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Nisipurile de la Călăraşi
coc cei dintâi... cartofi!

reportaj
pag. 6

Până să se coacă multaşte ptate le lube niţe , în
câmpia Dunării, pe nisipul de la Călăraşi creşte cartoful timpuriu, un soi de cartof alb pe care localnicii de aici au început să îl
planteze pe suprafeţe din ce în ce mai mari. Pe solul fărâmicios,
cu multe granule de nisip, sunt aliniate tufele de un verde-închis la rădăcina cărora se formează acum tuberculii. Agricultorii au început deja să îi controleze cam pe fiecare zi pentru a
decide în ce moment sunt buni de recoltat. Se munceşte din
greu încă din februarie, când au fost plantaţi la mână în câmp,
dar sunt aşteptate recolte bune de 12 tone la hectar.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- În politică, Popescule, dacă
nu ştii să minţi, nu eşti bun de
nimic.
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Vot –
Parlamentul
European
Conform ultimului sondaj
CSCI, dacă duminica viitoare ar
avea loc alegeri pentru Parlamentul European s-ar înregistra următoare le rezultate :
Alianţa electorală PSD-UNPRPC 42%, PNL - 15%, PDL –
10%, PMP – 9%, UDMR –
6%, Mircea Diaconu – 4%, PPDD – 3%. Distribuţia celor 32
de mandate, prin simulare, ar
fi următoarea: Alianţa electorală PSD-UNPR-PC – 16, PNL –
6, PDL – 4, PMP – 3, UDMR –
2 şi Mircea Diaconu.
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 29 aprilie 2014-anunþat de BNR

Deputatul Gheorghe Coman, fost preºedinte al PC
Buzãu, a fost condamnat
definitiv, ieri, de magistraþii
Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, la un an de închisoare cu executare, într-un dosar
în care este acuzat de folosirea influenþei de cãtre un om
politic pentru a obþine bani,
bunuri sau alte foloase
necuvenite. Un complet de
cinci judecãtori i-a respins
apelul lui Coman ºi a menþinut decizia de condamnare
datã de un alt complet al
instanþei supreme pe 30
ianuarie 2014, dupã ce
deputatul ºi-a recunoscut
vinovãþia. Procurorii DNA —
Serviciul Teritorial Ploieºti au
dispus, pe 16 ianuarie, trimiterea în judecatã, în stare de
arest preventiv, a deputatului,
în sarcina cãruia s-a reþinut
cã, în perioada noiembrie —
decembrie 2013, folosindu-se
de influenþa conferitã de
funcþia politicã deþinutã, i-a
solicitat unui denunþãtor — în
schimbul menþinerii acestuia
în funcþia de director executiv
adjunct al Direcþiei Sanitar
Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Buzãu, diverse
servicii, precum ºi remiterea
unor foloase materiale necuvenite.
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STAREA DE FAPT

1 EURO ...........................4,4549 ............. 44549
1 lirã sterlinã..........................5,4081.......................54081

Deputatul
Gheorghe
Coman, un an
de închisoare
cu executare
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$

1 dolar SUA.......................3,2121........32121
1 g AUR (preþ în lei).......134,4120.....1344120

METEO

marþi, 29 aprilie - max: 20 °C - min: 9 °C
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Aploaie
ploaie
ploaie
ploaie

Crin Antonescu ºi Constituþia României
MIRCEA CANÞÃR

Liderul PNL, aflat prin þarã, ultima datã
la Ploieºti, duminicã, ºi mai deloc prin colegiul electoral din Teleorman – acum afectat
de inundaþii – care l-a fãcut senator, îºi atacã voluptos mai vechiul aliat, premierul Victor Ponta, în registrul de acum consacrat.
Peste ceva timp, probabil ºi Victor Ponta va
face acelaºi lucru, mai ales în situaþia cã se
va decide sã candideze la alegerile prezidenþiale. Va fi un duel pe cinste, care þine de
nãravurile oamenilor politici autohtoni. Cãrora nu excesul de caracter le prisoseºte, ci
altceva. În ultimul sãu discurs, Crin Antonescu a pomenit ceva despre posibilul regret al lui Victor Ponta când Traian Bãsescu
nu va mai fi preºedinte, dar nu evocând înþelepciunea popularã, cu multe pilde în aceastã privinþã, ci alte cimilituri din repertoriul
propriu. Cu tangenþã la prerogativele preºedintelui þãrii, aºa cum sunt ele aºezate în
Legea fundamentalã, pe care, dupã toate
aparenþele, nici acum liderul liberal, Crin

Antonescu, n-a priceput-o. Conducând inoperant, vreme de aproape un an, o comisie
de revizuire a Constituþiei, Crin Antonescu
s-a vãzut în ipostaza nefericitã de a-i fi infirmatã „opera” ºi de Curtea de la Veneþia ºi
de Curtea Constituþionalã, ceea ce nu s-a
întâmplat la precedenta revizuire. Teze ale
actualei Constituþii care lasã lor de interpretare, inclusiv Curþii Constituþionale, în continuare viabile, încât putem spune cã, de fapt,
ne raportãm la deciziile Curþii Constituþionale ºi nu la Constituþia României, pot genera ºi pe viitor ambiguitãþi. Cum una dintre
marile aberaþii ale CCR de-a lungul timpului
a fost legitimarea „traseismului politic” la parlamentari, neîngrãdit expres, am asistat frecvent la resistematizarea votului popular ºi
confecþionarea unor majoritãþi diferite de
opþiunea electoratului. Practic bazate pe trãsãturile comune ale celor mai mulþi parlamentari români, maghiari ºi de altã naþionalitate: lipsã de loialitate, absenþa convingeri-

lor, oportunism, capacitatea de a se lãsa cointeresaþi. Ori, exact în temeiul acestor derapaje etice, altminteri condamnate anterior
chiar de Crin Antonescu, acum, înainte de a
ajunge la Palatul Cotroceni, clameazã schimbarea actualului premier º.a.m.d. Cu care,
mai precizeazã, nu va încheia acorduri, înþelegeri, pact de coabitare. „Va exista o altã
majoritate în Parlament, ca atare un alt Guvern, care nu-l va mai cuprinde pe domnul
Ponta. Îi ajunge un Guvern în care a lucrat
sub conducerea lui Emil Boc ºi un guvern în
care a lucrat conducându-l”, a spus Antonescu. Pânã sã ajungã la Cotroceni Crin Antonescu mai are de suferit. Dar cine ºtie?
Retorica sa mecanizatã, abrazivã, resentimentarã, îl face cel puþin discutabil pentru o asemenea demnitate. Cã habar n-are de multe
cutume specifice funcþiei menþionate mai treacã-meargã, dar faptul cã n-a înþeles spiritul
Constituþiei în vigoare, dupã ce s-a ocupat
de revizuirea ei, poate stârni nedumeriri.

14 trenuri vor circula suplimentar
în perioada mini-vacanþei de 1 Mai
Un numãr de 14 trenuri InterRegio (IR) ºi Regio (R) vor circula suplimentar în perioada minivacanþei de 1 Mai, cele mai multe
fiind pe rutele care duc spre litoral, a anunþat, ieri, CFR Cãlãtori.
Astfel, astãzi, 29 aprilie, va circula
suplimentar trenul R 13804 Feteºti
(plecare la ora 22.00) - Lehliu Bucureºti Nord (sosire la 23.59),
iar în perioada 29/30 aprilie - 3/4
mai, trenurile IR 1696/-1 Timiºoara Nord (pl. 22.10) - Bucureºti
Nord (pl. 07.50) - Constanþa (pl.
11.05) - Mangalia (sos. 12.29), IR
1822/-1 Arad (pl. 18.55) - Bucureºti Nord (pl. 06.20) - Constanþa
(pl. 09.35) - Mangalia (sos. 11.01),
IR 1862/-1 Iaºi (pl. 22.05) - Constanþa (pl. 08.10) - Mangalia (sos.
09.40) ºi IR 1742/12741 Satu Mare
(pl. 16.50) - Oradea (pl. 19.08) Cluj Napoca (pl. 22.00) - Bucureºti Nord (pl. 09.30) - Constanþa
(sos. 12.13). În perioada 30 aprilie - 4 mai vor circula trenurile R
13801 Bucureºti Nord (plecare la
ora 02.30) - Constanþa (pl. 06.38)
- Mangalia (sos. 08.06) ºi R 13802

Mangalia (pl. 17.30) - Constanþa (pl 19.10) - Bucureºti
Nord (sos. 22.50), aratã CFR
Cãlãtori, într-un comunicat
de presã. În perioada 30
aprilie/1mai - 4/5 mai vor circula suplimentar trenurile IR
1695/-2 Mangalia (plecare la
ora 16.33) - Constanþa
(pl.18.20) - Bucureºti Nord
(pl. 21.45) - Timiºoara Nord
(sosire la ora 07.02), IR
1821/-2 Mangalia (pl. 18.18)
- Constanþa (pl. 20.05) - Bucureºti Nord (pl.23.45) Arad (sos. 10.30), IR 1861/
-2 Mangalia (pl. 20.07) Constanþa (pl. 21.42) - Iaºi
(sos. 08.12 ) ºi IR 12742/
1741 Constanþa (pl. 15.20)
- Bucureºti Nord (sos.
17.57/ pl. 18.40) - Cluj Napoca (pl.
04.28) - Oradea (pl. 07.25) - Satu
Mare (sos. 09.29). De asemenea,
joi, 1 mai, vor circula suplimentar
trenurile IR 1736 Cluj Napoca (plecare la ora 07.40) - Teiuº - Sibiu –
Râmnicu Vâlcea (sos. 13.59) ºi IR
1737 Râmnicu Vâlcea (pl. 15.15) -

Sibiu -Teiuº - Cluj Napoca (sos.
21.55 ), iar luni, 5 mai, trenul R
13803 Bucureºti Nord (pl. 02.30) Lehliu - Feteºti (sos. 04.37). CFR
Cãlãtori a precizat cã, în unele zile
libere din perioada 1-4 mai, când
traficul de cãlãtori este extrem de

redus, unele trenuri InterRegio ºi
Regio nu vor circula. În data de 1
mai, toate agenþiile de voiaj vor fi
închise, iar în 2 mai, vor fi deschise
conform programului de lucru, cu
excepþia agenþiilor Unirii ºi Militari din
Bucureºti, care vor fi închise.

Ponta: Execuþia bugetarã din trimestrul I
este mulþumitoare ºi permite scãderea CAS
Execuþia bugetarã din trimestrul I este
mulþumitoare ºi poate conduce, pe baza datelor ºi pe semestrul I, la reducerea CAS
cu cinci puncte la angajator, deoarece mãsura poate avea un efect economic pozitiv,
iar impactul pe semestrul II, de 2,6 miliarde lei, poate fi compensat, susþine premierul Victor Ponta. „Avem colectãri mai mari
decât în primul trimestru al anului 2013 ºi
cheltuieli mai mici. Deocamdatã sunt mulþumit pentru cã, pe baza rezultatelor pe primul semestru, putem sã punem în aplicare

scãderea cu cinci puncte procentuale a contribuþiilor de asigurãri sociale la angajator”,
a spus Ponta. El a precizat cã impactul bugetar calculat pentru al doilea semestru din
acest an, ca efect al scãderii CAS, este de
2,6 miliarde lei, iar cifra avansatã de preºedintele Traian Bãsescu, de 5,5 miliarde
lei, reprezintã impactul pe un an întreg, premierul apreciind cã Bãsescu este în general
„Gicã contra” doar pentru cã aceastã mãsurã este susþinutã de Guvern. Conform lui
Ponta, cele 2,6 miliarde lei aferente celui

de-al doilea semestru al acestui an pot fi
compensate din alte încasãri, respectiv o
colectare mai bunã ºi reducere de cheltuieli, probleme care vor fi discutate la începutul lunii iunie cu FMI. Preºedintele Traian Bãsescu a declarat, duminicã, la o dezbatere a Fundaþiei Miºcarea Popularã, cã
nu este împotriva reducerii CAS cu 5 puncte, el menþionând însã cã nu este „suficient
de inteligent” sã înþeleagã de unde se va
susþine mãsura, care înseamnã o gaurã la
buget de 5,5 miliarde lei.
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Şi, în curând, Mihai Voicu
îi va urma Cristinei Calangiu
MIRCEA CANŢĂR
Deputatul Mihai Voicu, liderul
liberalilor doljeni, însoţit de consilierul judeţean Marian Irinei, au
avut de rezolvat duminică o problemă organizatorică: bascularea
din funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale PNL Craiova a
Cristinei Calangiu, viceprimar în
exerciţiu. Execuţia a fost chirurgicală, promptă, fără anes tezie, în
cadrul Delegaţiei Permanente Teritoriale votându-se conform pregătirilor prealabile, bine orchestrate. În loc ul Cris tinei Calangiu a
fost numit deputatul Ionuţ Stroe,
de c eva vreme în s tand-by, om
de încredere al centrului. Cum anterior pregătită era, de fapt, alun-

garea lui Mihai Voicu din funcţia
deţinută, de această dată „aripa”
sa din PNL Dolj s-a dovedit deplin organizată. Bălmăjelile sale
despre neimplicarea Cristinei Calangiu în pregătirea campaniei
electorale pentru alegerile europarlamentare puteau stârni zâmbete maliţioase, pe motiv că la fel
de implicat este şi el însuşi. Pe
deasupra, un navetist de sfârşit de
săptămână, c are vine în Dolj să
admire peisajul ş i să aibă de unde
pleca spre Buc ureşti. Lips it de
oarecare dibăcie şi chiar simţul
realului, Mihai Voicu nu poate convinge cu propriile argumente nici
măcar femeile vârstnice care ocro-

tesc cu privirea bobocii de gâscă
scoşi la poartă să-i mângâie soarele, în colegiul electoral care i-a
dat mandatul de deputat. Să admitem că vic eprimarul Cristina
Calangiu nu se ocupa cu munca
de partid, dar s ă-i reţinem ş i o
afirmaţie cel puţin c orectă: când
suntem la primărie facem administraţie. A contat, desigur, ş i faptul că în Consiliul Municipal Craiova consilierii liberali au votat alături de c ei s ocial-democraţi, a
sughiţat Mihai Voicu în discursul
său, dezas truos în planul logicii.
Solid bărbat, fină observaţie. Numai că, şi asta omite deputatul
Mihai Voic u, n-au fost votaţi şi

unii şi alţii pe ac eeaşi listă electorală, de ac elaşi electorat? A greşit
electoratul Craiovei? Nu, s-a răsucit deputatul Mihai Voic u, fiindcă aşa sună noua comandă a centrului. Trendul antidemocratic al
cons ilierilor locali liberali devenise îngrijorător. Asta e bună! Nu
mai contează votul de acum doi
ani, contează ca electoratul liberal al Craiovei s ă voteze la europarlamentare „cum îi cere Mihai
Voicu”, în lumina ultimelor indicaţii superioare de partid. Pritoceala politică de la nivelul organizaţiei munic ipale Craiova a PNL
este o chestiune de bucătărie internă şi realmente nu interesează.

Nu poate rămâne în derizoriu, în
schimb, cum gândeşte Mihai Voicu, politic ian cu c eva stagii, şi
domnia sa chiar crede în transferul culpelor şi prostirea unor votanţi ai Craiovei. Cultivând vodevilul de s ucc es, nu se exprimă
însă cum gândeşte, adică: „Bă fraierilor, n-aţi votat bine data trecută, când v-am îndemnat, votaţi
acum cum vă spun, c ă între timp
m-am luminat”. Un iureş liberal în
izmene poate încheia noroc os o
bătălie, dar atât. Aidoma lui Vasile
Roaită – deşi nici el nu ştia ce face
– Mihai Voic u trage sirena. Care
vesteşte ceva. Că îi va urma cât
de c urând Cristinei Calangiu.

Burse universitare prin sprijin european
pentru doctoranzi şi post-doctoranzi
Universitate a din Craiova a lans at ieri proie ctul strategic „Burs e Univers itare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi ş i Pos t-doctoranzi (BURSE DOCdoctorat la astfel de programe, ca
modalităţi de creştere a atractivităţii pentru iniţierea şi dezvoltarea
unei cariere în cercetare.

Burse lunare de 1.800 lei,
respectiv 3.700 lei

Durata de implementare este de
18 luni, partenerii instituţionali în
cadrul acestuia fiind Universitatea
din Craiova (în calitate de lider de
proiect), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Univers itatea din
Bucureşti şi Universitatea de Vest

din Timişoara. Obiectivul general
al proiectului constă în îmbunătăţirea programelor de c ercetare
doc torală şi pos t-doctorală prin
acordarea de sprijin financiar şi
instituţional pentru participarea
doctoranzilor şi cercetătorilor post-

Proiectul îşi propune două obiective specifice: îmbunătăţirea participării, creşterea atractivităţii şi
motivaţiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea financiară, instituţională şi ştiinţifică a doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat;
dezvoltarea reţelelor între universităţi, centre de cercetare şi întreprinderi şi consolidarea legăturilor din-

POSTDOC)”. Bugetul total e ligibil al proie ctului e ste de 12.990.217 lei, din care asistenţa financiară ne rambursabilă aprobată
es te de 12.730.412,66 le i.

tre învăţământul superior, cercetare şi mediul de afaceri. Grupul ţintă
din cadrul proiectului este format
din 80 de doctoranzi (din care 30
de doctoranzi ai Universităţii din
Craiova) şi 90 de cercetători postdoctorat (din care 40 de cercetători postdoctorat ai Universităţii din
Craiova) de la nivelul celor patru
parteneri instituţionali pentru următoarele domenii de cercetare: tehnologiile societăţii informaţionale,
energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi
securitate şi cercetări socio-econo-

mice şi umaniste. Pe durata proiectului doctoranzii şi postdoctoranzii vor beneficia de sprijin financiar
pentru c ercetare, c oncretizat în
burse lunare de 1.800 lei (pentru
doc toranzi) şi 3.700 lei (pentru
post-doctoranzi), precum şi de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate interna şi internaţională în institute de cercetare şi universităţi din
Uniunea Europeană. De asemenea,
cercetătorii vor beneficia de sprijin
financiar pentru participarea la conferinţe, seminarii internaţionale legate de obiectul cercetării, în spaţiul UE sau în România.

zat Alina Ionescu, directorul Direc ţiei Judeţene pentru Sport şi
Tineret Dolj. Punctajul de la acestă
probă contribuie la s tabilirea ierarhiei finale a Competiţiei Tinereţii, ierarhie c are se va c unoaşte la sfârşitul lunii iunie. Clas amentul, până la ac eastă probă,
arată o luptă foarte strans ă pen-

tru un loc pe podium. Evoluţiile
liceenilor alternează c u recitaluri
ale unor tineri ş i ale unor trupe
de dans: Ioana Lucia Ghivercea,
Alexia Georgescu, Mario Bunica,
Alexandra Bâldea, Trupa Freaks,
T rupa Cerc ului Militar, Urban
Crew, Shadows Crew.

ALINA DRĂGHICI

De Ziua Internaţională a Dansului,
liceenii craioveni dansează în
Competiţia Tinereţii
Direcţia Judeţe ană pentru Sport şi Tinere t Dolj, Inspe ctoratul Şcolar Jude ţean Dolj
şi Consiliul Judeţe an al Elevilor Dolj organizează astăzi, cu ocazia Zilei Internaţionale
12 lic ee din Craiova vor participa la acest eveniment. Este vorba de: Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”, Liceul Teoretic „T udor Arghezi”, Colegiul
Naţional „Carol I”, Liceul de Arte
„Marin Sorescu”, Colegiul Naţional „Nic olae Titulescu”, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan
Velovan ”, Lic eul Teh nologic
Auto, Colegiul Tehnic de Arte şi
Meserii „Constantin Brâncuşi”,
Colegiul Tehnic de Indus trie Alime ntar ă, Lic e ul T ehn olog ic

a Dans ului, proba de dans din cadrul Compe tiţe i Tine reţii. Evenime ntul are loc în incinta Cas ei de Cultură a Studenţilor Craiova, înce pând cu ora 14.

Transporturi Căi Ferate, Liceul
Teoretic „Traian Vuia” şi Colegiul Naţional „Fraţii Buzeş ti”.
“Proba de dans es te s truc turată
pe următoarele secţiuni: dans clasic, dans modern, dans sportiv,
s treet danc e şi dans popular.
“Partic ipanţii la fiecare dintre
ac este secţiuni sunt evaluaţi de
jurii alc ătuite din reprezentanţi ai
instituţiilor de cultură şi de învăţămant, ai ansamblurilor folclorice ş i de dans consacrate: Laurenţiu Nic u, Alina Onofrei, Lo-

redana Nicola - Opera Română
Craiova, Ana Maria Traşcă, Simona Creţan - Palatul Copiilor Craiova, Alina Popa - Cercul Militar
Craiova, Mihaeala Smarandache,
Margareta Chiurtu - Ansamblul
Folcloric Maria Tănase, Cătălin
Safta – Clubul de Dans Sportiv
Katamis, Mioara Popescu – Clubul de Dans Patricia Dance, Marius Onofrei – Alma Balet, Boxy,
Duval - streeteri rec unosc uţi,
Olguţa Vanc ea – Şc oala Gimnazială Decebal Craiova”, a preci-

ALINA DRĂGHICI
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Craiovean condamnat la 10 ani
de puºcãrie pentru trafic de persoane
Craioveanul Filip Poenaru, arestat
în martie 2012 pentru trafic de persoane, a fost condamnat definitiv la
10 ani de închisoare cu executare. HoReamintim cã, pe 20 martie
2012, “mascaþii” au descins în cartierul craiovean Faþa Luncii, în cadrul unei acþiuni desfãºurate de poliþiºtii Serviciului de Combatere a
Traficului de Persoane din cadrul
Brigãzii de Combatere a Criminali-

tãrârea a rãmas definitivã sãptãmâna trecutã, când Înalta Curte de casaþie ºi Justiþie i-a respins, ca nefondat, recursul.

Au fãcut s-ajumãtate
de
million de euro,
stabilit cã, în perioada
ianuarie

tãþii Organizate (BCCO) Craiova, cu
sprijinul IPJ Dolj ºi SRI Dolj ºi coordonatã de procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova vizând
destructurarea unui grup infracþional organizat, specializat în trafic de
persoane prin exploatare sexualã la
stradã. S-au fãcut ºapte
percheziþii, în urma acþiunii fiind “sãltaþi” Filip
Poenaru, de 35 de ani,
cunoscut cu antecedente pentru fapte comise
cu violenþã, Gabi Alin
Poenaru zis “Patrian”,
de 33 de ani ºi Cortizon
Iordache, de 35 de ani.
Potrivit oamenilor legii,
din cercetãrile efectuate

2010 – martie 2012, membrii grupului infracþional din care fac parte
cei trei romi, au racolat 14 tinere
din judeþele Dolj, Gorj ºi Argeº pe
care le-au transportat în Germania,
Italia, Spania ºi Marea Britanie, iar
odatã ajunse aici prin ameninþãri ºi
chiar bãtãi, le-au determinat sã întreþinã raporturi sexuale “la stradã”,
modalitate prin care gruparea s-ar
fi ales cu peste 50.000 euro.
Ulterior a fost trimis în judecatã
doar Filip Poenaru, în stare de arest
preventiv, pe 6 martie 2013 fiind
condamnat la 10 ani de închisoare
cu executare de judecãtorii Tribunalului Dolj. În noiembrie 2013
Curtea de Apel Craiova i-a respins

apelul, ca nefondat, iar acum, mai
exact pe 24 aprilie a.c., Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie i-arespins ºi
recursul: „Respinge, ca nefondat,
recursul declarat de inculpatul Poenaru Filip împotriva deciziei penale nr. 335 din 4 noiembrie 2013 pro-

nunþatã de Curtea de Apel Craiova
– Secþia penalã ºi pentru cauze cu
minori. Deduce din pedeapsa aplicatã inculpatului, durata reþinerii ºi
arestarii preventive de la 20 martie
2012 la 24 aprilie 2014”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a ÎCCJ.

Ziua internaþionalã a securitãþii
ºi sãnãtãþii în muncã marcatã la Craiova
Reprezentanþii Inspectoratului Teritorial de Muncã
(ITM) Dolj au marcat, ieri,
Ziua internaþionalã a securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã
printr-o masã rotundã la care
au participat angajatori, reprezentanþi de sindicat dar ºi
lucrãtori desemnaþi sã utilizeze substanþe chimice. Asta
pentru cã tema pentru anul

2014 este Securitatea ºi sãnãtatea la utilizarea substanþelor chimice în muncã. Dacã
pe parcursul anului trecut nu
s-a înregistrat nici un eveniment negativ pe aceastã linie,
reprezentanþii ITM Dolj spun
cã prevenirea este un segment important al activitãþii
instituþiei ºi astfel de întâlniri
sunt binevenite.

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

Pentru cã 28 aprilie a fost declaratã Ziua internaþionalã a securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã, reprezentanþii Inspectoratului Teritorial
de Muncã (ITM) Dolj au organizat, ieri, la sediul instituþiei, o masã
rotundã cu tema aleasã pentru anul
2014, respectiv securitatea ºi sãnãtatea la utilizarea substanþelor
chimice în muncã. Chiar dacã în

Dolj nu mai sunt atât de multe unitãþi unde sã se foloseascã substanþe
chimice (în domeniul maselor plastice, a prelucrãrii lemnului ºi la protecþia plantelor), informarea ºi protecþia lucrãtorilor este importantã,
ca ºi impactul asupra mediului.
„Protecþia lucrãtorilor faþã de riscurile asociate cu expunerea la substanþele chimice utilizate în activi-

tatea de producþie reprezintã una
dintre cele mai importante provocãri pentru toþi cei implicaþi în asigurarea sãnãtãþii ºi securitãþii în
muncã. Tocmai de aceea, astãzi,
am organizat aceastã masã rotun-

dã cu angajatori, lucrãtori ºi reprezentanþi ai sindicatelor din domeniu, care activeazã pe raza judeþului Dolj, pentru o discuþie privind
formarea ºi instruirea personalului
expus la agenþi chimici periculoºi.

Nu am avut incidente nici în 2012,
nici în 2013 care sã aibã la bazã
greºita utilizare a agenþilor chimici,
însã activitatea de prevenire este
foarte importantã”, a explicat gazda întâlnirii de ieri, inspector Silviu Poenaru, ºeful Serviciului Securitate ºi Sãnãtate în Muncã din
cadrul ITM Dolj.
Cei prezenþi au primit Raportul
Organizaþiei Internaþionale a Muncii (OIM) despre situaþia actualã a
utilizãrii substanþelor chimice ºi impactul acestora asupra locului de
muncã ºi a mediului înconjurãtor,
care mai cuprinde ºi o sintezã a
metodelor alese la nivel naþional ºi
internaþional pentru rezolvarea problemelor din domeniu. Asta pentru
cã, în lume, se înregistreazã un numãr mult prea mare de accidente
de muncã ºi boli profesionale care
urmare a utilizãrii greºite a substanþelor chimice.

Bãut ºi fãrã permis la volan, a intrat într-o maºinã
Un craiovean de 25 de ani, bãut ºi fãrã permis de conducere, a lovit un autoturism parcat pe o stradã din Craiova.
Evenimentul s-a petrecut în noaptea de duminicã spre luni,
iar autorul s-a ales cu dosar penal, poliþiºtii stabilind cã avea
o concentraþie de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în noaptea de duminicã spre
luni, în jurul orei 02.00, poliþiºti
din cadrul Biroului Rutier Craiova, aflaþi în executarea atribuþiilor
de serviciu, l-au depistat pe Marian Matei, de 25 de ani, din Craiova, care, la volanul unui autotu-

rism Opel, a lovit un autoturism
Dacia Logan parcat pe strada
„Toamnei”. Tânãrul a fost surprins de proprietar, care auzise
zgomotul maºinii ciocnite, înainte sã apuce sã disparã de la locul
tamponãrii. În timp ce discutau
cei doi craioveni, au apãrut poli-

þiºtii de la Rutierã care l-au testat
pe ºofer cu etilotestul, rezultând
o concentraþie alcoolicã de 1,20
mg/l alcool pur în aerul expirat.
„Evenimentul rutier s-a soldat
doar cu pagube materiale, însã, din
verificãrile poliþiºtilor a rezultat faptul cã autorul nu poseda permis de
conducere valabil pentru nici o categorie. Craioveanul a fost condus
la Unitatea de Primiri Urgenþe a
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova unde i-au fost prelevate probe biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei, poliþiºtii întoc-

mindu-i dosar penal pentru conducere fãrã permis ºi conducere
sub influenþa bãuturilor alcoolice”,

a precizat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.
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Europarlamentarul Marian Jean Marinescu :

„Liberalizarea regimului de vize este meritul
exclusiv al cetãþenilor Republicii Moldova”
Cetãþenii Republicii
Moldova au obþinut începând de ieri regim liberalizat de vize pentru cãlãtorii
în toate statele membre ale
spaþiului Schengen (plus
România, Bulgaria, Cipru
ºi Croaþia), dupã aproape

patru ani de negocieri, decizie a Uniunii Europene
calificatã drept una istoricã de actuala guvernare
pro-europeanã de la Chiºinãu, care intenþioneazã în
scurt timp sã semneze ºi
Acordul de asociere la UE.

Republica Moldova este primul stat membru al Parteneriatului Estic care a obþinut liberalizarea regimului de vize. Eurodeputatul PDL Marian-Jean
Marinescu, raportorul Grupului
PPE pentru regulamentul de liberalizare a vizelor pentru cetãþenii Republicii Moldova posesori ai unui paºaport biometric a
menþionat cã liberalizarea regimului de vize este meritul exclusiv al cetãþenilor Republicii Moldova, al guvernãrii pro-europene, ºi cã aceastã decizie este un
pas important cãtre Uniunea Europeanã. „UE nu face favoruri,
dreptul de a circula liber este
rezultatul muncii depuse la Chiºinãu. De aceia îi felicit pe cetãþenii Republicii Moldova, au fãcut eforturi extraordinar de mari.
Sunt alãturi de ei la fiecare pas
cãtre Europa. Moldova are ne-

voie de pacea, de stabilitatea ºi
de securitatea pe care Uniunea
Europeanã le oferã ºi meritã sã
primeascã statutul de þarã-candidat la aderare”, a declarat Marian-Jean Marinescu, care a
fost ºi raportor al Parlamentului
European pentru propunerea de
simplificare a eliberãrii vizelor
pentru cetãþenii moldoveni.

750.000 au paºapoarte
biometrice
Fraþii noºtri de peste Prut vor
putea cãlãtori fãrã vize pe un termen de 90 de zile pe parcursul a
ºase luni în toate statele membre ale UE, cu excepþia Marii
Britanii ºi a Irlandei, plus statele
membre Schengen care nu fac
parte din UE - Islanda, Norvegia, Elveþia ºi Liechtenstein.
Aceºtia însã nu vor avea dreptul
de muncã, studii ºi reîntregirea

familiei. Vor putea beneficia de
acest regim doar deþinãtorii paºapoartelor biometrice. În prezent, din cei aproximativ 2,5
milioane de cetãþeni moldoveni care deþin paºapoarte,
aproximativ 750.000 au paºapoarte biometrice. Republica
Moldova a început negocierile
cu UE privind liberalizarea regimului de vize la 15 iunie 2010,
la mai puþin de un an dupã venirea la guvernare a actualei alianþe pro-europene.

„Un sentiment de libertate
ºi egalitate”

Premierul Republicii Moldova, Iurie Leancã
„Este victoria noastrã a tuturor”
“Este victoria noastrã a tuturor. Cuvântul cheie este demnitate (...)
este o etapã importantã de revenire acasã, în UE. Peste 200 de cetãþeni
moldoveni au beneficiat deja de ridicarea vizelor „

În urmã cu o sãptãmânã de
zile, europarlamentarul Marian
Jean Marinescu a fost la Chiºinãu, unde s-a întâlnit cu Vlad Filat, fost premier al Republici Moldova. Eurodeputatul PDL a fãcut
atunci un gest simbolic în cadrul
conferinþei de presã ºi i-a înmânat liderului PLDM documentul
care certificã dreptul la libera circulaþie. ” Atunci i-am înmânat dlui Filat acel document. Astãzi (
n.r ieri) este un moment foarte
important pentru cetãþenii moldoveni. Trãiesc acelaºi sentiment pe
care l-am trãit ºi noi când s-au
ridicat vizele pentru români, acela de libertate ºi de egalitate. Este
o zi extrem de importantã, procesul de liberalizare a regimului de
vize pentru cetãþenii Republicii
Moldova a fost finalizat, iar de
ieri fraþii noºtri circulã liber. Din
acest moment începem numãrãtoarea inversã, de lun, zile, ore,
secunde, pânã când vom face
acest pas important în calea noastrã spre libertate, mã refer la integrarea în UE a Republicii Moldova”, a declarat vicepreºedintele EPP, Marian Jean Marinescu.
Unii analisti politici de la Chisinau
sustin ca liberalizarea a fost urgentatã de UE inclusiv în contextul situaþiei din Ucraina.

100 de cetãþeni moldoveni
au ajuns la Atena împreunã
cu premierul Leancã
Ieri, peste 100 de cetãþeni moldoveni, împreunã cu premierul Iurie Leancã, au plecat de la Chiºinãu la Atena, într-un eveniment
care marcheazã eliminarea vizelor de intrare în UE pentru Republica Moldova. Delegaþia din Republica Moldova a ales ca primã
destinaþie capitala Greciei, þarã
care deþine în prezent preºedinþia
Uniunii Europene. Din delegaþia

Republicii Moldova au fãcut
parte, printre alþii, preºedintele Parlamentului de la Chiºinãu, Igor Corman, ºeful Delegaþiei UE la Chiºinãu, Pirkka
Tapiola, eurodeputatul român
Monica Macovei, preºedinta Comitetului de cooperare UE-Republica Moldova. Ridicarea regimului de vize cu UE este sãrbãtoritã ºi marþi în Piaþa Marii
Adunãri Naþionale din Chiºinãu printr-un concert la care
sunt aºteptate trupe din R. Moldova, România ºi Ucraina.

ªeful Delegaþiei UE la Chiºinãu, Pirkka Tapiola :
“Europa înseamnã unire între oameni”
“De astãzi vom avea ocazia sã ne vedem mai des, sã construim punþi
în Europa, sã distrugem stereotipuri, sã construim o Europã mai frumoasa pentru toþi. Este o zi europeanã”
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Nisipurile
Nisipurile de
de la
la Cãlãraºi
Cãlãraºi coc
coc
... cartofi!
cartofi!
cei
cei dintâi
dintâi ...
Pânã sã se coacã mult-aºteptatele lubeniþe, în câmpia Dunãrii, pe
nisipul de la Cãlãraºi creºte cartoful timpuriu, un soi de cartof alb pe
care localnicii de aici au început sã
îl planteze pe suprafeþe din ce în ce
mai mari. Pe solul fãrâmicios, cu
multe granule de nisip, sunt aliniate tufele de un verde-închis la rãdã-

cina cãrora se formeazã acum tuberculii. Agricultorii au început
deja sã îi controleze cam pe fiecare
zi pentru a decide în ce moment sunt
buni de recoltat. Se munceºte din
greu încã din februarie, când au
fost plantaþi la mânã în câmp, dar
sunt aºteptate recolte bune de 12 de
tone la hectar.
fiind foarte cãutaþi în pieþele din România, dar ºi în Polonia.

O muncã anevoioasã

Roºca Cristian s-a dedicat întrutotul agriculturii pe care o practicã,
de mai bine de 25 de ani numai pe
nisipurile de la Cãlãraºi. A urmat
cursuri de specializare pe diverse
culturi, însã este convins cã, pânã
la urmã, tot din propria experienþã
înveþi cele mai multe lucruri. „Domnul Toma (n.r. – Vasile Toma ) de
la ºtaþiunea de cercetare Dãbuleni
mi-a spus cã agricultura înseamnã
ºi puþin risc câteodatã. Dacã nu riºti,
nu câºtigi, nu? Iar noi, anul acesta,
am riscat cu cartoful ºi se pare cã
am câºtigat”. Agricultorul a decis
ca ºi anul acesta sã cultive douã
hectare cu cartof timpuriu, pe care
le-a semãnat la sfârºitul lunii februarie. A riscat mult pentru cã, în acea
perioadã, temperaturile sunt, de obicei, scãzute. Pânã la urmã a fost o
alegere câºtigãtoare întrucât gerul
a ocolit câmpia Dunãrii, la fel ºi
bruma, iar cartofii lui sunt acum
salvaþi de orice pericol, aproape sã
fie recoltaþi.

Cartoful bate ...
lubeniþa
Chiar în urmã cu o zi, agricultorul încercase sã vadã cât de mari au
crescut cartofii în pãmânt ºi se pare
cã totul merge spre bine. În douã
sãptãmâni, dupã data de 15 mai, vine
ºi momentul recoltatului. „Acum
sunt cam cât oul de gãinã ºi ar putea
sã creascã ºi mai mult dar nu îi lãsãm noi. Aici, solul fiind nisipos, se
încãlzeºte foarte repede. Ne dã avantajul cã ieºim primii cu ei pe piaþã,
dar pe de altã parte noi nu putem sã
îi creºtem pânã la deplina lor maturitate. Prin urmare, nu avem niºte
cartofi foarte mari cum au cei din
Harghita, care abia acum îi pun în
pãmânt. La 50 de grade la nivelul
solului, cât o sã fie la varã, aceºti
cartofi încep sã fiarbã. De asta, cultivãm doar o singurã datã cartofi,
iar apoi, pe acelaºi teren, punem varzã”. La recoltare, cartofii de la Cãlãraºi ajung la dimensiunile potrivite,

În spatele câmpului cu cartofi,
impecabil îngrijit ºi promiþãtor în
privinþa recoltei, se aflã însã foarte
multã muncã fizicã, dar ºi un soi de
„a fi descurcãreþ” pe care agricultorii cu state vechi l-au înþeles din mers.
Cristian Roºca are deja furnizorii lui
ºi, la rândul lui, a devenit un mic
furnizor pentru alþii. Pentru a cultiva
cele douã hectare de teren ale sale a
mers la Târgu Secuiesc de unde a
cumpãrat cartofii pentru culturã.
„Nu poþi sã mergi sã iei cartofi de la
oricine din beci. Eu
îi iau de la Târgu Secuiesc. Sunt trei furnizori acolo ºi îþi oferã certificat de calitate pentru ei”. A
cumpãrat 6.000 de
kilograme de cartofi,
la un preþ de 1,8 lei
pe kilogram, pe care
i-a pus în pãmânt
împreunã cu familia
ºi oameni plãtiþi cu
ziua. Munca de plantare este una grea deoarece, la Cãlãraºi,
cartoful se cultivã
deja încolþit ºi tot procesul acesta trebuie
sã se facã manual
spre deosebire de procedeul clasic,
de plantare cu ajutorul maºinilor.

Agricultorii s-au
mutat pe câmp
Pentru a-i feri de brumã, cartofii sunt acoperiþi cu o folie microporoasã. Materialul de protecþie
este unul destul de scump, dar
pentru a nu avea probleme agricultorul investeºte o sumã considerabilã ºi aici. „Este foarte scumpã aceastã folie ºi din acest motiv
se ºi furã mult de pe câmp. Noi
pãzim aici în fiecare noapte pentru cã hoþii i-au furat-o cumnatului meu”. Pentru cã petrece aproape tot timpul în câmp – pe lângã
cartofi, mai are plantate ºi lubeniþe, vinete ºi varzã - Cristian Roºca
ºi-a încropit ºi o micã locuinþã, o
cãsuþã din cãrãmizi de pãmânt pe
care o ilumineazã cu ce poate, aici
neexistând curent electric. Pentru
a-ºi uda culturile, gospodarul a
forat nu mai puþin de cinci puþuri
din care scoate apa cu pompele.
Are deja propria micro-reþea de iri-

gaþii pe care ºi-a procurat-o pe
bucãþi de pe piaþã.

„Oamenii sunt
foarte harnici”
Ca pentru mai toþi agricultorii,
cele mai multe bãtãi le dã însã absenþa unei pieþe de desfacere. Pentru cã nu au unde sã-i vândã, cultivatorii de cartofi au douã variante la îndemânã: fie îºi vând marfa
la samsarii care încep sã-i viziteze
de cum apar primele recolte, dar
la un preþ destul de mic, fie decid
sã-ºi vândã singuri marfa. „Oame-

nii sunt foarte harnici ºi ar munci
ºi mai mult, dar în fiecare an se
lovesc de aceeaºi problemã: nu au
cui sã vândã, într-un cadru organizat, marfa pe care o produc.
Sunt nevoiþi sã plece prin þarã cu
maºinile cu cartofi ºi de multe ori
acest efort nu le este rãsplãtit pe
mãsurã”, a declarat Vergicã ªovãilã, primarul localitãþii Cãlãraºi.
Anul acesta, în comunã s-a culti-

vat cartof timpuriu pe o suprafaþã
de 300 de hectare de teren, mai
mult decât în anul precedent.

Din ce în ce mai mulþi
localnici cultivã
cartofi timpurii
Cazul lui Cristian Roºca este
unul fericit. Anul trecut a obþinut
o recoltã bunã de cartofi, ºi din
punct de vedere al calitãþii, dar ºi
al cantitãþii. A reuºit sã-ºi vândã
marfa la un preþ bun, însã nu este
convins cã anul acesta se va întâmpla acelaºi lucru. „Cred cã,
dupã ce anul trecut a
mers bine pe piaþã cu
cartofii, anul acesta va
fi mai greu, în sensul
cã toatã lumea a pus
cartofi. Deci ar putea fi
un exces de cartofi. Dar
eu am deja o primã comandã. Anul trecut am
vândut unei persoane
care a fost foarte mulþumitã de cartofii mei ºi
m-a contactat acum sãi livrez ºi din aceastã recoltã”, ne-a declarat
agricultorul.
Cristian Roºca nu
este singurul din Cãlãraºi care cultivã masiv
cartoful timpuriu. Pe
porþiuni destul de mari, câmpurile
sunt înverzite cu tufele de cartofi
care, de asemenea, îºi aºteaptã recoltatul în luna viitoare. De altfel,
agricultorii de aici sunt într-o adevãratã competiþie cu cei din judeþul Dâmboviþa, pe care se pare cã
i-au devansat, în aceastã primãvarã, în ceea ce priveºte timpurietatea culturii.
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Shakespeare’s
Shakespeare’s Corner
Corner donat
donat de
de profesorul
profesorul britanic
britanic
Michael
Michael Dobson
Dobson Bibliotecii
Bibliotecii Universităţii
Universităţii din
din Craiova
Craiova

După ce, în cadrul Festivalului
Internaţional „Shakespeare”, titlul
de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova a revenit lui
Stanley Wells – preşedinte al
Shakespeare Birthplace Troust din
Stratford-upon-Avon, editor general al ediţiilor Shakespeare (Oxford
şi Penguin) – în 2008, şi Mariei
Shevtsova, reputat critic şi teoretician al teatrului din Marea Britanie – în 2012, anul acesta el va fi
acordat profesorului şi scriitorului
britanic Michael Dobson.
«Domnul Michael Dobson a ţinut să înscrie acest eveniment dedicat personalităţii s ale în is toria
Festivalurilor „Shakespeare” prin
donaţia făcută către Biblioteca Universităţii din Craiova, constând
într-un număr semnificativ de volume ale operelor marelui dramaturg William Shakespeare, ce vor
constitui de acum înainte un preţios Shakespeare’s Corner pentru
studenţii şi personalul academic al
instituţiei de învăţământ”, au precizat organizatorii festivalului.

Carieră strălucită ca scriitor
şi profesor pe trei continente
Legăturile lui Michael Dobson cu
William Shakespeare au existat încă
de pe vremea studenţiei la Oxford,
unde a câştigat Charles Oldham
Shakespeare Prize în 1981. Teza sa
de doctorat, având ca temă dezvoltarea reputaţiei lui Shakespeare de
la Restauraţie până la Jubileul Stratford al lui David Garrick, a fost supervizată de Stanley Wells (la vremea aceea visiting professor la Oxford din partea Shakespeare Institute, în scopul de a edita operele
complete ale lui Shakespeare pentru Oxford University Press), iar cea
mai mare parte a tezei a fost scrisă
pe parcursul celor doi ani petrecuţi
ca cercetător şi profesor la Harvard.
În 1987 s-a c ăsătorit c u Nic ola
Watson, în prezent preşedinte al
Asociaţiei Britanice pentru Studii
Romantice şi o autoritate în turis-

Cu prilejul Festivalului Internaţional „Shakespeare” de la Craiova şi Bucureşti – dar şi din
alte oraşe ale Olteniei, căci, să nu uităm, la această ediţie îl celebrăm
pe „Shakespeare al
tuturor” – sunt preze nte în Bănie nume roas e pers onalităţi ale lumii teatrale mondiale. Printre
aceste a, ş i Michael
Dobson, dire ctor al
Shakes peare Insti-

mul literar, care adeseori este coautor al lucrărilor domniei sale.
După experienţa la Harvard, Michael Dobson a lucrat la o serie de
alte universităţi din America de Nord
(în principal Indiana, Northwestern
şi University of Illinois din Chicago)
şi a onorat burse de cercetare de la
University of California, Los Angeles, înainte de a reveni în 1996, în
Marea Britanie, unde a preluat catedra de Teatru Renascentist la Roehampton Institute. În anul 2005 s-a
transferat la Birkbeck College, University of London (unde a pus bazele
unui nou program de masterat despre
Shakespeare şi reprezentaţii contemporane, în colaborare cu Shakespeare’s Globe), înainte de a fi numit la
conducerea Shakespeare Institute în
2011. A mai primit granturi şi
burse de la American Council
of Learned Societies, British
Academy, American Philosophical Society, Society for Theatre Research şi Leverhulme
Trust, a predat ca profesor invitat la Peking University în
China şi la Lund University în
Suedia şi a făcut parte din comitetul de program al Shakespeare Association of America.

toriale al Shakespeare Quarterly şi
Shakespeare Survey, pentru care a
analizat fiecare mare producţie a unei
piese a lui Shakespeare în Anglia
între 1999 şi 2007.
Cariera sa ca profesor şi scriitor
despre piesele de teatru şi poeziile lui
Shakespeare a fost dedicată nu numai examinării acestor scrieri extraordinare în contextele secolelor al
XVI-lea şi al XVII-lea, ci şi explorării
modului în care acestea au stimulat
creativitatea altor persoane, în mod
individual şi colectiv, de-a lungul timpului – fie ei actori (atât profesionişti,
cât şi amatori), oameni de ştiinţă, regizori, filosofi, compozitori, critici,
sculptori, poeţi sau romancieri. Îi face
mare plăcere să fie consultant pentru
mulţi regizori de teatru şi actori, pre-

Interes necontenit
pentru tot ceea ce se face
în lume în numele lui
Shakespeare
Michael Dobson este fondator şi membru al consiliului de administraţie al European Shakespeare Research Association; decanul
academic al Programului „Shakespeare” la şcoala de teatru BritishAmerican Drama Academy; referent
de carte şi teatru pentru BBC şi London Review of Books; editor general, cu Dympna Callaghan, al seriei
de monografii Palgrave Shakespeare Studies; membru al consiliilor edi-

cum şi să publice eseuri academice şi
cărţi, şi, deşi punctul central al activităţii sale a fost interpretarea lui Shakespeare în teatru de-a lungul secolelor
scurse de la moartea sa, şi istoria neîncetatei aventuri de dragoste cu Elizabeth şi Elizabethanii în general, Michael Dobson manifestă necontenit un
interes entuziast şi informat asupra a
tot ceea ce se face în lume în numele
lui Shakespeare.

tute şi profesor de studii shakespeariene la University of Birmingham din Marea Britanie. Reputatul profesor şi scriitor primeşte astăzi, din
partea Universităţii din Craiova, titlul de Doctor
Honoris Causa. Evenimentul se va desfăşura cu
începere de la ora 11.00, în Sala Albastră, şi va fi
urmat, în cadrul Bibliotecii Universităţii din Craiova, de deschiderea oficială a Shakespeare Corner, primul de acest fel în România. Instituţia nu
ar fi beneficiat de această bibliotecă fără sprijinul şi amabilitatea lui Michael Dobson, prin donarea a peste 200 de titluri reprezentative pentru opera si viaţa dramaturgului.

Programul zilei de astăzi:
 Ora 10.30, foaierul Teatrului Naţional Craiova: lansarea cărţilor „Shakespeare – opere complete” (volumele V-VIII), ediţie coordonată de George Volceanov; „Shakespeare & Eminescu”, de Grid Modorcea (traducere în limba engleză de Mihnea Golumbeanu); „Eminescu
despre Shakespeare” în facsimile, volum întocmit şi comentat de Constantin Barbu.
 Ora 12.00, Sala Albastră a Universităţii din Craiova: Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova profesorului Michael Dobson (Marea Britanie).
 Ora 18.00, Teatrul Naţional Craiova, Sala „Ion D. Sîrbu”:
„Venus şi Adonis” – recitalul actriţei Valentina Zaharia, prezentat de
Teatrul „Mignon” din Bucureşti.
 Ora 19.00, Teatrul „Odeon” din Bucureşti: „Richard III” –
spectacol prezentat de Teatrul Naţional din Beijing, China (regia: Wang
Xiaoying);
 Ora 20.00, Teatrul Naţional Craiova, sala „Amza Pellea”:
„Iulius Caesar” – spectacol prezentat de Teatrul Dramatic din Erevan,
Armenia (regia: Armen Khandikyan).
«Cine priveşte iconografia biografică şi coperţile nenumăratelor scrieri despre William
Shakespeare, acela se va simţi urmărit de portretul poetului, aşa cum a fost el realizat într-o
gravură de epocă. Dacă revenim, insistând asupra chipului imortalizat grafic, desluşim surprinşi că Marele Elisabetan ne zâmbeşte. Asemenea Giocondei, desenul propagă o undă de
nedumerire. Într-adevăr portretul surâde – colţul
drept al gurii se ridică peste linia convenţională
a unei expresii protocolare, cu privirea aţintită
asupra interlocutorului de ocazie. Miracolul
sporeşte pe măsură ce schimbăm unghiul de
vedere. Ca şi în cazul Giocondei lui Leonardo,
subiectul îşi păstrează interesul asupra admiratorului, nescăpându-l din ochi. Cu alte cuvinte,
odată intraţi în dialog vizual cu dramaturgul,
nu este cale de a evita interesul acestuia. Să fie
acesta un semn al puterii de fascinaţie şi persistenţă în timp a geniului
său creator? Păstrând proporţiile, nu este exclus ca pictorul să fi surprins exact una din calităţile fundamentale ale operei shakespeareiene.
După chipul şi asemănarea autorului, scrierea este pătrunsă de un posibil
sentiment al surâsului şi invers: Shakespeare reflectă „de visu” atitudinea fundamentală pe care o practică în lucrările sale prin suita dinamică
a motivelor care îi caracterizează piesele».
(Din volumul „De ce surâde Shakespeare” al profesorului Dan
Vasiliu, unul dintre cei mai apreciaţi shakespeareologi din ţară,
publicat la UNATC Press (ediţie revăzută şi adăugită) şi lansat, ieri,
în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”).

„De la Cetatea Băniei la Cetatea Poeziei: poeţi craioveni în oglindă”
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” vă invită astăzi, începând cu ora
18.00, în Salonul Medieval, la deschiderea unui nou program menit să familiarizeze publicul cu poezia craioveană contemporană: „De la Cetatea
Băniei la Cetatea Poeziei”.
„Lunar vor avea loc întâlniri la care
vor fi prezenţi doi poeţi craioveni, un
tânăr şi un senior, care, pe lângă faptul
că vor citit din creaţia proprie, vor avea
ocazia să împărtăşească celor de faţă
impresia pe care poezia tânără o face
unui poet consacrat şi modul în care un
poet tânăr receptează poezia contemporană. La finalul întâlnirii poeţii invitaţi vor

răspunde întrebărilor din public”, precizează iniţiatorii proiectului.
Invitaţii primei întâlniri, de astăzi,
sunt poeţii Ionel Ciupureanu şi Gabriel
Nedelea, iar întâlnirea va fi moderată
de Petrişor Militaru. Ionel Ciupureanu (n. 1957 la Coşoveni, în judeţul
Dolj) a publicat, până în prezent, şapte
volume de poezie: „Pacea poetului”
(1994, Premiul Uniunii Sc riitorilor
pentru debut), „A mos” (1996),
„Fălci” (1999, Premiul USR filiala
Craiova), „Krampack” (2002, Premiul USR, filiala Craiova), „Adormisem şi mă gândeam” (2005), „Mişcări de insectă” (2010) ş i „Venea cel

care murisem” (2014).
Gabriel Nedelea (n. 30 iulie 1987)
a publicat volumul de versuri „Peisaj
cu întâlnire” („Aius”, 2011), care a
primit Premiul Uniunii Scriitorilor din
România – Filiala Craiova pentru debut. A editat şi prefaţat antologia de
poezie „Faun” de Alexandru Macedonski (2012), „Mic tratat de estetică sau lumea văzută estetic de Felix
Aderca” (2012) şi „Opera poetică”
de Virgil Mazilescu (2013). În prezent
îşi pregăteşte teza de doctorat despre
poezia românească din deceniile şase
şi şapte, sub îndrumarea profesorului
Eugen Negrici.
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ªTIRI
Cel puþin 17
morþi în urma
tornadelor care
traverseazã
SUA
Tornadele care afecteazã
sudul ºi sud-vestul Statelor
Unite au provocat moartea a
cel puþin 17 persoane, au
anunþat ieri autoritãþile din
Oklahoma ºi Arkansas. Anterior, serviciile de urgenþã din
Arkansas ºi din Oklahoma au
anunþat un bilanþ de cel puþin
10 morþi. Serviciile meteo au
avertizat cã sunt aºteptate ºi
alte tornade. „Este haos pentru
moment”, a declarat pentru
postul de televiziune CNN
James Firestone, primarul
oraºului Velonia, din Arkansas.
Centrul oraºului „pare sã fi
fost redus total la ruine. Doar
câteva clãdiri au mai rãmas în
picioare, conductele de gaz se
deverseazã. Conductele de apã
nu mai sunt în stare de funcþionare. Avem victime”, a povestit
el. Primarul a precizat cã
poliþiºtii ºi pompierii din
oraºele vecine, precum ºi Garda
Naþionalã, se îndreptau cãtre
Velonia pentru a ajuta echipele
de salvare. Imaginile difuzate
de televiziunile locale arãtau
maºini rãsturnate, case fãrã
acoperiº, iar altele distruse din
temelii. În Oklahoma, o
tornadã puternicã a afectat
oraºul Quapaw. „Numeroase
case ºi clãdiri au fost distruse”,
a declarat pentru AFP Keli
Cain, de la serviciile de
urgenþã ale statului. În statul
Kansas, autoritãþile au anunþat
cã zeci de case au fost distruse,
însã deocamdatã nu au fost
semnalate eventuale victime.
De asemenea, o parte din
oraºul Mayflower, situat la
nord-vest de Little Rock,
capitala statului Arkansas, a
fost devastatã. Aproape 15.000
de locuinþe au rãmas fãrã
curent în urma trecerii tornadelor.

Nouã islamiºti
care pregãteau
atentate au fost
arestaþi în
Tunisia
Ministerul tunisian de
Interne a anunþat arestarea a
nouã extremiºti islamiºti care
pregãteau atacuri teroriste.
“Unitãþi specializate în combaterea terorismului ºi ale Gãrzii
Naþionale au efectuat luni o
operaþiune în Duar Hicher ºi
Ettadhamen, douã cartiere
defavorizate situate la periferia
oraºului Tunis”, precizeazã
Ministerul de Interne. “Operaþiunea a avut loc dupã obþinerea unor informaþii despre
elemente islamiste care pregãteau acþiuni teroriste”, a
precizat instituþia. “Nouã
membri ai grupului au fost
arestaþi, iar ancheta continuã”,
adaugã Ministerul de Interne.
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C O M E N TA R I U

SUA ºi UE au impus noi sancþiuni Rusiei,
care rãspunde cã va proceda la fel
Statele Unite au impus, ieri,
sancþiuni împotriva a ºapte oficiali
guvernamentali ruºi ºi a 17 companii apropiate de preºedintele Vladimir Putin, pentru a pedepsi Moscova pentru intervenþia sa în
Ucraina, transmit Reuters ºi AFP.
Sancþiunile constau, între altele,
în îngheþarea conturilor din Statele Unite ºi interdicþie de cãlãtorie în aceastã þarã pentru persoanele ºi entitãþile vizate. Washingtonul va revizui, de asemenea,
condiþiile autorizãrii exporturilor în
Rusia a anumitor echipamente
high-tech care ar putea sã aibã o
utilizare militarã, a anunþat Casa
Albã într-un comunicat publicat
la Manila, unde preºedintele Barack Obama se aflã într-o vizitã
oficialã. Un acord a fost obþinut,
tot ieri, ºi la UE, pentru adãugarea a încã 15 nume pe lista europeanã cu sancþiuni, în contextul
crizei ucrainene. Adãugarea acestor nume a fost decisã de cãtre
ambasadorii celor 28 de state
membre UE, care s-au reunit la
Bruxelles din cauza absenþei unei
„dezescaladãri” a situaþiei din
Ucraina, potrivit aceloraºi surse.
În replicã, Rusia a avertizat cã va
rãspunde noilor sancþiuni impuse
de Statele Unite, conform adjunctului ministrului rus de Externe,

Serghei Riabkov. „Sigur cã vom
rãspunde”, a spus Riabkov „Suntem siguri cã acest rãspuns va
avea un caracter dureros pentru
Washington”, a atras el atenþia.
Totodatã, Rusia ar putea închide
Biroul de informare al NATO de
la Moscova, ca rãspuns la decizia
Alianþei Nord-Atlantice de a-ºi suspenda cooperarea cu Federaþia
Rusã, a relatat ieri agenþia de presã RIA Novosti, cu referire la cotidianul economic „Kommersant”,

care citeazã, sub rezerva anonimatului, surse din Ministerul rus al
Apãrãrii. Cu toate acestea, surse
apropiate preºedinþiei ruse au indicat ziarului menþionat cã o decizie
finalã nu a fost încã luatã. Oficialii
ruºi, potrivit „Kommersant”, au
pus la îndoialã relevanþa funcþionãrii Biroului menþionat dupã îngheþarea cooperãrii în plan civil ºi
militar cu Moscova, decisã de miniºtrii de Esxterne din þãrile NATO
la reuniunea lor din data de 1 apri-

lie. În acelaºi timp, ºefii Alianþei
Nord-Atlantice au interzis accesul
la sediul Organizaþiei din Bruxelles
aproape pentru toþi angajaþii Misiunii permanente a Rusiei de pe lângã NATO începând cu 8 aprilie.
Grãnicerii ucraineni vor deschide focul fãrã a mai aºtepta „ordin de sus”, în cazul în care trupele ruse vor încerca sã treacã
graniþa cu Ucraina, a declarat ieri
ºeful Departamentului pentru
relaþii cu presa din cadrul Serviciului ucrainean pentru frontiera
de stat, Oleg Slobodian, citat de
agenþia de presã Unian. Toate
punctele de trecere a frontierei
sunt posturi militare. Prin urmare, în caz de atac sau provocare
în apropiere de graniþa de stat,
militarii ucraineni vor acþiona în
conformitate cu legile ºi regulamentele armatei ucrainene, a declarat acesta într-o conferinþã de
presã. În situaþia unui atac asupra
oricãrui post militar, grãnicerii au
dreptul sã-ºi foloseascã armele din
dotare ºi, în cazul unei invazii a
trupelor ruse în Ucraina, ei vor
deschide focul fãrã sã mai aºtepte vreun „ordin de sus”, a þinut el
sã sublinieze. Situaþia la frontiera de
stat a Ucrainei cu Rusia este destul
de complicatã, dar controlabilã, a
mai spus oficialul menþionat.

Alertã maximã în Europa
din cauza poliomielitei
Europa este în alertã maximã în
ceea ce priveºte rãspândirea poliomielitei din cauza scãderii vaccinãrilor, apariþiei unor cazuri în
zone de conflict ºi circulaþiei virusului în Asia, potrivit Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). „Din
cauza conflictului din Siria, relativ
aproape de noi, din cauza scãderii
vaccinãrilor ºi problemelor din
Ucraina, din cauza circulaþiei virusului în Asia - Pakistan ºi a faptului cã virusul a fost gãsit liber circulând în apele reziduale în Israel
(...), suntem în alertã maximã.
Avem câteva þãri, care ne înconjoarã, care nu mai sunt capabile sã
mai menþinã, în acest moment, un
nivel mare de vaccinare”, a declarat, reprezentantul OMS pentru
România, Victor Olsavsky, la conferinþa dedicatã Sãptãmânii Internaþionale a Vaccinãrii. Acesta a precizat cã, pentru prima datã în mulþi
ani, existã un risc real ca aceastã
cumplitã boalã paraliticã sã revinã
pe continentul european, dupã ce
poliovirusul a reapãrut în Israel ºi
Siria. Date fiind slãbiciunile din sistemul de apãrare european antipoliomielitã, volumul uriaº de cãlãtorii între Europa ºi Israel ºi milioanele de refugiaþi care pãrãsesc
Siria, autoritãþile cred cã existã un
risc real de apariþie a unei epidemii în
Uniunea Europeanã, a mai spus reprezentantul OMS pentru România.

Siria: Bashar al-Assad, candidat la alegerile prezidenþiale
Preºedintele sirian Bashar alAssad, la putere din 2000, ºi-a
anunþat ieri candidatura la alegerile
prezidenþiale prevãzute sã aibã loc
la 3 iunie, a anunþat preºedintelui
Parlamentului, relateazã AFP ºi
Reuters. „Eu, cetãþeanul Bashar
Hafez al-Assad, doresc sã-mi depun candidatura la postul de preºedinte al Republicii siriene”, se
aratã într-o scrisoare cititã de preºedintele Parlamentului, Mohammad al-Lahham.
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TVR 1

PRO TV

07:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã
10:25 Miracle-Paula Seling ºi
Ovi
10:30 112
11:30 Nocturne
12:20 Opinii fiscale
12:30 Alegeri europarlamentare
2014
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Zeul rãzboiului
18:10 Interes general
18:45 Clubul celor care
muncesc în România
18:50 Alegeri europarlamentare
2014
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care
muncesc în România
21:00 Studio fotbal
21:40 Meci din semifinala. Meci
retur
23:50 Ulak
01:40 Exclusiv în România
02:20 Interes general
02:45 Zestrea românilor
03:10 Sport
03:25 Telejurnal
04:15 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping
06:00 Telejurnal matinal

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 România, te iubesc! (R)
11:00 Tornada din Texas
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Marele Alibi
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York - Criminaliºtii
00:00 Altã sãptãmânã nebunã
(R)
01:00 Tornada din Texas (R)
02:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 Promotor (R)
04:30 CSI: New York - Criminaliºtii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Magazin UEFA Champions League
08:00 Black Harbour
08:50 Hamlet de William
Shakespeare
13:00 Concertele Festivalului
George Enescu
14:00 Cap compas
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul Durerii
15:50 5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea
mea
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Destine ca-n filme
21:10 Festivalul Internaþional de
Circ de la Monte-Carlo
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 În umbra legii
01:00 Concertele Festivalului
George Enescu
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Mistere ºi conspiraþii
02:50 Televiziunea, dragostea
mea
03:40 Destine ca-n filme
04:40 Popasuri folclorice

HBO
07:30 Un Halloween de pominã
08:55 Iron Man - Omul de oþel 3
11:05 Ce-i cu Bob?
12:45 Uimitorul Om-Pãianjen
15:00 Furia titanilor
16:40 Salutãri din Hollywood
18:20 Îndrãgostiþi
20:00 Kung Fu la grãmadã
21:40 ªi caii sunt verzi pe pereþi
23:25 Riposta
00:10 Riposta
01:00 Valul întunecat
02:55 ªi mai greu de ucis
04:30 Ultima misiune
06:00 Uimitorul Om-Pãianjen

ACASÃ
07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Chemarea inimii (R)
10:45 Cununa de lacrimi (R)
11:45 Santa Diabla (R)
13:00 What Life Took from Me
(R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 What Life Took from Me
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 16 & Pregnant
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Poveºtiri de noapte (R)
01:30 Cancan.ro (R)
02:00 Abisul pasiunii (R)
03:00 16 & Pregnant (R)
04:00 Poveºtiri de noapte
04:30 Cancan.ro (R)
05:00 Poveºtiri adevãrate (R)
06:00 Intrigi ºi seducþie (R)

PRO CINEMA
08:30 Max Steel (R)
09:00 Cea mai frumoasã ºcoalã
(R)
10:00 Max Steel
10:30 Gossip Girl: Intrigi la New
York
11:30 Smallville (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Lumea Pro Cinema
14:30 Zoom în 10
14:45 Cea mai frumoasã ºcoalã
15:45 Gossip Girl: Intrigi la New
York
16:45 La bloc (R)
17:45 Prietenii tãi (R)
18:45 Smallville
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Dispãruþi
01:00 Micuþele mincinoase
03:15 Dispãruþi (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Spãrgãtorii de râs
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Dezastre aeriene
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Mafioþi
23:00 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 "Faceþi jocurile" - World
Poker Tour
02:30 Ora exactã în sport
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programe TV
ANTENA 1
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Captivi în iad
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Captivi în iad (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

PRIMA TV
07:00 Ne-am trezit!
10:00 Teleshopping
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
11:30 Ce gândesc femeile (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Vrei sã fii milionar (R)
13:30 Teleshopping
14:00 ªtirile Times New Roman
(R)
14:30 Râzi ºi câºtigi (R)
15:00 Click! (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
16:30 Ce gândesc femeile
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
20:30 Mondenii
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Trãsniþi din NATO (R)
01:00 Râzi ºi câºtigi (R)
01:30 Mondenii (R)
03:30 ªtirile Prima TV (R)
04:30 Click! (R)
05:30 Frumoasa Ceci
06:00 Levintza prezintã (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

KANAL D
07:00 Poveste de familie
09:00 Campionul
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Feriha
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Vreau sã mã mãrit
02:30 WOWBiz (R)
04:00 Te vreau lângã mine
(R)
05:30 Teo Show (R)

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
09:00 Legenda cavalerului
rãtãcitor ºi a frumoasei Razã-deLunã
10:25 Miracle-Paula Seling ºi
Ovi
10:30 Dosar Români
11:30 Garantat 100%
12:20 Opinii fiscale
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:50 Zeul rãzboiului
17:30 Zeul rãzboiului
18:10 Europa mea
18:45 Clubul celor care
muncesc în România
18:50 Alegeri europarlamentare
2014
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care
muncesc în România
21:00 Agenda Eurovision
21:15 Dosar România
22:05 O þarã mai bunã
22:35 Biziday
23:25 Miracle-Paula Seling ºi
Ovi
23:35 Drumul spre Brazilia
00:10 Grãdinãrit pentru amatori
01:55 Garantat 100%
02:45 Europa mea
03:10 Sport

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Marele Alibi (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Primãvara bobocilor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Infernul
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York - Criminaliºtii
00:00 Infernul (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (R)
04:30 CSI: New York - Criminaliºtii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Serviciul Român de
Comedie: Happy Show
22:00 Mr. Bean
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Boogie
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Pescar hoinar
08:00 Black Harbour
08:50 Poate nu ºtiai
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 D'ale lu' Miticã
11:10 Destine ca-n filme
12:10 Festivalul Internaþional de
Circ de la Monte-Carlo
13:00 Concertele Festivalului
George Enescu
14:00 Magazin UEFA Champions League
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Omul cu chitara
15:50 5 minute de istorie
16:00 Black Harbour
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 Televiziunea, dragostea
mea
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 De la Dinescu… citire!
21:30 Festivalul Naþional de
Teatru
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Împotriva sorþii
00:10 În umbra legii
01:00 Concertele Festivalului
George Enescu
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Jurnal de front

ACASÃ
07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Chemarea inimii (R)
10:45 Cununa de lacrimi (R)
11:45 Santa Diabla (R)
13:00 What Life Took from Me
(R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate (R)
17:30 Chemarea inimii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 What Life Took from Me
22:00 Poveºtiri de noapte
22:30 Cancan.ro
23:00 16 & Pregnant
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Poveºtiri de noapte (R)
01:30 Cancan.ro (R)
02:00 Abisul pasiunii (R)
03:00 16 & Pregnant (R)
04:00 Poveºtiri de noapte (R)
04:30 Cancan.ro (R)
05:00 Poveºtiri adevãrate (R)
06:00 Intrigi ºi seducþie (R)
06:45 Abisul pasiunii (R)

PRO CINEMA
08:30 Max Steel (R)
09:00 Cea mai frumoasã ºcoalã
(R)
10:00 Max Steel
10:30 Gossip Girl: Intrigi la New
York (R)
11:30 Smallville (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Descoperã România
14:30 Zoom în 10
14:45 Cea mai frumoasã ºcoalã
15:45 Gossip Girl: Intrigi la New
York
16:45 La bloc (R)
17:45 Prietenii tãi (R)
18:45 Smallville
19:50 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Inamicul nevãzut 1
00:00 Dispãruþi
01:00 Micuþele mincinoase
01:45 Inamicul nevãzut 1 (R)
03:15 Dispãruþi (R)
04:00 Micuþele mincinoase (R)

HBO

SPORT.RO

08:15 Furia titanilor
09:55 Îndrãgostiþi
11:30 Sparkle
13:25 Oameni ca noi
15:20 Tom ºi Jerry: Robin Hood
ºi ceata lui
16:20 Detectivii de la Second
Sight
17:45 Tãrâmul fãgãduinþei
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 ªtrumpfii 2
21:45 Love Building
23:10 Fetele
23:45 Bãieþi frumoºi
00:15 Urzeala tronurilor
01:20 Trei tipi duri
02:55 Cum sã faci bani din droguri
04:30 Cutia blestematã

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next
Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Neam trezit!
10:00 Teleshopping
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
11:30 Ce gândesc femeile (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Epic Show (R)
13:30 Teleshopping
14:00 T3CH IN 3 (R)
14:30 Râzi ºi câºtigi (R)
15:00 Click! (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
16:30 Ce gândesc femeile
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Trãsniþi din NATO
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Click!
23:30 Cireaºa de pe tort (R)
00:30 Trãsniþi din NATO (R)
01:00 Râzi ºi câºtigi (R)
01:30 Cronica cârcotaºilor (R)
03:30 ªtirile Prima TV (R)
04:30 Click! (R)
05:30 Frumoasa Ceci
06:00 Casa: construcþie ºi
design (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

KANAL D
07:00 Poveste de familie
09:00 Campionul
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Deschide Camera
Comorilor!
21:15 Fetele lu' dom' Profesor
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Vreau sã mã mãrit
02:30 WOWBiz (R)
04:00 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Teo Show (R)
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Anunþul tãu!
Începand cu data de 3.04.2014, ora
10:00, a fost deschisã sesiunea a II-a
de inscriere in cadrul Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de
afaceri. Potentialii beneficiari ai Programului sunt asteptati la sediul Incubatorului Transfrontalier Tehnologic si de
Afaceri Craiova din Calea Bucuresti, nr.
154 A, pentru depunerea documentelor necesare privind includerea in program. Sesiunea de depunere a documentelor va fi deschisa pana la data de
30.04.2014, ora 17:00. Date de contact:
Telefon: 0251.470.549 / 0786.256.556. Email: atde2011@yahoo.com.
NICK S.R.L. Craiova în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei S.C.
CRASER S.A. vinde la licitaþie publicã cu strigare, în data de 30.05.2014,
ora 14,00, bloc de locuinþe P +3 situat
în Craiova str .Amaradia nr. 70, bloc
F 5A, judeþul Dolj cu o suprafaþã desfãºuratã totalã de 1.200mp. Preþul de
vânzare este 2.223.800 lei fãrã TVA. Licitaþia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Craiova Calea Bucureºti nr. 15 B judeþul Dolj. Relaþii suplimentare ºi caietul de sarcini la telefon: 0251/ 415.158 fax 0251418.919.
e-mail: nicksprl@yahoo.com.
Convocare. Administratorul Unic al
S.C. MECONF S.A convoacã în ziua de
30.05.2014, 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 administratorului unic pentru anul 2013; 2. Aprobarea raportului
comisiei de cenzori privind certificarea
bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierdere pentru anul 2013; 3. Aprobarea bilanþului contabil ºi a contului de
profit ºi pierdere pentru anul 2013; 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.

PRESTÃRI SERVICII

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Coafez ºi tund la domiciliul clientului. Telefon:
0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice la domiciliul clientului, asigur garanþie. Telefon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut reparaþii canapele,
fotolii, colþare. Calitate ºi
seriozitate. Telefon:
0351/416.198; 0768/
623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând garsonierã Lãpuº
etaj 3/4 deosebitã. Preþ
83.000 lei. Telefon: 0761/
142.328.
Vând garsonierã semidecomandatã 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). Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament Brazdã, 2 decomandate. Telefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 camere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 camere, în fostã casã naþionalizatã, zonã centralã, gaze, curte, cumpãrat de la proprietar. Eventual, schimb cu apartament în bloc. Telefon:
0727/816.959.

Particular vând apartament 2 camere decomandate Brazdã. Telefon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 camere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând apartament 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Telefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

PROPRIETAR apartament 3 camere, Dezrobirii, 65mp, modernizat, centralã termicã,
AC, 60.000 Euro negociabil. Telefon: 0786/
135.810.
Vând 3 decomandate 1
Mai, 2 bãi, 2 balcoane,
86 m.p. îmbunãtãþiri.
Preþ 49.000 euro. Telefon: 0761/142.328.

Vând apartament 3 camere zona 1 Mai cu îmbunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând (schimb) 3 camere semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu apartament 2 camere decomandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
VÂND casã P+1 cu teren
7.000 mp, loc. Ciutura.
Telefon: 0752/524.243.
Vând D+P 6 camere,
pivniþã, utilitãþi, 2 bãi + 3
camere cãrãmidã, teren
1300 mp str. Bucovãþ 95000 Euro. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã cu dependinþe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
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Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.
Casã la roºu, proiect deosebit, posibil ºi sediu firmã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craiova, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu 3 camere, 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 comercial, cadastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
Telefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp teren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet medical – avocaturã. Accept
douã rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã recent renovatã cu apã curentã, livadã, vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Telefon: 0722/618.998.

Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Bariera 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, deschidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii,
nr. 29F (în spatele liceului). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZDA, Calea Bucureºti, km
9, ideal showroom parc
auto, benzinãrie, 1000 m,
deschidere 18 m, sau
2000 m – 36 m. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scurtu Gheorghe. Telefon:
0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Telefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CENTRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor (între
TERENURI
Vând teren zonã centra- vile). Telefon: 0351/
lã, 260 metri pãtraþi. Preþ 170.504.
atractiv. Telefon: 0769/ Vând 9 ha pãdure – Gorj.
709451.
Telefon: 0745/753.524.

Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Telefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Centura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Telefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, împrejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobrogei, nr. 40, Craiova. Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.

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

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã.
Telefon: 0746/660.001.

Vând SPAÞIU COMER- Schimb teren intravilan
CIAL Brazdã, 26500 Euro. 4000 mp cu apartament
Telefon: 0763/690.698. 2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

CUMPÃRÃRI

AUTO
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
ROMÂNEªTI
etaj l-3. Telefon: 0763/ Solenza - 2004, benzi690.698.
nã, revizie 2015, stare
SCHIMBURI excelentã 91000 km,
Schimb apartament cen- 4500 RON, consum
tral în Timiºoara cu simi- sub 4,5%. Telefon:
lar în Craiova. Telefon: 0749/059.070.
Vând autoturism Dacia
0740/887.095.
1310, anul fabricaþiei 1993.
Schimb apartament 2 Telefon: 0765/789.181.
camere decomandate
STRÃINE
(50 mp), str. General
Magheru, cu similar VÂND Fiat Stilo. Telefon:
Brazdã sau Corniþoiu. 0741/166.718.
Telefon: 0251/452.233. Vând TOYOTA RAV 4,
Schimb garsonierã Cala- diesel 2008, 9600 Euro
fat, cu garsonierã Craiova. negociabil. Telefon:
Telefon: 0251/231.143. 0763/690.698.
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Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km reali,
1500 Euro sau varianta
Rabla. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri metalic, 6 trepte, turbo-diesel, motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%, preþ
2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.

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

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând albine, familii puternice. Podari. Telefon:
0720/115.936.

Perucã pãr sintetic, scurt,
ondulat, culoare roºu
spre castaniu, 60 RON,
negociabil. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.
Instalaþie hidrofor irigaþii
trifazatã completã, motor Honda pentru pompã ºi echipament vânãtoare din piele. Telefon:
0760/521.340.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Telefon: 0251/414.112;
0727/463.456.
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.

publicitate

Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar.
Telefon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând vin roºu 5 lei litru.
Telefon: 0753/876.047.
Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã, 60
elemente calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle beton. Telefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane imoprimat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus ºabloane pentru BATISTE toate
mãrimile manuale. Telefon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37
cm, 120 Ron, aparate
de radio Selena, Gloria,
30 lei bucata. Telefon:
0729/977.036.

Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni soiurile Regina, Gorela ºi
Sengana din pepinierã
sau ghiveci. Preþ 7 lei fãrã
ghiveci, 9 lei cu ghiveci.
Telefon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând ladã frigorificã 5 sertare, stare foarte bunã,
asigur garanþie 1 an. Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
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Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci piele 43 noi, piatrã polizor
250 x 20 x 25 mm, polizor (flex) 125 mm 850 W
nou, cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie.
Telefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 braþe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope
de iarnã (Michelin) pentru Renault Megane 2.
Telefon: 0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci cimitirul Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine întreþinut. Preþ 600 lei negociabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate din
pãr natural. Telefon:
0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STUDIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefolosiþi, antiderapante, cãrucior copii modern. Telefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fãcute dar nefinisate la cimitirul Romaneºti, convenabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu,
albastru, roºu cu sau
fãrã þepi. Telefon: 0762/
278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale,
ceasuri de masã ºi o
pendulã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit locuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã, televizor color diagonalã 30 cm - 100 lei, motor maºinã spãlat Albalux,
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi butelie, aparat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din piele,
maºinã de cusut, galerii
sculptate,9hapãdure-Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu capac smãlþuitã 20 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie voiaj 5 litri, 2 ochiuri, mascã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Telefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã defecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze, ºamotatã tip Coralex, stare foarte bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
Cu sediul in Calafat, jud. Dolj, str. T. Vladimirescu, nr.24

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
Cu sediul in Calafat, jud. Dolj, str. T. Vladimirescu, nr.24

Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a
loturilor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, in suprafata de 1000 mp fiecare,
situate in municipiul Calafat, in zona Popasul turistic Bascov, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii :
 preþul de pornire al licitaþiei este de 500 euro(echivalent
lei)/lot/an
 perioda de închiriere - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participantii la licitatie trebuie sa faca dovada achitarii
la zi a taxelor si impozitelor la bugetul local
 taxa de participare la licitaþie 100 lei
 garanþia de participare la licitaþie 500 lei
 caietul de sarcini se obtine de la sediul D.S.U.P. Calafat,
str. Traian, nr.4, jud. Dolj.
Licitaþia va avea loc la data de 14.05.2014 ,ora 1100, iar
inscrierea se va face pina la data de 14.05.2014,ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/
333016

Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a
standurilor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, situate in Piata Agroalimentara a municipiul Calafat,
jud. Dolj, pentru comercializarea produselor de uz gospodaresc, în urmãtoarele conditii :
 preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro(echivalent
lei)/mp/luna
 perioda de închiriere - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participantii la licitatie trebuie sa faca dovada achitarii
la zi a taxelor si impozitelor la bugetul local
 taxa de participare la licitaþie 100 lei
 garanþia de participare la licitaþie 500 lei
 caietul de sarcini se obtine de la sediul D.S.U.P. Calafat,
str. Traian, nr.4, jud. Dolj.
Licitaþia va avea loc la data de 14.05.2014 ,ora 1230, iar
inscrierea se va face pina la data de 14.05.2014, ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/
333016

Vând mozaic de marmurã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 persoane. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Electrecord de muzicã popularã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã negociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile pentru opticã, diverse scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Telefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.

VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TELEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ negociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia, canistre metal, piscinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã termicã pe gaze, în funcþiune, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (nefolosiþi). Telefon: 0784/
791.257

ÎNCHIRIERI

Închiriez teren pentru Sta- Domn serios 52 ani cu Caut o echipã de oaþie GPL, Centru vânzare serviciu caut doamnã meni pentru a amenaja
OFERTE
maºini sau parcare. Tele- serioasã pentru priete- o grãdinã. Telefon:
Închiriez apartament 2 fon: 0722/943.220; 0755/ nie eventual cãsãtorie. 0727/884.205.
camere, etaj 2, ultracen- 139.772.
Telefon: 0785/103.411;
tral, pretabil firmã. TelePIERDERI
0740/895.691.
MATRIMONIALE
fon: 0745/698.425.
Pierdut cãþel rasa BiDIVERSE
ÎNCHIRIEZ apartament Doresc cunoºtinþã cu o
chon, în zona Stadio2 camere, semideco- fatã, vârsta 24 ani, pentru Caut meseriaºi pentru a nul Tineretului, strada
mandat, Valea Roºie. prietenie sau cãsãtorie. fora un puþ. Telefon: Buziaº, în vârstã de 6
Telefon: 0740/522.562. Telefon: 0251/421.727. 0748/195.954.
luni. Rãspunde la nudoresc doamnã
Primesc în gazdã bãiat Domn,
peste 50 ani, modestã, Cumpãr ºi plantez pomi mele Frichi. Gãsitorului
condiþii bloc (centralã). fãrã obligaþii. Telefon. în curþi sau grãdini. Îm- bunã recompensã. TeTelefon: 0746/274.204. 0351/181.202; 0767/ pãrþim fructele. Telefon: lefon: 0743/091.520;
Primesc în gazdã o fatã 049.976.
0743/838.383.
0766/304.708.
la apartament 3 camere
cu centralã Craioviþa
Nouã, 250 lei/lunã. TeANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
lefon: 0766/328.569.
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
Închiriez apartament de- z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
comandat Sãrari, reno- Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
vat, apã potabilã contorizatã pe casa scãrii, 2
Cãtre S.C.
S.R.L.
balcoane. Telefon: 0761/
665.763.
Subsemnatul.................................................................................
Închiriez birou + depozit Domiciliat în ............................................................................
stradal Dezrobirii. Tele- Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
fon: 0351/437.906.
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
Închiriez apartament 2 la rubrica ...................................... la data de ....................
camere, mobilat Craiovi- asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
þa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Închiriez sau vând locaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pentru cultivarea cãpºuni- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lor 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/
marþi, 29 aprilie 2014
Semnãtura:..........................................
714.578.
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O nouã decepþie pentru Liverpool?

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 36-A

“Mou” a trecut-o în pole-position pe City,
în lupta pentru titlu
Liverpool avea nevoie doar de un punct cu
Chelsea – în contextul în care în ultimele douã
etape din Premier League avea un program uºor,
urmând sã înfrunte pe “liniºtitele” Crystal Palace (d) ºi Newcastle (a) –, pentru a vede desluºit primul titlu de campioanã, dupã o pauzã de

24 de ani. Nu l-a obþinut însã, formaþia lui
Mourinho izbândind
cu 2-0, duminicã searã, pe “Anfield”. Rezultat care, coroborat
cu ulterioara victorie
a lui City, 2-0 în fief-ul
lui Palace, îi face pe
oamenii lui Manuel
Pellegrini mari favoriþi
la titlu. City are trei puncte mai puþin decât Liverpool, însã ºi un meci mai puþin. În caz de
egalitate de puncte, titlul se decide la golaveraj, net superior lui City. Crudã ironie a sorþii,
Liverpool îºi leagã mai toate speranþele de concitadina ºi rivala de moarte Everton (formaþie

ce se luptã cu Arsenal pe ultimul loc de Ligã)
care va primi runda viitoare vizita lui City. În
rest, “cetãþenii” mai au de jucat restanþa cu
Aston Villa, ºi meciul de final cu West Ham
United – ambele pe teren propriu.
Întorcându-ne la Chelsea, care ca ºi în Ligã,
cu Atletico, a oferit un fotbal urât, strict defensiv, golurile cãzând pe o greºealã mare a lui
Gerrard ºi un contraatac în prelungiri, când toatã
echipa lui Liverpool cãuta nebuneºte egalarea,
formaþia londonezã, în pofida succesului, are
ºanse infime la primul loc, trebuind atât City,
cât ºi Liverpool, sã piardã fiecare câte o datã.
Bineînþeles, cu condiþia ca “albaºtrii” sã-ºi câºtige meciurile lor, cu Norwich (a) ºi Cardiff (d),
echipã ce luptã din greu pentru evitarea retrogradãrii.

Pas uriaº cãtre „coroanã”!

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 35-A

Atletico ºi-a bãtut recordul de puncte în Primera
Atletico Madrid a învins duminicã la Valencia, 1-0 (gol Raul Garcia),
pãstrând poziþia de lider în La Liga,
cu 3 etape rãmase de disputat din
actualul sezon. Astfel, madrilenii au
acumulat 88 de puncte, niciodatã
pânã acum în istoria lor nereuºind
aceastã performanþã statisticã. Precedentul record data de la finalul sezonului 1995-1996, 87 de puncte, când
în campionat erau 22 de formaþii ºi
Atletico a cucerit ultimul titlu din
palmares.
Cu 4 puncte peste Barcelona ºi 6
peste rivala Real Madrid, care are însã
ºi un meci mai puþin disputat, de 6
puncte mai are nevoie Atletico în ul-

Sâmbãtã: 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 lotul oaspeþilor),
Swansea – Aston V. 4-1 (Bony 10, 90+4 pen.,
Shelvey 26, P. Hernandez 73 / Agbonlahor 22),
West Brom – West Ham 1-0 (Berahino 11),
Man. United – Norwich 4-0 (Rooney 41 pen.,
48, Mata 63, 73).
Duminicã: Sunderland – Cardiff 4-0 (Wickham 26, 86, Borini 45+1 pen., Giaccherini
76), Liverpool – Chelsea 0-2 (Ba 45+3, Willian
90+4), Crystal P. – Man. City 0-2 (Dzeko 4, Y.
Toure 43; Costel Pantilimon a fost rezevã la
vizitatori).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Arsenal –
Newcastle.
1. Liverpool
80 11. Crystal P.
43
2. Chelsea
78 12. Swansea
39
3. Man City*
77 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. Sunderl.*
32
8. Southampton 52 18. Norwich
32
9. Newcastle*
46 19. Fulham
31
10. Stoke
44 20. Cardiff
30
* - un joc mai puþin.

timele 3 etape pentru a deveni din
nou campioanã. Deziderat ce se vrea
atins în urmãtoarele
douã runde, cu Levante (d) ºi Malaga (a),
pentru a nu mai depinde de ultimul meci, unul
în care formaþia pregãtitã de Diego Simeone
se va deplasa pe terenul Barcei. În caz de
egalitate de puncte, titlul se decide la meciurile directe. Real este
cel mai dezavantajatã
dintre cele trei, având
rezultate directe mai

slabe atât cu Atletico, cât ºi cu Barcelona.

Vineri: Elche – Levante 1-1 (Boakye 63 / Angel 74; La gazde, Cristian
Sãpunaru n-a fãcut parte din lot, fiind suspendat).
Sâmbãtã: Granada – Rayo 0-3 (Saul 54, Larrivey 59, S. Fernandez 86; La
oaspeþi, Rãzvan Raþ a fost suspendat), Getafe – Malaga 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.).
Duminicã: Espanyol – Almeria 1-2 (Stuani 42 / Fran Velez 69, Suso 72; Gabriel
Torje a fost rezervã la gazde), Valencia – Atl. Madrid 0-1 (Raul Garcia 43), Bilbao –
Sevilla 3-1 (Susaeta 5, Muniain 53, Herrera 73 / Gameiro 79), Villarreal – Barcelona
2-3 (Cani 45+1, Trigueros 55 / G. Paulista 65 aut., Musacchio 78 aut., Messi 83).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Celta – Valladolid.
1. Atl. Madrid
88
11. Espanyol
41
2. Barcelona
84
12. Malaga
41
3. Real M.*
82
13. Celta*
40
4. Bilbao
65
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. Almeria
33
9. Rayo
43
19. Valladol.**
32
10. Levante
42
20. Betis
22
* - un meci mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

Dupã Tito Vilanova, s-a stins ºi Vujadin Boskov
Duminicã, la nici 48 de ore de la moartea lui Tito
Vilanova, fostul antrenor al Barcelonei, fotbalul
mondial s-a zguduit din nou, Vujadin Boskov, fostul mare tehnician sârb, care a trecut în cariera sa,
printre altele, pe la Real Madrid, AS Roma ºi Napoli, încetând din viaþã.
În vârstã de 82 de ani, Boskov, retras din activitate în 2006, a fost internaþional iugoslav între 1951
ºi 1958, ºi fost mare antrenor al unor formaþii precum Feyenoord, Real Zaragoza, Real Madrid, As-

BUNDESLIGA – ETAPA A 32-A
Vineri: Hannover – Stuttgart 0-0 (La
oaspeþi, Alexandru Maxim a jucat începând cu minutul 84);
Sâmbãtã: Bayern – Werder 5-2 (Ribery 20, Pizarro 53, 57, Schweinsteiger 61,
Robben 74 / Gebre Selassie 10, Hunt 36),
Wolfsburg – Freiburg 2-2 (Perisici 3, 70
/ Mehmedi 61, Terrazzino 83), Hoffenheim – Frankfurt 0-0, Mainz – Nurnberg
2-0 (Okazaki 30, Moritz 44), Hertha –
Braunschweig 2-0 (Brooks 61, Allagui
77), Leverkusen – Dortmund 2-2 (L.
Bender 7, Castro 35 / Kirch 29, Reus 39
pen.).
Duminicã: Augsburg – Hamburg 3-1 (Halil Altintop 6, 32, Hahn 42 / Westermann 44),
Schalke – M’gladbach 0-1 (Herrmann 35).
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. M’gladbach 52 15. Stuttgart
32
7. Mainz
50 16. Hamburg
27
8. Augsburg
46 17. Nurnberg
26
9. Hoffenheim 41 18. Braunschw. 25

coli, Sampdoria, AS Roma, Napoli sau al naþionalei
þãrii sale.
Campion al Spaniei în sezonul 1979/1980, cu
Real Madrid, dar ºi câºtigator al Cupei Cupelor, al
campionatului Italiei, a doua Cupe ale Italiei ºi al
unei Supercupe, toate cu Sampdoria, Vujadin Boskov a fost unul dintre antrenorii de legendã ai Iugoslaviei, acesta având o carierã cu adevarat incredibilã.
Cea mai mare performanþã a lui Vujadin Boskov

rãmâne însã finala de Liga Campionilor pierdutã cu
Sampdoria în 1992, impotriva Barcelonei. La Sampdoria jucau atunci fotbaliºti precum Gianluca Pagliuca, Roberto Mancini ºi Gianluca Vialli. De asemenea, Boskov rãmâne în istoria Iugoslaviei ºi pentru victoria cu 4-3 impotriva Spaniei, la Euro 2000.
Ca jucãtor, Boskov a evoluat pentru cea mai
mare parte a carierei la Vojvodina Novi Sad, pentru
ca între 1961 ºi 1964 sã îmbrace tricoul Sampdoriei
ºi al elveþienilor de la Young Boys Berna.

LIGUE 1 – ETAPA A 35-A

SERIE A – ETAPA A 35-A

Vineri: Nantes – Marseille 1-1 (Gakpe 64 /
Thauvin 30; La gazde, Bãnel Nicoliþã a evoluat pânã în minutul 85).
Sâmbãtã: Ajaccio – Monaco 1-4 (Tallo 75 /
Berbatov 53, 74, Kondogbia 88, Ocampos
90+2), Evian TG – St. Etienne 1-2 (Wass 54 /
Corgnet 7, Perrin 15), Guingamp – Valenciennes 1-0 (Beauvue 61), Montpellier – Toulouse 2-1 (Ait-Fana 79, Cabella 83 pen. / Trejo
5; Mihai Roman a fost rezervã la oaspeþi),
Nice – Reims 1-0 (Eysseric 51), Rennes – Lorient 1-1 (Ntep 74 / A. Traore 17).
Duminicã: Sochaux – Paris SG 1-1 (T. Silva
56 aut. / Cavani 24), Lyon – Bastia 4-1 (Gomis 14, Fekir 23, Kone 50, Lacazette 64 /
Bruno 47), Lille – Bordeaux 2-1 (Kalou 23,
Mendes 68 / Jussie 71 pen.).
1. Paris SG
83 11. Bastia
44
2. Monaco
75 12. Lorient
43
3. Lille
67 13. Montpellier 42
4. St. Etienne 60 14. Nice
42
5. Lyon
58 15. Rennes
40
6. Marseille
53 16. Guingamp 38
7. Bordeaux
48 17. Evian TG
38
8. Reims
45 18. Sochaux
34
9. Toulouse
45 19. Valencien. 29
10. Nantes
44 20. Ajaccio
20

Vineri: Roma – Milan 2-0 (Pjanici 43, Gervinho 65; Bogdan Lobonþ a fost rezervã la capitolini).
Sâmbãtã: Bologna – Fiorentina 0-3 (Cuadrado 23, 87, Ilicici 34), Inter – Napoli 0-0.
Duminicã: Verona – Catania 4-0 (Toni 6, Frison 28 aut., Marquinho 45, Taleb 74), Sampdoria – Chievo 2-1 (Eder 81, Soriano 90+2 / Thereau 66 pen.; La oaspeþi, Adrian Stoian a jucat
din minutul 81), Livorno – Lazio 0-2 (Mauri 15,
Candreva 51 pen.; Învingãtorii n-au putut conta
pe ªtefan Radu, suspendat), Cagliari – Parma 10 (Pinilla 35 pen.), Torino – Udinese 2-0 (El
Kaddouri 15, Immobile 56), Atalanta – Genoa
1-1 (De Luca 82 / De Ceglie 27; Constantin
Nica a fost rezervã la gazde).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Sassuolo –
Juventus.
1. Juventus* 90 11. Atalanta
47
2. Roma
85 12. Sampdoria
44
3. Napoli
69 13. Genoa
40
4. Fiorentina 61 14. Cagliari
39
5. Inter
57 15. Udinese
39
6. Torino
52 16. Chievo
30
7. Lazio
52 17. Bologna
28
8. Verona
52 18. Sassuolo*
28
9. Parma
51 19. Livorno
25
10. Milan
51 20. Catania
23
*- un joc mai puþin.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, semifinale,
manºa retur: Bayern Munchen – Real Madrid.
DIGI SPORT 2
18:00, 19:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:
HC Potaissa Turda – Dinamo, HC Odorhei – HCM
Constanþa / 3:45 – FOTBAL – Cupa Libertadores:
Velez Sarsfield – Nacional Asuncion.
DIGI SPORT 3
18:00 – BASCHET (F) – Liga Naþionalã, playoff: ICIM Arad – Municipal Târgoviºte / 19:45 –
POLO – Superliga Naþionalã, finala: Steaua – CSM
Digi Oradea.
DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, semifinale,
manºa retur: Bayern Munchen – Real Madrid / 2:30
– BASCHET NBA: play-off.
EUROSPORT
12:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit: sferturi de finalã / 15:00 –
CICLISM – Turul Turciei: etapa a III-a / 16:30, 21:00
– SNOOKER – CM.
EUROSPORT 2
13:00 – TENIS (F) – Turneu la Estoril, în Portugalia: ziua a 2-a / 16:00 – TENIS (M) – Openul Portugaliei: ziua a 2-a / 22:00 – SNOOKER – CM.
TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, semifinale,
manºa retur: Bayern Munchen – Real Madrid
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Astãzi aflãm prima finalistã
a Ligii Campionilor
defuncta Cupã a
Campionilor
Europeni, acest
duel va fi al 22-lea
între cele douã
mari team-uri.
Bayern conduce
cu 11-8, douã
meciuri încheindu-se la egalitate,
golaveraj 33-27.
Nemþii sunt în
avantaj ºi la
“dublele” eliminatorii, 5-4, într-o
altã ocazie întâlnindu-se în grupe.
Avantaj ºi mai clar
pentru bavarezi la
întâlnirile din
semifinale, 4-1,
cel mai recent în
Bastian Schweinsteiger (foto stânga), Cristiano Ronaldo (foto dreapta)
2012, disputa
decizându-se la
Bayern Munchen ºi Real
dupã succese concludente în
loviturile de departajare (fiecare
Madrid se vor lupta în aceastã
întrecerile interne. Deºi camºi-a valorificat avantajul terenusearã pentru un loc în finala
pioni încã din urmã cu mai bine
lui propriu, 2-1).
UCL de la Lisabona, programatã
de o lunã, oamenii lui Guardiola
Real nu are nici unde un
în 24 mai, partida de pe „Fusau trecut cu 5-2, „acasã”, de
bilanþ mai slab decât pe “Allianzsbal-Arena” plecând de la socul
Werder Bremen, iar cei ai lui
Arena”, unde în 10 partide a
de 1-0 în favoarea formaþiei
Ancelotti, cu ºansa a doua la
smuls doar un rezultat de
spaniole, graþie unei reuºite a
titlu, dupã rivala citadinã
egalitate. Diferenþa maximã a
francezului Karim Benzema.
Atletico, cu 4-0, de asemenea pe
reprezentat-o douã rezultate de
Gazdele nu pot conta la
propria arenã, de Osasuna
1-4, în 1987 ºi 2000. Un
aceastã partidã, în continuare,
Pamplona.
palmares extrem de slab au
pe Thiago Alcantara ºi Xerdan
Prin meciul din aceastã searã,
madrilenii ºi în celelalte meciuri
Shaqiri – ambii accidentaþi, în
duelul dintre Bayern, actuala
disputate pe pãmânt german,
timp ce absenþele certe din lotul
deþinãtoare a trofeului, ºi Real
obþinând doar douã victorii în 17
spanilolilor sunt cele ale lui
va deveni un veritabil clasic al
partide, cu Leverkusen, un 3-2
Alvaro Arbeloa ºi Jese RodriguLigii Campionilor, devansând
în 2000 (în grupele UCL) ºi un
ez, tot din cauza unor probleme
numãrul de partide jucate între
6-1 cu Schalke, chiar în “optimedicale mai vechi.
Barcelona ºi AC Milan (15).
mile” acestei ediþii. În rest, au
Atât Bayern cât ºi Real vin
Incluzând ºi încleºtãrile din
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Bayern Munchen (în tur 0-1) Real Madrid
Stadion: Fussbal-Arena, ora 21:45, Digi 1, Dolce Sport, TVR 1
Formaþii probabile
Casillas – Carvajal, Ramos,
Neuer – Lahm, Boateng, DanPepe, Coentrao – Xabi Alonso,
te, Alaba – Javi Martinez, SchweinModrici, Di Maria – Bale, Cr. Rosteiger– Robben, Kroos, Ribery –
naldo – Benzema.
Mandzukici.
Antrenor: Carlo Ancelotti.
Antrenor: Josep Guardiola.
Arbitru: Pedro Proenca (Portugalia).
Cealaltã partidã retur a semifinalelor, Chelsea Londra – Atletico Madrid (0-0 în prima manºã), se va disputa mâine searã.
fost 5 remize ºi 10 înfrângeri.
În schimb, Bayern a cedat
doar o singurã datã în istorie,
“acasã”, contra oponeþilor
spanioli, 2-3 cu Deportivo la
Coruna, în grupe, în sezonul
2002-2003.
10 finale de Ligã are în
palmares Bayern, 5 câºtigate
(’74, ’75, ’76, ’01, ‘13) – 5
pierdute (’82, ’87, ’99, ’10,
‘12).
12 finale de Ligã are în
palamres Real, 9 câºtigate (cea
mai titratã echipã; ’56, ’57, ’58,
’59, ’60, ’66, ’98, ’00, ‘02) – 3
pierdute (’62, ’64, ‘81).

Klopp o vrea
pe Bayern în finalã
Bavarezii încearcã sã ajungã
pentru al treilea an la rând în

finala celei mai importante
competiþii din fotbalul european, ºi au un susþinãtorsurprizã.
Este vorba de Jurgen Klopp,
antrenorul Borussiei Dortmund,
echipã care a pierdut ultimul
act al ediþiei precedente din
UCL, chiar în faþa rivalei din
Munchen.
“Le doresc succes celor de
la Bayern. Continui sã cred cã
ei se vor califica în finalã”, a
spus Klopp pentru publicaþia
“Bild”.
Dortmund nu a fost departe
sã o elimine pe Real în faza
precedentã a competiþiei – a
învins-o cu 2-0 în returul de pe
“Signal Iduna Park” (cedase cu
0-3 în tur) ºi a ratat câteva
ocazii imense în finalul jocului.

LIGA A V-A – ETAPA A 21-A
Seria I
Voinþa Caraula – Avântul Rast 3-2, Viitorul Vârtop – Recolta
Galicea Mare 3-0, Tractorul Cetate – Fulgerul Maglavit 1-1, SIC
Pan Unirea – Avântul Giubega 10-2, Victoria Pleniþa – Viitorul
Întorsura 1-0, Flacãra Moþãþei – Viitorul Ciupercenii Noi 2-1,
Avântul Verbiþa – SC Poiana Mare 0-4. Progresul Bãileºti – Voinþa
Radovan nu s-a disputat.
1. SIC PAN
61
9. Întorsura
26
2. Poiana M.*
44
10. Ciupercenii N.
20
3. Pleniþa
43
12. Maglavit
20
4. Moþãþei
40
11. Verbiþa*
20
5. Cetate*
36
13. Radovan**
19
6. Bãileºti*
32
14. Galicea Mare
14
7. Caraula
31
15. Vârtop
13
8. Rast*
30
16. Giubega*
13
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt penalizate cu 6
puncte.

Seria a II-a
Luceafãrul Craiova – Jiul Bucovãþ 2-5, Viitorul Coºoveni –
Unirea Braloºtiþa 6-2, Inter Secui – Voinþa Belcin 2-4, AS Goieºti
– Jiul Breasta 3-0, Standard ªimnicu de Sus – Rapid Potmelþu 0-4,
ªtiinþa Malu Mare – Viitorul Craiova 3-0, Arena Bulls Preajba –
Avântul Þuglui 2-2. Viitorul II Cârcea a stat..
1. Malu Mare
50
9. Braloºtiþa
22
2. Coºoveni*
49
10. Þuglui*
21
3. Preajba
38
11. ªimnicu S.*
16
4. Potmelþu*
37
12. Breasta*
16
5. Goieºti*
37
13. Bucovãþ
14
6. Secui
36
14. Luceafãrul*
13
7. Cârcea II**
34
15. Viitorul Cr.
5
8. Belcin*
31

Seria a III-a
Olimpia Bãdoºi – ªtiinþa Teasc 3-1, AS Rojiºte – Unirea Tâmbureºti 1-3, Unirea Tricolor Dãbuleni – Viitorul Bratovoieºti 3-0,
Unirea Amãrãºtii de Jos – Viitorul Ghindeni 5-1, Progresul Amãrãºtii de Sus – Viitorul Apele Vii 2-2, Victoria Cãlãraºi – Fulgerul
Mârºani 1-1, Progresul Castranova – Ajax Dobroteºti 1-5. Sporting Leu a stat..
1. Tâmbur.**
38
9. Cãlãraºi**
20
2. Mârºani*
37
10. Castranova*
18
3. Dobroteºti
37
11. Bãdoºi**
17
4. Dãbuleni***
34
12. Bratovoieºti
16
5. Leu**
31
13. Ghindeni
12
6. Amãr. S.*
31
14. Amãrãºtii J*
9
7. Apele Vii
31
15. Teasc
0
8. Rojiºte**
27
Progresul Castranova este penalizatã cu 6 puncte.
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin, *** - trei
jocuri mai puþin.

LIGA A VI-A
Seria I – Etapa a 16-a
Gloria Catane – Victoria Basarabi 3-0, Viitorul Dobridor – Unirea Vela 5-2, Dunãrea Negoi – Viitorul Siliºtea Crucii 0-5, Juventus
Piscu Vechi – Recolta Seaca de Câmp 9-0.
Progresul Cipercenii Vechi – Recolta Cioroiaºi nu s-a disputat.
1. Piscu Vechi 33 6. Vela
21
2. Siliºtea Cr.
31 7. Catane
19
3. Cioroiaºi*
31 8. Negoi
18
4. Basarabi
28 9. Ciuperceni* 15
5. Dobridor
22 10. Seaca C.
11

Seria a II-a – Etapa a 18-a
Dunãrea Gighera – ªtiinþa Calopãr 6-0, Unirea Goicea – Aktiv Padea 4-3, A.F.C. Giurgiþa –
Viitorul Mãceºu de Sus 3-2, Progresul Cerãt –
Viitorul Gângiova 6-1, Triumf Bârca – Viitorul
Valea Stanciului 3-0, Recolta Mãceºu de Jos –
Recolta Urzicuþa 6-2.
1. Gighera
41 7. Giurgiþa
28
2. Bârca
41 8. Urzicuþa
21
3. Mãceºu S.
34 9. Padea
19
4. Mãceºu J.
34 10. Gângiova
14
5. Goicea
32 11. Valea St.
13
6. Cerãt
29 12. Calopãr
9

Seria a III-a – Etapa a 18-a
Avântul Daneþi – Voinþa Puþuri 3-1, Avântul
Dobreºti – Luceafãrul Popânzãleºti 9-0, Energia Radomir – Avântul Pieleºti 8-0, Flacãra Drãgoteºti – Atletico Zãnoaga 1-4, Torentul Secui
– Viitorul Sadova 3-1, Unirea Câmpeni – Unirea Dioºti 2-0.
1. Daneþi
43 7. Pieleºti
27
2. Radomir*
42 8. Câmpeni
22
3. Dobreºti
34 9. Dioºti*
16
4. Puþuri
33 10. Secui
15
5. Sadova
31 11. Drãgoteºti 7
6. Zãnoaga
29 12. Popânzãl.
3
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a IV-a – Etapa a 19-a
Viitorul Sfârcea – Viitorul Valea Fântânilor
0-3, Jiul Mihãiþa – AS Greceºti 6-3, Voinþa
Raznic – AS Scaeºti 2-5, FC Schitu – Vulturul
Cernãteºti 2-3, Viitorul Brãdeºti – Progresul
Mischii 0-3. Energia Craiova ºi Avântul Gherceºti au stat.
1. Cernãteºti* 43 7. Mihãiþa*
21
2. Scaeºti*
43 8. Valea F.*
19
3. Energia*
29 9. Mischii*
18
4. Raznic**
25 10. Sfârcea*
16
5. Gherceºti*
23 11. Brãdeºti
10
6. Schitu**
22 12. Greceºti** 6
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai
puþin.
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Afilierea şi promovarea CSU, la latitudinea FRF
Răzvan Burleanu a anunţat că Adunarea Generală a
FRF se va pronunţa în privinţa afilierii definitive a CS
Universitatea Craiova, iar Comisia de Disciplină a
FRF va hotărî dacă echipa are drept de promovare
Preş edintele FRF, Răzvan Burleanu a declarat că responsabilitatea afilierii definitive a CS Univers itatea Craiova va fi a Adunării
Generale a FRF, care se va întruni, cel mai probabil în luna iunie,
data urmând a se stabili la Comitetul Executiv al FRF din 28 mai.Practic, vine a luat dec izia alocării locului în Liga a II-a oraş ului
Craiova va trebui să-şi ducă la capăt demers ul de ac um 2 ani.
„Membrii Comitetului Executiv au
decis ca Adunarea Generală, care
a ac ordat, la un moment dat, un

loc oraşului Craiova în Liga 2 şi
cea care a conferit statutul provizoriu de afiliere al CS Univers itatea Craiova, să fie şi c ea care se
va pronunţa în ceea ce priveşte
afilierea definitivă”, a spus Burleanu. Preşedintele FRF a anunţat
şi cine va decide dac ă echipa din
Bănie va promova în cazul în care
se va clas a pe unul din primele
două locuri. „Conform articolului
54, soluţionarea litigiilor sunt de
competenţa Comisiei de Disciplină a FRF, care va decide şi dacă
CS Universitatea Craiova are drept

de promovare. Am acceptat
ca la Liga a doua ş i a treia să
amânăm dec izia organizarii
întrecerii tot până la 28 mai.
Avem neovie de un sistem
competiţional unitar şi coerent şi să aşteptăm dec izia
din c adrul LPF în ceea ce
priveşte c ompetiţia. Mă deranjează că s-au întâmplat
anumite sincope, din c auza
unor lac une ale statutului
FRF, dar acest lucru nu se
va mai întâmpla”, a s pus
Burleanu.

Geolgău: „Afilierea s-a făcut
practic în 2012”
Direc torul general al CSU,
Gheorghiţă Geolgău, a comentat
situaţia clubului în raport cu FRF:
„Adunarea Generală din 14 mai
2012 a acordat municipalităţii craiovene un loc în liga a doua, pentru tot ceea ce a făcut Craiova în
fotbalul românesc. Atunci, toată
lumea a ridic at mâna, fiind de
acord dă se dea oraşului nostru
loc în divizia secundă. Acum s-au
găsit unii să conteste. Practic îşi
contestă propriul vot. Ar fi trebuit
să s e opună atunc i. În opinia clubului nos tru, afilierea ne-a fost
acordată atunci, pe 14 mai, printro hotărâre a Adunării Generale

Soţii Sorescu s-au
impus la Oneşti
“Coloş ii” arun cărilor din Băn ie
au luat parte sâmb ată la grand-prixul d e arun cări lu ng i organizat la
Oneşti. Cum era de aş teptat , cei doi
so ţi au reven it acasă cu med aliile
de aur. Co smin Sorescu s-a imp us
în prob a de aru ncarea a ciocanului,
în timp ce Ileana Sores cu a câştigat
pro ba de aruncare a discului. Acest
con curs a d esch is s ezon ul d e vară
pent ru cei d oi atleţi leg it imaţ i la
CSM Craiova şi reprezin tă “un antrenament bun ” care le conferă încredere pentru viitoarele înt receri
naţ ionale.

Rezultate
promiţătore pentru
atleţii CSM Craiova
Atleţ ii legit imaţi la CSM Craiova
au avut parte de o pregăt ire bun ă la
Memorialu l „Bobo Enescu”, organizat la Râmnicu-Vâlcea. Rezultatele
au fost din tre cele mai b une, craiovenii întorcându-se cu o sumedenie
de p rezenţe pe podiu m: Buşcă Marius (locul 1 - 800 de m şi 3000 d e m),
Sima Ana-Maria ( locul 1 - 800 d e m,
cu un record al competiţiei şi p ersonal de 2.08.05 min, şi locul 1 – 400 de
m), Roşca And reea (locul 2 – 800 m,
locul 3 – 3000 de m), Sorin Coandă
(locu l 1 – 400 mg, lo cul 4 – 400 m
plat ), Bârs anu Elena (locul 2 – 3000
m, 11.41 min, record p ersonal), Andrei Daniel (locul 3 – 800 de m) şi
Lo zan Radu (lo cul 6 – 400 m, 200
m). „A fost o competiţie bu nă, de
preg ătire, pentru sportivii noştri. În
acest tip de concursu ri nu contează în mod s pecial rezultatu l, ci faptu l că au avut parte de u n an tren a-
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ment bun . M ajo rit atea au o cup at
un loc pe podium, îi felicit şi le urez
su cces la comp etiţ iile naţ ionale”, a
declarat d irecto rul CSM Craiov a,
So rin Mand a.

Miruna Stângă,
campioană
naţională la lupte
Finala campionatului naţional de
ju nio ri a fos t pro dig io asă pent ru
s ecţia d e lup t e a CSM Craio va.
Sp ortivele pregăt ite pe antrenorul
Pet re Banciu au o b ţin ut clas ări
bu ne la în trecerea in tern ă desfăş urată week-end -ul trecut la Tulcea,
iar Miru na St ângă (44 kg) a devenit
campioană, în vingându -şi adversarele fără să piardă vreun p unct. „Am
aş tept at aces t titlu. Eram convins
că va câştiga, pent ru că este o sportiv ă valoro asă. A avut un p arcu rs
fără cusur”, a declarat Petre Banciu . De asemenea, Larisa Staicu (59
kg) a o cupat lo cul patru, iar d atorită acestor rezult ate CSM Craiova a
ocupat locul t rei în clas amen tul pe
cluburi.

Cupa Europei,
doar o experienţă
pentru judoka din
Bănie
Pit eştiul a gîzuduit în week-en dul trecut Cupa Europ ei la ju do p entru cadeţi. La co mp et iţ ie au lu at
parte şi d ouă sportive de la CSM
Craiova: Nicoleta Veghea şi Delia
Ciobanu Delia, care însă nu au prins
pod iumu l. „Nu a mers ch iar cum ne
aş tept am, dar nu est e o tragedie.
Co ncu rs ul a fost u nul dificil, s -a
văzut că este o comp etiţie europ ea-

nă. Ch iar dacă nu au obţinut o clasare bună, Nicoleta şi Delia s-au înto rs cu o experien ţă bună de la Piteşti” a d eclarat antrenorul s port ivelor, Adrian Nicola.

Niculescu a
demisionat de la
CSM Rm. Vâlcea
Antrenorul Claudiu Niculescu şia anunţat demisia de la CSM Vâlcea
după eşecul de pe teren propriu, scor
1-2, cu ASA Târgu Mureş. Gazdele
au condus cu 1-0 la pauză şi au abordat repriza a doua în superio ritate
numerică, dar şi în aceste con diţii
oaspeţii au întors rezultatul. Niculescu şi-a reproşat schimbările efectuate, iar conducerea i-a imputat faptul
că nu a pregătit meciul la parametri
normali, din cauză că a plecat în Elveţia, la cursurile PRO. „Este cea mai
grea decizie pe care am avut-o noi de
luat de când suntem în fotbal. Claudiu a făcut lucruri foarte frumoase la
Vâlcea. Niculescu va face carieră în
meseria de antrenor şi poate vom mai
colabora pe viitor. Până la urmă, echipa nu mai are şanse la primele două
locuri, aşa cum a fost obiectivul iniţial şi am considerat că este nevoie
de un şoc la ech ipă. Acest a es te
motivul pentru care am acceptat demisia lui Claudiu” a afirmat managerul general al CSM Vâlcea, Lucian
Munteanu. Înlocuitor ar putea fi Erik
Lincar, antrenorul căruia Niculescu
i-a luat locul la Damila Măciuca, actuala CSM Rm. Vâlcea, acum un an
şi jumătate. Între timp, Lincar a pregătit -o pe Universitat ea Craiov a,
chiar în acest sezon, preţ de 3 etape.

obligatorie şi definitivă. Şi totodată
avem şi drept de promovare, întrucât dacă am fos t invitaţi să participăm în întrecere e normal să
beneficiem de condiţii egale cu toţi
ceilalţi c ompetitori, adică să putem promova ori retrograda, ori
rămâne în c ampionat, totul în
funcţie de meritul sportiv“. Conducătorul clubului craiovean apreciază c ă rezultatul primează în
ac es t moment al c ompetiţiei,
avându-se în vedere obiectivul
echipei: „Sincer mi-aş dori să fie
în fiec are meci 1-0 pentru noi.
Important es te să câştigăm ş i să
ne îndeplinim astfel obiectivul,
anume clasarea pe unul din primele două locuri care să ne permită, pe merit sportiv, accederea

în prima ligă. Cu Bistriţa a fos t un
mec i de ş as e puncte, c um s e
spune în limbaj fotbalistic, şi este
es enţial că l-am câştigat pentru
că astfel ne-am distanţat în bătălia pentru promovare“. Geolgău
s-a arătat mulţumit de potenţialul
ec hipei, subliniind siguranţa defensivă: „T rebuie s ă privim şi aspectele pozitive. Din c ele 24 de
meciuri cred că în peste 10 nu
am primit gol. Iar în c ele şapte
partide de când a venit Gabi Balint avem un singur gol primit, în
minutul 88 al jocului c u FC Olt,
într-un moment în care aveam 40. Luându-i individual, avem 10
juc ători care pot evolua fără probleme în liga întâi. Fără doar şi
poate, valoare au băieţii“.

LIGA I
Etapa a XXIX-a
Ceahlăul – Gaz Metan
0-1
A marcat: R. Zaharia 17.
Oţelul – Săgeata
0-1
A marcat: S. Pană 58.
„U” Cluj – FC Vaslui
1-0
A marcat: Max Nicu 12.
Astra – CFR Cluj
1-0
A marcat: M. Cristescu 15.
Pandurii – ACS Poli
0-1
A marcat: Belu 32.
Concordia – Dinamo
1-3
Au marcat: Wellington 51 / Rus 20, C. Matei 31, Ţucudean 34.
Meciurile Corona – Viitorul, Steaua – FC Braşov şi Petrolul – FC Botoşani s-au jucat aseară.

CLASAMENT
Steaua
Astra
Petrolul
4
Dinamo
5
FC Vaslui
6
Pandurii
CFR Cluj
Botoşani
Gaz Metan
„U” Cluj
Chiajna
ACS Poli
Ceahlăul
Năvodari
Oţelul
FC Braşov
Viitorul
Corona

M
28
29
28
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28

V
19
18
14
15
14
12
10
11
10
10
9
9
8
8
9
7
6
2

E
8
5
13
7
6
6
11
5
6
6
7
7
9
8
4
9
9
8

Î
1
6
1
7
9
11
8
12
13
13
13
13
12
13
16
12
13
18

G
60-16
57-26
41-18
45-26
35-19
48-35
35-29
31-43
29-32
27-41
31-40
23-32
22-29
25-45
31-45
28-35
19-45
20-51

P
65
59
55
52
48
42
41
38
36
36
34
34
33
32
31
30
27
14

