ce priveºte
bursele postdoctorale, canidaþii
trebuie sã fi susþinut public teza
de doctorat în perioada 7 aprilie
2009 – aprilie 2014; sã nu fi be-
neficiat de burse postdoctorale
din fonduri publice sau FSE; sã
prezinte un proiect de cercetare
din orice domeniu ºtiinþific care
sã implice o componentã socia-
lã importantã ºi sã prezinte CV-
ul ºi copiile actelor din DOSAR
semnate pe fiecare paginã.

ALINA DRÃGHICI
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Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, în parteneriat cu Te-
atrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” şi IDance vă invită mâine,
29 aprilie – declarată Ziua Internaţională a Dansului –, la o
„Călătorie în paşi de dans”. „Un spectacol complex de dans,
care ne arată că fiecare ştim deja să dansăm şi că putem face
acest lucru oriunde, oricând şi cu oricine”, îl recomandă orga-
nizatorii. Vor participa Viva Dance (coordonator: Mihai Bălă-
ceanu), FreshBBoyz & DLT Family (coordonator: Boxy Bog-
dan), trupa „Irini” (coordonator: Andrei Misescu), Katamis
(coordonator: Cătălin Safta), Asociaţia Club ARTI (coordona-
tor: Oana Paciurea), Alma Balet (coordonatori: Marius şi Alina
Onofrei). Show-ul coordonat de Irina Maria Niţu va avea loc pe
scena Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” (Calea Bucu-
reşti nr. 56), cu începere de la ora 19.00. Intrarea este gratuită.

 „Călătorie
în paşi de dans”

Întâlnire colocvială cu
melomanii, la Filarmonică

Sub semnul „Zi lelor Muzica le Aniver-
sare”  –  67  de ani de ex istenţă  a  Fi lar-
monicii  de Sta t  „Ol tenia” , ins t itu ţia cra-
ioveană organ izează as tăzi o în tâln ire co-
locv ială a iub itorilor muzicii cu  foş t i d i-
recto ri ş i actualu l manager, Vlad Drăgu-
les cu . In t itu lat  «Fi l armoni ca  de S ta t
„Olten ia” –  Istorie şi con temporaneita -
te» , even imentul s e des făş oară de la  o ra
12.00, în  Sala „Filip  Lazăr”. Programul
an iversar s e va încheia miercuri, 30 apri-
lie, cu un  recital de p ian s us ţinu t, în  ca-
dru l s tag iun ii de muzică de cameră, de

Adrian  Radu , elev  în clasa a XII-a la  Li-
ceul de Arte „Marin  Sores cu”, des emnat
în  2013 „Mic Ambas ador al Culturii Ro-
mâneş t i”. Recitalu l, o rgan izat  în  partene-
riat  cu amint ita ins titu ţ ie  de învăţământ ,
va începe la o ra 19.00 ş i va o feri s p re
aud iţ ie  creaţ ii de Ludwig  van  Beethoven ,
Frédéric Chopin ş i Franz Liszt .

În  acest cadru , vor fi acordate
premiul de excelenţă (Victor Reben-
giuc), premiile pen tru înt reaga acti-
vitate (actorilor Petru Ciubotaru şi
Virginia Itta Marcu, regizorului
Mihai Măniuţiu, scenografei Anca
Pâslaru şi, pentru cri tică şi isto-
rie teatrală, lui Zeno Fodor) şi p re-
miile speciale (jurnalistei  şi tradu-
cătoarei Raluca Rădulescu, pentru
teat ru-dans  – Andreei Gavriliu şi lui
Ştefan  Lupu, pen tru  teatru -docu-
ment  – Gian inei Cărbunariu).

În ceea ce priveşte nominalizări-
le pentru  cea de-a XXII-a ediţie a
Galei UNITER, doi actori craioveni
sunt vizaţi. Pentru rolul Tot din spec-
tacolul „Familia Tot” de Orkeny
Istvan, în regia lu i Bocsardi Las zlo,
pus în scenă în toamna anului tre-

Performanţa în teatrul românesc,
răsplătită la Gala Premiilor UNITER

10 premianţi, 33 de nominalizaţi şi peste 500
de invitaţi din Bucureşti şi Târgu Mureş sunt
aşteptaţi să petreacă o seară imperială la Pala-
tul Culturii din Târgu Mureş. Spectacolul-eve-

niment ce răsplăteşte performanţa în teatrul ro-
mânesc începe astă-seară, la 21.00, şi este trans-
mis în direct pe TVR1, Radio România Cultural
şi online pe www.tvr.ro şi www.uniter.ro. Gala Premiilor UNITER este unul dintre cele mai importante pro-

grame ale Uniunii, ini ţiat şi coordonat de Ion Caramitru. Evenimen-
tul se des făşoară anual, începând din 1991, acordând dis tincţiile Uni-
unii pentru fiecare an calendaristic încheiat. Decernarea premiilor
se face după principiul nominalizărilor s tabi lite de un juriu de selec-
ţie. Dintre aceste nominalizări, un alt juriu decide, în seara Galei,
prin vot s ecret, câştigătorul  fiecărui premiu.

cut la Teatru l Naţional „Marin So-
rescu”, Valer Dellak eza a fos t no-
minalizat pen tru Cel mai bun actor
în rol secundar. La categoria Cea
mai bună actriţă în rol secundar,
Romaniţa Ionescu a fost nominali-
zată pen tru  ro lurile  Mara , Mama
Marei, Psiho log şi Prezentator TV
din s pectacolul „Profu’ de rel igie”
de Mihaela Michailov, în regia lui
Bobi Pricop , a cărui premieră a avut
loc pe scena craioveană tot  în toam-
na trecută.

Juriul de nominalizări a fost alcă-
tuit din criticii de teatru Andreea Du-
mitru, Sebastian-Vlad Popa şi Ionuţ
Sociu. Ju riul final format  din Puiu
Antemir, Alice Georgescu, Sanda
Manu, Virginia Mirea şi Ion Parhon
va decide, astă-seară, câştigăto rii.
Cea de-a XXII-a ediţie a Galei este
organizată de UNITER, Consiliul Ju-
deţean Mureş, Televiziunea Româ-
nă, Teatrul Naţional Târgu Mureş, în
colaborare cu Ministerul Culturii şi
Primăria municipiului Târgu Mureş.

Începând cu ediţia din 2008, festi-
valul de la Craiova şi-a propus să in-
stituie, cu contribuţia unuia sau mai
multor sponsori, o foarte înaltă distinc-
ţie, Premiul Internaţional „Shake-
speare”, ce va fi acordat o dată la doi
ani unei personalităţi exponenţiale din
lumea teatrului sau a scrisului, cu con-
tribuţii majore în promovarea şi afirma-
rea operei shakespeariene, laureatul
urmând a fi decis de un juriu internaţi-
onal condus de istoricul şi criticul Geor-
ge Banu, profesor al Universităţii Sor-
bonne Nouvelle din Paris.

În acest an, premiul va fi acordat
profesorului emerit Stanley Wells, din
Marea Britanie, valoarea sa financiară
fiind susţinută de British Council Ro-
mânia, cu suma de 33.000 lei, după cum
a precizat, în cadrul unei conferinţe de
presă, directorul festivalului, Emil Bo-
roghină. În mai 2008, Stanley Wells a
primit şi titlul de Doctor Honoris Cau-
sa al Universităţii din Craiova.

Stanley Wells (n. 21 mai 1930) este
unul dintre cei mai apreciaţi shake-
speareologi contemporani. Preşedin-
te, actualmente, al Trustu lui „Casa
lui Shakes peare” d in  St rat fo rd-

Programul zilei de astăzi:
 Ora 9.00, Teatrul Naţional Craiova (TNC), Bibliotecă: Atelier de

teatrologie realizat în colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de
Teatru şi Departamentul de Teatrologie, Management Cultural şi Jurnalism
Teatral din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematogra-
fică Bucureşti (coordonator: conf. univ. Carmen Stanciu).
 Ora 10.30, foaierul TNC: Lansarea cărţii „De ce surâde Shake-

speare?”, de Dan Vasiliu.
 Ora 19.00, Teatrul ,,Ariel” din Rm. Vâlcea: „Richard III” –

spectacol prezentat de AM Production, în colaborare cu National Arts
Festival şi Market Theatre din Cape Town, Africa de Sud (regia: Fred
Abrahamse).
 Ora 19.00, Centrul de Proiecte Culturale ARCUB Bucureşti:

„Miranda” –spectacol prezentat de Teatrul Municipal din Vilnius, Litua-
nia (regia: Oskaras Korsunovas).
 20.00, TNC, Sala ,,Amza Pellea”: „Visul unei nopţi de vară” –

spectacol prezentat de Compania „Propeller” din Marea Britanie (regia:
Edward Hall).
 Ora 22.30, TNC: Decernarea Premiului Internaţional „Shakespea-

re”, ediţia a IV-a, profesorului emerit Stanley Wells (Marea Britanie).

„Propeller” este o companie shake-
speariană formată numai din bărbaţi, ce
combină o abordare riguroasă a textu-
lui cu o estetică fizică modernă. Pe par-
cursul ultimilor 17 ani, „Propeller” a ju-
cat Shakespeare în peste 22 de ţări, în
faţa a mii de oameni. Compania este la fel de populară în continuare, prezen-
tând spectacole din Girona la Marsilia, din Istanbul la Neuss, la Craiova şi tot
mai departe… Edward Hall este director artistic al Propeller Theatre Company
şi Hampstead Theatre şi, de asemenea, asociat al National Theatre, al The Old
Vic şi al Watermill Theatre.

Profesorului emerit Stanley Wells i se decernează, astă-seară,
la Craiova, Premiul Internaţional „Shakespeare”

Proiect cultural de rezonanţă internaţională, în care,
pe lângă spectacolele care alcătuiesc fundamentul pro-
gramului, sunt găzduite nenumărate alte evenimente, de
aceeaşi ridicată valoare, Festivalul „Shakespeare” con-
tinuă la Craiova, săptămâna fiind deschisă… în spirit
englezesc. După „Comedia erorilor”, prezentată aseară,
compania britanică „Propeller” revine pe scena craio-
veană cu spectacolul „Visul unei nopţi de vară”, în regia
aceluiaşi lui Edward Hall. Reprezentaţia de la ora 20.00

va fi urmată, la ora 22.30, de decernarea Premiului Inter-
naţional „Shakespeare”, ediţia a IV-a, profesorului eme-
rit Stanley Wells. Eminent director al Trustului „Casa
lui  Shak espeare” de la Stratford-upon-Avon, sediul
shakespeareologiei mondiale, Stanley Wells este editor
general al Ediţiei Oxford a Operelor Complete ale lui
William Shakespeare, considerat unul dintre cei mai stră-
luciţi shakespeareologi ai lumii din toate timpurile, oas-
pete al Craiovei şi la ediţiile precedente ale festivalului.

upon-Avon, a fost profesor de stu-
dii shakespeareologice şi director al
Institutului Shakespeare (Universi-
tatea d in Birmigham) în perioada
1988-1997. Editor, împreună cu Gary
Taylor, John Jowett, William Mon-
tgomery, al Ediţiei Oxford a Opere-
lor Complete ale lui William Shake-
speare, Stanley Wells este autorul
unor studii critice remarcabile. Este,
de asemenea, autorul Dicţionarului
Oxford al operei shakespearene, al
antologiei de texte critice „Shake-
speare in the Theatre” (1997), pen-
tru a aminti doar câteva dintre lucră-
rile sale, multe dintre ele de referinţă
în cercetarea shakespeareologică.
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Ucraina a tãiat aprovizionarea cu
apã a peninsulei Crimeea, a anunþat
sâmbãtã guvernatorul interimar al
acestei regiuni, realipite în martie la
Rusia, Serghei Axeonov. „Sabota-
rea din partea Ucrainei legatã de li-
mitarea aprovizionãrii cu apã a re-
publicii, de-a lungul canalului Nord-
Crimeea, nu poate fi descrisã decât
ca o acþiune premeditatã împotriva
locuitorilor Crimeei”, a declarat el,
citat de agenþia oficialã Itar-Tass,
preluatã de AFP. Mass-media ucrai-
nene au raportat înainte, în timpul
zilei, cã autoritãþile de la Kiev au
închis ecluzele canalului Nord-Cri-
meea, prin care apa din Nipru ajun-
ge în Crimeea ºi care asigurã pânã
la 85% din necesarul de apã al pen-
insulei. „Crimeea nu va rãmâne fãrã
apã. Existã planuri de urgenþã. Nu
existã probleme cu apa potabilã.
Producãtorii agricoli vor fi despã-
gubiþi”, a dat totuºi asigurãri Axeo-
nov pe contul sãu de Twitter. El a
adãugat cã negocieri sunt în curs
cu autoritãþile ucrainene pentru a
gãsi o soluþie, potrivit Itar-Tass.
Crimeea depinde de Ucraina pentru
aprovizionarea cu apã ºi electricita-
te, printre altele. Pe de altã parte,
autoritãþile slovace ºi cele ucraine-
ne au ajuns la un acord asupra li-
vrãrilor de gaze dinspre Europa de
Vest cãtre Ucraina, care ar urma sã
contribuie la reducerea dependen-
þei Kievului faþã de Moscova, a

Ucraina a tãiat aprovizionareaUcraina a tãiat aprovizionareaUcraina a tãiat aprovizionareaUcraina a tãiat aprovizionareaUcraina a tãiat aprovizionarea
cu apã a Crimeeicu apã a Crimeeicu apã a Crimeeicu apã a Crimeeicu apã a Crimeei

anunþat ministrul slovac al Econo-
miei, Tomas Malatinsky. În virtu-
tea acestui acord, care, potrivit lui
Malatinsky, va fi semnat astãzi, fur-
nizori din Occident vor putea sã li-
vreze gaze Ucrainei prin interme-
diul gazoductului de rezervã Voja-
ny, din Slovacia de Est, neutilizat
pânã în prezent. Operatorul „Eus-
tream va efectua adaptãri tehnolo-
gice, pentru a permite începerea cât
mai rapid a livrãrilor de gaze în sens
invers ºi pentru a spori capacita-
tea” gazoductului, a adãugat minis-

trul. Gazoductul Vojany ar urma sã
fie redeschis în octombrie ºi va avea
iniþial o capacitate de trei miliarde
de metri cubi pe an, care ar putea fi
adusã la zece miliarde de metri cubi
în martie 2015, a declarat în cursul
acestei sãptãmâni pentru AFP purtã-
torul de cuvânt al Eustream, Vahram
Chuguryam. Ucraina a încheiat deja
acorduri similare în domeniul gazi-
fer cu Ungaria ºi Polonia.

Preºedintele american, Barack
Obama, a declarat ieri, la Kuala
Lumpur (Malayezia), cã noile sanc-

þiuni internaþionale care ar putea fi
aplicate de astãzi împotriva Rusiei,
au ca scop încetarea „provocãri-
lor” Moscovei în estul Ucrainei,
transmite AFP. „Este important sã
luãm noi mãsuri, pentru a deter-
mina Rusia sã înþeleagã cã acþiuni-
le de destabilizare din Ucraina tre-
buie sã înceteze”, a declarat pre-
ºedintele american într-o conferinþã
de presã. „Atât timp cât Rusia va
urma mai degrabã calea provocã-
rilor decât sã încerce sã rezolve
aceastã problemã, prin mijloace
paºnice, ºi sã favorizeze detensio-
narea situaþiei, vor exista conse-
cinþe, ºi aceste consecinþe vor
creºte”’, a avertizat Obama. AFP
aminteºte cã cele ºapte þãri indus-
trializate al lumii, G7 (SUA, Cana-
da, Japonia, Marea Britanie, Ger-
mania, Franþa ºi Italia), au decis,
sâmbãtã, extinderea sancþiunilor
împotriva Moscovei, ca urmare a
creºterii tensiunilor în estul separa-
tist al Ucrainei, unde rebelii reþineau
în continuare, ieri, o echipã de ob-
servatori militari internaþionali. Po-
trivit unui responsabil american,
„fiecare þarã va stabili ce sancþiuni
punctuale vrea sã impunã”. Diplo-
maþi din 28 de þãri membre ale UE
se vor întâlni astãzi la Bruxelles, „în
vederea adoptãrii unei liste supli-
mentare” cu sancþiuni din „etapa a
doua”, precum îngheþarea active-
lor ºi interdicþii de cãlãtorie.

Vaticanul a trãit ieri o zi specialã, în care
se pare cã s-a înregistrat cel mai mare numãr
de persoane de la funeraliile papei Ioan Paul
al II-lea, în 2005. Evenimentul care a susci-
tat atenþia a sute de mii de credincioºi - se
vorbeºte despre circa 1.00.000 - este repre-
zentat de canonizarea popularului papã polo-
nez Ioan Paul al II-lea (pe numele sãu real
Karol Wojtyla, papã în perioada 1978 - 2005)
ºi a papei Ioan al XXIII-lea (Angelo Roncalli,
papã în perioada 1958-1963), transmite AFP.
Aflat de 13 luni în fruntea Bisericii catolice,
care numãrã 1,2 miliarde de credincioºi, Papa
Francisc, ce se bucurã de aceeaºi populari-
tate ca ºi Karol Wojtyla, a þinut o slujbã în aer
liber, în piaþa Sfântul Petru din vatican, în
prezenþa miilor de catolici veniþi din lumea
întreagã. În Roma au fost instalate ecrane gi-
gantice, pentru ca pelerinii sã poatã asista la

Zi specialã la Vatican, cu sanctificarea
simultanã a doi foºti papi

un spectacol fãrã precedent. Un element ori-
ginal al acestei duble canonizãri este ºi faptul
cã ea va avea loc în prezenþa a doi papi, Fran-
cisc ºi predecesorul sãu, Benedict al XVI-lea
(Joseph Ratzinger). Papa Francisc a oficiat
slujba împreunã cu patru cardinali, iar la stân-
ga altarului a stat Papa emerit Benedict al XVI-
lea, alãturi de alþi 150 de cardinali, 1.000 de
episcopi ºi 6.000 de preoþi din lumea întrea-
gã. Joseph Ratzinger nu a stat alãturi de ac-
tualul papã pentru a nu crea impresia cã exis-
tã doi suverani pontifi. Ritul canonizãrii —
eveniment transmis în toatã lumea ºi în 3D
în zeci de cinematografe—, a avut loc la în-
ceputul ceremoniei. În apropierea altarului s-
au aflat douã relicve: o fiolã cu sângele lui
Ioan Paul al II-lea ºi un fragment de piele de-
a lui Ioan al XXIII-lea. În cursul ceremoniei,
Papa Francisc a salutat cele 98 de delegaþii

ale statelor ºi organizaþiilor internaþionale pre-
zente, printre care 24 de ºefi de stat ºi capete
încoronate — de la regele Spaniei la preºe-
dintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe.
Suveranul pontif a trecut apoi prin mijlocul
mulþimii, într-o maºinã deschisã, având în faþã
portretele lui Angelo Roncalli ºi al lui Karol
Wojtyla desfãºurate pe faþadã. Canonizarea
lui Ioan al XXIII-lea, iniþiator al Conciliului
Vatican II (1962-1965), care a marcat des-
chiderea Bisericii catolice spre lumea moder-
nã, pare a nu fi criticatã decât de tradiþiona-
liºti. Ioan Paul al II-lea rãmâne cel mai popu-
lar papã din toate timpurile, dar, chiar dacã
nimeni nu contestã importanþa sa internaþio-
nalã ºi rolul jucat în cãderea comunismului,
are detractori care îi reproºeazã îndeosebi
ignorarea infracþiunilor de naturã pedofilã ºi
severitatea faþã de teologii disidenþi.

Premierul sud-
coreean a
demisionat,
în urma
naufragiului
feribotului
Sewol

Premierul sud-coreean,
Chung Hong-won, a demisionat
ieri, asumându-ºi personal
responsabilitatea naufragiului
feribotului Sewol, care s-a
soldat cu peste 300 de morþi ºi
dispãruþi, la 16 aprilie. Chung
Hong-won ºi-a anunþat demisia
în direct, la televiziune. „Îmi
cer scuze pentru cã am fost
incapabil sã împiedic produce-
rea acestui accident ºi incapa-
bil sã-i gestionez corect urmãri-
le”, a declarat el. „Consider, în
calitate de premier, cã este
necesar sã îmi asum responsabi-
litãþile ºi sã demisionez”, a
continuat premierul. Guvernul
ºi cele mai multe dintre institu-
þiile vizate au fost criticate dur
de cãtre familiile victimelor,
care acuzã autoritãþile cã au
exagerat amploarea interven-
þiei, la nivel declarativ, în
comparaþie cu mijloacele
angajate în mod real. Numãrul
persoanelor declarate moarte a
ajuns la 187, potrivit ultimului
bilanþ oficial comunicat
sâmbãtã. Însã 115 persoane
sunt date dispãrute, în conti-
nuare, blocate în epava feribo-
tului, care s-a scufundat cu 476
de persoane la bord, dintre care
325 erau liceeni care efectuau
o excursie ºcolarã cãtre Insula
Jeju. Dupã mai bine de zece
zile de la catastrofã, salvato-
rii au pierdut orice speranþã
de a mai gãsi supravieþuitori,
iar familiile denunþã ritmul
prea încet, în opinia lor, al
operaþiunilor de recuperare a
cadavrelor.

Kim Jong-un
a inspectat
trupele nord-
coreene

Liderul nord-coreean Kim
Jong-un a inspectat mai multe
instalaþii militare ºi a prezidat
o reuniune a unor oficiali de
rang înalt din cadrul forþelor
armate, a anunþat ieri presa de
stat, în contextul unor temeri cu
privire la efectuarea unui nou
test nuclear. Dupã ce a asistat
la diverse manevre, în ultimele
zile, Kim Jong-un a condus o
reuniune lãrgitã a Comisiei
Centrale Militare a Partidului
Muncitorilor, potrivit agenþiei
KCNA. Aceasta a discutat
despre mijloacele „câºtigãrii
victoriei (...) în confruntarea
cu Statele Unite” ºi despre
„puncte organizatorice”, a
precizat KCNA, sugerând
schimbãri în funcþii. Imagini
prin satelit au relevat cã
Phenianul ar putea sã pregã-
teascã al patrulea test nuclear,
în pofida sancþiunilor internaþi-
onale dure.
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Anunþul tãu!
Începand cu data de

3.04.2014, ora 10:00, a fost
deschisã sesiunea a II-a de in-
scriere in cadrul Programului
national multianual de infiinta-
re si dezvoltare de incubatoa-
re tehnologice si de afaceri.
Potentialii beneficiari ai Pro-
gramului sunt asteptati la se-
diul Incubatorului Transfronta-
lier Tehnologic si de Afaceri
Craiova din Calea Bucuresti,
nr. 154 A, pentru depunerea
documentelor necesare pri-
vind includerea in program.
Sesiunea de depunere a do-
cumentelor 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.

SC DOLARUL GÃURIT
SRL anunþã publicul interesat
asupa depunerii solicitãrii de
obþinere a autorizaþiei de me-
diu privind activitatea de co-
lectare deºeuri feroase ºi ne-
feroase ce se desfãºoarã în
comuna Melineºti, judeþul
Dolj, tarlaua 331, parcela 332.
Informaþiile privind potenþia-
lul impact asupra mediului pot
fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, strada Petru
Rareº, nr. 1, zilnic între orele
9.00-14.00. Observaþiile publi-
cului  se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, pânã la data de
13.05.2014.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Coafez ºi tund la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii cana-
pele, fotolii, colþare.
Calitate ºi seriozitate.
Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Lãpuº etaj 3/4 deose-
bitã. Preþ 83.000 lei.
Telefon: 0761/142.328.

Vând garsonierã semi-
decomandatã Valea
Roºie. Telefon: 0351/
175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere, bloc PATRIA,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.
Vând 2 decomandate
4/4 Billa. Telefon:
0749/437.958; 0740/
218.188.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 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 pro-
prietar. Eventual,
schimb cu apartament
în bloc. Telefon: 0727/
816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.

3 - 4 CAMERE
PROPRIETAR aparta-
ment 3 camere, Dez-
robirii, 65mp, moderni-
zat, centralã termicã,
AC, 60.000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0786/
135.810.
 Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 decomanda-
te 1 Mai, 2 bãi, 2 bal-
coane, 86 m.p. îmbu-
nãtãþiri. Preþ 49.000
euro. Telefon: 0761/
142.328.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.
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ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central
din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea
postului contractual de execuþie vacant de portar în cadrul Servi-
ciului Administrativ, Întreþinere.

Concursul se organizeazã în douã etape:
- prima etapã - în data de 12.06.2014, ora 10.00 - proba scrisã;
- a doua etapã - în data de 16.06.2014 - proba de interviu.
Criteriile generale ºi specifice, precum ºi bibliografia sunt afi-

ºate la sediul instituþiei.
Dosarele de înscriere se vor depune pânã în data de 13.05.2014,

ora 16.30, la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I.
Cuza, nr. 7.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235
interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Convocare
Administratorul Unic al S.C. MECONF S.A convoacã în

ziua de 29.05.2014, ora 16.00, Adunarea Generalã Ordinarã
a Acþionarilor societãþii la sediul acesteia din B-dul 1 Mai,
nr. 86, localitatea Craiova.

Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Aprobarea raportului de gestiune al administratoru-

lui unic pentru anul 2013;
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori privind cer-

tificarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pier-
dere pentru anul 2013;

3. Aprobarea bilanþului contabil ºi a contului de profit
ºi pierdere pentru anul 2012;

4. Apobarea bugetului de venituriºi cheltuieli pentru anul
2014;

5. Aprobarea preþurilor de vânzare pentru apartamentele
ce s-au vândut în anul 2013 din activul Cãmin nefamiliºti;

6. Aprobarea listei mijloacelor fixe ºi a materialelor ce
se caseazã ºi a celor care se vând în anul 2014;

7. Diverse.
În cazul neîntrunirii cvorumului legal, Adunarea Gene-

ralã Ordinarã a acþionarilor va avea loc în ziua de 30.05.2014,
ora 10.00 la aceeaºi adresã.

CASE
VÂND casã P+1 cu teren
7.000 mp, loc. Ciutura.
Telefon: 0752/524.243.
Vând D+P 6 camere,
pivniþã, utilitãþi, 2 bãi +
3 camere cãrãmidã, te-
ren 1300 mp str. Buco-
vãþ - 95000 Euro. Tele-
fon: 0769/360.741.
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.

Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefi-
nisatã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã, 800 mp
teren, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã,
sau schimb cu apar-
tament minim 3 came-
re. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în co-
muna Giurgiþa. Tele-
fon: 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 nego-
ciabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren zonã cen-
tralã, 260 metri pãtraþi.
Preþ atractiv. Tel: 0769/
709451.
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Barie-
ra Vâlcii 20 Euro / mp.
Telefon: 0748/887.219.
Vând teren urgent str.
Pãuniþei – Lãpuº 2200
mp. Telefon: 0751/
675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã
bunã. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, des-
chidere 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 liceu-
lui). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.

Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZ-
DA, Calea Bucureºti,
km 9, ideal showroom
parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere
18 m, sau 2000 m –
36 m. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni.
str. Scurtu Gheor-
ghe. Telefon: 0251/
457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.

Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0 7 4 4 / 5 6 3 . 6 4 0 ;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/
347.028.

VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament
central în Timiºoara cu
similar în Craiova. Te-
lefon: 0740/887.095.
Schimb garsonierã Ca-
lafat, cu garsonierã
Craiova. Telefon: 0251/
231.143.
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Primãria comunei Bistreþ organizea-

zã în data de 29.05.2014, ora 10,00
la sediul sãu din Bistreþ, Calea Dunã-
rii nr. 192, judeþul Dolj, licitaþie pu-
blicã pentru vânzarea terenului in-
travilan ( 4420 mp), situat în comuna
Bistreþ, sat Plosca T 132/ P 37, în-
scris în CF 30980 Bistreþ, nr. top/cad-
.30980,proprietar comuna Bistreþ-
domeniul privat, în vederea realizã-
rii unui depozit cereale. Preþul de
pornire la licitaþie este 6.400 Euro,
fãrã TVA. Data limitã pentru depune-
rea ofertelor este 28.05.2014, ora
10,00. Documentele licitaþiei ºi in-
formaþii suplimentare se pot obþine
la sediul Primãriei comunei Bistreþ-
telefon. 0251/ 355.011.

CONSILIUL  JUDEÞEAN  DOLJ

ANUNÞ

Consiliul Judeþean Dolj organizeazã în
data de 20.05.2014, ora 1000, licitaþie pu-
blicÎ în vederea închirierii unor spaþii li-
bere, cu destinaþia de cabinete medica-
le, situate în Centrul Medical Brazda lui
Novac (Craiova, Strada General ªtefan
Fãlcoianu Nr. 1).

Documentaþia  de licitaþie se poate ridi-
ca de la sediul Consiliului Judeþean Dolj,
Calea Unirii Nr. 19, Craiova, camera nr. 5,
începând cu data publicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura Consi-
liului Judeþean Dolj, Calea Unirii Nr. 19, Cra-
iova, pânÎ la data de 20.05.2014, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere
economic.

Alte informaþii suplimentare se pot
obþine la numãrul de telefon  0251/
408.320; 408.322 sau la camera nr. 5 a
Consiliului Judeþean Dolj.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
VÂND Fiat Stilo. Tele-
fon: 0741/ 166.718.
Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km reali,
1500 Euro sau varian-
ta Rabla. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Instalaþie hidrofor iri-
gaþii trifazatã comple-
tã, motor Honda pen-
tru pompã ºi echipa-
ment vânãtoare din
piele. Telefon: 0760/
521.340.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Tele-
fon: 0251/414.112;
0727/463.456.

Vând albine, familii
puternice. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã.
Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifoni-
er stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând vin roºu 5 lei li-
tru. Telefon: 0753/
876.047.
Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane imopri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BA-
TISTE toate mãrimile
manuale. Telefon:
0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron, apa-
rate de radio Selena,
Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Gore-
la ºi Sengana din pe-
pinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Tele-
fon: 0733/832.532.

Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 4 jenþi cu anve-
lope de iarnã (Miche-
lin) pentru Renault
Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon:
0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon: 0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 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 ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.

Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garan-
þie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãtu-
rã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9 ha
pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Merce-
des. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

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

Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Coralex,
stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.

Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultra-
central, pretabil firmã.
Telefon: 0745/698.425.
ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semideco-
mandat, Valea Roºie.
Telefon: 0740/522.562.
Primesc în gazdã bã-
iat condiþii bloc (cen-
tralã). Telefon: 0746/
274.204.

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
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. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru vân-
zare maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craio-
viþa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez sau vând lo-
caþie pentru cultivarea
cãpºunilor din solarii
suspendate. Telefon:
0762/278.639.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230
Euro / lunã seriozitate.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu
o fatã, vârsta 24 ani,
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru
a fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Împãrþim fructele.
Telefon: 0766/304.708.
Caut o echipã de oa-
meni pentru a amena-
ja o grãdinã. Telefon:
0727/884.205.

PIERDERI
Pierdut cãþel rasa Bichon,
în zona Stadionul Tinere-
tului, strada Buziaº, în
vârstã de 6 luni. Rãspun-
de la numele Frichi. Gã-
sitorului bunã recompen-
sã. Telefon: 0743/
091.520; 0743/838.383.
CONDOLEANÞE
Rãzvan Canþãr este alã-
turi de bunul sãu prie-
ten George Budugã la
marea durere pricinui-
tã de descesul tatãlui
sãu. Odihneascã-se în
pace! Sincere condo-
leanþe familiei îndoliate.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

BUNDESLIGA – ETAPA A 32-A

Hannover – Stuttgart 0-0 (La oas-
peþi, Alexandru Maxim a jucat înce-
pând cu minutul 84), Bayern – Wer-
der 5-2 (Ribery 20, Pizarro 53, 57,
Schweinsteiger 61, Robben 74 / Ge-
bre Selassie 10, Hunt 36), Wolfsburg
– Freiburg 2-2 (Perisici 3, 70 / Meh-
medi 61, Terrazzino 83), Hoffenheim
– Frankfurt 0-0, Mainz – Nurnberg 2-
0 (Okazaki 30, Moritz 44), Hertha –
Braunschweig 2-0 (Brooks 61, Alla-
gui 77), Leverkusen – Dortmund 2-2
(L. Bender 7, Castro 35 / Kirch 29,
Reus 39 pen.).

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Aug-
sburg – Hamburg, Schalke – M’glad-
bach.

1. Bayern 84 10. Hertha 41
2. Dortmund 65 11. Frankfurt 36
3. Schalke* 58 12. Freiburg 36
4. Leverkusen 55 13. Hannover 36
5. Wolfsburg 54 14. Werder 36
6. Mainz 50 15. Stuttgart 32
7. M’gladbach* 49 16. Hamburg* 27
8. Augsburg* 43 17. Nurnberg 26
9. Hoffenheim 41 18. Braunschw. 25

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 36-A

Southampton – Everton 2-0 (Alcaraz 1
aut., Coleman 31 aut.), Fulham – Hull 2-
2 (Dejagah 55, Amorebieta 58 / Jelavici
75, Long 87), Stoke – Tottenham 0-1
(Rose 31; Vlad Chiricheº a lipsit din lo-
tul oaspeþilor), Swansea – Aston V. 4-1
(Bony 10, 90+4 pen., Shelvey 26, P. Her-
nandez 73 / Agbonlahor 22), West Brom
– West Ham 1-0 (Berahino 11), Man.
United – Norwich 4-0 (Rooney 41 pen.,
48, Mata 63, 73).
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Sunderland
– Cardiff, Liverpool – Chelsea, Crystal P.
– Man. City.
Astãzi: Arsenal – Newcastle (22:00).
1. Liverpool* 80 11. Crystal P.* 43
2. Chelsea* 75 12. Swansea 39
3. Man City** 74 13. Hull* 37
4. Arsenal* 70 14. West Ham 37
5. Everton 69 15. West B.* 36
6. Tottenham 66 16. Aston V.* 35
7. Man. Utd* 60 17. Norwich 32
8. Southampton 52 18. Fulham 31
9. Newcastle* 46 19. Cardiff* 30
10. Stoke 44 20. Sunderl.** 29
* - un meci mai puþin, ** - douã jocuri
mai puþin.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 35-A

Elche – Levante 1-1 (Boakye 63 / An-
gel 74; La gazde, Cristian Sãpunaru n-
a fãcut parte din lot, fiind suspendat),
Granada – Rayo 0-3 (Saul 54, Larrivey
59, S. Fernandez 86; La oaspeþi, Rãz-
van Raþ a fost suspendat), Getafe – Ma-
laga 1-0 (Colunga 8; Titular la gazde,
Ciprian Marica a oferit assist-ul la gol,
dupã care a fost eliminat, în minutul 37,
pentru cumul de „galbene”), Real M. –
Osasuna 4-0 (Cr. Ronaldo 6, 52, Ramos
60, Carvajal 83), Betis – Sociedad 0-1
(Vela 48 pen.).

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Espany-
ol – Almeria, Valencia – Atl. Madrid, Bilbao
– Sevilla, Villarreal – Barcelona.

Astãzi: Celta – Valladolid (23:00).
1. Atl. Madrid* 85 11. Espanyol* 41
2. Real M.* 82 12. Malaga 41
3. Barcelona* 81 13. Celta* 40
4. Bilbao* 62 14. Granada 37
5. Sevilla* 59 15. Elche 36
6. Sociedad 57 16. Osasuna 35
7. Villarreal* 52 17. Getafe 35
8. Valencia* 45 18. Valladol.** 32
9. Rayo 43 19. Almeria* 30
10. Levante 42 20. Betis 22

SERIE A – ETAPA A 35-A

Roma – Milan 2-0 (Pjanici 43, Gervin-

ho 65; Bogdan Lobonþ a fost rezervã la

capitolini), Bologna – Fiorentina 0-3

(Cuadrado 23, 87, Ilicici 34), Inter –

Napoli 0-0.

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Verona –

Catania, Sampdoria – Chievo, Livorno –

Lazio, Cagliari – Parma, Torino – Udine-

se, Atalanta – Genoa.

Astãzi: Sassuolo – Juventus (21:45).

1. Juventus* 90 11. Atalanta* 46

2. Roma 85 12. Sampdoria* 41

3. Napoli 69 13. Udinese* 39

4. Fiorentina 61 14. Genoa* 39

5. Inter 57 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

LIGUE 1 – ETAPA A 35-A

Nantes – Marseille 1-1 (Gakpe 64 /
Thauvin 30; La gazde, Bãnel Nicoli-
þã a evoluat pânã în minutul 85), Ajac-
cio – Monaco 1-4 (Tallo 75 / Berba-
tov 53, 74, Kondogbia 88, Ocampos
90+2), Evian TG – St. Etienne 1-2
(Wass 54 / Corgnet 7, Perrin 15), Guin-
gamp – Valenciennes 1-0 (Beauvue
61), Montpellier – Toulouse 2-1 (Ait-
Fana 79, Cabella 83 pen. / Trejo 5;
Mihai Roman a fost rezervã la oas-
peþi), Nice – Reims 1-0 (Eysseric 51),
Rennes – Lorient 1-1 (Ntep 74 / A.
Traore 17).
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Sochaux
– Paris SG, Lyon – Bastia, Lille – Bor-
deaux.
1. Paris SG* 82 11. Bastia* 44
2. Monaco 75 12. Lorient 43
3. Lille* 64 13. Montpellier 42
4. St. Etienne 60 14. Nice 42
5. Lyon* 55 15. Rennes 40
6. Marseille 53 16. Guingamp 38
7. Bordeaux* 48 17. Evian TG 38
8. Reims 45 18. Sochaux* 33
9. Toulouse 45 19. Valencien. 29
10. Nantes 44 20. Ajaccio 20

LIGA A III-A – SERIA 3 – PLAY-OUT – ETAPA A 2-A
CS Podari – CS Tunari 2-1, Dinamo II – Municipal Apã Craiova 2-0, Con-

cordia Chiajna II – Viitorul Domneºti 1-1,
1. Dinamo II 23 4. Mun. Apã 15
2. Podari 18 5. Chiajna II 14
3. Tunari 18 6. Domneºti 14
* - retrogradeazã ultimele trei clasate.

LIGA A IV-A – ETAPA A 30-A – ULTIMA A SEZONULUI REGULAT
Victoria Celaru – CSU II Craiova 1-3, Unirea Leamna – CSO Filiaºi 2-2,

Vânãtorul Desa – Danubius Bechet 9-1, Prometeu Craiova – Dunãrea Bistreþ
1-5, Viitorul Cârcea – CS Iºalniþa 4-0, Amaradia Melineºti – Recolta Ostroveni
5-8, Progresul Segarcea – SF Gicã Popescu 2-3.

Dunãrea Calafat a stat.
1. Filiaºi 66 9. CSU II 35
2. Calafat 62 10. Melineºti 30
3. Bistreþ 61 11. Iºalniþa 28
4. Segarcea 52 12. Gicã Pop. 26
5. Prometeu 51 13. Desa 26
6. Ostroveni 49 14. Celaru 23
7. Cârcea 45 15. Leamna 4
8. Bechet 38

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1

18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Corona Braºov
– Viitorul Constanþa, Petrolul Ploieºti – FC Boto-
ºani.

DIGI SPORT 2

18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC
Potaissa Turda – Dinamo / 19:45 – POLO – Superli-
ga, finala: Steaua – CSM Digi Oradea / 21:45 – FOT-
BAL – Camp. Italiei: Sassuolo – Juventus.

DIGI SPORT 3

23:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Celta – Valla-
dolid.

DOLCE SPORT

20:00 – FOTBAL – Liga I: Steaua – FC Braºov.
DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Sassuolo –
Juventus.

EUROSPORT

13:30 – CICLISM – Turul Turciei: etapa a II-a /
15:00, 21:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul Unit: ziua a 10-a.

EUROSPORT 2

13:00 – TENIS (F) – Turneu la Estoril, în Portu-
galia: ziua 1 / 16:00 – TENIS (M) – Openul Portuga-
liei: ziua 1 / 21:15 – FOTBAL – Liga secundã germa-
nã: Union Berlin – Kaiserslautern / 23:15 – SNOO-
KER – CM.

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P

6

5

4

Dupã 3 partide în care Getafe a scos doar un singur punct,
cãzând pânã pe locul 18, primul retrogradabil, elevii lui Cosmin
Contra au obþinut o succes enorm pe teren propriu, scor 1-0, sâm-
bãtã, cu Malaga.

Unicul gol a fost marcat de Adrian Colunga, în minutul 8, dupã
o pasã a lui Ciprian Marica. Pe “tricolor” nu l-a prins însã nici
mãcar pauza pe teren, ºi nu din raþiuni de ordin tactic sau din alte
considerente, acesta fiind eliminat în minutul 37, din cauza cumu-
lui de “galbene”. Primul avertisment îl primise în minutul 12. Nici
Malaga n-a încheiat jocul în efectiv complet, Angeleri, tot pentru
douã avertismente, pãrãsind terenul în minutul 76.

În urma acestui rezultat, cu trei etape rãmase de jucat din Prime-
ra, Getafe a urcat un loc, pânã pe 17, cu 35 de puncte, fiind la
egalitate cu Osasuna (locul 16) ºi la 3 puncte de Valladolid (locul
18), dar aceºtia din urmã au douã meciuri mai puþin.

Echipa lui Cosmin Contra are un program infernal în continua-
re, urmând sã se deplaseze în fief-ul Barcelonei, sã primeascã vizi-
ta Sevillei, iar finalmente, într-un derby madrilen, s-o înfrunte pe
Rayo Vallecano (echipa lui Raþ), în deplasare.

Vineri, spre searã, lumea fotbalu-
lui s-a cutremurat odatã cu anunþul
decesului lui Tito Villanova, fostul
antrenor al Barcelonei. În vârstã de
doar 45 de ani, Tito se lupta din no-
iembrie 2011 cu o boalã necruþãtoa-
re, cancer la glanda parotidã, cea mai
mare glandã salivarã.

Operat imediat dupã aflarea cum-
plitei veºti, asta nu l-a împiedicat însã
sã-ºi exercite meseria de antrenor. În
27 aprilie 2012, era anunþat ca “prin-
cipal” al Barcelonei, dupã plecarea

A pierdut lupta cu cancerul

TTTTTito Vito Vito Vito Vito Vi lanova,  fostul  antrenori lanova,  fostul  antrenori lanova,  fostul  antrenori lanova,  fostul  antrenori lanova,  fostul  antrenor
al Barcei,  a încetat din viaþãal Barcei,  a încetat din viaþãal Barcei,  a încetat din viaþãal Barcei,  a încetat din viaþãal Barcei,  a încetat din viaþã

lui Pep Guardiola,
al cãrui asisient
fusese timp de 4
ani. Parteneriat ce
a adus 14 trofee
catalanilor, Tito fi-
ind cosiderat “cre-
ierul” celei mai
bune echipe a Bar-
celonei din toate
timpurile.

În  20 decem-
brie 2012, boala a
recidivat,  a plecat
la New York pen-
tru o nouã opera-
þie ºi  douã luni

chinuitoare de chimioterapie ºi l-a
lãsat pe secundul Jordi Roura sã se
ocupe de echipã.  Chiar ºi aºa, Bar-
celona a reuºit sã câºtige titlul în
Spania cu un record de 100 de punc-
te. Însã, mãcinat de boalã, Tito nu a
mai putut sã-ºi continue meseria,
demisionând de la club în iunie 2013.

Patru luni mai târziu, Vilanova a
fost vãzut într-o lojã de pe “Camp
Nou”, la un clasic cu Real Madrid. A
încercat sã se ascundã de ochii tutu-
ror, însã un fotograf a reuºit sã îl re-

pereze ºi sã îl fotografieze. Tito era
foarte slãbit, afectat de metodele de
recuperare.

Tito Vilanova se afla de vineri, 18
aprilie, într-un spital privat din Bar-
celona, dorind discreþie totalã. La un
set de analize de rutinã, joi seara,
dupã o altã intervenþie chirurgicalã,
au apãrut probleme gastrice ºi chiar
dacã vineri starea sa era stabilã, s-a
stins în jurul orei 18:00.

În august 2012, Vilanova a fost la
Bucureºti cu FC Barcelona, echipa
catalanã disputând un meci amical cu
Dinamo, pe Arena Naþionalã, pe care
l-a câºtigat cu scorul de 2-0.

Vilanova a activat ºi ca jucãtor, pe
postul de mijlocaº. Fost junior la Bar-
ca între 1984 ºi 1988, Tito a evoluat
apoi pentru Barcelona B (’88-‘90),
Figueres (’90-‘92), Celta Vigo (’92-
‘95), Badajoz (’95-‘96), Mallorca (’96-
‘97), Lleida  (’97-‘98), Elche (98’-2000),
Gramenet (’00-‘01).

Ca antrenor, înainte de a fi asis-
tentul lui Guardiola la Barcelona (’08-
‘12) ºi mai apoi “principal” (’12-’13),
Vilanova a debutat în antrenorat la
Palafrugell (’03-‘04), ulterior fiind asis-
tent la Barcelona B (’07-‘08).

Sunt speranþe pentru evitarea retrogradãrii

Contra, victorie
uriaºã cu Getafe

Marica – una caldã, alta rece

Ceahlãul – Gaz Metan 0-1
A marcat: R. Zaharia 17.

Oþelul – Sãgeata 0-1
A marcat: S. Panã 58.

„U” Cluj – FC Vaslui 1-0
A marcat: Max Nicu 12.

Meciurile Astra – CFR Cluj, Pandurii – ACS Poli ºi Concordia – Dina-
mo s-au jucat asearã.

Corona – Viitorul – astãzi, ora 18.30
Steaua – FC Braºov – astãzi, ora 20
Petrolul – FC Botoºani – astãzi, ora 21

Liga I – etapa a 29-a

Steaua 28 19 8 1 60-16 65
Astra 28 17 5 6 56-25 56
Petrolul 28 14 13 1 41-18 55
Dinamo 28 14 7 7 42-25 49
FC Vaslui 29 14 6 9 35-19 48
Pandurii 28 12 6 10 48-34 42
CFR Cluj 28 10 11 7 35-28 41
Botoºani 28 11 5 12 31-43 38
Gaz Metan 29 10 6 13 29-32 36
10. „U” Cluj 29 10 6 13 27-41 36
11. Chiajna 28 9 7 12 30-37 34
12. Ceahlãul 29 8 9 12 22-29 33
13. Nãvodari 29 8 8 12 25-45 32
14. ACS Poli 28 8 7 13 22-32 31
15. Oþelul 29 9 4 16 31-45 31
16. FC Braºov 28 7 9 12 28-35 30
17. Viitorul 28 6 9 13 19-45 27
18. Corona 28 2 8 18 20-51 14
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CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Publicul craiovean se strânge în
jurul echipei care-l reprezintă şi spe-
ră într-o revenire în prim-planul fot-
balului românesc. 5.000 de specta-
tori au venit să susţină echipa Bă-
niei în obiectivul său de a reveni în
Liga I, la o jumătate de secol de când
a ajuns în premieră acolo. În debutul
derby-ului de play-off cu Bistriţa,
fanii au celebrat aniversarea cu me-
sajul: „50 de ani - prima promovare,
Ştiinţa n-a murit, redevine mare”. Şi
cei care trebuie să readucă Bănia la
nivelul aşteptat au continuat marşul
victorios, ajungând la 8 succese con-
secutive, dintre care 7 cu Balint pe
bancă. Cu un adversar extrem de pre-
caut, Craiova a controlat prima par-
te, dar rar a fost cu adevărat pericu-
loasă. Curelea a fost din nou cel mai
important jucător, pe mingile recep-
ţionate şi protejate de el croindu-se
şi ocaziile alb-albaştrilor. Golghete-
rul seriei a fost aproape de gol cu un
călcâi s pectaculos  din  6 metri, iar
oaspeţii au ripostat prin voleul pes-
te transversală al lu i Brumă. Când
echipa lui Balint se împotmoleşte la
construcţie, rezolvă meciul cu o lo-
vitură de cap şi contra Bistriţei şi-a
respectat obiceiul. Varga a centrat,
iar cuplul de stoperi a colaborat cu
două pentru desch iderea scorului,
Ljubinkovic servindu-l la „alley-oop”
pe Izvoranu. Repriza a doua n-a adus
o replică a oaspeţilor, împuţinaţi prin
eliminarea lui Mărginean, dublu aver-
tizat, dar nici Craiova n-a forţat des-
prinderea în superioritate. Centralul
Dumitru a declanşat din exces de zel
o ploaie de cartonaşe galbene, gaz-

Echipa de baschet a Craiovei n-
a contat în primele două meciuri ale
play-off-ului Ligii Naţionale, pier-
dute fără drept de apel la Oradea, în
faţa gazdelor de la Municipal. Vi-
neri seara a fost mas acru în sala
„Antonio Alexe”, echipa lui Marcel
Ţenter fiind măcelărită de cea a lui
Cristian Achim, scor 96-58 (18-13,
29-11, 22-21, 27-13). Atât prin pris-
ma scorului, dar şi a evoluţiei, a fost
cel mai prost meci al Craiovei din
ultimii doi ani. Procentajele la arun-
cări au fost ridicole (18 din 34 la 2
puncte şi 2 din 20 la 3 puncte), iar la
recuperare gazdele au fost net su-
perioare, scor 36-16. Au jucat pen-
tru SCM Universitatea Craiova:
Sokk (3), Seals (8), Kovac (4), Bu-
reau (14), Drăguşin (1), iar pe par-
curs au intrat: Babic (3), Naletilic
(9), Popescu (10), Gavrilă (2) şi Căpuşan (4).

Sâmbătă, evoluţia craioven ilor a fost aproape la fel
de slabă, dar scorul a fost ceva mai strâns, 78-66 (21-16,
20-16, 19-21, 18-13), în condiţiile în care nici orădenii n-

SCM U Craiova a făcut figuraţie la Oradea
Baschetbaliştii craioveni, ridiculizaţi în play-off

au  fos t înt r-o formă deos eb ită.
Pentru Craiova au jucat: Sokk (5),
Seals, Kovac (19), Bureau (19), Po-
pescu  (10), iar pe parcurs au  in-
trat : Drăguşin (2), Nalet ilic, Căpu-
şan (9), Babic (2). Cel mai bun ju-
cător al Craiovei în sezonul regu-
lat, Travis Bureau, a fost singurul
care a avut o prestaţie demnă de
aceas tă fază a compet iţiei în  am-
bele jocuri, fiind secondat în jo-
cul al doilea de Mirko Kovac şi
parţ ial de Bogdan Popescu. Prac-
tic, plecarea lui James Tyler chiar
înain tea celei mai importante pe-
rioade a sezonului a creat un  gol
imens, Ionuţ Drăguşin nefiind nici
pe departe pregătit să facă faţă
unor meciuri cu astfel de miză. De
asemenea, Seals a fos t de nerecu-
noscu t, în special în meciul al doi-

lea, când nu  a marcat nici un punct . La finalul acestei
săptămâni sunt  programate două meciuri la Craiova, dar
al doilea se va juca doar dacă SCM Craiova se va impu-
ne în primul.

Cu un singur meci câştigat în Cupa
României, cel de joi, cu Jolidon Cluj,
handbalistele de la SCM Craiova s-
au clasat pe locul 4 în competiţie şi
au şanse mari să joace în cupele eu-
ropene, dacă favoritele se vor impu-
ne în play-off-ul Ligii Naţionale. Sâm-
bătă, în semifinalele Cupei, SCM Cra-
iova a fost învinsă de ocupanta lo-
cului 3 din Liga Naţională, HCM Ro-
man, cu 24-20. Pentru SCM au jucat:
Paşca, Munteanu (portari), C. Ilie (1),
Cioarec (4), Snopova (3), Tivadar (7),
Han (1), Dincă (3), A. Amariei, Api-
pie, Ianaşi (1), Joldeş. În cealaltă se-
mifinală, în care s-au întâlnit primele

Handbalistele au pierdut semifinala şi finala mică

SCM Craiova,
locul 4 în Cupa României

două echipe din  campionat, HCM
Baia Mare - Corona Braşov 32-21. Ieri,
handbalistele de la SCM Craiova au
pierdut finala mică, disputată contra
formaţiei antrenate de Bogdan Bur-
cea, Corona Braşov, scor 34-24 (18-
10) şi au încheiat pe locul patru com-
petiţia. Antrenorii Aurelian Roşca şi
Gheorghe Sbora au folosit jucătoa-
rele: Paşca, Munteanu (portari), Din-
că (6), Tivadar, Snopova (2), Apipie
(3), Cioaric (2), Ilie, Han (5), Ianaşi
(2), A. Amariei (1), Joldeş (2), Florica
(1). HCM Baia Mare şi-a păstrat tro-
feul cucerit anul trecut, învingând
Romanul în finală cu 23-21.

Universitatea Craiova – Gloria Bistriţa 1-0
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 5.000

A marcat: Izvoranu 43
Craiova: Brac 7 - Kitanovski 5 (Fl. Pătraşcu 46) 6, Ljubinkovic 7,

Izvoranu 7, Vătăjelu 7 - Ad. Ionescu 6, Ferfelea 6, Pleşan (cpt.) 6 -
Cr. Ganea  6 (A. Ivan 70) 6, Curelea 7, Varga 6 (Sin 76) 5. Antrenor:

Gabi Balint
Gloria: Albuţ (cpt.) 7 – Budăcan 6, Hlinca 6, Chibulcutean 6, D.

Sânmărtean 5 - Ţârcă  5 (O. Bucur 82) 5, Mărginean 4, Fizeşan 5
(Curtuiuş 63) 5, M. Chiţu 6 – Feher 6, Brumă 6 (Ţegle 67). Antrenor:

Cristian Coroian
Eliminat: Mărginean ’64

Golul lui Izvoranu a adus cele 3 puncte în meciul
cu Bistriţa, unul controlat de echipa lui Balint

dele primind nu mai puţin de şapte.
Balint le-a arătat fanilor cum arată vi-
itorul, atacatul de 17 ani Andrei Ivan
primind primele minute pe „Ion Oble-
menco” şi n-a fost deloc copleşit de
moment. Doar Viorel Ferfelea mai
putea puncta în partea secundă, dar
cele două pase-cadou de la Ganea şi
Curelea n -au fost  transformate în
assist-uri de sărbătoritul zilei. În urma
rezultatelor din etapa a doua a play-
off-ului Seriei a II-a, Craiova şi Mu-
reşul se desprind înaintea duelului
direct şi probabil că vor merge îm-
preună în Liga I, dincolo de contes-
tările reciproce.

Balint: „Victoria este importan-
tă, deşi jocul a fost slab”

Antrenorul Gabi Balin t a decla-
rat la  final: „Am înv ins, asta es te

cel mai important, îns ă jocul a fost
destul de slab . Bis triţa o echipă
bine organizată defensiv, a jucat  cu
doi fundaş i dreap ta, s ă b locheze
partea noas t ră s tângă, unde-i
aveam pe Varga şi  Vătăjelu. Gloria
este echipă disciplinată, căreia dacă
nu  reuşeşt i să-i machezi repede,
rişti să ai probleme, aşa cum ni s -a
întâmplat  nouă în  p rima parte“-
. Despre debutu l tânăru lui Andrei
Ivan, Balint a  spus: „Am ţinu t mult
să-l fo losesc, doream s ă debuteze
acasă, mai ales că în  zilele urmă-
toare va p leca la ech ipa naţ ională
de juniori. Este un  jucător care p ro-
mite. La Târgu Mureş va fi un joc
de o altă factură. Întâlnim o echipă
care s e deschide, ies e la  joc, ceea
ce ne p lace“.  Căpitanul Mihăiţă
Pleşan a declarat : „Îmi doresc să
batem mereu cu 1-0 şi să luăm punc-
tele. Importan t e că am câştigat şi
acest meci, al doilea din  play-off.
Ast fel, rămânem pe p rimul loc şi ne
ducem la Târgu  Mureş s ă câştigăm
şi să ne conso lidăm astfel poziţia.
Mă bucur pent ru  Izvoranu  că a
marcat, dar în p rimul rând es te b ine
pentru  înt reaga echipă”.

Coroian:
„Gazdele au câştigat pe merit”

Directorul tehnic al Gloriei, Re-
mus Vlad, a declarat după meci că
echipa sa merita un  egal, deşi aceas-
ta a avut o singură ocazie de gol: „A
fost un meci echilibrat ş i cred că
meritam un egal, pent ru că am avut
perioade bune în repriza a doua, de
dominare. Dacă nu jucam în inferio-
ritate numerică, poate reuşeam să
egalăm. Mai s unt jocuri de dispu-

tat, încercăm până la final să promo-
văm”. Antrenorul Cristi Coroian a
fost mai realist şi a recunoscut că
Universitatea s-a impus meritat: „Vo-
iam să nu p ierdem, însă nu înto t-
deauna planul de acasă se pot riveş-
te ş i în târg. Craiova a câştigat pe
merit , a  fost mai periculoasă, noi
puteam mai mult decât am arătat. Mai
sunt  24 de puncte în joc şi se poate
întâmpla orice. Se doreşte cu  ade-
vărat  promovarea la Bistriţa, avem
finan ţare pen tru a ţine o echipă în
prima ligă, dar nu una cu vedete”.
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