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- Mama m-a învăţat să vorbesc,
Popescule, iar nevastă-mea să tac.

Următorul număr

va apărea luni, 5 mai 2014

La Ostroveni, digurile
de apărare şi un sistem de
evacuare a apei pluviale
foarte bine pus la punct, în

interiorul localităţii, au ferit de inundaţii gospodăriile, dar şi
terenurile agricole. Când în alte părţi localnicii au numai de
suferit de pe urma ploilor, oricât ar fi ele de mici, cei din Os-
troveni s-au aflat întotdeauna în afara oricărui pericol. Şi nu e
puţin lucru când, la numai şase kilometri sud de comuna lor,
trece Dunărea, iar pe o altă latură, dinspre vest, curg Jiul cel
capricios şi Jieţul. În nici un an, apele nu s-au strecurat prin-
tre întărituri şi nu au scăldat măcar terenurile agricole. Nici în
2006, anul teribilelor inundaţii provocate de Dunăre, Ostrove-
niul, cu celebra lui orezărie de altădată, nu a fost puternic
ameninţat. Primarul Gheorghe Oprescu vorbeşte cu maximă
seriozitate despre acest mini-sistem de apărare pe care îl con-
sideră cel mai important bun al comunei, unul vital pentru că
apără tot avutul oamenilor.
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Europene 2014:
O primă
dezbatere
a candidaţilor la
preşedinţia CE

Prezenţi au fost doar patru pre-
tendenţi la „preşedinţie” – Jean
Claude Juncker, Martin Schulz,
Guy Verhofstadt şi Franziska Kel-
ler – la prima dezbatere, luni sea-
ra, de 90 de minute, organizată de
Universitatea din Maastricht (Olan-
da), în parteneriat cu European
Youth Forum, retransmisă de Eu-
ronews, în 13 limbi. O confrunta-
re menită a permite pretendenţilor
la preşedinţia Comisiei Europene a
se adresa celor 400 de milioane de
electori europeni premergător ale-
gerilor din 22-25 mai a.c., în cele
28 de ţări UE.
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Ploaie

Unitãþile din subordinea Minis-
terului Transporturilor nu mai au
voie sã cumpere maºini, clãdiri,
mobilã sau sisteme IT, potrivit
unui ordin din 10 aprilie, excep-
tãrile urmând sã fie permise de
ministrul Transporturilor, Dan
ªova, doar pentru situaþii urgen-
te sau aplicarea legislaþiei euro-
pene. „Cu toþii suntem conºtienþi
de risipa nejustificatã care se pro-
duce în unitãþile de stat, cã sunt
companii naþionale, cã sunt au-
toritãþi publice, cã sunt autofinan-
þate. Vreau sã vã spun cã mã de-
ranjeazã termenul de autofinan-
þare. Toate autoritãþile statului
care au autofinanþare în fapt sunt
concesionari de taxe ºi impozite
de la statul român, pentru cã nu
presteazã activitate economicã. Ei
pun taxe ºi le iau în numele sta-
tului român. Nu cred cã din aces-
te taxe, care aparþin statului ro-
mân ºi pe care le plãtesc contri-
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ªova: Persoanele disponi-
bi l izate de la CFR Marfã
vor pr imi între 18 º i  24 de
salari i  compensatori i

Persoanele care ar urma
sã fie disponibilizate de la
compania CFR Marfã vor
primi între 18 ºi 24 de
salarii compensatorii, în
funcþie de vechimea în
muncã, a anunþat ieri, într-
o conferinþã de presã, Dan
ªova, ministrul Transportu-
rilor. „Compania CFR
Marfã a câºtigat la licitaþie
trei contracte noi, ceea ce a
dus la creºterea veniturilor
cu 12%. Ca urmare, sindi-
catele susþin cã nu ar mai fi
nevoie de disponibilizarea a
2.500 de persoane. Vom
face o analizã pentru a
vedea care este exact numã-
rul de persoane care ar
trebui sã fie disponibilizate.
Noi sperãm ca acest numãr
sã fie cât mai mic. CFR
Marfã participã la mai
multe licitaþii, pe care,
dacã le va câºtiga, va
rezulta un numãr mai mic
de disponibilizãri. În orice
caz, toate persoanele dispo-
nibilizate vor primi între
18-24 salarii compensato-
rii, în funcþie de vechime”,
a explicat ªova, adãugând
cã banii nu vor fi viraþi
toþi odatã, ci lunar, iar
sumele necesare sunt prevã-
zute în bugetul Ministerului
Muncii .

buabilii români, este normal nici
sã cumperi clãdiri, nici sã reno-
vezi clãdiri, nici sã-þi cumperi
maºini scumpe sau mobilier
scump”, a spus ministrul Trans-
porturilor, într-o conferinþã de

presã. ªova a arãtat cã a emis la
10 aprilie un ordin valabil pentru
toate cele 39 de unitãþi subordo-
nate ale Ministerului Transportu-
rilor, prin care este interzisã achi-
ziþionarea de autoturisme noi, în-

chirierea sau achiziþia de spaþii,
realizarea oricãror amenajãri in-
terioare pentru spaþii existente,
construcþia de clãdiri noi sau rea-
bilitãri de clãdiri, achiziþia de mo-
bilier sau sisteme IT. El a menþi-
onat cã în acest an nu va accep-
ta exceptãri de la ordin decât în
cazul unor situaþii urgente sau
pentru aplicarea legislaþiei euro-
pene, iar achiziþiile de maºini nu
vor putea fi realizate decât prin
Programul Rabla. „În temeiul
acestui ordin, toate cele 39 de
unitãþi subordonate au avut obli-
gaþia de a-ºi reface listele de in-
vestiþii ºi de a le supune din nou
aprobãrii adunãrilor generale ale
acþionarilor, pentru a verifica
conformitatea cu respectivul or-
din. Inutil sã spun cã încãlcarea
ordinului de cãtre orice condu-
cere atrage rãspunderea patrimo-
nialã ºi penalã”, a mai spus mi-
nistrul Transporturilor.

Preºedintele Comisiei juridice
din Senat, liberalul Cãtãlin Boboc,
a declarat, ieri, cã decizia în cazul
solicitãrii de încuviinþare a arestã-
rii preventive a senatorului PSD
Marius Isãilã a fost amânatã prin
votul majoritãþii membrilor pre-
zenþi, deoarece parlamentarul nu s-
a prezentat la audieri. Boboc a pre-
cizat cã, în aceastã situaþie, o nouã
discuþie asupra solicitãrii DNA pri-
vind încuviinþarea arestãrii preven-
tive a senatorului PSD mai poate
avea loc abia dupã alegerile euro-
parlamentare, respectiv în 28 mai.
„Din pãcate, decizia nu e una foarte
fericitã, o spun foarte direct, este
o decizie de amânare. Sigur, într-
un fel motivatã de colegii mei care
au propus aceasta ºi au ºi votat în
final, dat fiind faptul cã domnul
senator nu a ajuns (la audiere -
n.r.). Poate fi consideratã o moti-
vaþie întemeiatã, dar, totuºi, când
ºtii cã ai o astfel de problemã, ºi

Comisia juridicã amânã decizia în cazul Isãilã
pânã dupã europarlamentare

Ministrul canadian al Apãrãrii,
Rob Nicholson, a anunþat cã ºase
avioane CF-18 Hornet urmau sã

Canada trimite avioane de luptã în România

pentru cã noi am permis ºi am so-
licitat prezenþa colegului nostru, era
cel mai normal ºi de interes pentru
dumnealui, cred, în primul rând,
sã vinã. Nu cred cã ajutã pe ni-
meni sã lungim subiectul ãsta atâ-
tea sãptãmâni. Tot noi, sau mai bine
zis colegii, au votat acum câteva
sãptãmâni un calendar foarte clar,
nici ãla foarte strâns, dar, mã rog,
era altceva. Îmi pare rãu cã nu am
putut sã finalizãm”, a afirmat Bo-
boc. Preºedintele Comisiei juridi-
ce a menþionat cã în timpul ºedin-
þei comisiei Isãilã a fost sunat, dar
nu a rãspuns la telefon. Pentru
amânarea deciziei Comisiei juridi-
ce au fost 5 voturi „pentru” ºi 3
„împotrivã”. Cazul senatorului
Marius Isãilã se aflã în atenþia Co-
misiei juridice din Senat, care ur-
meazã sã propunã plenului o rezo-
luþie pentru încuviinþarea arestãrii
preventive sau respingerea solici-
tãrii formulate de DNA. Procuro-

rii susþin cã în 2012, Isãilã ar fi
solicitat o mitã de 200.000 de euro
de la un om de afaceri pentru a in-
terveni în soluþionarea favorabilã a
controlului ANAF, el fiind la acel
moment ºef serviciu în Ministerul

Finanþelor. Actualul senator PSD,
alãturi de consilierul sãu ªtefan
Cristian Ene, ar fi primit 180.000
de euro, în vreme ce un interme-
diar al mitei a obþinut 20.000 de
euro din suma totalã.

plece, ieri, cãtre România, ca par-
te a contribuþiei Canadei la mãsu-
rile NATO de întãrire a securitãþii

aliaþilor din
Europa Cen-
tralã ºi de
Est. Cele
ºase avioane
de luptã se
vor alãtura
forþelor aeri-
ene din Ro-
mânia ºi SUA
pentru a par-
ticipa la „mi-
siuni de an-

trenament” împreunã cu aviaþia
românã ºi americanã, a precizat,
într-o conferinþã de presã, Rob Ni-
cholson. „Canada este alãturi de
aliaþii noºtri din NATO (...) Con-
tribuim cu o serie de mãsuri mili-
tare destinate sã sprijine aliaþii
noºtri din Europa Centralã ºi de
Est. Aceastã dislocare, care se
adaugã personalului deja deplasat
în Belgia, demonstreazã angaja-
mentul nostru faþã de apãrarea co-
lectivã a aliaþilor noºtri din NATO”,
a spus ministrul Apãrãrii, relateazã
presa canadianã. Avioanele CF-18
Hornet vor pleca de la baza aeria-

nã Bagotville, din Québec. Con-
form presei canadiene, CF-18 sunt
avioanele multirol ale Forþelor Re-
gale Aeriene Canadiene. Tot potri-
vit presei canadiene, avioanele vor
fi staþionate în Polonia, însã biroul
premierului a refuzat sã confirme
aceastã informaþie. Anterior, Franþa
a anunþat cã va trimite pânã la sfâr-
ºitul lunii mai multe avioane de vâ-
nãtoare în cadrul misiunii NATO
de supraveghere a spaþiului aerian
al þãrilor baltice. Marea Britanie,
Germania ºi Danemarca, de ase-
menea, ºi-au propus serviciile în
acest scop.
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MIRCEA CANÞÃR

Prezenþi au fost doar patru pretendenþi
la „preºedinþie” – Jean Claude Juncker,
Martin Schulz, Guy Verhofstadt ºi Fran-
ziska Keller – la prima dezbatere, luni sea-
ra, de 90 de minute, organizatã de Uni-
versitatea din Maastricht (Olanda), în par-
teneriat cu European Youth Forum, re-
transmisã de Euronews, în 13 limbi. O
confruntare menitã a permite pretenden-
þilor la preºedinþia Comisiei Europene a se
adresa celor 400 de milioane de electori
europeni premergãtor alegerilor din 22-25
mai a.c., în cele 28 de þãri UE. Trei au
fost temele abordate – economie, afaceri
internaþionale ºi viitorul UE. Pe marginea
acestora s-a nuanþat, încât s-a discutat
inclusiv de imigraþia controlatã. Martin
Schulz a spus, de pildã, cã imigraþia „va
fi una din prioritãþile sale” în cadrul acce-
derii în fruntea CE. În materie economi-
cã, candidaþii au cãzut de acord asupra
necesitãþii de a se trece de la crizã ºi aus-
teritate la relansare ºi crearea de locuri de

muncã. Identificarea succesorului conser-
vatorului portughez Jose Manuel Barosso
este, de fapt, una din mizele alegerile eu-
ropene de luna viitoare. Pânã acum, ale-
gerea preºedintelui Comisiei Europene era
o prerogativã a ºefilor de stat ºi de gu-
vern din UE. Prin Tratatul de la Lisabona,
din 2009, ºefii de stat ºi de guvern trebuie
sã þinã cont de configuraþia Parlamentului
European, candidatul urmând a fi aprobat
cu majoritatea membrilor, adicã minimum
376 eurodeputaþi din 757. Ultimele son-
daje dau PPE  ºi PES în frunte, foarte
apropiate unul de altul, încât Jean Claude
Juncker ºi Martin Schulz fac figurã de
favoriþi în a-i succede lui Jose Manuel
Barosso. Dar ºi fostul premier belgian,
Guy Verhofstadt, (ALDE) nu se consi-
derã în afara jocului, dupã cum nici PPE
ºi nici PES nu vor atinge o majoritate ab-
solutã. Dacã prima dezbatere a fost una
liniºtitã, poate ºi prin absenþa grecului
Alexis Tsipras (Partidul stângii europene),

nu este cert cã ºi urmãtoarea va fi la fel,
Uniunea Europeanã fiind consideratã, de
eurosceptici, inguvernabilã, „machiaveli-
cã”, risipitoare. Mai clar, moºtenirea lã-
satã de actualul executiv nu este deloc de
invidiat, Europa fiind consideratã una a
multinaþionalelor, a marilor antreprize ºi
a bãncilor. Mai exact, Uniunea Europea-
nã trebuie redesenatã pentru a deveni mai
modernã, mai flexibilã, mai puþin centra-
lizatã, þãrile componente urmând a-ºi pre-
zerva competenþele într-o serie de do-
menii precum sãnãtatea, transportul pu-
blic ºi nu numai. Fiindcã elemente de
suveranitate, precum legislaþia internã,
moneda, frontierele structureazã demo-
craþia. Sã mai spunem cã Uniunea Euro-
peanã se aflã în faþa puseului „anti”. Es-
caladarea Frontului Naþional (FN) din
Franþa în sondaje, dupã figura fãcutã la
alegerile municipale, conferã serioase fri-
soane. Cu familia Le Pen se simt pe teren
comun formaþiunile suveraniste, antilibe-

rale, naþionaliste sau eurofobe. Alternati-
va pentru Germania, Miºcarea 5 Stele, a
populistului italian Beppe Grillo, sau for-
maþiunea Syriza din Grecia n-au fost pre-
zente pânã acum în hemiciclu, dar pot
ajunge dupã 25 mai. Spania, Portugalia,
Irlanda, dar ºi România sunt excepþii pa-
radoxale, în sensul cã n-au nãscut miº-
cãri comparabile, surmontând criza eco-
nomicã prelungitã. Parlamentul European
ales în 2009 a contat doar pe 10% euros-
ceptici, din care un sfert aparþinea grupu-
lui Stângii Unitare Europene ºi douã sfer-
turi ataºate grupului Europa Libertãþii. Dar
cu noile partide contestatare s-ar putea
ajunge la 20% (adicã 150 de locuri din
757). ªi poate chiar la 25%, adicã 190 de
locuri. Dacã Europa vrea sã funcþioneze
ca o putere, ea trebuie sã se exprime co-
erent în plan economic, al apãrãrii ºi cel
al monedei. Parafrazându-l pe Andrei Mal-
raux, „Europa de mâine va fi democraticã
ºi solidarã sau nu va fi deloc”.

Cu o searã în urmã, Esther
Blythe, viceambasadorul
Marii Britanii la Bucureºti, s-a
aflat în sala Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, unde a
vizionat una dintre piesele
„Marelui Will”, pusã în scenã
de companii teatrale impor-
tante ale lumii care participã
la festival. «Mã bucur sã mã

Viceambasadorul Marii Britanii
la Bucureºti participã, în aceste zile,
la Festivalul „Shakespeare” care se
desfãºoarã la Craiova. Diplomatul
a avut, ieri, ºi o întâlnire oficialã
cu primarul Lia Olguþa Vasilescu,
în cadrul cãreia a felicitat modul
cum autoritãþile s-au implicat în or-

ganizarea acestui mare eveniment
cultural. Reprezentantul Ambasa-
dei Marii Britanii la Bucureºti s-a
arãtat interesat ºi de aspectele eco-
nomice, urmând sã viziteze firma
englezeascã „Cummings Genera-
tor”, care este acum un producã-
tor de componente pentru Ford.

aflu la Craiova, sunt la prima
mea vizitã oficialã în România
ºi aici. Craiova este un oraº
vibrant, dinamic, performant
economic ºi cultural, în
special acum pentru cã am
avut onoarea sã particip la
Festivalul „Shakespeare”.
Acest an are o importanþã
specialã pentru noi deoarece

aniversãm 450 de ai de la
naºterea dramaturgului ºi, de
aici, participarea deosebitã a
Marii Britanii. Vreau sã vã
felicit pentru gãzduirea
acestui eveniment», a spus
viceambasadorul Marii
Britanii la Bucureºti, într-o
scurtã conferinþã de presã
susþinutã dupã întâlnirea cu
primarul Lia Olguþa Vasilescu.

„Oferim foarte
multe avantaje
investitorilor”

Edilul-ºef al Craiovei l-a
întâmpinat pe oaspetele
englez, menþionând cã
discuþiile de la Primãria
Craiova s-au axat mai mult
pe partea de afaceri. «Doam-
na vicembasador a venit în
Craiova cu ocazia Festivalu-
lui „Shakespeare”, a partici-
pat la spectacole, dar ºi la
dineul care a urmat dupã
spectacolul de asearã.
Discuþiile s-au referit îndeo-
sebi la partea de afaceri.
Suntem singurul oraº care
are un centru de afaceri
britanic ºi am rugat-o pe
doamna viceambasador ca,

în momentul în care investi-
torii vin la ambasadã, sã îi
trimitã la Craiova. Noi oferim
foarte multe avantaje: nu se
plãtesc taxe ºi impozite, nu
se plãtesc autorizaþii de
construcþie, iar în plus
dezvoltãm ºi o infrastructurã
pentru oamenii de afaceri”, a
menþionat primarul Lia Olguþa
Vasilescu. Un investitor
englez, care produce filtre de
apã, s-a aºezat la Dãbuleni ºi
ar urma sã-ºi extindã afacerea
ºi la Craiova.

„Craiova
este un loc special
pentru deschiderea
afacerilor britanice”

Esther Blythe a spus cã
intenþioneazã sã dezvolte
relaþiile dintre Craiova ºi

Marea Britanie atât pe plan
economic, dar ºi cultural ºi
academic, reprezentantul
ambasadei urmând sã vizite
tot în aceste zile ºi producã-
torul de generatoare „Cum-
mings Generator”, care a
devenit furnizor pentru uzina
Ford de la Craiova. „Craiova
este un loc special pentru
deschiderea afacerilor britani-
ce. Existã un acord între
Hampshire, Craiova ºi judeþul
Dolj pentru dezvoltarea
relaþiilor economice. Acest
parteneriat a fost extins ºi la
nivel academic, existând un
parteneriat ºi între Universita-
tea Hampshire ºi Universitatea
din Craiova. Sunt sigurã cã,
în aceste zile, voi putea
dezbate toate cele trei aspec-
te, viaþa culturalã, economicã
ºi academicã”, a declarat
reprezentantul Ambasadei
Marii Britanii la Bucureºti.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Au fãcut jumãtate de million de euro,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Genicã Boericã ºi cei trei
„parteneri” ai sãi de afaceri,
Radu-Constantin Drãgan, Aurel
Dorian Prie ºi Florentin ªarga-
rodschi, au fost trimiºi în jude-
catã în acest dosar în februarie
2008, toþi fiind acuzaþi de con-
stituirea, aderarea ºi sprijinirea
unui grup infracþional organizat
ºi înºelãciune cu consecinþe de-
osebit de grave, intenþia celor
patru fiind de a obþine ilegal ram-
bursãri de TVA de la Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice
(DGFP) Dolj.

Potrivit procurorilor DIICOT,
în urma cercetãrilor s-a stabilit
cã, la îndemnul ºi sub coordo-
narea lui Genicã Boericã, Drã-
gan, Prie ºi ªargarodschi au în-
tocmit ºi au semnat în fals di-
verse înscrisuri în scopul pro-
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Omul de afaceri craio-
vean Genicã Boericã a
„bifat” a doua condamna-
re definitivã pentru ram-
bursãri ilegale de TVA.
Curtea de Apel Craiova l-
a condamnat, luni, 28
aprilie a.c., la 6 ani de în-
chisoare cu executare,
ceilalþi trei „parteneri” de
dosar ai sãi primind între
2 ºi 3 ani de închisoare.
Toþi patru au fost trimiºi

ducerii de consecinþe juridice
care au condus, în final, la obþi-
nerea frauduloasã de rambursãri
ilegale de TVA în valoarea de
peste 2,65 milioane de lei. În
plus, în perioada mai 2004 – ia-
nuarie 2005, Boericã i-a deter-
minat pe cei trei sã dispunã, di-
rect sau prin intermediari, retra-
gerea sau transferarea din con-
turi deschise la unitãþi bancare
din Bucureºti ºi Craiova a între-
gii sume obþinute de la DGFP
Dolj. Rambursãrile ilegale de TVA
au fost obþinute în numele so-
cietãþilor comerciale SC REGI-
NA SRL Craiova (în mai ºi iulie
2004), respectiv SC DRAG-
STRO SRL Craiova (în septem-
brie 2004).

În urma investigaþiilor fãcute
de anchetatori s-a mai stabilit cã,

în aceeaºi perioadã, Boericã se
mai ocupa ºi cu stabilirea con-
tactelor la nivelul unor instituþii
ale statului pentru asigurarea
protecþiei. În final, o mare parte
din banii obþinuþi ilegal au intrat
în buzunarele lui Boericã, fiind
folosiþi pentru amenajarea unei
vilei personale în Poiana Braºov.

Trimiºi în judecatã în 2008
Cei patru inculpaþi au fost tri-

miºi în judecatã în februarie
2008, dosarul fiind înregistrat pe
rolul Tribunalului Dolj. Pe 22 mai
2012, magistraþii Tribunalului
Dolj i-au gãsit vinovaþi pe toþi cei
patru inculpaþi ºi i-au condam-
nat la pedepse cu executare, cea
mai mare fiind primitã de Boeri-
cã. Astfel, ªargarodschi a primit
trei ani ºi ºase luni de închisoa-
re, Drãgan – patru ani, Prie a pri-
mit cinci ani ºi ºase luni de puº-
cãrie, iar Genicã Boericã a fost
condamnat la ºapte ani ºi ºase
luni de închisoare. Atât inculpa-

þii, cât ºi procurorii DIICOT, dar
ºi reprezentanþii DGFP Dolj, care
încearcã sã recupereze banii, au
declarat apel împotriva sentinþei
Tribunalului Dolj. 

Dupã aproape doi ani de ju-
decatã, luni, 28 aprilie a.c., ma-
gistraþii Curþii de Apel Craiova au
soluþionat apelul. Inculpaþii au
beneficiat de prevederile noului
Cod penal, astfel cã o parte din
infracþiunile reþinute în sarcina
lor s-au prescris, iar pentru al-
tele s-a dispus schimbarea înca-
drãrii juridice. În aceste condi-
þii, judecãtorii le-au scãzut celor
patru inculpaþi pedepsele. Cur-
tea de Apel Craiova a decis sã-l
condamne pe Drãgan la 2 ani
închisoare, pe Prie Aurel-Dori-
an la pedeapsa de 3 ani închi-
soare, pe Genicã Boericã la 6 ani
închisoare ºi pe ªargarodschi
Florentin la 2 ani închisoare, toa-
te pedepsele fiind cu executare.

În plus, instanþa a decis con-
fiscarea de la inculpatul Genicã

Boericã a sumei de 706.892,1 lei,
de la Prie Aurel-Dorian s-au con-
fiscat 8.021,9 lei, de la Drãgan
503.106,4 lei ºi s-a menþinut mã-
sura asiguratorie a sechestrului
asigurãtor dispusã de procuror
asupra bunurilor pãrþii responsa-
bile civilmente SC Viticola Dea-
lul Viilor SRL Tg. Jiu, prin lichi-
datorul judiciar Titanic SPRL
(fostã SC Regina SRL). Hotãrâ-
rea Curþii de Apel Craiova este
definitivã. În aceste condiþii, cei
patru inculpaþi ar trebui ridicaþi
ºi încarceraþi. Numai cã Genicã
Boericã este fugit, fiind dat în ur-
mãrire internaþionalã prin Inter-
pol, dupã ce a fost condamnat
definitiv într-un alt dosar, tot pen-
tru rambursãri ilegale de TVA, la
10 ani ºi 3 luni de închisoare, iar
ªargarodschi Florentin, care i-a
fost partener ºi în acel dosar lui
Boericã, este deja dupã gratii de
la sfârºitul lui ianuarie 2014. Po-
liþiºtii trebuie sã-i gãseascã pe
ceilalþi doi condamnaþi.

Pe 28 ianuarie a.c. magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justi-
þie l-au condamnat definitiv la zece ani ºi trei luni de închisoare pe
omul de afaceri craiovean Genicã Boericã, într-un dosar în care au
fost inculpate, în total, 12 persoane, vizând obþinerea unor retur-
nãri ilegale de TVA în valoare de peste 4,5 milioane de euro. Dupã
ce au primit mandatul de executare a pedepsei emis pe numele lui
Boericã, poliþiºtii craioveni l-au cãutat, însã n-au reuºit sã dea de
urma lui, bãrbatul fiind dat în urmãrire la nivel naþional, apoi
internaþional. Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj au declarat cã Boericã nu a fost gãsit, fiind desfãºurate
activitãþi specifice pentru depistarea acestuia ºi este în continuare
dat în urmãrire internaþionalã.
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Accidentul s-a petrecut puþin
dupã ora 13.00, pe bulevardul „1
Mai” din Craiova, în dreptul Fa-
cultãþii de Medicinã. Potrivit re-
prezentanþilor IPJ Dolj, din cer-

Peugeot rãsturnat pe bulevardul „1 Mai”
Un tânãr de 23 de ani, din

Craiova, a avut parte de o sperie-
turã cumplitã, ieri dupã-amiazã,

dupã ce un Logan a intrat în
maºina pe care o conducea, rãs-

turnând-o. Pentru cã a avut noroc
ºi a scãpat cu leziuni superficia-

le, tânãrul a refuzat sã mai fie
transportat la spital, astfel cã

ºoferiþa vinovatã a scãpat doar cu
amendã pentru tamponare.

în judecatã în 2008, fiind
acuzaþi de procurorii DII-
COT cã ar fi obþinut ilegal
de la DGFP Dolj peste 2,65
milioane de lei. Pe 28 ia-
nuarie a.c. Boericã a fost
condamnat într-un alt do-
sar, în Bucureºti, la 10 ani
ºi 3 luni închisoare, pen-
tru infracþiuni similare,
însã nu a fost gãsit ºi
este, în prezent, dat în ur-
mãrire internaþionalã.

cetãrile efectuate
de poliþiºtii Biroului Rutier Cra-
iova s-a stabilit cã Aurora Pavel,
de 52 de ani, din comuna doljea-
nã Malu Mare, în timp ce condu-

cea un autoturism Dacia Logan
pe bulevardul „1 Mai”, cãtre Ciu-
percã, în apropierea intersecþiei
cu strada „Tabaci” nu s-a asigu-

rat la schimba-
rea direcþiei de
mers în mo-
mentul schim-
bãrii benzii de
circulaþie ºi a
lovit un autotu-
rism Peugeot,
condus regula-
mentar în ace-
eaºi direcþie de
mers de Alexan-
dru Robert Spe-
rilã, de 23 de
ani, din Craiova.

În urma im-
pactului autoturismul Peugeot a
lovit bordura ºi s-a rãsturnat. La
faþa locului au ajuns poliþiºtii ºi o
ambulanþã, însã tânãrul ºofer a

refuzat sã fie transportat la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, întrucât a avut noroc ºi
a suferit doar leziuni superficia-
le. În acest condiþii, poliþiºtii au
întocmit în cauzã proces verbal
de tamponare, femeia fiind sanc-
þionatã contravenþional pentru cã
nu s-a asigurat la schimbarea di-
recþiei de mers.  

„Conducãtoarea autoturis-
mului Logan a fost sancþionatã
contravenþional cu amendã în
valoare de 340 lei ºi 3 puncte
de penalizare, în conformitate
cu prevederile OUG 195/2002
privind circulaþia pe drumurile
publice”, ne-a declarat inspec-
tor principal Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

A doua condamnare definitivã:
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- Domnule primar Gheorghe
Oprescu, deºi comuna Ostro-
veni este înconjuratã din mai
multe pãrþi de ape, nu aþi avut
pânã acum nici o problemã din
cauza inundaþiilor. ªi trebuie sã
spunem cã e vorba, totuºi, de
Dunãre. Tot în coasta dumnea-
voastrã curge ºi Jiul, un curs de
apã foarte capricios...

- În primul rând, nu trebuie sã
uitãm cã toatã lunca Dunãrii este
îndiguitã, iar acest lucru a contat
foarte mult la inundaþiile din 2006,
cel puþin pentru noi.  Atunci  Du-
nãrea a crescut foarte mult ºi aici.
Sistemul de apãrare, deºi este fã-
cut din pãmânt, a rezistat foarte
bine presiunii fluviului. Ca sã fim
siguri cã nu trece apa spre comu-
nã, am mai pus atunci vreo 32.000
de saci cu nisip. A fost un efort
mare din partea jandarmilor ºi
pompierilor, a venit ºi armata, dar
am trecut cu bine peste. Toatã
lumea s-a convins atunci cã acest
dig este foarte important pentru
noi ºi conteazã deosebit de mult
cã îl avem aici.

- Despre ce dig vorbim, este
acelaºi care a cedat la Rast?

- Da, este acelaºi dig. Pentru
noi, el începe de la Liºteava ºi se
terminã la Bechet. A fost construit
în 1962 ºi nu a cedat niciodatã.
Dacã aveþi curiozitatea sã-l vedeþi,
putem merge pe el... A fost con-
struit numai din pãmânt, iar la

La Ostroveni, digurile de apãrare ºi
un sistem de evacuare a apei pluviale
foarte bine pus la punct, în interiorul lo-
calitãþii, au ferit de inundaþii gospodã-
riile, dar ºi terenurile agricole. Când în
alte pãrþi localnicii au numai de suferit
de pe urma ploilor, oricât ar fi ele de
mici, cei din Ostroveni s-au aflat întot-
deauna în afara oricãrui pericol. ªi nu e
puþin lucru când, la numai ºase kilo-
metri sud de comuna lor, trece Dunãrea,
iar pe o altã laturã, dinspre vest, curg

Jiul cel capricios ºi Jieþul. În nici un an,
apele nu s-au strecurat printre întãrituri
ºi nu au scãldat mãcar terenurile agri-
cole. Nici în 2006, anul teribilelor inun-
daþii provocate de Dunãre, Ostroveniul,
cu celebra lui orezãrie de altãdatã, nu a
fost puternic ameninþat. Primarul
Gheorghe Oprescu vorbeºte cu maximã
seriozitate despre acest mini-sistem de
apãrare pe care îl considerã cel mai im-
portant bun al comunei, unul vital pen-
tru cã apãrã tot avutul oamenilor.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

vremea aceea a fost o muncã de-
osebit de grea. Gândiþi-vã cã are
un coronament de 4 metri ºi o
bazã de 12 metri, deci este un dig
foarte solid. Nu existau pe atunci
maºini care sã excaveze pãmân-
tul. Au fost aduºi militarii care au
sãpat gropi de împrumut prin
preajmã ºi au cãrat tot pãmântul
acela numai la mânã, cu tãrgile.
Vã daþi seama ce efort uriaº s-a
fãcut.

- ªi el se menþine la fel din
1962?

- În mare parte, da. Lucrãri
mari de consolidare nu s-au fãcut
pe el, doar de întreþinere. În 2006,
dupã catastrofa provocatã de Du-
nãre, ni s-au promis ºi nouã niºte
consolidãri la dig. Nu ne aºtep-
tam sã se facã lucrãri cu beton ºi
fier, aºa cum au fãcut la Rast, dar
niºte supraînãlþãri ar fi putut sã
fie fãcute, totuºi, ºi aici. S-a fã-
cut ceva, dar foarte puþin. Însã
digul nostru este totuºi destul de
rezistent pentru cã, repet, este
întreþinut bine de cei care îl au în
administrare. Pe acolo nu se cir-
culã cu maºini de mare tonaj sau
utilaje agricole, iar vegetaþia este
tãiatã ca sã nu lase grifoane în sol.
Prin aceste galerii apa se poate in-
filtra foarte uºor ºi trebuie sã ai
mare grijã de malul de pãmânt.
Dacã ai o spãrturã destul de micã,
în caz de inundaþii, presiunea apei
poate sã facã o breºã foarte mare
într-un timp extrem de scurt. Aºa
s-au produs, de fapt, inundaþiile
la Rast.

- Înseamnã cã vã puneþi toa-
tã încrederea în acest dig...

- Digul este o componentã
foarte importantã a sistemului
nostru de apãrare. Fãrã el nu ne-
am putea proteja în calea Dunãrii
pentru cã au dispãrut ºi bãlþile de
altãdatã care preluau apa într-un
mod natural, ca un burete. Când

eram eu copil, nu exista acest dig,
dar nu erau nici probleme mari cu
Dunãrea. Era un izlaz foarte mare
care mergea pânã în malul fluviu-
lui ºi care prelua apa. Avem ºi noi
douã puncte sensibile pe acest dig,
puncte pe care noi le cunoaºtem
foarte bine ºi îi ajutãm pe cei de
la Ape când sunt anunþate creº-
teri ale nivelului apelor, la pasul
Ogaru ºi Drãxin, spre Bechet.
Poate nu o sã vã vinã sã credeþi,
dar noi am avut probleme mai mult
din cauza apelor de la ploi decât
din cauza Dunãrii sau a Jiului...

- V-au inundat mai mult ploi-
le decât Dunãrea?

- În trecut, da. Atunci când plo-
ua mult, erau afectate câteva gos-
podãrii care se aflã în niºte zone
mai joase ale comunei. Noi ºtiam
acest lucru ºi aºteptam sã se re-
zolve odatã cu introducerea reþe-
lei de canalizare, care a tot întâr-
ziat aici. În cele din urmã, am
decis cã trebuie sã fac ceva pen-
tru aceºti oameni. ªi am fãcut un
proiect de evacuare a apelor plu-
viale din comunã, în caz de ca-

tastrofe naturale. Sunt opt punc-
te sensibile în comunã, dar am
reuºit deja sã rezolvãm ºase din-
tre ele ºi mai avem douã pe care
le vom face.

- Ce presupune acest sistem
de apãrare?

- Este un sistem interior de dre-
nare a apelor pluviale. Prin niºte
canale, în care au fost infiltrate
tuburi mari, se scurg apele ºi sunt
colectate în niºte cãmine. De aici,
pentru cã avem pantã de scurge-
re, apele sunt direcþionate în mod
natural cãtre Jieþ, care se aflã la
marginea comunei noastre. De
când am fãcut acest sistem, aces-
te case nu mai au absolut nici o
problemã. Apa nu se mai strânge
nici mãcar pe uliþã. Dar, ca ºi în
privinþa digului, trebuie îngrijitã ºi
aceastã lucrare. Primãvara decol-
matãm ºanþurile ca sã se scurgã
apa, sã nu existe dopuri.

- Sã ne imaginãm, totuºi, cel
mai negru scenariu. Sunteþi
pregãtiþi sã faceþi faþã unei ca-
tastrofe provocate de inundaþii?

- Eu zic cã da. În primul rând,
imediat dupã inundaþiile din 2006,
când ne-a trebuit o maºinã puter-
nicã pentru a urca pe dig, ne-am
dotat cu propriile noastre utilaje.
Am cumpãrat autogreder, buldo-
excavator, tractor cu douã re-
morci, toate acestea ca sã putem
interveni, fiindcã, poate ºtiþi, în
caz de catastrofã, eu, ca primar,
trebuie sã asiguri întâi cãile de
acces pentru a se putea interveni.
Ori noi nu aveam cu ce. Acum
avem. Mai avem ºi o echipã de
bãieþi tineri din comunã care sunt
gata în orice clipã sã intervinã
dacã avem probleme. Pot sã spun
cã m-a interesat foarte mult acest
sistem de apãrare, pentru cã sun-
tem în lunca Dunãrii, am vãzut
inundaþiile mari din 2006 ºi nu aº
vrea sã vãd cum oamenilor li se
duce pe apã tot avutul. Mai bine
sã fac eu ce pot acum, ca sã nu
am ce sã îmi reproºez vreodatã.
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GEORGE POPESCU

Din cufãrul memorieiDin cufãrul memorieiDin cufãrul memorieiDin cufãrul memorieiDin cufãrul memoriei
Vestea încetãrii din viaþã a lui George Asta-

loº mã surprinde îndeosebi fiindcã informa-
þiile ce-mi parveneau în ultima vreme aveau
amprenta unei confuzii care mi s-a pãrut din-
totdeauna a-i fi fost scrijelitã în destin.

În boema bucureºteanã din perioada dez-
gheþului ideologic al ultimilor ani ‘60, figura
sa impunea printr-o vocaþie a calamburului
pe care o ridica la nivelul artei. Nimeni ca el
nu deprinsese întinsa gamã a argoului ma-
halalei ºi cei care l-au cunoscut în acei ani
pãstreazã, sper, cu acelaºi gust al spectacu-
losului inedit, într-o desfãtare a burlescului
de o oralitate nastratineanã. În ciuda poliva-
lenþei sale, manifestã îndeosebi dupã autoe-
xilul la Paris, capabil, cum era, sã se produ-
cã, egal valoric, în poezia de extracþie ludicã
neo-surrealistã, în pagini de jurnalisticã nu
mai puþin insolitã, ca ºi, mai cu seamã, în
dramaturgie unde spiritul sãu atipic, cãutând
cu orice preþ sã surprindã prin opþiuni de o
originalitate frapantã avea sã încânte mii de

spectatori de pe toate meridianele Planetei.
Pentru mine, George Astaloº rãmâne acel

cozeur infatigabil pe care l-am cunoscut prin
1968, la Craiova, unde sosea totdeauna ino-
pinat în cãutarea unei iubiri pentru o celebrã
actriþã a Naþionalului din Bãnie. Pentru stu-
dentul care eram, prin în mrejele capricioa-
sei Muze a poeziei, interesul pe cât de neaº-
teptat pe atât, probabil, de nemeritat, al ace-
lui încã tânãr bãrbat de un aspect plãcut ºi
civilizat trebuie sã fi avut un impact notabil.

Îmi amintesc cã, gãzduit în actuala clã-
dire administrativã a Teatrului de Operã,
pe atunci a vechiului Naþional, mã invita-
se sã-l strig din curtea interioarã cãtre
orele 10 ale dimineþii, dupã ce hãlãdui-
sem seara dinainte prin baruri în compa-
nia ºotiilor ºi „înscenãrilor” prin care, în
argoul mahalalei, reproducea cunoscute
romane ale literaturii universale ori peli-
cule celebre, cu un exerciþiu actoricesc
cu adevãrat captivant.

Nu vorbea despre creaþiile sale. Dimpo-
trivã, pãrea, atunci când era întrebat, cã toc-
mai fãcea efortul de a se disocia de puþinele
lucrãri publicate. Cam în aceeaºi perioadã,
prezent în Bucureºti la un festival de litera-
turã studenþeascã, l-am cãutat ºi m-a obli-
gat, aproape, sã-l însoþesc la Sala Casandra
unde urma sã se joace, de cãtre absolvenþi
IATC, piesa sa „Vin soldaþii”.

Nu fusesem înºtiinþat asupra programu-
lui, aºa cã am rãmas surprins când pe scena
a urmat un alt spectacol, cu piesa „Existã
nervi” a lui Marin Sorescu, textul fiindu-mi
cunoscut din presa literarã unde fusese pu-
blicat stârnind controverse ºi chiar un înce-
put de scandal. La pauzã, m-a prezentat lui
Marin Sorescu, dupã care mi-a spus cã urma
textul sãu, însã nu merita sã-l vãd, fiindcã,
îmi repeta cu o dezinvolturã neaºteptatã, cã,
de fapt, mã invitase tocmai pentru… Sores-
cu. El a vorbit atunci de un veritabil eveni-
ment al teatrului românesc ºi nu m-a putut

surprinde mai puþin modestia unui autor într-
o þarã ºi într-o vreme în care orgoliile de-
bordau la tot pasul.

L-am mai întâlnit în vreo câteva ocazii, la
Craiova, acolo unde idila sa amoroasã lua for-
ma aceluiaºi spirit dedulcit la dimensiunea ludi-
cului. „Logodnica de-a pururi, soþie niciodatã”,
a fost unica sa explicaþie pentru aventura ce-l
purta de la Bucureºti în Bãnie pentru o actriþã
ce-avea sã rãmânã pânã la sfârºitul carierei ºi al
vieþii sale slujind Naþionalul craiovean.

Am aflat, ulterior, de una – ori mai multe?
– reveniri ale sale dupã 1990 în Craiova. Nu
l-am revãzut, fiindcã nici n-am ºtiut de pre-
zenþa sa ºi, pe de altã parte, eram tentat sã
evit un grup de „amici” ai sãi, de a cãror
fidelitate curatã faþã de el ºi faþã de opera sa
mã îndoiam. Aveam sã regret, fireºte, însã
acum, la aflarea tristei veºti, pescuiesc dintr-
o memorie tot mai bolnavã amintirea sa ca
un omagiu adus unui spirit de o vitalitate ºi
de o onestitate exemplare.

Conf. univ. dr. Florin Petrescu
ºi dr. Bogdan Fãnuþã sunt cei doi
care au intrat în cursa pentru ob-
þinerea funcþiei de manager al Spi-
talului Clinic Judeþean de Urgenþã
din Craiova, concursul urmând sã
aibã loc în perioada 6-8 mai a.c.

În luna noiembrie a anului tre-
cut, postul de manager al celui mai
mare spital din Oltenia a rãmas va-

Doi candidaþi pentru postul
de manager la Spitalului Judeþean

Poliþiºtii Comparti-
mentului de Analizã ºi
Prevenire a Crimina-
litãþii din cadrul In-
spectoratului de Poli-
þie al Judeþului Dolj,
împreunã cu repre-
zentanþii Asociaþiei
Partida Rromilor Pro
Europa au organizat,
luni, la ªcoala Gimna-
zialã din satul Ocolna,
comuna Amãrãºtii de
Jos, o întâlnire cu ele-
vii de etnie romã. Cei
75 de elevi prezenþi la
orele de curs au dis-
cutat cu poliþiºtii de-
spre abandonul ºi absenteismu-
lui ºcolar ºi despre prevenirea
delincvenþei juvenile. Ulterior,
poliþiºtii s-au întâlnit cu membrii
comunitãþii, fiind vizaþi în mod
special pãrinþii ai cãror copii ab-

Poliþiºtii în mijlocul elevilor
de la ªcoala Ocolna

„De la 1 iulie, calendarul de li-
beralizare a pieþei gazelor pentru
consumatorii casnici prevede o
scumpire de 2%, însã vom face
calcule ºi vom vedea dacã este
cazul sã aplicãm aceastã scum-
pire”, a spus Havrileþ. El a arãtat
cã, la nivelul întregului an, calen-
darul de liberalizare prevede o
scumpire totalã de 10% pentru

ANRE: Preþul gazelor pentru populaþie ar putea
creºte cu mai puþin de 2% de la 1 iulie

cant dupã ce man-
datul conf. univ.
dr. Florin Petres-
cu a expirat, iar
Ministerul Sãnãtã-
þii a respins propu-
nerea Consiliului
de Administraþie al
unitãþii sanitare de
menþinere a aces-
tuia în funcþie. În
acel moment,
funcþia de condu-
cere a fost prelua-

tã interimar, pentru o perioadã de
ºase luni, de actualul manager, dr.
Bogdan Fãnuþã.

Concursul, care va avea loc în
doar o sãptãmânã, constã în pro-
ba scrisã, susþinerea unui proiect
de management ºi interviul de se-
lecþie, ambele urmând sã aibã loc
la sediul unitãþii sanitare.

sentau de la ºcoalã.
“Acþiunea se înscrie în cadrul

unui Plan de mãsuri întocmit la
nivel judeþean care urmãreºte
creºterea gradului de informa-
re a minoritãþilor rome cu pri-

vire la importanþa frec-
ventãrii cursurilor ºcola-
re, precum ºi absolvirea
unor instituþii de învãþã-
mânt, aceasta fiind una
dintre condiþiile esenþiale
de integrare în mediul so-
cial”, a precizat agent
principal Amelia Cãprãrin,
din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

Planul de mãsuri pri-
vind incluziunea socialã a
minoritãþii rome din jude-
þul Dolj reuneºte mai mul-
te instituþii cu atribuþii în
domeniu, activitãþile pre-
ventive urmând sã conti-

nue în perioada imediat urmãtoa-
re, în comunitãþile de rromi din
Sadova, Cetate ºi Cerãt, dupã
cum au anunþat reprezentanþii
IPJ Dolj.

Calendarul de liberalizare prevede o
creºtere de 2% a preþului gazelor pen-
tru populaþie de la 1 iulie, însã ANRE
analizeazã dacã este cazul sã existe o ast-
fel de ajustare a tarifelor, a declarat, ieri,
Niculae Havrileþ, preºedintele Autoritã-
þii Naþionale de Reglementare în Ener-
gie (ANRE).

c o n s u m a t o r i i
casnici, dar, de
fapt, ANRE nu se
aºteaptã la o creº-
tere mai mare de
5-7%.

„Pânã la finalul perioadei de li-
beralizare, respectiv sfârºitul anu-
lui 2018, este prevãzutã o creº-
tere de preþ de 36%, însã noi esti-

mãm cã scumpirea va fi undeva
la 22%”, a completat oficialul
ANRE. Anterior, în aceeaºi con-
ferinþã, Havrileþ, a afirmat cã a

propus Guvernului
anularea calendarului de
liberalizare a pieþei ga-
zelor pentru consuma-
torii non-casnici înce-
pând de la 1 iulie, deºi
calendarul prevedea fi-
nalizarea liberalizãrii la
31 decembrie 2014.

Preºedintele ANRE
a explicat cã mãsura
este necesarã întrucât
preþul pieþei a devenit
mai mic decât cele sta-
bilite în calendarul de
liberalizare, ca urmare
a scãderii preþurilor pe

pieþele internaþionale ºi a unor
importuri mai mici de gaze. „Pro-
punem Guvernului ca de la 1 iu-
lie sã finalizãm procesul de libe-

ralizare din sectorul industrial ºi
sã beneficieze ºi aceºtia (consu-
matori non-casnici – n.r.) de po-
sibilitatea de a accesa preþuri mai
mici decât cele prevãzute în ca-
lendar. Calendarul actual preve-
dea creºteri de preþuri la niveluri
mai mari decât sunt preþurile
acum, ceea ce nu mai este feza-
bil, aºa cã propunem anularea ca-
lendarului”, a spus Havrileþ.

El a arãtat cã 75% din piaþa
gazelor sunt consumatori indus-
triali, din care 16% încã plãtesc
tarife stabilite de ANRE, iar pen-
tru aceºtia este necesarã elimi-
narea calendarului de liberaliza-
re. Restul de 25% din piaþa re-
prezintã consumul casnic, pen-
tru care liberalizarea va fi finali-
zatã în 2018. (Agerpres)

RADU ILICEANU CARMEN ZUICAN
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Sub îndrumarea actorilor Lui-
za Stãnescu ºi Petriºor Diaman-
tu, copiii au luat parte de trei ori
pe sãptãmânã, timp de douã luni,
la workshop-uri de teatru. Meto-
dele de lucru folosite au fost jo-
cul ºi joaca, relaþionarea cu cei
mici fiind facilitatã prin interme-
diul exerciþiilor de improvizaþie ale
Violei Spolin, combinate cu ele-
mente de pantomimã. Pentru a
realiza piesa de teatru ºi specta-
colul de final, copiii au fost încu-
rajaþi sã povesteascã despre via-
þã, trãirile ºi gândurile  lor.

Ieri, în sala Studio din cadrul Departamen-
tului de Arta Teatralã al Universitãþii din Cra-
iova a avut loc un spectacol din finalul proiec-
tului ,,Povestea mea”. Acesta a fost iniþiat de
Fundaþia World Vision România – Biroul Zo-

nal Dolj, în luna martie, ºi a avut ca ºi benefi-
ciari 26 de copii de la ªcoala Gimnazialã Bu-
covãþ. Scopul proiectului a constat în dezvol-
tarea personalã a copiilor ºi amplificarea ,,vo-
cii” lor în societate prin intermediul teatrului.

 ,,M-am implicat în acest pro-
iect din dorinþa de a face cunos-
cute poveºtile copiilor de la sat,
nu la modul general, ci lucrând
pe cazuri particulare. Pe parcurs,
copiii au învãþat sã lucreze în
echipã, sã-ºi respecte pãrerile ºi
sã se accepte unul pe celãlalt aºa
cum sunt. În acelaºi timp, copiii
au început sã comunice, sã fie
mai deschiºi, încrezãtori, sã nu
le mai fie ruºine sã vorbeascã de-
spre nevoile cu care se confrun-
tã. Sper ca o mare parte dintre ei
sã poatã merge mai departe, sã

se bucure de susþinerea familiei
pentru a-ºi îndeplini visele”, a
spus Luiza Stãnescu, coordona-
tor proiect ,,Povestea mea”.

Un nou spectacol,
astãzi

Mesajul spectacolului a fost
completat ºi de visele ºi dorin-
þele copiilor, pe care, de cele mai
multe ori, aceºtia le abandonea-
zã din cauza situaþiei financiare.
,,Prin acest proiect de teatru am
reuºit sã mã cunosc mai bine
pe mine însãmi, sã am mai mult

curaj ºi încredere cã îmi
pot îndeplini visele. O sã
merg la ºcoalã, o sã învãþ
cât mai bine ºi, într-o bunã
zi, poate am sã ajung doc-
toriþã”, a spus Roberta, 12
ani, implicatã în proiectul
World Vision ,,Povestea
mea”.

Spectacolul ,,Povestea
mea” va avea loc ºi astãzi,
începând cu ora 11.00, la
Liceul de Arte ,,Marin So-
rescu”. La spectacol vor
asista atât elevi ai liceului,
cât ºi colegii copiilor parti-
cipanþi la proiect – de la
ªcoala Gimnazialã Bucovãþ
ºi ªcoala Gimnazialã Vâr-
vorul de Jos.

RADU ILICEANU

Probele se vor desfãºura la
Colegiul Naþional “Mihai Vitea-
zul” ºi la Colegiul “Spiru Haret”
din oraºul Ploieºti, iar elevii vor
fi cazaþi în campusul Colegiului
Tehnic “Lazãr Edeleanu”. În-
scrierile la sesiunea specialã a
bacalaureatului se vor face în
zilele de 17 ºi 18 mai. Pe 19 ºi
20 mai are loc evaluarea com-
petenþelor lingvistice de comu-
nicare oralã în Limba românã ºi
în limba maternã, iar pe 21 ºi
22 mai sunt evaluate competen-
þele digitale.

În zilele de 23 ºi 24 mai sunt
testate competenþele lingvistice
într-o limbã de circulaþie internaþi-

Ministerul Educaþiei a anunþat cã sesiunea specialã a
bacalaureatului se va desfãºura în perioada 17-30 mai a.c.,
aceasta fiind organizatã pentru absolvenþii de liceu care se

pregãtesc pentru olimpiadele, concursurile sportive ºi
artistice organizate la nivel internaþional.

onalã. În ceea ce priveºte probele
scrise, acestea încep pe 26 mai cu
examenul la Limba ºi literatura ro-
mânã, urmat de proba obligatorie
a profilului pe 27 mai, iar pe 28
mai are loc proba la alegere a pro-
filului ºi specializãrii.

Absolvenþii care participã la se-
siunea specialã aparþinând minori-
tãþilor naþionale vor susþine pe 29
mai proba scrisã la Limba ºi litera-
tura maternã. Afiºarea rezultatelor
se va face în aceeaºi zi, pânã la
ora 18.00. Contestaþiile vor putea
fi depuse în intervalul orar 18.00
ºi 20.00, iar rezultatele finale vor
fi afiºate pe 30 mai.

ALINA DRÃGHICI

Elevii seminariºti din Craiova au obþinut
rezultate meritorii. Astfel, la disciplina
Studiul Noului Testament, elevul Muscalu
Victor-Dãnuþ, din clasa a X-a (coordona-
tor diacon: prof. Angel Cristian Stãicules-

Rezultate meritorii pentru elevii
seminariºti din Craiova la Olimpiada

Naþionalã de Religie
Elevii Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova au

participat, în perioada 23-26 aprilie, cu binecuvântarea Înalt Preasfinþitului
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei, la Olimpiada Naþio-

nalã de Religie care a avut loc la Alba Iulia.
cu), a obþinut premiul I  cu media 9.80, iar
elevul Covrig Gheorghiþã Marian, din clasa
a XII-a  (coordonator: preot prof. Cristin
Sperlea), a obþinut premiul special la
Teologie Dogmaticã.

„Prin muncã, dãruire ºi
responsabilitate, elevii
seminariºti au obþinut
rezultate deosebite la
aceastã Olimpiadã
Naþionalã, reîmprospãtând
tradiþia ºcolii noastre, de
transmitere a valorilor
creºtin ortodoxe tinerei
generaþii. Cu ajutorul lui
Dumnezeu, nãdãjduim sã
fim prezenþi ºi în anii
viitori la etapa naþionalã a
olimpiadei ºi sã obþinem
cel puþin aceleaºi rezultate
ca ºi anul acesta”, a
declarat pãrintele prof.
Cristin Sperlea.

ALINA DRÃGHICI

Compania pune la bãtaie patru locuri
pentru studenþii români în departamen-
tele Leasing si Marketing, Financiar ºi
în cadrul proiectului Green CourtBucha-
rest. Procesul de selecþie ºi recrutare
pentru cele patru poziþii de internship
disponibile va avea loc în luna mai, ur-
mând ca rezultatele sã fie anunþate la
începutul lunii iunie.

Vizaþi sunt studenþii din anii terminali,
vorbitori fluenþi de limba englezã, dor-
nici sã înveþe ºi sã câºtige experienþã

Una dintre cele mai
importante companii de
construcþii ºi dezvoltãri
imobiliare din lume,
Skanska România,
demareazã pentru al
doilea an consecutiv,
programul de inter-
nship – Summer
Internship 2014.

profesionalã într-un me-
diu dinamic ºi multicul-
tural. Fiecare dintre cei
4 interni va fi îndrumat
de cãtre un „Patron” ºi
va avea oportunitatea de
a dezvolta un proiect pro-

priu în cadrul companiei. Internship-ul
se va desfãºura în perioada 1 iulie – 19
septembrie 2014.

Aplicaþiile pentru Skanska Summer In-
ternship 2014 pot fi trimise la adresa de
e-mail catalina.nastase@skanska.ro pânã
pe 4 mai, menþionându-se numele depar-
tamentului vizat. Mai multe informaþii în
legãturã cu acest program de internship
pot fi consultate pe site-ul http://
www.skanska.ro/ro/Cariere/Stagii/.

ALINA DRÃGHICI
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Uniunea Teatrală din România a dec ernat, luni seara, la Târgu Mureş,
premiile c elei de-a XXII-a ediţii a Galei UNITER, premiul la categoria
„Cel m ai bun actor în rol secundar” revenind ac torului Valer De l-
lakeza, de la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Impor-
tanta distinc ţia i-a fost ac ordată pentru rolul Tot Lajos din spec tac o-
lul „Familia Tot”, pus în scenă de regizorul Boc sardi Laszlo la Naţi-
onalul craiovean.

La aceeaşi categorie au mai fost nominalizaţi Zsolt Bogdan pentru
rolul Charles Paumelle din spectacolul „Victor sau Copiii la putere”, al
Teatrului Maghiar de Stat Cluj, şi Tibor Palffy pentru rolul Claudius din
spectacolul „Hamlet” al Teatrului „Tamasi Aron” din Sfântu Gheorghe.

Este cel de-a treilea Premiu UNITER pe care Valer Dellakeza îl pri-
meşte, după 60 de ani de teatru,  pe care îi va sărbători în luna mai. În
2000 a fost „Cel mai bun ac tor” pentru rolul Truffaldino din „Slugă la
doi stăpâni” (regia: Vlad Mugur), iar  în anul 2012 i s-a înmânat Pre-
miul pentru întreaga activitate.  În 2013 i s-a acordat Ordinul Naţional
„Serviciul Credinc ios” – în grad de Cavaler, la propunerea Preşedinte-
lui României. Valer Dellakeza este actor la Craiova din 1968, anul în
care a absolvit IATC, este Societar de Onoare al Teatrul Naţional „Ma-
rin Sorescu” (din 21 martie 2004) şi Cetăţean de Onoare al Craiovei
(din 26 octombrie 2012).

Actorul craiovean Valer Dellakeza,
pentru a treia oară premiat de UNITER

Pagină realizată de MAGDA BRATU

La Gala UNITER din acest an, premiul la
categoria „Cel mai bun spectacol” a fost
obţinut de „Victor sau copiii la putere” de
Roger Vitrac, în regia lui Silviu Purcărete, pus
în scenă la Teatrul Maghiar de Stat Cluj. Pre-
miul pentru „Cel mai bun regizor” i-a reve-
nit lui Laszlo Bocsardi pentru spec tacolul
„Hamlet” la Teatrul „Tamasi Aron” din Sfântu
Gheorghe, iar premiul pentru „Cel mai bun
scenograf” a fost câştigat de Jozsef Bartha
pentru scenografia aceluiaşi spectacol. „Cel
mai bun actor în rol principal” a fost ales
Cornel Răileanu pentru rolul Personajul din
spectacolul „Ce nemaipomenită aiureală”,
de la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, iar
premiul pentru „Cea mai bună actriţă în rol
principal” i-a revenit Alexandrei Fasolă pen-
tru rolul titular din spectacolul „Yentl”, la
Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti. Regă-
siţi lista completă a premiilor pe site-ul Uniu-
nii Teatrale din România, www.uniter.ro.

Zoli Toth a studiat la Academia de Mu-
zică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
şi a pus bazele trupei de percuţie „Sistem”,
al cărei lider a fost timp de 15 ani. În 2005,
alături de Luminiţa Anghel, „Sistem” a câş-
tigat locul al III-lea la concursul muzical
Eurovision. În 2010, Zoli Toth a debutat
ca solist percuţionist cu Orchestra Radio
din Bucureşti cu concertul Domino pen-
tru percuţie solo şi orchestră al compozi-
torului Adrian Enescu. Cele mai importan-
te apariţii în domeniul muzicii clasice au
avut loc la Festivalul Internaţional „Geor-
ge Enescu”, în 2011 şi 2013, în aceste
concerte interpretând la marimbă şi vibra-

Zoli Toth Project concertează la Craiova în
cadrul turneului naţional „Bach in ShowBiz”

fon piese în primă audiţie absolută.
Zoli Toth doreş te c a prin turneul

„Bach in ShowBiz” să revină la forma-
ţia sa de muzician clasic, trecută însă prin
filtrul experienţei lui în showbiz. «Era un
vis mai vec hi să realizez un proiect fusi-
on în care să combin muzic a clasic ă şi
ceea ce am învăţat în show biz. Alături
de echipa mea, am reuşit să-l reinventăm
pe Marele Bach,  o provoc are deloc uşoa-
ră, mai ales atunc i când aşteptările publi-
cului de azi sunt foarte mari. Formula
unică a instrumentelor de pe scenă (vioa-
ră, violonc el, marimbă ş i vibrafon), pro-
gramul divers, dinamic, plin de efecte

spec iale, culoare şi energie, combinaţia
între clasic, jazz, pop sau roc k, fac  din
„Bac h in ShowBiz” cel mai provoc ator
proiect în c are m-am implicat până as-
tăzi», declară Zoli Toth.

Turneul începe astăzi la Ploieşti şi mai
cuprinde oraşele Timişoara, Oradea, Satu
Mare, Cluj-Napoca, Piteşti, Braşov, Târ-
gu Mureş, Sibiu şi Bucureşti. Mai multe
informaţii despre „Bach in ShowBiz” sunt
disponibile pe www.zolitoth.ro. Găsiţi bi-
lete pentru concertul de duminică seara
de la Filarmonica „Oltenia” la Agenţia in-
stituţiei: costă 15 lei (10 lei pentru elevi,
studenţi, pensionari).

 Zoli Toth – promotorul muzicii neconvenţionale de per-
cuţie din România – este „Bach in ShowBiz” în cadrul unui
spectacol extraordinar cu muzică de Adrian Enescu pe teme
de Johann Sebastian Bach completată cu un show unic de
proiecţii 3D marca „Les Ateliers Nomad”. Toate acestea
într-un turneu naţional extraordinar, ce vizează 11 oraşe

din ţară. Între ele, şi Craiova, unde spectacolul va fi pre-
zentat pe scena Filarmonicii „Oltenia”, duminică, 4 mai,
de la ora 19.00. Artistul nu a plecat singur în turneu, ci
însoţit de colegii din proaspăt-înfiinţatul său ansamblu, Zoli
Toth Project: Amalia Gîscă (vioară), Flaminia Nastai (vio-
loncel) şi Bogdan Pop (percuţie).

După o intensă pregătire muzicală şi nu-
meroase premii obţinute la concursurile de
specialitate, în luna noiembrie a anului tre-
cut era invitat la Balul Ambasadorilor or-
ganizat Ateneul Român din Bucureşti de Mi-
nis terul Afacerilor Externe, împreună cu
Asociaţia Partenerilor Diplomaţilor Români.
A concertat atunci în prezenţa mai multor
ambasadori invitaţi din statele membre ale
Uniunii Europene, a prim-ministrului Româ-
niei şi ministrului Educaţiei Naţionale, care
i-a înmânat personal distincţia de „Mic Am-
basador al Culturii Româneşti”. Astă-sea-
ră, urcă pe scena Filarmonica „Oltenia”, într-

Micul ambasador al culturii româneşti,
în recital la Filarmonica „Oltenia”

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” a
lansat, recent, seria de ateliere de scrapboo-
king cu premii, adresate tuturor craioveni-
lor, indiferent de vârstă, şi cu acces liber
pentru aceştia. Participanţii se vor delecta
creând cele mai frumoase şi originale felici-
tări, decoraţiuni, pagini şi albume scrapbo-
ok. „Astfel, cei mici nu doar că îşi cultivă o
multitudine de abilităţi necesare pentru vii-
tor, dar se şi relaxează prin joc, alături de
părinţii lor, care au ocazia de a se deconecta
de la rutina cotidiană”, spun organizatorii.

Atelierele se vor desfăşura la sediul Casei

Ateliere de scrapbooking cu premii la
Casa de Cultură „Traian Demetrescu”

de Cultură „Traian Demetrescu” din
Craiova, săptămânal, în fiecare zi de
vineri, între orele 17.00 şi 19.00. Co-
ordonatoare este Veronica Svanstrom,
singura artistă de gen din Craiova.
Împreună cu aceasta, participanţii vor
crea felicitări-şevalet (9 mai), pagini
scrapbook despre natură (16 mai), fe-
licitări în trepte (23 mai), pagini scrap-
book despre prietenie (30 mai), feli-
citări-şevalet inversate (6 iunie), pa-
gini scrapbook în culorile preferate
(13 iunie), felicitări cu trepte latera-
le (20 iunie), pagini scrapbook de va-
canţă (27 iunie). La finalul seriei de
ateliere, pe 4 iulie, va fi organizat un

concurs cu premii.
Fiecare participant va primi la atelier o

coală de carton scrapbooking, o coală de
hârtie imprimată scrapbooking,  o imagine
ştampilată, markere, bandă dublu-adezivă,
pernuţe 3D, trimmer, covoraş de decupare,
cutter (conţinutul kitului poate varia în func-
ţie de tema atelierului), plus  alte produse
scrapbooking cu care să vă decoraţi creaţii-
le şi nu numai. Înscrierile se fac la e-mail
casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com,
la numerele de telefon 0351/413 369 şi 0351/
413 368 sau la e-mail info@mvcreative.eu.

un recital de pian cu lucrări de Ludwig van
Beethoven, Frederic Chopin şi Franz Liszt.

Este vorba de Adrian Emanuel Radu, în
prezent elev în clasa a XII-a la Liceul de Arte
„Marin Sorescu”, unul dintre cei mai talentaţi
artişti ai generaţiei sale. Evoluţia sa, din sta-
giunea de muzică de cameră, încheie progra-
mul dedicat împlinirii a 67 de ani de existenţă
a Filarmonicii de Stat „Oltenia”, care s-a des-
făşurat în perioada 17-30 aprilie, sub generi-
cul „Zilele Muzicale Aniversare”. Evenimen-
tul începe la ora 19.00 şi este organizat în
parteneriat cu Liceul de Arte „Marin Sores-
cu”. Biletele costă 10 lei şi 5 lei cu reducere.

Originar din comuna Dobreţu ( judeţul
Olt), Adrian Emanuel Radu a început cursu-
rile de pian la vârsta de 5 ani, în Craiova. În
cadrul Liceului de Arte s-a înscris apoi la
clasa de pian (ca instrument principal). În
ultimii zece ani a obţinut numeroase şi im-
portante premii la concursuri şcolare şi olim-
piadele de interpretare ins trumentală. În
2008, Guvernul României i-a acordat „Di-
ploma de Excelenţă” pentru rezultatele de
excepţie obţinute în domeniul educaţional şi
pentru poziţia de frunte deţinută în galeria
de olimpici ai şcolii româneşti. Pe parcursul
anilor de studiu, talentatul pianist a susţinut
diferite recitaluri şi audiţii în mai multe ora-
şe din ţară şi din străinătate.
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021
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Astăzi, 30 aprilie
 Ora 11.00, Sala de consiliu a Primăriei municipiului Craiova: Concert

de muzică renascentistă prezentat de „Muzicienii de la Globe” din Londra (Marea
Britanie). Conducător formaţie: Philip Pickett.
 Ora 18.00, Teatrul Naţional Craiova, Sala „Ion D. Sârbu”: „Shylock” –

recital al actorului Piotr Kondrat, din Varşovia (Polonia).
 Ora 19.00, Teatrul „Odeon” din Bucureşti: „Richard III” – spectacol

prezentat de Teatrul Naţional din Beijing, China (regia: Wang Xiaoying).
 Ora 21.00, Teatrul Naţional Craiova, Sala „Amza Pellea”: „Miranda” –

spectacol prezentat de Teatrul Municipal din Vilnius, Lituania (regia: Oskaras Kor-
sunovas).

Joi, 1 mai
 Ora 10.00, Consiliul Judeţean Dolj, sala de consiliu: Sesiune de shake-

speareologie organizată în colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de
Teatru (A.I.C.T./I.A.T.C). Octavian Saiu în dialog cu Stanley Wells.
 Ora 15.00, Consiliul Judeţean Dolj, sala de consiliu: Conferinţa Interna-

ţională Shakespeare organizată în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cerceta-
re Shakespeare (E.S.R.A.). Moderatori: Michael Dobson, Lawrence Guntner, Nico-
leta Cinpoes, Emil Sârbulescu.
 Ora 18.00, Opera Română Craiova: „Othello” de Giusepppe Verdi –

spectacol prezentat de Opera Română Craiova (regia: Rareş Zaharia).
 Ora 19.00, Teatrul „Ştefan Iordache” Caracal: „Comedia erorilor” –

spectacol prezentat de Compania „Propeller” din Marea Britanie (regia: Edward
Hall).
 Ora 21.00, Teatrul Naţional Craiova, Sala „Amza Pellea”: „Hamlet” –

spectacol prezentat de Teatrul „Tamasi Aron” din Sfântu Gheorghe şi Teatrul Cetăţii
din Gyula (regia: Bocsardi Laszlo).

Vineri, 2 mai
 Ora 10.30, Consiliul Judeţean Dolj, sala de consiliu: Sesiune de shake-

speareologie organizată în colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de
Teatru (A.I.C.T./I.A.T.C). Michail Vais în dialog cu Lamberto Tanssinari.
 Ora 15.00, Consiliul Judeţean Dolj, sala de consiliu: Conferinţa Interna-

ţională Shakespeare organizată în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cerceta-
re Shakespeare (E.S.R.A.). Moderatori:  Michael Dobson, Lawrence Guntner, Nico-
leta Cinpoes, Emil Sârbulescu.
 Ora 19.00, Filarmonica de Stat „Oltenia” Craiova: „Shakespeare şi Hec-

tor Berlioz” – concert susţinut de Orchestra Simfonică şi Corala Academică ale
Filarmonicii „Oltenia” (dirijor: Guillaume Boulay – Franţa).
 Ora 22.00, Teatrul Naţional Craiova, Sala „Amza Pellea”: „Apocalipsa

după Shakespeare” – spectacol prezentat de Teatrul Naţional „Marin Sorescu”
Craiova (regia: Janusz Wisniewski – Polonia).

Sâmbătă, 3 mai
 Ora 10.30, Consiliul Judeţean Dolj: Sesiune de shakespeareologie orga-

nizată în colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru (A.I.C.T./
I.A.T.C). Festivalul Internaţional „Shakespeare” Craiova după 20 de ani. Invi-
tat: Emil Boroghină.
 Ora 20.00, Portul Cultural Cetate: „Întâlnire cu Prospero” – spectacol

prezentat de Teatrul Academic Voskresinnia din Lvov, Ucraina (regia: Iaroslaw Fe-
doryshyn).

Duminică, 4 mai
 Ora 17.00, Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri” Craiova: „Eu sunt Shake-

speare” – spectacol prezentat de Teatrul „Colibri” (regia: Gavril Cadariu).
 Ora 20.00, Teatrul Naţional Craiova, Sala „Amza Pellea”: „Ce păcat că-

i târfă”, de John Ford – spectacol prezentat de Compania „Check by Jowl” din
Londra, Marea Britanie (regia: Declan Donnellan), în ciclul „Contemporanii lui Shake-
speare”.
 Ora 22.30, Piaţa „William Shakespeare”: „Întâlnire cu Prospero” –

spectacol prezentat de Teatrul Academic „Voskresinnia” din Lvov, Ucraina (regia:
Iaroslaw Fedoryshyn).
 Ora 23.50: Închiderea oficială a celei de-a IX-a ediţii a festivalului.

Teatrul „Colibri”, pentru prima dată în
Festivalul Internaţional „Shakespeare”!

După 20 de ani de exis ten ţă ş i nouă ediţii,
în  compania celor mai tit rate teatre şi a  celor
mai valoroş i artişti din  lume, Festivalul Inter-
naţional „Shakespeare” a inclus în selecţ ia
oficială Teatru l pentru  Copii ş i Tineret „Co-
libri” din  Craiova, cu  spectacolul „Eu sunt
Shakespeare” . Des făş urat  s ub  genericu l
„Shakespeare al  tuturor”, fest ivalul a pro-

gramat  reprezentaţ ia în u ltima zi –
duminică, 4 mai, aceasta urmând să
aibă loc de la ora 17.00, la sediul
Teatru lui „Colibri”, din  Calea Bu-
cureşt i n r. 56.

Spectacolul „Eu sunt Shake-
speare”, de Alina Nelega – distin-
să anul aces ta de Senatul UNITER
cu Premiu l pentru cea mai bună pie-
să a anului 2013 – , a fos t montat pe
scena Teatrulu i „Colib ri” în premie-
ră absolută, în anu l celebrării celor
450 de ani de la naşterea marelui
dramaturg eng lez.

Publicul va putea vedea şi sâm-
bătă, 3 mai, de la ora 18.00, la „Co-

libri”, spectacolul „Eu sunt Shakespeare”, re-
alizat în regia lui Gavril Cadariu, scenografia
semnată Oana Micu (costume, păpuşi) ş i Ti-
beriu Toitan  (decoruri), cu  actorii Alla Cebo-
tari, Cosmin Dolea, Oana Stancu, Mugur Pri-
săcaru, Daniel Mirea, Emanuel Popescu, Ioni-
ca Dobrescu, Rodica Prisăcaru, Adriana Ion-
cu şi Alis Ianoş.

Concert vocal-simfonic cu lucrări de Hector Berlioz
inspirate din dramaturgia shakespeariană

Pe lângă spectacolele unor
teatre de extraordinară reputa-
ţie internaţională, programul
Fest ivalulu i „Shakes peare”
reuneşte, la fiecare ediţie, nu-
meroase alte activităţi, de la
sesiuni de shakespeareologie
şi lansări de cărţi la recitaluri
actoriceş ti şi concerte. Aşa
este, anul acesta, un  eveni-
ment muzical organizat şi găz-
duit de Filarmonica „Oltenia”:
concertul vocal-simfonic sus-
ţinut vineri, 2 mai, de la ora
19.00, de Orchestra Simfonică
şi Corala Academică ale insti-
tu ţiei, cu Guillaume Boulay
(Franţa) la pupitrul dirijoral.

Programul va cuprinde lucrări de Hector Ber-
lioz, inspirate din dramaturgia lui William Shake-
speare, prezentate în primă audiţie la Craiova.
Este vorba despre Grande ouverture du Roi
Lear, op. 4; „Marche funebre pour la dernie-
re scene d’Hamlet” din „Tristia”, op. 18, nr.

3; „La mort d’Ophel ie” –
baladă din „Tristia”, op. 18,
nr. 2; Fantaisie sur „La Tem-
pete” de Shakespeare (frag-
ment din „Lelio ou Le retour
a la vie”, op. 14 bis, nr. 6);
Symphonie dramat ique
„Romeo et Juliette” (patru
fragmente simfonice).

Guil laume Boulay s-a
născut în anul 1963. După ab-
solvirea Conservatorului din
Versailles (clasa de violoncel),
a urmat cursuri de perfecţio-
nare la Viena (clasa de vio-
loncel a prof. Adalbert Sko-
cic) şi, de asemenea, dirijatul
de o rchest ră. A frecventat

apoi mai multe cursuri de măiestrie artistică. Sta-
bilit în Italia de mai mulţi ani, a desfăşurat şi o
intensă carieră didactică în cadrul Conservatoa-
relor din Frosinone, Potenza şi Adria, iar în pre-
zent predă cursurile de teorie, forme muzicale şi
compoziţie la Liceul de Muzică din Pescara.

La Festivalul „Shakespeare” spectacolul continuă!
Cinci zile de teatru, muzică şi conferinţe
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Din  cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile,
concertul „Muzicienilor de la Globe”, din Londra, care
trebuia să aibă loc astăzi la Domeniul Coroanei Segar-
cea, va fi susţinut, de la ora 11.00, în sala de consiliu a
Primăriei Craiova. Tot astăzi, „Miranda” – o adaptare a
piesei „Furtuna”, de William Shakespeare”, realizată de
Teat rul Municipal d in Viln ius şi regizată de Oskaras
Korsunovas – ajunge la Craiova, după două reprezenta-
ţii, în 27 şi 28 aprilie, pe scena ArCuB-Centrul Cultural al
Municipiului Bucureşti. Spectacolul, o reflecţie asupra
dramei intelectului constrâns să se alin ieze unei lumi
pragmatice şi mediocre, poate fi văzut la Teatrul Naţio-
nal „Marin Sorescu”, de la ora 19.00.

Regizorul Laszlo Bocsardi, de pe scena
Galei UNITER pe cea a festivalului

Tot la Naţionalul craiovean publicul va avea ocazia
să vadă, mâine-seară, de la ora 21.00, producţia care i-a
adus lui Laszlo Bocsardi Premiul UNITER pentru cea
mai bună regie la Gala de la Târgu Mureş, din 28 aprilie:
spectacolul „Hamlet”, realizat la Teatrul „Tamasi Aron”
din Sfântu Gheorghe. Text complex, care atinge multe
din temele preferate ale dramaturgului englez – lupta
pentru putere, dragostea, trădarea, răzbunarea –, piesa
„Hamlet” este deschisă spre infinite interpretări şi abor-
dări scenice. Laszlo Bocsardi îşi construieşte spectaco-
lul mizând chiar pe această complexitate de straturi, in-
terpretări, puncte de vedere, în sensul că merge pe ur-
mele fiecărui personaj, cu adevărul şi dreptatea lui, care
îi legitimează gesturile şi din perspectiva cărora regizo-
rul reface toate întâmplările. Spectacolul a fost realizat în
coproducţie cu Teatrul Cetăţii din Gyula (Ungaria), în
cadrul evenimentelor organizate cu ocazia aniversării a
50 de ani de existenţă a Teatrului Cetăţii. Premiera din
Sfântu Gheorghe a avut loc pe data de 8 decembrie 2013.

„Othello” de Verdi, singura operă ce răspunde
provocării versului shakespearian

Aceeaşi seară, ală invitaţie: la opera „Othello”, de
Giuseppe Verdi, în regia lu i Rareş Zaharia (Franţa) şi
scenografia lui Răsvan Drăgănescu, prezentată pe sce-
na Operei Române Craiova (ora 18.00). Invitaţi speciali
vor fi pe tenorul Marius Vlad Budoiu (Opera Naţională
Română din Cluj-Napoca) şi baritonul de renume mon-
dial Nikola Mijailovic (Serbia), care vor evolua alături de
artiştii Renata Vari, Florin Ormenişan, Bogdan Olaru, Flo-
rentina Soare, Sorin Drăniceanu, Dragoş Drăniceanu şi

O săptămână plină de spectacole a bu-
curat craiovenii, dar şi publicul iubitor de
teatru din Bucureşti, Râmnicu-Vâlcea şi
Târgu Jiu, iar spectacolul continuă la Fes-
tivalul Internaţional „Shakespeare”! Ul-
timele cinci zile de desfăşurare a acestui
eveniment de reputaţie internaţională pro-
pun reprezentaţii ale artiştilor din China,
Lituania, Ucraina, Marea Britanie, dar şi
din Sfântu Gheorghe şi Craiova. Le sunt
alăturate Conferinţa Internaţională
„Shakespeare”, organizată în colabora-
re cu Asociaţia Europeană de Cercetare
Shakespeare, sesiuni de shakespeareo-
logie şi evenimente muzicale.

A d r ia n
Grădina-
ru . Con-
ducerea
muzicală
va fi încredinţată dirijorului Dejan Savic (Serbia).
„Întâlnire cu Prospero”, în Portul Cultural Cetate şi
la Craiova, chiar înainte de a bate gongul de final

Şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” aduce în festival
propria producţie, vineri, 2 mai: „Apocalipsa după
Shakespeare”, în regia lui Janusz Wisniewski. Reputa-
tul regizor polonez, de două ori laureat al Premiului „First
Fringe” (Festivalul Internaţional de Teatru de la Edin-
burgh), a ales să monteze pe scena craioveană un spec-
tacol bazat pe texte din „Macbeth”, „Richard III”, „Îm-
blânzirea scorpiei”, „Sonete” (W. Shakespeare), „Ad-
ventul”, (W.H. Auden), „Străbunii” (Adam Mickiewicz),
„Dezideratul” (Max Ehrmann), dar şi texte din Biblie.

Sâmbătă seara, în Portul Cultural Cetate, publicul are
„Întâlnire cu Prospero”, spectacol a cărui acţiune, în
reprezentarea Teatrului Academic Voskresenie din Lvov
(Ucraina) şi regia lui Iaroslaw Fedoryshyn, este culeasă
din patru piese shakespeariene: „Furtuna”, „Romeo şi
Julieta”, „Visul unei nopţi de vară” şi „Hamlet”. Spec-
tacolul va putea fi văzut şi la Craiova, în Piaţa „William
Shakespeare”, chiar înainte de a bate gongul de încheie-
re a festivalului – duminică, de la ora 22.30.

Reprezentaţia va fi precedată, la ora 20.00, în sala TNC,
de evoluţia britanicilor din compania „Check by Jowl” în
spectacolul „Ce păcat că-i târfă”, de John Ford, regizat
de reputatul Declan Donnellan şi prezentat în ciclul „Con-
temporanii lui Shakespeare”. Incest, religie şi moralitate
coruptă se ciocnesc în acest spectacol „sexy, stilat” (The
Times), făcând piesa să fie la fel de şocantă şi controver-
sată astăzi precum era acum aproape patru sute de ani.

***
Cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Internaţ ional

„Shakespeare” se desfăşoară în perioada 23 aprilie – 4
mai şi este organizată de Teatrul Naţional „Marin Sores-
cu” din Craiova, Fundaţia „Shakespeare”, Centrul de
Proiecte Culturale ARCUB Bucureşti şi Institutul Cultu-
ral Român, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local
Municipal Craiova, Consiliului Judeţean Dolj, Ministe-
rului Culturii, UNITER, British Council România, Aso-
ciaţiei „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”, pre-
cum al unor sponsori.
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COMENTAR IU

SUA ºi aliaþii sãi europeni
au decis noi sancþiuni con-
tra Rusiei, în urma escala-
dãrii tensiunilor din estul
Ucrainei. În urma discuþiei
lui Barack Obama cu Angela
Merkel, Francois Hollande ºi
David Cameron mãsurile lua-
te se doresc a forþa mosco-
va sã înþeleagã cã actele de
destabilizare care se derulea-
zã în Ucraina trebuie sã în-
ceteze. Sâmbãtã, G7 a anun-
þat extensia sancþiunilor, fi-
indcã dupã acordul de la
Geneva „Rusia n-a miºcat un
deget pentru a opri dezesca-
ladarea”. Se vorbeºte de faza
a treia, care prevede un em-
bargou similar celui aplicat
Iranului, contra sectoarelor
cheie – energetic, financiar
ºi militar – din economia Ru-
siei. Dar SUA nu þintesc doar
industria de armament, ci ºi
cercul de apropiaþi ai lui Vla-
dimir Putin, potrivit consilierului
adjunct pentru securitate naþionalã,
Tony Blinken. Conºtientã de impac-
tul acestor mãsuri din faza a treia,
care ar putea fi resimþite de aliaþii
dependenþi de gazul rusesc, Casa
Albã are în rezervã ºi o ripostã mai
vehementã. Deocamdatã, urmãreº-
te punerea în aplicare a sancþiunilor
sectoriale. În fine, potrivit evaluãri-
lor controversarte ale CIA, averea
lui Putin se ridicã la 40 de miliarde
de dolari, dar este protejatã de o
nebuloasã de nume necunoscute.

Ucraina: UE implicã directUcraina: UE implicã directUcraina: UE implicã directUcraina: UE implicã directUcraina: UE implicã direct
agenþii Moscoveiagenþii Moscoveiagenþii Moscoveiagenþii Moscoveiagenþii Moscovei

Sancþiunile lovesc deja compania
Gunvor, controlatã de Guennadi
Timcenko, un apropiat al preºedin-
telui rus. Atins este ºi Igor Sekin,
patronul Rosneff, ºi Alexei Miller,
patronul Gazprom. Speranþa occi-
dentalilor este inducerea unei panici
la Moscova suficientã pentru des-
curajarea lui Putin de a invada Ucrai-
na. În fine, o listã de 15 nume pu-
blicatã marþi dimineaþa la Bruxelles
include, pentru prima datã, ºi doi
responsabili ai serviciului militar de
informaþii rus (GRU), implicaþi în

incidentele de la Sloviansk. Lista
neagrã europeanã care interzice
viza pentru UE a crescut de la 33
la 48 de persoane. Sancþionat este
vicepremierul Dmitri Kozak, vice-
preºedinta Dumei, Ludmila ªevet-
sova, doi din greii moscoviþi care
au jucat un rol cheie în anexarea
Crimeei. Din zona militarã, Valeri
Gherassimov, ºeful Statului major
al Federaþiei Ruse, ºi Igor Sergun,
directorul general al serviciului
militar de informaþii, „responsabi-
lul activitãþilor agenþilor GRU în es-

tul Ucrainei”, se gãsesc pe
lista neagrã. De asemenea,
cinci ºefi proruºi din Ucrai-
na, Gherman Prokopiv, lide-
rul Gãrzii Lugansk, Valeri
Bolotov, conducãtorul Arma-
tei de sud-est, Tsiplakov Gu-
enadevici, conducãtorul mi-
liþiei populare din Donbas,
Andrei Purguin, liderul „Re-
publicii Doneþk”, ºi bineîn-
þeles Denis Pucilin, figurã
cunoscutã în capitala Don-
basului, au intrat ºi ei pe lis-
ta neagrã. În faþa celui de-al
treilea val de sancþiuni, mi-
nistrul adjunct de Externe al
Rusiei, Serghei Riabkov, a
recunoscut cã aceste decizii
lovesc antreprizele ºi sectoa-
rele de înaltã tehnologie, ele
marcând revenirea la politi-
ca cortinei de fier. Grupul
gazier Gazprom a anunþat,
ieri, o scãdere a beneficiilor
sale cu 7% pe anul trecut,

avertizând cã sancþiunile occiden-
tale riscã perturbarea exporturilor
cãtre Europa. 50% din bugetul Ru-
siei depinde de exportul hidrocar-
burilor. În anturajul Kremlinului,
ideea cã „fãrã Occident Rusia va
fi mai puternicã” se aude tot mai
frecvent, dar menirea ei este de
naturã exclusiv propagandisticã.
Vineri, agenþia Standard & Poor’s
a coborât nota Rusiei la „BBB-”.
Oamenii de afaceri resimt dificul-
tãþile împrumutului în dolari sau
euro la Banca Centralã Rusã.

Fostul cancelar social-democrat
german Gerhard Schröder ºi-a ser-
bat, luni, împlinirea celor 70 de ani
în compania lui Vladimir Putin, o
iniþiativã criticatã puternic în Ger-
mania, în plinã crizã ucraineanã.
Fotografii cu Schröder, zâmbind
larg ºi îmbrãþiºându-se cãlduros cu
preºedintele rus dupã ce coboarã
din maºinã, în faþa Palatului Iusu-
pov de la Sankt Petersburg, au fã-
cut înconjurul presei germane ºi
au determinat Guvernul federal sã
se distanþeze. Schröder nu repre-
zintã Guvernul german ºi „este clar
cã nu mai este activ politic de o
anumitã perioadã de timp”, a de-
clarat pentru AFP un oficial guver-
namental. Un prieten mai vechi al
lui Putin, Schröder este preºedin-
tele Consiliului de Supraveghere a
North Stream, gazoductul care
asigurã legãtura între Rusia ºi Eu-
ropa via Marea Balticã. Verzii ger-
mani, foºtii parteneri de coaliþie ai
fostului cancelar, ºi-au exprimat
furia ieri. Criticând „un episod trist
în istoria oportunismului politic”,
ei s-au declarat „stânjeniþi” de
aceastã „identificare fãrã nuanþe a

Fostul cancelar Schröder, criticat în Germania
pentru cã ºi-a serbat ziua împreunã cu Putin

lui Schröder cu des-
potul Putin”, a decla-
rat pentru cotidianul
„Handelsblatt Volker
Beck” un purtãtor de
cuvânt al grupului par-
lamentar al formaþiu-
nii. „Sper ca aceastã
întâlnire Putin-
Schröder sã serveas-
cã, înainte de toate, la
eliberarea membrilor
misiunii OSCE în
Ucraina de est”, a adã-
ugat el, în contextul în
care ºapte observatori
ai organizaþiei, inclu-
siv patru germani,
sunt reþinuþi în conti-
nuare de cãtre sepa-
ratiºti proruºi. Presa
ºi-a exprimat, de asemenea, indig-
narea. El „ridiculizeazã politica ex-
ternã germanã”, sublinia influentul
sãptãmânal „Der Spiegel”, în edi-
þia online. „Este o eroare dacã fos-
tul cancelar crede cã poate sã con-
tinue ca ºi cum nu s-ar fi întâm-
plat nimic. Guvernul federal (din
care face parte partidul sãu) în-

cearcã cu disperare sã-l împiedice
pe preietenul sãu Putin sã punã în
practicã o politicã hegemonicã în
Europa de Est. Într-un asemenea
context, un fost ºef de Guvern ger-
man ar trebui sã pãstreze distanþa,
în public”, scrie revista. Cotidia-
nul conservator „Frankfurter Al-
lgemeine Zeitung” (FAZ) ºi-a ex-

primat, de asemenea, indignarea,
apreciind cã „imaginile cu un
Schröder zâmbind larg ºi faþã de
care prietenul sãu, Putin, îºi afi-
ºeazã afecþiunea, în faþa unui fost
palat al þarilor, au ceva macabru,
în timp ce militari din Bundeswehr
sunt reþinuþi ostatici de cãtre ad-
miratorii fanatici ai lui Putin”.

Soprana Montserrat
Caballé, inculpatã
pentru fraudã fiscalã

Un judecãtor din Barcelona
a decis sã o citeze la audieri, în
calitate de inculpatã, pe
soprana catalanã Montserrat
Caballé, pentru o presupusã
fraudã fiscalã, în urma plânge-
rii depuse de procuraturã.
Potrivit postului public de
televiziune din Spania, soprana
nu ar fi declarat peste 500.000
de euro, sumã corespunzãtoare
anului fiscal 2010. Cunoscuta
sopranã a fost convocatã
pentru audieri la 9 mai la
Barcelona, pentru a da explica-
þii asupra contului bancar pe
care îl deþinea în Andorra ºi în
care primea onorariile câºtiga-
te în urma recitalurilor sale
internaþionale. Procuratura a
indicat cã, în ciuda faptului cã
locuia în Spania în 2010,
soprana figura drept rezidentã
în Principatul Andorra numai
pentru a evita impozitele. Ea
nu a completat declaraþia
fiscalã în 2010, cu toate cã era
obligatã sã o facã, ca urmare a
sumelor încasate ºi întrucât
locuia, de fapt, în Spania, au
arãtat procurorii.

David Cameron
afirmã
cã va demisiona
dacã planul
sãu privind
referendumul UE
va fi blocat

Premierul britanic David
Cameron a declarat cã va
demisiona în cazul în care nu
va reuºi sã organizeze un
referendum privind rãmânerea
Marii Britanii în UE pânã în
2017, un avertisment care va
complica eventualele discuþii
privind formarea unei coaliþii
dupã alegerile de anul viitor,
informeazã Reuters. Declaraþii-
le lui Cameron, fãcute luni
seara, în timpul unei videocon-
ferinþe cu susþinãtorii partidu-
lui sãu, au avut drept scop
înlãturarea oricãrei îndoieli în
rândul alegãtorilor cã partidul
sãu conservator intenþioneazã
sã renegocieze legãturile Marii
Britanii cu UE, pentru ca apoi
sã câºtige aprobarea publicã
pentru relaþia renegociatã cu
ajutorul unui referendum.
„Acesta nu este un lucru pe
care l-aº negocia sau aº
renunþa la el vreodatã”, a
declarat Cameron. „Nu voi
continua în calitate de premier
decât dacã aº fi absolut sigur
cã acest referendum va fi
organizat”, a mai spus ºeful
guvernului de la Londra.
Comentariile confirmã faptul
cã viitorul Marii Britanii în
Europa va reprezenta un punct
de impas în viitoarele discuþii
privind formarea unui guvern
dacã votul din luna mai 2015
nu va oferi un câºtigãtor clar.
Actualii parteneri de coaliþie,
liberal-democraþii proeuropeni,
se opun ferm planului lui
Cameron privind organizarea
unui referendum.
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Anunþul tãu!
ANUNÞUL PRIVIND VANZA-

REA PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2014 luna 4 ziua 25. În temeiul
art. 162 alin1 din O.G. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republi-
catã, se face cunoscut cã în ziua de
12.05.2014 orele 11.00  în localitatea
FILIAªI, la sediul Serviciului Fiscal
Orasenesc Filiasi, str. Racoþeanu, nr.
160, se vor vinde prin licitaþie publi-
cã urmãtoarele bunuri imobile, pro-
prietate a debitorului S.C LIGHT FOR
LIFE SRL ,  cod fiscal 27769066 cu
domiciliul fiscal în localitatea CRA-
IOVA, str.ION TUCULESCU,nr.4, jud-
.Dolj: - teren extravilan –categoria de
folosinta padure –in suprafata de
1150000  mp situata in Tarlaua 88,par-
cela 101/5, Loc.Melinesti , Jud. Dolj  .
Preþul de pornire al licitaþiei este de
549413 lei exclusiv TVA . Cota de taxa
pe valoare adaugata pentru vinza-
rea bunurilor imobile este stabilita
in conformitate cu prevederile Titlu-
lui VI din Legea 571/22003 privind
Codul Fiscal, cu modificarile si com-
pletarile ulterioare. Creditori: Admi-
nistratia Judeteana Finantelor Publi-
ce Dolj- Serviciul Fiscal Orasenesc
Filiasi. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri sã
înºtiinþeze despre aceasta, Serviciul
Fiscal Orasenesc Filiasi înainte de
data stabilitã pentru vânzare, men-
tionata mai sus. Invitãm pe cei inte-
resaþi în cumpãrarea proprietatii imo-
biliare sã se prezinte la termenul de
vânzare , la locul fixat in acest scop
si sa depuna , cu cel mult o zi inaite
de data licitatiei urmatoarele docu-
mente: dovada plãþii taxei de partici-
pare sau a constituirii garantiei sub
forma scrisorii de garantie bancara.-
Taxa de participare reprezenta 10%
din preþul de pornire al licitaþiei si se
plateste in lei ,in contul RO1-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
6TREZ2915067XXX005062 , deschis
la Trezoreria Filiasi ,împuternicirea
persoanei care îl reprezintã pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de
naþionalitate românã, copie dupã
certificatul unic de înregistrare elibe-
rat de Oficiul Registrului Comerþu-
lui; pentru persoanele juridice strai-
ne ,actul de inmatriculare tradus in
limba romana; pentru persoanele fi-
zice straine,copie dupa pasapor-
t;pentru persoanele fizice române,
copie dupã actul de identitate; dova-
da emisã de creditorii bugetari cã nu
au obligaþii bugetare restante fata de
acestea(Consiliul Local si Adminis-
tratia Financiara) urmand sa se pre-
zinte la data stabilita pentru vanzare
si la locul fixat in acest scop. Împotri-
va prezentului înscris cel interesat
poate introduce contestaþie la instan-
þa judecãtoreascã competentã, în ter-
men de 15 zile de la comunicarea sau
luarea la cunoºtiinþã în conformitate
cu prevederile art.172-173 din O.G.92/
2003 privind Codul de procedurã fis-
calã, republicatã, cu modificarile si
completarile ulterioare. Licitatia ince-
pe de la cel mai mare pret din oferte-
le de cumparare scrise,daca acesta
este superior pretului de pornire la
licitatie,iar in caz contrar va incepe
de la acest din urma pret. Adjudeca-
rea se face in favoarea participantu-
lui care a oferit cel mai mare pret,dar
nu mai putin decat pretul de pornire
. Taxa de participare nu se restuie
ofertantilor care nu s-au prezentat la
licitatie,celui care a refuzat incheie-
rea procesului-verbal de adjudeca-
re,precum si adjudecatarului care nu
a platit pretul. Potrivit dispoziþiilor
art.9 alin2, lit d) din O.G.92/ 2003 pri-
vind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, când urmeazã sã

se ia mãsuri de executare silitã nu
este obligatorie audierea contribua-
bilului. Pentru informatii suplimen-
tare vã puteþi adresa Serviciul Fiscal
Orasenesc Filiasi, str. Racoþeanu, nr.
160, Serviciul Colectare-Executare
Silitã Persoane Fizice ºi Juridice, la
camera nr.2, telefon: 0251441835.
Data afiºãrii: 30.04.2014

Începand cu data de 3.04.2014,
ora 10:00, a fost deschisã sesiunea a
II-a de inscriere in cadrul Programu-
lui national multianual de infiintare
si dezvoltare de incubatoare tehno-
logice si de afaceri. Potentialii bene-
ficiari ai Programului sunt asteptati
la sediul Incubatorului Transfronta-
lier Tehnologic si de Afaceri Craiova
din Calea Bucuresti, nr. 154 A, pentru
depunerea documentelor necesare
privind includerea in program. Sesi-
unea de depunere a documentelor
va fi deschisa pana la data de
30.04.2014, ora 17:00. Date de contact:
Telefon: 0251.470.549 / 0786.256.556.
E-mail: atde2011@yahoo.com.

S.C.C. PREDEªTI cu sediul în
localitatea Predeºti, vinde prin licita-
þie publicã deschisã cu strigare, spa-
þii excedentare situate în raza de ac-
tivitate. Licitaþia va avea loc pe data
de 16.05.2014 ora 10,00 la sediul so-
cietãþii. In caz de neadjudecare licita-
þia rãmâne deschisã în fiecare zi de
vineri pânã la adjudecare.

Primãria PLEªOI organizeazã
concurs pentzru ocuparea a douã
posturi de inspector grad asistent
din cadrul compartimentului fi-
nanciar- contabilitate – impozite
ºi taxe, în data de 3.06.2014. Do-
sarele de concurs se depun la
secretariatul instituþiei pânã la
data de 21.05.2014. Relaþii supli-
mentare la telefon: 0251/ 454.246.
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Incepand cu data de 30.04.2014

S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu
sediul in Craiova, Calea Bucuresti nr.
51, demareaza o noua sesiune de
depunere a cererilor in vederea inchi-
rierii de teren in Targul Municipal Cra-
iova pentru desfasurarea diferitelor
tipuri de activitati comerciale. Cereri-
le se depun pana la data de 5.05.2014,
ora12:00. Mentionam criteriile de atri-
buire a terenurilor: ordinea primirii ce-
rerilor, iar in cazul in care exista mai
multe oferte pentru aceeasi activitate
comerciala, atribuirea se face pe prin-
cipiul- cel mai mare pret oferit prin ne-
gociere directa.

CONVOCARE. În conformitate cu
prevederile art. 111 ºi 1172 din Legea
31/ 1990 cu modificãrile ºi completrãri-
le ulterioare, Administratorul Unic al
S.C. CIMORET – SRL – Iºalniþa, înre-
gistratã la Registrul Comerþului J 16/
2105/1993, CUI  RO 4335068, cu sediul
în localitatea Iºalniþa, str. Mihai Emines-
cu nr. 105 D, judeþul Dolj, convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþio-
narilor în data de 30.05.2014 ora 12.00 la
sediul societãþii în comuna Iºalniþa, str.
Mihai Eminescu nr. 105 D, cu urmãtoa-
rea ORDINE DE ZI: 1. Prezentarea ºi
aprobarea situaþiilor financiare anua-
le ale societãþii pe anul 2013; 2. Prezen-
tarea ºi aprobarea raportului de ges-
tiune al Administratorului Unic pe anul
2013; 3. Prezentarea ºi aprobarea con-
tului de profit ºi pierderi pe anul 2013;
4. descãrcarea de gestiune a Adminis-
tratorului Unic pe anul 2013; 5. Prezen-
tarea ºi aprobarea bugetului de veni-
turi ºi cheltuieli pe anul 2014; 6. Lista
activelor propuse pentru casare ºi
valorificare; 7. Probleme diverse în
competenþa de rezolvare a Adunãrii
Generale a Acþionarilor. In situaþia ne-
întrunirii cvorumului statutar la prima
ºedinþã se anunþã reprogramarea
acesteia pentru data de 31.05.2014 ora
12.00 la sediul S.C. CIMORET – SRL
din localitatea Iºalniþa, str. Mihai Emi-
nescu nr. 105 D.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.
Îngrijesc persoanã vârstnicã,
cu maximã seriozitate, în
scopul donãrii unei locuin-
þe. Telefon: 0723/ 466.154.
Coafez ºi tund la domiciliul
clientului. Telefon: 0785/
449.260.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului,
asigur garanþie. Telefon:
0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, execut
reparaþii canapele, fotolii,
colþare. Calitate ºi seriozita-
te. Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

Vând garsonierã semideco-
mandatã Valea Roºie. Tele-
fon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re, bloc PATRIA, etaj. III. Te-
lefon: 0761/387.316.
Vând 2 decomandate 4/4
Billa. Telefon: 0749/437.958;
0740/218.188.
Apartament 2 camere, zonã
centralã km 0 (sau închiriez).
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament Brazdã, 2
decomandate. Telefon:
0770/901.283.
Vând apartament 2 came-
re Craioviþa Nouã. Telefon:
0351/401.251.
Vând apartament 2 came-
re, în fostã casã naþionaliza-
tã, zonã centralã, gaze, cur-
te, cumpãrat de la proprie-
tar. Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Telefon:
0727/816.959.

Particular vând apartament
2 camere decomandate
Brazdã. Telefon: 0770/
174.116.
Vând apartament 2 came-
re lângã Kaufland Craiova.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Particular vând apartament 2
camere, etj 2/4, zona Lãpuº,
în spatele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
PROPRIETAR apartament 3
camere, Dezrobirii, 65mp,
modernizat, centralã termicã,
AC, 60.000 Euro negociabil.
Telefon: 0786/135.810.
 Vând apartament 3 came-
re zona 1 Mai cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0758/347.623.
Vând 3 decomandate 1 Mai,
2 bãi, 2 balcoane, 86 m.p.
îmbunãtãþiri. Preþ 49.000
euro. Telefon: 0761/142.328.

Vând (schimb) 3 camere
semidecomandate 43 mp,
etaj 1 cu apartament 2 ca-
mere decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
VÂND casã P+1 cu teren
7.000 mp, loc. Ciutura. Te-
lefon: 0752/524.243.
Vând D+P 6 camere, pivni-
þã, utilitãþi, 2 bãi + 3 camere
cãrãmidã, teren 1300 mp
str. Bucovãþ - 95000 Euro.
Telefon: 0769/360.741.
Casã la roºu, proiect deose-
bit, posibil ºi sediu firmã, plus
800 mp teren, curent elec-
tric, fântânã, reþea apã de la
comunã, la asfalt, 13 km de
Craiova, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependinþe în
satul Negoeºti - Dolj. Tele-
fon: 0723/692.884; 0722/
151.452.
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Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.

· S.C. ERPIA SA, cu se-
diul în Craiova, CUI RO
retului nr. 35 angajeazã
mecanici utilaj terasier
(încãrcãtor frontal, fre-
za asfalt, autogreder,
etc.). Condiþii: pregãti-
re de specialitate, per-
mis de conducere ca-
teg. Tr. sau C. Depune-
rea CV- ului se va face
la sediul societãþii noas-
tre, sau fax: 0251/
464.030. Relaþii la tele-
fon: 0728/ 315.509.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând casã, grãdinã, vie.
Telefon: 0763/870.185.
Vând casã cu 3 camere, te-
ren, Craioviþa Nouã zona
Triaj, fãrã acte, 1000 Euro
negociabil. Telefon: 0763/
806.750.
Imobil de vânzare; 400 mp,
2 ieºiri, strada Râului, nr.
162, vad comercial, cadas-
tru. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Telefon:
0767/341.784.
Vând casã 4 camere la 20
km de Craiova, baie, man-
sardã nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 camere, încãl-
zire centralã, sau schimb cu
apartament minim 3 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Telefon:
0788/452.733. Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti 12,
pretabil cabinet medical –
avocaturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent renovatã
cu apã curentã, livadã, vie,
în comuna Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz cu
teren 320 m. Telefon: 0351/
178.898.
Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren zonã centralã,
260 metri pãtraþi. Preþ atrac-
tiv. Telefon: 0769/709451.

Vând teren 1500 mp des-
chidere 30 m Bariera Vâlcii
20 Euro / mp. Telefon: 0748/
887.219.
Vând teren urgent str. Pãu-
niþei – Lãpuº 2200 mp. Te-
lefon: 0751/675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã bunã.
Telefon: 0251/414.112;
0727/463.456.
VÂND TEREN, ZONA BA-
RIERA 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 Segar-
cea, intravilan, cu cadastru,
strada Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând, închiriez teren, zona
CITROEN, MAZDA, Calea
Bucureºti, km 9, ideal show-
room parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18 m,
sau 2000 m - 36 m. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scurtu
Gheorghe. Telefon: 0251/
457.204.
Teren 1000 mp loc de casã,
Secui – Dolj. Telefon: 0768/
304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Coºo-
veni. Telefon: 0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lãþi-
me Centura de Nord, 15 E/
mp. Telefon: 0728/800.447.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.

Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând teren 5500 Euro lotul de
casã în spatele spitalului Balº-
Olt. Telefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Centura
de Nord, 13 euro/mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil, facili-
tãþi ºosea asfaltatã, apã, po-
sibilitate energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna Bo-
rãscu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, 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. Tele-
fon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Tele-
fon: 0746/660.001.

Vând SPAÞIU COMERCIAL
Brazdã, 26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.

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

SCHIMBURI
Schimb apartament central în
Timiºoara cu similar în Cra-
iova. Telefon: 0740/887.095.
Schimb apartament 2 came-
re decomandate (50 mp), str.
General Magheru, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu. Te-
lefon: 0251/452.233.
Schimb garsonierã Calafat,
cu garsonierã Craiova. Te-
lefon: 0251/231.143.
Schimb teren intravilan 4000
mp cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
VÂND Fiat Stilo. Telefon:
0741/166.718.
Vând urgent MATIZ 2004,
RCA 2014; ITP 2015, 38.000
Km reali, 1500 Euro sau va-
rianta Rabla. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Vând TOYOTA RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro negociabil.
Telefon: 0763/690.698.

Vând Renault Laguna 2, an
2003, culoare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum 5,3%,
preþ 2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat Pali-
lula, stare foarte bunã. Tele-
fon: 0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând familii de albine. Tele-
fon. 0741/ 034.955.
Vând 3 locuri de veci. Tele-
fon: 0770/661.777.
Vând þiglã Jimbolia din de-
molãri ºi cãpriori stejar. Te-
lefon. 0722/ 943.220; 0771/
215.774.
Perucã pãr sintetic, scurt,
ondulat, culoare roºu spre
castaniu, 60 RON, negocia-
bil. Telefon: 0351/181.202;
0767/ 049.976.
Instalaþie hidrofor irigaþii trifa-
zatã completã, motor Hon-
da pentru pompã ºi echipa-
ment vânãtoare din piele.
Telefon: 0760/521.340.
Vând motosapã nouã ROBI
– 206- LB. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
Vând albine, familii puterni-
ce. Podari. Telefon: 0720/
115.936.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã. Tele-
fon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã, cali-
tate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de spãlat, fri-
gider inox, televizor mic ºi
mare, ºifonier stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon: 0741/
654.981.
Vând vin roºu 5 lei litru. Te-
lefon: 0753/876.047.
Vând remorcã auto 240 kg
nefolositã cu prelatã, 60 ele-
mente calorifer fontã, 5 ba-
terii, 110 þigle beton. Telefon:
0251/458.192.
Vând ªabloane imoprimat
Steag UE ºi NATO toate
mãrimile plus ºabloane pen-
tru BATISTE toate mãrimile
manuale. Telefon: 0723/
684.511.

Vând 2 televizoare 5 ani cu
diagonala 30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de radio Sele-
na, Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi. Tele-
fon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REIMERS
pentru castrat armãsari, inox
veritabil - stazã perfectã. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon: 0251/
452.233.
Vând rãsad cãpºuni soiuri-
le Regina, Gorela ºi Senga-
na din pepinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci, 9 lei
cu ghiveci. Telefon: 0733/
832.532.
Vând baloþi de lucernã, calita-
te, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze sobã
D 600, bocanci piele 43 noi,
piatrã polizor 250 x 20 x 25
mm, polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz vo-
iaj cu douã ochiuri cu bute-
lie. Telefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100 lei.
Telefon: 0769/016.889,
0723/984.309.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 - 80 lei, saltea Dor-
meo nouã, o persoanã, lus-
tre 2-3 braþe 25 lei, fereas-
trã cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope de
iarnã (Michelin) pentru Re-
nault Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi vin
roºu. Telefon: 0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci cimiti-
rul Ungureni. Telefon: 0351/
437.906.
Vând colþar sufragerie mo-
dern mare bine întreþinut.
Preþ 600 lei negociabil. Te-
lefon: 0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru dame,
confecþionate din pãr natu-
ral. Telefon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris mar-
ca OLIVETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Vând ghete (bocanci) nr. 44,
piele naturalã, nefolosiþi, an-
tiderapante, cãrucior copii
modern. Telefon: 0724/
009.627.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 30 aprilie 2014

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

Vând 4 locuri de veci fãcute
dar nefinisate la cimitirul
Romaneºti, convenabil. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 serta-
re, stare foarte bunã, asigur
garanþie 1 an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, albas-
tru, roºu cu sau fãrã þepi.
Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pan-
tofi negri, flex mare, calcu-
lator instruire copii nou, com-
binã stereo - nouã, frigider
320 litri, piei bovinã velura-
te, piese Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/682.917.
Vând cãmãºi naþionale, cea-
suri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.
Vând un injector pentru in-
stalaþie de încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã,
televizor color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E 460, 500
Ron, Nokia 113, 80 Ron ga-
ranþie. Telefon: 0731/877.880.
Vând þuicã de prune. Tele-
fon: 0765/291.623.

Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bute-
lie, aparat foto, bicicletã, apa-
rat mãsurã, pãturã antistres.
Telefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mo-
chetã, haine din piele, ma-
ºinã de cusut, galerii sculp-
tate, 9 ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table bine
întreþinute 25 lei, garniþã de
unturã cu capac smãlþuitã 20
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie voiaj
5 litri, 2 ochiuri, mascã
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 lem-
ne ºi gaze,  ºamotatã tip Co-
ralex, stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de marmurã,
bitum, abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane. Preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, canapea, foto-
lii, bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.

Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electrecord
de muzicã popularã ºi
uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea extensibilã
tapiþerie pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/kg, 2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei, de
fructe 12 lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.

Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de beton
pentru vie (nefolosiþi). Tele-
fon: 0784/791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2 ca-
mere, etaj 2, ultracentral,
pretabil firmã. Telefon: 0745/
698.425.
ÎNCHIRIEZ apartament 2
camere, semidecomandat,
Valea Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã bãiat con-
diþii bloc (centralã). Telefon:
0746/274.204.
Primesc în gazdã o fatã la
apartament 3 camere cu
centralã Craioviþa Nouã, 250
lei/lunã.  Telefon: 0766/
328.569.
Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat, apã
potabilã contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez birou + depozit stra-
dal Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat Craioviþa
Nouã (Bigul Vechi). Telefon:
0767/993.510.

Închiriez sau vând locaþie
pentru cultivarea cãpºunilor
din solarii suspendate. Tele-
fon: 0762/278.639.
Garsonierã mobilatã et. 1/5,
Bucureºti – Vitan. Exclus
agenþie, 230 Euro / lunã se-
riozitate. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Închiriez teren pentru Staþie
GPL, Centru vânzare maºini
sau parcare. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu o fatã,
vârsta 24 ani, pentru priete-
nie sau cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.
Domn, doresc doamnã
peste 50 ani, modestã, fãrã
obligaþii. Telefon. 0351/
181.202; 0767/049.976.
Domn serios 52 ani cu ser-
viciu caut doamnã serioasã
pentru prietenie eventual
cãsãtorie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/895.691.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru a fora
un puþ. Telefon: 0748/195.954.
Cumpãr ºi plantez pomi în
curþi sau grãdini. Împãrþim
fructele. Telefon: 0766/
304.708.
Caut o echipã de oameni
pentru a amenaja o grãdi-
nã. Telefon: 0727/884.205.

PIERDERI
Pierdut ªtampilã expert con-
tabil – GLIGOR STAN. Se
declarã nulã.

Pierdut cãþel rasa Bichon, în
zona Stadionul Tineretului,
strada Buziaº, în vârstã de
6 luni. Rãspunde la numele
Frichi. Gãsitorului bunã re-
compensã. Telefon: 0743/
091.520; 0743/838.383.
Pierdut Supliment de diplo-
mã eliberat de Universita-
tea din Craiova Facultatea
de Litere pe numele DEICÃ
IONELA GABRIELA. Se de-
clarã nul.

CONDOLEANÞE
Maria Barbu împãrtã-
ºeºte durerea familiei
Oprea Daliana ºi Doru
provocatã de decesul
mamei ELIZA. Dumnezeu
sã o odihneascã în pace!

COMEMORÃRI
În fiecare an, în data de
27 aprilie, ne amintim cu
nostalgie cã se împlinesc
11 ani, respectiv 15 ani ºi
9 luni de când cei mai
dragi pãrinþi, bunici ºi

strãbunici MANEA ªTE-
FANA ºi DUMITRU din
comuna Mârºani, au ple-
cat din lumea noastrã în
cea veºnicã. Niciodatã nu
vã vom uita! Familia Didu
– Craiova.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

O scuza scopul mijloacele, dar
Mourinho e prea de tot. În turul
de acum o sãptãmânã, de pe „Cal-
deron”, portughezul a ucis cu sân-
ge rege orice încercare de a juca
fotbal a lui Atletico, Chelsea, bari-
cadatã cu mai toatã echipa în de-
fensivã, obþinând finalmente o urâ-
tã remizã albã. Chiar ziariºtii brita-
nici au considerat-o una dintre cele
mai urâte din istoria competiþiei.

ªi dacã luãm în calcul cã nici
madrilenii nu iubesc posesia, care,
firesc, atrage dupã sine jocul ofen-
siv, ni se reliefeazã ºi mai desluºit
ce mostrã de „aºa nu” a putut sã
ne ofere Mourinho. Fapt evident
încã de la aflarea echipei de start,
când, ca ºi când n-ar fi fost sufi-
cient cã n-a putut conta pe „regi-
zorul” Hazard – cu probleme me-
dicale, a renunþat ºi la fanteziºtii
Oscar ºi Schurrle, astfel cã crea-
tivitatea lui Chelsea s-a rezumat

LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA RETUR

exclusiv la Willian. Mai mult, Mou-
rinho ºi-a betonat mijlocul cu ju-
cãtori cu profil defensiv, precum

Obi Mikel, Ramires, Luiz sau Lam-
pard, într-o linie de 5 mijlocaºi, cu
scopul clar de a câºtiga bãtãlia la

mijloc cu echipa lui Simeone. ªi
ce-a ieºit, e deja istorie.

Ce va în aceastã searã? Posibil
ºi de dorit, altceva. Argumente
pro ar fi. E vorba de suspendãrile
lui Obi Mikel ºi Frank Lampard,
care ar urma a fi înlocuiþi cu Os-
car ºi Schurrle. Altfel, Petr Cech,
cãzut la datorie în  “calvarul” de
pe “Vicente Calderon”, umbla ieri
zvonul cã ºi-ar fi revenit, având
ºanse mari sã se întoarcã între
buturi. În schimb, pronosticuri
extrem de rezervate în cazul lui
John Terrry, lovit ºi el în tur, ºi a
mai vechilor accidentaþi, Hazard
ºi Samuel Eto’o.

De cealaltã parte, Diego Simeo-
ne are o singurã absenþã certã, cea

a cãpitanului Gabi – suspendat.
Indisponibil la partida tur, Arda
Turan pare sã-ºi fi revenit, inter-
naþionalul turc bifând, sâmbãtã,
ultima jumãtate de orã a partidei,
din deplasare, cu Valencia, una în
care Atletico a izbândit cu 1-0,
ocazie cu care a fãcut un pas uriaº
spre un nou titlu de campioanã
dupã 18 ani de aºteptare. Victo-
rioasã în weekend a fost ºi Chel-
sea, elevii lui Mourinho reducând
substanþial ºansele la titlu ale lui
Liverpool, 2-0 chiar pe “Anfield”,
City având acum prima ºansã la
trofeu.

Cine n-a vãzut meciul din fieful
“cormoranilor” ar putea crede cã
Chelsea a jucat altceva dedât în
turul cu Atletico. Ei bine, nu, go-
lurile cãzând dupã o gafã imensã a
lui Gerrard ºi un contraatac în pre-
lungiri, când toatã echipa lui Liver-
pool era prezentã în jumãtatea ad-
versã, cãutând cu disperare egala-
rea. Cifrele partidei spun totul: po-
sesie 64-36%, ºuturi 20-5 (cadra-
te 9-3), cornere 14-3.

De 3 ori se întâlniserã pânã la
partida din tur Atletico ºi Chelsea,
bilanþul fiind egal, 1-1-1. Britanicii
au învins în grupele UCL ediþia
2009-2010, 4-0 “acasã”, dupã ce
remizaserã, 2-2, în deplasare, iar
ibericii în 2012, în Supercupa Eu-
ropei, 4-1 la Monte Carlo.

• 33 de meciuri are Chelsea în competiþiile continentale în faþa echipe-
lor spaniole, 14-12-7, golaveraj 51-39.

• 22 de partide a jucat Atletico cu echipe engleze, 8-9-5, golaveraj 30-27.

• 14 jocuri au londonezii acasã cu formaþii din Spania, înregistrând un
palmares pozitiv, 9-4-1, golaveraj 30-10. Singura echipã ce s-a impus la
Londra a fost Barca, în “optimile” UCL din 2006, scor 2-1.

• 9 “duble” eliminatorii are Chelsea cu echipe din Spania, izbândind de
4 ori. În Ligã, scorul e de 3-3.

• 9 vizite în Anglia are Atletico, bifând doar un singur succes, 2-0 cu
Leicester City, în turul I al Cupei UEFA, ediþia ’97-’98. În rest, a acumu-
lat 4 remize ºi tot atâtea înfrângeri, golaveraj general 9-14.

• 7 “duble” are Atletico cu englezii în întrecerile continentale, scor 5-2.

• 2 semifinale de Ligã a bifat pânã acum Chelsea contra spaniolilor, de
fiecare  înfruntând-o pe Barcelona. A cedat în 2009, pentru a se impune
în 2012.

• 2 prezenþe are Chelsea în finala UCL! A luat trofeul în 2012, cu Bay-
ern, pierzând în 2008, contra concitadinei Man. United; de fiecare la
lovituri de departajare.

• 1 prezenþã în finala UCL are Atletico, fiind învinsã de Bayern Mun-
chen în 1974, într-un meci ce a avut nevoie de rejucare, 1-1 ºi 0-4.

• 1 semifinalã de cupã europeanã are Atletico cu formaþii din Albion, în
ediþia 2009-2010 a Cupei UEFA, eliminând pe Liverpool.

SERIE A – ETAPA A 35-A
Vineri: Roma – Milan 2-0 (Pjanici 43,
Gervinho 65; Bogdan Lobonþ a fost re-
zervã la capitolini).
Sâmbãtã: Bologna – Fiorentina 0-3 (Cua-
drado 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, Soria-
no 90+2 / Thereau 66 pen.; La oaspeþi,
Adrian Stoian a jucat din minutul 81), Li-
vorno – Lazio 0-2 (Mauri 15, Candreva
51 pen.; Învingãtorii n-au putut conta pe
ªtefan Radu, suspendat), Cagliari – Par-
ma 1-0 (Pinilla 35 pen.), Torino – Udine-
se 2-0 (El Kaddouri 15, Immobile 56),
Atalanta – Genoa 1-1 (De Luca 82 / De
Ceglie 27; Constantin Nica a fost rezervã
la gazde).
Luni: Sassuolo – Juventus 1-3 (Zaza 9 /
Longhi 34 aut., Marchisio 58, Llorente
76).
1. Juventus 93 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

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSIMSII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Chel-
sea – Atletico Madrid.

DIGI SPORT 2

17:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM Târ-
goviºte – CSM Bucureºti / 19:00 – BASCHET
(F) – Liga Naþionalã, play-off: ICIM Arad – CS
Municipal Târgoviºte / 1:30, 4:00 – FOTBAL
– Cupa Libertadores: Union Espanola – Arse-
nal Sarandi, Gremio – San Lorenzo.

DOLCE SPORT

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Chel-
sea – Atletico Madrid.

DOLCE SPORT 2

19:15 – FOTBAL – Camp. Greciei, play-off:
Atromitos – Panathinaikos / 22:00 – VOLEI –
Camp. Italiei.

EUROSPORT

12:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul Unit: sferturi de finalã /
15:00 – CICLISM – Turul Turciei: etapa a IV-a
/ 16:30, 21:00 – SNOOKER – CM.

EUROSPORT 2

13:00 – TENIS (F) – Turneu la Estoril, în
Portugalia: ziua a 3-a / 16:00 – TENIS (M) –
Openul Portugaliei: ziua a 3-a.

LIGA EUROPA – SEMIFINALE –
MANªA SECUNDÃ

Mâine, 22:05

Juventus – Benfica (în tur 1-2), Digi 1,
Dolce

Valencia – Sevilla (în tur 0-2), Digi 2,
Dolce 2, Sport.ro

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 36-A
Sâmbãtã: Southampton – Everton 2-0 (Al-
caraz 1 aut., Coleman 31 aut.), Fulham –
Hull 2-2 (Dejagah 55, Amorebieta 58 / Je-
lavici 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. Her-
nandez 73 / Agbonlahor 22), West Brom
– West Ham 1-0 (Berahino 11), Man.
United – Norwich 4-0 (Rooney 41 pen.,
48, Mata 63, 73).
Duminicã: Sunderland – Cardiff 4-0 (Wic-
kham 26, 86, Borini 45+1 pen., Giacche-
rini 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).
Luni: Arsenal – Newcastle 3-0 (Koscielny
26, Ozil 42, Giroud 66).
1. Liverpool 80 11. Crystal P. 43
2. Chelsea 78 12. Swansea 39
3. Man City* 77 13. Hull* 37
4. Arsenal 73 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 meci mai puþin.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 35-A
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, Carva-
jal 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. Ma-
drid 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).
Luni: Celta – Valladolid 4-1 (Nolito 38, 46,
Charles 39, Mitrovici 49 aut. / Manucho
75).
1. Atl. Madrid 88 11. Levante 42
2. Barcelona 84 12. Espanyol 41
3. Real M.* 82 13. Malaga 41
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. Valladolid* 32
10. Celta 43 20. Betis 22

O imagine ce a putut fi vãzutã extrem de des la turul de pe „Calderon”:
Diego Costa, la pãmânt, „strivit” de blocul defenisiv impus de Mourinho
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Arbitru: Nicola Rizzoli (Italia).
Manºa retur a celeilalte semifinale, Bayern Munchen – Real Madrid

(0-1), s-a disputat asearã târziu, dupã închiderea acestei ediþii.

Chelsea  (în tur 0-0)  Atletico Madrid
Stadion: Stamford Bridge, astãzi, 21:45,

Digi Sport 1, Dolce Sport.
Formaþii probabile

Cech – Azpilicueta, Ivanovici,
G. Cahill, A. Cole – D. Luiz, Ra-
mires – Willian, Oscar, Schurrle –
Torres.

Antrenor: Jose Mourinho.

Courtois – Juanfran, Miranda,
Godin, Filipe – M. Suarez, Koke –
Diego, A. Turan, R. Garcia – D.
Costa.

Antrenor: Diego Simeone.
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 29 20 8 1 63-16 68
Astra 29 18 5 6 57-26 59
Petrolul 29 15 13 1 44-18 58
Dinamo 29 15 7 7 45-26 52
FC Vaslui 29 14 6 9 35-19 48
Pandurii 29 12 6 11 48-35 42
CFR Cluj 29 10 11 8 35-29 41
Botoşani 29 11 5 13 31-46 38
Gaz Metan 29 10 6 13 29-32 36
„U” Cluj 29 10 6 13 27-41 36
Chiajna 29 9 7 13 31-40 34
ACS Poli 29 9 7 13 23-32 34
Ceahlăul 29 8 9 12 22-29 33
Năvodari 29 8 8 13 25-45 32
Oţelul 29 9 4 16 31-45 31
FC Braşov 29 7 9 13 28-38 30
Viitorul 29 7 9 13 23-45 30
Corona 29 2 8 19 20-55 14

6

5

4

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.
Corona – Viitorul 0-4
Au marcat: Mitrea 5, Fl. Tănase 17, Al. Lazăr 86, Axente 90.
Steaua – FC Braşov 3-0
Au marcat: Latovlevici 43, Chipciu 77, Szukala 87.
Petrolul – FC Botoşani 3-0
Au marcat: Teixeira 33, Mutu 71 – pen, L. Marinescu 85 – pen.

SCM Universitatea Craiova a în-
ceput dezastruos seria de play-off la
Oradea, cu două eşecuri, primul fiind
drastic, dar conducătorii echipei sunt
optimişti înaintea celor două jocuri
din Bănie, considerând că echipa poa-
te egala situaţia. Meciurile sunt pro-
gramate joi, de la ora 19 şi vineri, de la
ora 17, la ambele intrarea fanilor ur-
mând să fie liberă, în  baza unor invi-
taţii care se vor primi la intrare. Antre-
norul Marcel Ţenter a recunoscut că
echipa a fost departe de forma aştep-
tată, dar totul se poate schimba, cu o
altă atitudine şi cu ajutor din partea
fanilor. „La Oradea, supermotivaţia i-
a blocat pe jucători, am evoluat mult
sub posibilităţi, de fapt, am fost de pe
altă planeră. Pentru primul meci nu
avem nici o scuză, dar în jocul al doi-
lea au fost nişte decizii ciudate ale ar-
bitrilor, care nu ar trebui să apară într-
o astfel de fază a competiţiei. Regre-
tăm, dar nu mai putem face nimic, doar
să încercăm revenirea, cu aportul fa-
nilor, care sunt unii speciali la Craio-
va”. Ţenter a explicat că LeVar Seals a
fost foarte afectat că nu i-a ieşit jocul
şi astfel a ajuns să nu marcheze deloc
în meciul al doilea. „E adevărat că
Seals a avut o evoluţie slabă, care ne-

LIGA IEtapa a XXX-a
Săgeata – Ceahlăul – vineri, ora 18.30 (Digi 1)
Gaz Metan – Astra – vineri, ora 19.30 (Dolce 1)
CFR Cluj – Chiajna – vineri, ora 21 (Digi 1)
FC Vaslui – Pandurii – sâmbătă, ora 19 (Digi 1)
ACS Poli – Petrolul – sâmbătă, ora 19.30 (Dolce 1)
FC Botoşani – Oţelul – duminică, ora 17 (Digi 1)
Viitorul – „U” Cluj – duminică, ora 19.30 (Digi 1)
Steaua – Corona – luni, ora 20.30 (Digi 1)

Balint: „Vom fi
supermotivaţi să câştigăm”

Ţenter: „Cu fanii alături,
vom exploda în Polivalentă”

Echipa de baschet a Craiovei promite o revenire
spectaculoasă în seria de play-off cu Oradea

a afectat pe toţi. Am discutat cu el m-
am antrenat împreună cu el şi am în-
cercat să-l ajut, căpitanul ştie că are o
revanşă de luat în următoarele jocuri.
Putem întoarce seria în favoarea noas-
tră doar dacă jucătorii-cheie ai noştri
îşi fac treaba foarte bine. Meciul 3 este
critic, este „do or die” pentru cum va
decurge seria. Sper să fie 2-2 după
meciurile de la Craiova. Vom exploda
în Polivalentă, fiindcă îi simt pe jucă-
tori în formă şi motivaţi la antrenamen-
te” a spus antrenorul Craiovei. Selec-
ţionerul României este dispus să con-
tinue şi din vară în Bănie, dacă obiec-
tivul echipei va fi titlul pentru sezo-
nul viitor. „Dacă se vrea titlul la Craio-
va, sunt dispus să rămân şi din vară,
depinde de bugetul echipei. Este un
sentiment plăcut să antrenezi într-un
oraş care fierbe”.

Toma: „Doar o calificare
în play-off nu mai este suficientă
pentru Craiova”

Team-managerul Marius Toma s-a
declarat dezamăgit de prestaţia jucă-
torilor, cărora le cere să se sacrifice
pentru oraş şi pentru public, chiar

dacă obiectivul stabilit înaintea sezo-
nului, calificarea în play-off, a fost
atins. Toma  a condamnat şi progra-
marea partidelor, în acest final de săp-
tămână, unul în care fanii ar putea să
absenteze din cauza zilelor libere date
de guvern. „Este ciudat că nu s-a vrut
reprogramarea jocurilor, noi suntem o
echipă care aduce mai mulţi fani de-
cât multe echipe de Liga I la fotbal şi
trebuia să ni se respecte cererea. Spe-
răm totuşi să avem publicul alături,
vom avea şi intrarea liberă. Cât de-
spre meciurile de la Oradea, nu pot să
spun decât că nu am recunoscut echi-
pa, nu am văzut-o evoluând mai slab
decât a făcut-o în primul meci. A fost
un blocaj mental. Oricum, am uitat deja
acele jocuri şi, dacă vom avea un ar-
bitraj corect, ceea ce nu am avut în
jocul al doilea de la Oradea, promit că
vom câştiga ambele meciuri de la Cra-
iova. Doar o calificare în play-off nu
mai este de ajuns pentru Craiova, vrem
mai mult, iar jucătorii trebuie să înţe-
leagă acest lucru” a spus Toma. Într-
un comunicat, pivotul Bogdan Popes-
cu a dezminţit zvonurile conform că-
rora ar fi semnat un contract cu Stea-
ua Exmibank şi a afirmat că este con-
centrat doar la meciurile din play-off.

Craiova joacă sâmbătă derby-ul seriei, la Târgu Mureş

Sâmbătă, Universitatea Craiova
dispută derby-ul s eriei a  doua, iar
ant renorul Gabi Balint recunoaş te
că ASA Tg. Mureş este cel mai difi-
cil adversar pen t ru  alb-albaş t ri:
„Am analizat  ech ipa d in  Târgu
Mureş, es te cea mai bună dint re
echipele cu care ne-am întâlnit. Este
acolo  N’Doye care în unele momen-
te ale jocului face cât jumătate d in
echipă. Sunt Bumba, Hora, Voicu-
leţ  – t rei jucători rap izi în s patele
lui Verdeş, l-au luat ş i pe Stăncio iu
în  poartă. La Vâlcea a arătat ca o
ech ipă solidă, a câştigat în in ferio-

ritate numerică, pe un teren foarte
greu, împotriva unei contracandi-
date. Dar sunt s igur că jucătorii mei
vor fi supermotivaţi la acest  meci,
sper s ă fiu şi eu insp irat  cu alege-
rea echipei ş i a tact icii de joc“. Ţi-
nând cont de sistemul competiţio-
nal cu p lay-off, tehnicianul Univer-
sităţii consideră că nu s-a realizat
nimic până acum, dacă ech ipa nu
va con tinua seria rezu ltatelor pozi-
tive: „Culmea, am câş tigat opt me-
ciuri la rând , incluzându-l aici şi pe
cel cu  UTA, până s ă vin eu , avem
un singur gol primit ş i nu  am reali-

zat  prea multe. Cu două –
t rei rezu ltate nefaste te
duci în  cap . To tul depin-
de de noi. Când spui şapte
victorii ş i un  gol primit te
gândeş ti că totul funcţio-
nează perfect, dar nu s unt
sută la sută mulţumit. Sus-
ţ in  că s un tem cea mai
bună echipă, dar trebu ie
să o demons trăm în teren.
Nu o pu tem face în tr-un
singur meci, acela cu Târ-
gu  Mureş, ci în întreg s e-
zonul. Cu  Bist riţa a fost
vorba, probabil, şi de un
handicap mental, pent ru
că nu reuşiseră să o înv in-
gă în  s ezonul regulat , a
fos t un mic complex pe
care acum l-am depăş it .
Sper ca şi cu Târgu Mureş
să se întâmple la fel“.  An-
trenorul Univers ităţ ii îşi
doreş te s ă aibă în t reg
efectivul bun de joc la o ra
meciului cu Târgu Mureş,

dezvăluind că belg ianul Vandela-
noitte se p regăteşte normal. În opi-
nia lu i Gabi Balin t aportu l publicu-
lu i poate fi esenţ ial în continuarea
parcursu lui excelent de până acum:
„Vremea frumoasă, meciul bun pe
care l-am reuşit cu FC Olt, dar în
special faptu l că lumea a început
să creadă – aces tea sun t cauzele
care au determinat 6.000 de craio-
ven i să vină la stad ion. După parti-
da cu Târgu Mureş , vine întâlnirea
cu  Reş iţa, apo i deplas ări la Vâlcea,
la Slatina şi Bistriţa, o perioadă grea
în  care avem nevoie de s uporteri“.


