
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Primul

cotidian al

Olteniei

actualitate
pag. 5

Premierul Victor Ponta s-a aflat, sâmbătă, la Craiova, unde a participat la mitingul pentru
lansarea candidaţilor la alegerile europarlamentare de pe 25 mai. Şeful Guvernului şi-a început
însă vizita la trei dintre fabricile din Bănie, la fiecare dintre acestea promiţând sprijin din partea
Guvernului. Trenurile electrice produse de Softronic vor ajunge în dotarea infrastructurii ferovia-
re a ţării, iar fabrica de Avioane de la Craiova va primi comenzi pentru reparaţia de avioane
militare. Investitorul turc „Eti”, care şi-a aşezat fabrica de biscuiţi în parcul industrial de la Cra-
iova, a primit un ajutor de stat de 6,3 milioane de euro, premierul Victor Ponta reînnoind sâmbătă
promisiunea că ar putea să mai primească încă o sumă de la buget dacă îşi extinde fabrica.
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Ploaie

EDITORIAL

Românii au suferit realmente
pânã la admiterea þãrii lor în Uniu-
nea Europeanã, la 1 ianuarie 2007,
neînþelegând altceva decât cã es-
tul european nu face parte din Eu-
ropa. Mai exact, cã pentru a face
parte din Europa trebuie sã treacã,
în mod convingãtor, prin anumite
probe, sã rãspundã adecvat unor
exigente criterii economice, juridi-
ce, social-politice, etc.. În gene-
ral, noi crezusem, cu oarecare nai-
vitate, mai ales dupã acceptarea
Ciprului – ºi în prezent fragmentat
-  în UE, cã ceea ce separa Vestul
de Est era cortina de fier ºi cã dupã
50 de ani de fracturã normalitatea
unei Europe omogene se va instala
de la sine. Examenul de admitere
n-a fost uºor ºi n-a contat doar în
„buna pregãtire”, ci ºi în adminis-
trarea norocului ºi manevrarea abi-
lã, în genere treaba diplomaþiei.
Percepþia lãrgirii UE este diferitã în
Estul ºi Vestul Europei. Se spune
cã în Polonia ºi þãrile baltice, unde
economia merge bine, populaþia
este entuziastã, pe când sentimen-
tul succesului colectiv este total-
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mente absent în Bulgaria, Româ-
nia ºi, de asemenea, în Ungaria.
Opinia aparþine unui politolog bul-
gar, Ivan Krastev, ºi a fost prelua-
tã de presa din Hexagon. Sigur cã
teza respectivã este o prostie ro-
tundã, dar sã vedem entuziasmul
polonezilor ºi balticilor la alegerile
europarlamentare, în rata lor de
participare. Fiindcã, pânã la urmã,
participarea la vot are simbolistica
sa. Poate cã o atitudine de scepti-
cism prudent îºi are logica sa, dar
e preferabilã o asemenea stare de
spirit unui euroscepticism atât de
pregnant în multe þãri europene.
Criza economicã a lovit toatã Uni-
unea Europeanã ºi þãri „cu stagii
de vechime” – Spania, Grecia,
Portugalia, Italia – beneficiare ale
expansiunii pieþei unice, a mari pro-
iecte cu finanþare europeanã ºi in-
clusiv a lãrgirii ofertei de mânã de
lucru, au resimþit acut ºocul. Evi-
dent, au avut de plãtit, la rândul lor,
tribut imigraþiei. ªi se poate discu-
ta pe aceastã temã. Oricare ar fi
abordarea lucidã a extinderii UE la
28 de state, este dificil de evaluat

care ar fi fost re-
zultatul lãsãrii „în
afarã” a þãrilor din
ultimul val al ad-
miterii, chiar pri-
vind la ceea ce se
întâmplã în Ucrai-
na. Fiindcã în po-
liticã distincþia se
face, o ºtim de la
Sartre, nu între bine ºi rãu, ci între
preferabil ºi detestabil. Votul de la
25 mai a.c. are simbolistica sa
aparte pentru noi românii, care în-
þelegem – ºi trebuie sã probãm
acest crez – cã Uniunea Europea-
nã are nevoie de sprijinul nostru.
Votul nu înseamnã altceva decât un
sprijin moral. ªi, deloc n-are ne-
voie de defetismul european regã-
sit la partide eurosceptice, cu vi-
ziuni fanteziste. Nu-i votãm la 25
mai a.c. pe Crin Antonescu ºi Klaus
Iohannis, cã i-am vãzut împreunã
pe bannere în comunele judeþului,
ci votãm liste de candidaþi aparþi-
nând Alianþei electorale PSD-
UNPR-PC, liberalilor, pedeliºtilor,
Miºcãrii Populare ºi care or mai fi.

Sigur cã fiecare îºi doreºte o
schimbare de atitudine faþã de þã-
rile recent admise, între care se
regãseºte ºi România, la nivelul
Parlamentului European. Dar vo-
tul nostru exprimã în primul rând
adeziunea deplinã la UE, pentru a
dovedi ºi altora cã noi românii, în
pofida atâtor ºi atâtor dezamãgiri, dar
ºi a propriilor neputinþe, avem con-
vingerea deplinã a ceea ce suntem:
cetãþeni europeni. Încã neadmiºi în
spaþiul Schengen. În mod nedrept.
Ataºaþi valorilor UE, ataºaþi politici-
lor UE, regãsiþi în neîmplinirile UE,
beneficiari ai avantajelor UE. Peste
toate, nu torpilãm Uniunea Europea-
nã, inclusiv printr-un absenteism de
care atâta se vorbeºte.

Bãsescu: În Ucraina
este un început
de rãzboi civil

Preºedintele Traian Bãses-
cu a explicat ieri, într-o
declaraþie de presã susþinutã
la Palatul Cotroceni, cã
„România este un susþinãtor
fãrã rezerve al integritãþii
teritoriale a Ucrainei. Din
pãcate, în estul ºi sud-estul
Ucrainei lucrurile se compli-
cã. În momentul de faþã sunt
toate elementele care pot
identifica în Ucraina începu-
tul unui rãzboi civil”. În
continuare, ºeful statului a
þinut sã remarce cã „dialogul
dintre Washington ºi Mosco-
va este ineficient. (...)
Propunerea pe care o fac în
numele României e ca
Moscova ºi Washingtonul sã
îºi asume în cel mai scurt
timp declanºarea dialogului
între putere ºi separatiºti. În
caz contar, riscul unui
rãzboi civil este major, iar
România, ca vecin al Ucrai-
nei, este interesatã ca acest
lucru sã nu se întâmple. (…)
Îngrijorarea noastrã e
legatã de includerea regiunii
într-o zonã de instabilitate.
Odessa e la circa 150 de
kilometri de graniþa cu
România - braþul Chilia, e
un element în plus, care nu
ne surprinde. Am spus mai
demult cã unul dintre obiec-
tivele Federaþiei Ruse e
ajungerea la Dunãre”.

Guvernul a sesizat organele pe-
nale acuzând cã, în 2009-2012,
mai multe administraþii locale, prin-
tre care cea PDL din Piatra Neamþ,
condusã de Gheorghe ªtefan, ºi

Guvernul sesizeazã organele penale pentru nereguli
în utilizarea Fondului de Mediu, unele din perioada lui Udrea

Ministrul Economiei, Constantin Niþã, a avan-
sat un termen de ºase sãptãmâni pentru înce-
perea procedurilor de înfiinþare a societãþii mixte
între Complexul Energetic Oltenia (CEO) ºi
compania chinezã Huadian, pentru investiþii es-
timate la un miliard de euro la Termocentrala
Rovinari. Prezent, sâmbãtã, la Târgu-Jiu, la o
întâlnire cu autoritãþile locale, împreunã cu pre-
mierul Victor Ponta ºi alþi membri ai Guvernu-
lui, acesta a declarat cã procedurile de înfiinþa-
re a societãþii mixte vor demara în aproximativ

Niþã: În ºase sãptãmâni începe crearea societãþii
mixte CEO - Huadian pentru investiþii  la Rovinari

ºase sãptãmâni, dupã care documentaþia în baza
cãreia vor începe lucrãrile la acest proiect ar
urma sã fie finalizatã pânã la sfârºitul anului.
Investiþia vizeazã realizarea unui grup energetic
nou la Rovinari, de 600 MW, urmând sã fie
create astfel circa 400 de noi locuri de mun-
cã, negocierile cu partea chinezã fiind înce-
pute de mai mulþi ani. Ministrul Economiei a
menþionat cã Termocentrala Rovinari, parte
a Complexului Energetic Oltenia, va benefi-
cia în acest an de 30 de milioane de euro pen-

tru a continua procesul de modernizare, Ter-
mocentrala Turceni având ºi ea la dispoziþie
un credit BERD de 200 de milioane de euro
tot pentru modernizare. Conform lui Constan-
tin Niþã, modernizãrile se fac în contextul în
care CEO trebuie sã îºi reducã costurile ºi sã
se încadreze în preþul de vânzare a energiei
pe bursã, în perspectiva în care unitatea ur-
meazã sã vândã la bursã un pachet de 15%
din acþiuni pentru a-ºi majora capitalul nece-
sar investiþiilor pe care le are programate.

Corbii Mari, unde primar era Con-
stantin Anghel, au comis nereguli
în utilizarea Fondului pentru Me-
diu pentru proiecte din Programul
spaþiilor verzi. Surse din Guvern

afirmã cã unele nereguli
ar fi identificate în pe-
rioada în care Elena
Udrea, ministru al Dez-
voltãrii în Guvernul PDL,
conducea interimar Mi-
nisterul Mediului, respec-
tiv în perioada noiem-
brie-decembrie 2009,
dupã ce PSD s-a retras
de la guvernare. Conclu-
zia rezultã în urma an-
chetei Corpului de con-
trol pe baza unui „eºan-

tion” constituit dintr-o serie de
unitãþi administrativ-teritoriale, res-
pectiv municipiul Piatra Neamþ,
oraºul Petrila (PDL) ºi comuna Ila
(Hunedoara, PDL), comunele Dra-
galina (PSD) ºi ªtefan cel Mare
(Cãlãraºi, PSD), comunele Aghi-
reºu (PDL) ºi Mihai Viteazu (Cluj,
UDMR), comunele Corbii Mari ºi
Rãscãeþi (Dâmboviþa, PDL), co-
muna Roata de Jos (Giurgiu, PDL)
ºi comuna Lovrin (Timiº, PDL).
Conform raportului, unele dintre
aceste autoritãþi au primit bani ºi
prin Programul de dezvoltare a in-
frastructurii ºi a unor baze sporti-
ve din mediul rural, coordonat de
Ministerul Dezvoltãrii, condus
atunci tot de Udrea. În raport se

aratã cã, în 2009, pentru realiza-
rea de spaþii verzi în municipiul
Piatra Neamþ, Administraþia Fon-
dului pentru Mediu a încadrat pro-
iectul într-o altã categorie decât cea
corespunzãtoare la analiza cererii
de finanþare, având ca efect obþi-
nerea unei finanþãri suplimentare de
cãtre autoritatea localã, putându-
se observa totodatã cã, iniþial, a
fost marcatã în formular rubrica
care atestã respingerea proiectului,
marcare ºtearsã ulterior. Inspecto-
rii concluzioneazã cã, urmare a
îndeplinii defectuoase a atribuþiilor
de serviciu, municipiului Piatra
Neamþ i-a fost acordatã din Fon-
dul de Mediu o finanþare neram-
bursabilã de 1,8 milioane lei.
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În ultima şedinţă a Consiliului
Judeţean Dolj s-a votat, la punctul
„Diverse”, o mişcare de organigra-
mă la nivelul autorităţii administra-
ţiei publice locale. Prin votul consi-
lierilor judeţeni social-democraţi şi
uneperişti, vicepreşedintele Lauren-
ţiu Ivanovici, oferta liberalilor în
ceea ce s-a numit USL Dolj, a fost
înlocuit cu Alina Tănăsescu, din
partea PSD Dolj, la recomandarea
deputatului Claudiu Manda, care
este şi liderul în teritoriu al acestei
organizaţii politice. Evident, libera-
lii şi democrat-liberalii n-au votat,
dar, dincolo de artificiile de circum-
stanţă, mişc area se circumscrie
prevederilor Legii administraţiei
publice locale. Era şi ilogic, de alt-

MIRCEA CANŢĂR

Când uimirea n-are sens
fel, ca după cele întâmplate, conti-
nuate cu virajul discursiv al libera-
lilor în teritoriu, dar şi la nivel naţi-
onal, cu referire strictă la aliaţii lor
de până mai ieri, ca Laurenţiu Iva-
novici să fie acceptat în continuare
ca vicepreşedinte al Consiliului Ju-
deţean Dolj. Postura sa era necon-
fortabilă. N-a avut vreo sclipire de-
a lungul celor doi ani de mandat,
dar nici n-a frondat la opţiunile de
vot ale majorităţii căreia îi aparţinu-
se. Dimpotrivă. Deplasat în Fran-
ţa, la Nantes, în urmă cu un an, cu
o delegaţie care i-a mai cuprins pe
Marius Deca, reprezentantul Gu-
vernului în teritoriu, şi primarii co-
munelor Vârtop şi Sălcuţa, într-o
chestiune extrem de serioasă, pri-

vind inserţia socială a romilor, a lă-
sat impresia că n-a înţeles nimic din
tot demersul, cu complicaţiile sale.
Numai că, dacă nu sunt motive de
regret administrativ pentru bascu-
larea lui Laurenţiu Ivanovici, nu sunt
nici argumente de salutat desem-
narea Alinei Tănăsescu ca substi-
tut. Poate cel mult de reprimare a
oricărei uimiri. Ce să ne mai mire?
Când în 12 ani de când face figura-
ţie în Consiliul Judeţean Dolj, fiind
la al treilea mandat de consilier ju-
deţean, n-a luat o dată cuvântul, po-
trivit stenogramelor, pe vreun pro-
iect de hotărâre, nici măcar în toiul
convulsiilor politice cu aripa pede-
listă din anii trecuţi – şi ce freamăt
a mai fost! –, când n-a fost vreo-

dată, măcar o dată, identificată ca
militantă de stânga la nivelul social-
democraţilor doljeni, în apariţiile la
posturile locale de televiziune sau
în presa scrisă, când, dincolo de
cultivarea tăcerii, n-a etalat altceva
în materie de onoare, care sunt
atunci meritele „incontestabile” pen-
tru atribuirea acestui bonus politic?
Plantată pe aliniament politic ca di-
rector la CAS Dolj, Alina Tănăses-
cu şi-a văzut netulburată de angoa-
se facile, de problematica acestei
instituţii descentralizate. Dar atât.
Figuraţia de care aminteam, în
şedinţele Consiliului Judeţean Dolj,
nu putea decât contribui la îngro-
parea promisiunilor resuscitate în
momente de entuziasm de către

formaţiunea politică din care face
parte, alături de alţi rinoceri cum-
secade. Subtilitatea administrativă,
înţelepciunea juridică subţire n-au
fost în nici un moment relevate, fi-
ind substituite cu impresia de a nu
înţelege, încât în toată „hărmălaia”
din ultima şedinţă a Consiliului Ju-
deţean, la punctul respec tiv, s-a
auzit vocea, de această dată recon-
fortantă şi deloc lipsită de umor, a
consilierului judeţean Marcel Mar-
cea. Şi atunci, despre ce vocaţie ad-
ministrativă să discutăm, fără să ne
pufnească râsul? Poate că Alina Tă-
năsescu reprezintă „un element să-
nătos” în PSD Dolj, apt să crească
şi să progreseze, deşi nu puţini sunt
şi cei tentaţi să creadă că e târziu.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Zilele astea, Popescule, s-au mân-
cat mii de mici şi mii de fripturi la
grătar.
- Şi-au rămas în urmă mii de kilo-
grame de gunoaie.

Una dintre localităţile ce le
mai afectate de viitură a fost
satul Cle anov, aparţinând de
comuna Carpen,  acolo unde nu
mai puţin de 35 gospodării au
fost inundate . Mai mult  decât
atât,  în zonă,  ie ri, la orele
prânzului, ş i drumul comunal
DC61 e ra blocat în zona trece-
rii pe ste pârâul Desnăţui. Po-
trivit reprezentanţilor Inspec-
toratului pe ntru Situaţii de  Ur-
ge nţă (ISU) Dolj,  mai multe
echipaje de pompieri formate
din 11 subofiţeri au inte rvenit
cu motopompe pentru a scoa-
te  apa din curţi ş i anexele gos-
podăreşti.

Apa a pătruns
în mai multe
locuinţe

Şi în comuna Greceşti inun-

Zeci de gospodării au fost inundate în Dolj
Inundaţiile s-au abătut din nou asupra judeţului Dolj,

peste 70 de gospodării, din mai multe localităţi, fiind
afectate de viitură. Apa a intrat în locuinţe, a acoperit
porţiuni din drumurile comunale şi terenuri agricole.
Pentru apărarea localităţilor afectate, dar şi a celor afla-
te în apropierea cursurilor de apă vizate de codul porto-
caliu de inundaţii, echipajele ISU Dolj au intrat în aler-
tă, intervenind cu motopompe şi autospeciale.

Subprefectul judeţului Dolj,
Ionel Ciobotea, a anunţat, ieri, în
cadrul videoconferinţei cu prefec-
ţii susţinută de vicepremierul
Gabriel Oprea, ministru al Afa-
cerilor Interne, că, astăzi, în sa-
tul Cleanov ar putea fi suspenda-
te cursurile şcolare, întrucât gră-
diniţa şi şcoala au fost inundate.
„În satul Cleanov, comuna Car-
pen, peste 35 de gospodării au fost
inundate. Domnul prefect se află
la faţa locului. Este posibil ca IŞJ
Dolj să solicite Ministerului Edu-
caţiei suspendarea cursurilor pen-
tru mâine (n.r. – astăzi) în Clea-
nov, pentru că şcoala şi grădiniţa
au fost inundate. În continuare
monitorizăm cursurile de apă
aflate sub incidenţa avertizării hi-
drologice, este activată grupa ope-
rativă”, a spus subprefectul Ionel
Ciobotea.

daţiile au provocat mari neca-
zuri localnicilor. Apa a pătruns
în peste 30 de gospodării, şapte
case  fiind afectate – cinci lo-
cuinţe în satul Busu şi alte două
în satul Greceşti. De asemenea,
ieri,  în jurul orelor 13.00, dru-
mul judeţean DJ 606B, pe o lun-
gime  de 100 metri, între satele
Greceşti şi Busu, e ra inundat,
îngreunând circulaţia.

Conform une i informări
transmise  de  Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă, în
satul Răcarii de  Sus au fost
inundate două gospodării şi o
casă, în zonă inte rvenind ISU
Dolj şi o autospecială de inter-
venţie. Totodată, în urma scur-
gerilor de pe versanţi, ieri, în
comuna Coţofenii din Dos,  sa-
tul Mihăiţa, exis ta pericolul de-
clanşării unei alunecări de  te-
ren.  Pentru a preve ni produce-
rea unui astfel de fenomen a
interve nit C.L.S.U.  Coţofenii
din Dos cu forţe proprii ş i un
buldoexcavator.

Tot în urma inundaţiilor, în
satul Sfircea, comuna Braloş-
tiţa, două gospodării au fost
afectate şi o porţiune de 7 me-
tri de drum comunal a fost aco-
perită de ape , fără a afecta cir-
culaţia. În comuna Argetoaia,
drumul jude ţean DJ 606B, pe o
lungime de 30 de metri, între
sate le Novacu şi Câmpu Cru-
cii, a fost inundat, fără a afec-
ta circulaţia autovehiculelor. Şi
în comuna Scăeşti, între satele
Scăe şti şi Valea lui Pătru, ape-
le au trave rsat DJ 606 A pe un
sector de drum de  200 de  me-
tri,  fără a afecta circulaţia.

Cod portocaliu
pe Desnăţui şi Jiu

Ploile  torenţiale ce  au căzut
în Dolj,  dar şi în Mehedinţi,
Gorj sau Hunedoara au făcut
ca, din nou, mai multe cursuri
de  apă din judeţ să intre sub
ate nţia hidrologilor care  au

e mis,  sâmbătă,  o ave rtizare
cod portocaliu de  inundaţii
pe ntru De snăţui,  Jiul superi-
or şi mijlociu şi afluenţii ace s-
tuia.  Ave rtizare a cod portoca-
liu de inundaţii vizând râuri din
jude ţele Timiş, Caraş-Seve rin,
Mehedinţi, Gorj, Dolj ş i Hune-
doara e s te  valabilă până în
după-amiază zilei de  astăzi.
Potrivit hidrologilor de la In-
stitutul Naţional de  Hidrologie
ş i Gospodărire  a Ape lor,  pe
une le râuri din bazinele hidro-
grafice Bega,  Timiş,  Bârzava,
Moraviţa, Caraş, Nera,  Cerna,
Drince a, Desnăţui, Jiu,  aflu-
enţi ai Oltului mijlociu şi in-
fe rior, precum şi pe unii aflu-
enţi ai Mureşului inferior se
vor produce creşteri de debite
şi niveluri, care vor duce la
de păşiri ale cote lor de atenţie
ş i de  inundaţie ,  pre cum ş i
scurgeri pe versanţi, torenţi şi
pâraie. Aceste fenomene se pot
produce şi pe  afluenţi de grad
inferior ai acestor râuri şi pe
cursurile de apă necadastrate.
Cre şteri importante de  debite,
care ar putea duce la atinge-
re a cotelor de atenţie, se pot
produce ş i pe  alte râuri mici
din sudul,  centrul şi estul ţă-
rii, au precizat hidrologii.

Judeţul Dolj este  până as-
tăzi la ora 9.00 şi sub averti-
zare cod galben de ploi şi vije-
lii.  Potrivit  me te orologilor,

sunt aşteptate averse cu carac-
ter torenţial, frecvente descăr-
cări e lectrice, intensificări de
scurtă durată ale vântului şi
izolat căde ri de grindină. De
altfel, în noaptea de sâmbătă
spre duminică, în Banat, Ol-
tenia şi nord-vestul Munteniei,
cantităţile  de apă căzute  au
de păşit local 20-25 de litri pe
me tru pătrat ş i izolat  50 de
litri pe metru pătrat.

RADU ILICEANU
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Au fãcut jumãtate de million de euro,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

A doua condamnare definitivã:

Tragedia s-a petrecut în jurul
orei 12.30, pe DN 6 Craiova –
Caracal, în satul Radomir, co-
muna Dioºti. Din cercetãrile po-
liþiºtilor Serviciului Rutier Dolj
se pare cã Dorin Aramã, de 69
de ani, din localitatea Videle, ju-
deþul Teleorman, la volanul unui
autoturism marca Renault, care
circula pe DN 6 dinspre Craio-
va cãtre municipiul Caracal, la
intrarea în satul Radomir se pare

Accident cu trei morþi la RadomirAccident cu trei morþi la RadomirAccident cu trei morþi la RadomirAccident cu trei morþi la RadomirAccident cu trei morþi la Radomir
O tragedie de proporþii s-

a petrecut ieri, în jurul prân-
zului, pe DN 6 Craiova – Ca-
racal, la ieºirea din satul Ra-
domir, comuna Dioºti. Trei
persoane, doi bãrbaþi ºi o fe-
meie, au decedat în urma
ciocnirii violente dintre un
autoturism marca Renault ºi
un Opel Corsa, o altã persoa-

Poliþiºtii de la Punctul de Poliþie de
Frontierã Aeroport Craiova l-au prins,
sâmbãtã, 3 mai a.c., la revenirea în
þarã, pe Ilie Parã zis „Elvis”, de 29 de
ani, din Craiova, pe numele cãruia
Tribunalul Dolj a emis un mandat de
executare a pedepsei închisorii pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de adera-
re la un grup criminal organizat ºi uti-
lizarea de carduri falsificate pentru
efectuarea de retrageri neautorizate de

Ilie Parã zis „Elvis”, în puºcãrie
pentru falsificare de carduri

nã fiind transportatã la Spi-
talul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, în stare gra-
vã, astfel cã a intrat direct în
operaþie. În urma cercetãri-
lor, poliþiºtii de la Rutierã au
stabilit cã vina îi aparþine
ºoferului de la Renault, care
a pãtruns pe contrasens,
însã cercetãrile continuã.

cã a pãtruns pe contrasens ºi s-
a ciocnit violent cu un autotu-
rism Opel Corsa, condus din
sens opus de Ion Cuprinsu, de
67 de ani, din Craiova. În urma
impactului autoturismele s-au
fãcut praf, iar cei doi conducã-
tori auto au decedat.

Mai multe ambulanþe ºi echi-
paje de poliþiºti au ajuns la faþa
locului, însã medicii n-au putut
face nimic. O altã victimã, pasa-

gerã în Opelul Corsa, a fost gã-
sitã într-o stare extrem de gravã,
medicii au demarat imediat pro-
cedurile de resuscitare, însã s-au
vãzut nevoiþi sã renunþe dupã zeci
de minute, fiind declarat ºi dece-
sul femeii. S-a stabilit ulterior cã
este vorba despre Ioana Cuprin-
su, de 77 de ani. Numai soþia

ºoferului de la Opel, Maria Cu-
prinsu, de 57 de ani, a scãpat cu
viaþã, însã cu leziuni grave,
aceasta fiind transportatã la Uni-
tatea de Primiri Urgenþe a Spita-
lului Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. Medicii de aici au decis
sã o opereze de urgenþã pe femeie,
în încercarea de a-i salva viaþa.

„În cauzã a fost întocmit do-
sar penal sub aspectul comiterii
infracþiunii de ucidere din culpã,
iar cercetãrile continuã pentru
stabilirea cu exactitate a circum-
stanþelor producerii accidentu-
lui”, ne-a declarat inspector prin-
cipal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Poliþiºtii de la Aeroportul Craiova l-
au prins, sâmbãtã, când se întorcea în
þarã, pe craioveanul Ilie Parã zis „El-
vis”, de 29 de ani, pe numele cãruia fu-
sese emis mandat de executare a pe-
depsei, fiind condamnat definitiv la 3 ani
de închisoare pentru falsificare de car-
duri. Bãrbatul face parte din gruparea
coordonatã de Cosmin Camen zis
„Lale”, din cei 10 inculpaþi trimiºi în
judecatã în 2011, nouã fiind condamnaþi
la pedepse cu executare. Sentinþa a rã-
mas definitivã sãptãmâna trecutã, la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, iar
poliþiºtii craioveni mai au de prins pa-
tru dintre craiovenii condamnaþi în cauzã.

numerar de la ATM-uri din apropie-
rea Romei (Italia). Craioveanul, con-
damnat la 3 ani închisoare, a fost pre-
luat de la Aeroport de o escortã din
cadrul Serviciului de Investigaþii Cri-
minale – Compartimentul Urmãriri ºi
a fost introdus în arest, de unde va
ajunge în penitenciar pentru ispãºirea
pedepsei, dupã cum ne-a declarat in-
spector principal Alin Apostol, purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj.

Ilie Parã face parte din grupa-
rea de carderi coordonatã de Cos-
min Camen zis „Lale”, cei 10 in-
culpaþi fiind condamnaþi defini-
tiv, sãptãmâna trecutã, pe 30 apri-
lie a.c., de judecãtorii Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, la pedepse
cuprinse între 2 ani cu suspen-
dare ºi 6 ani ºi 6 luni de închi-
soare cu executare. Instanþa Su-
premã le-a redus inculpaþilor pe-
depsele primite la Curtea de Apel
Craiova. Astfel, Camen Cosmin
a primit 4 ani închisoare, Ilie Parã
– 3 ani închisoare, Vanghelie Tra-
ian Gabriel – 3 ani închisoare, Stã-
nescu Nicolae – 3 ani închisoa-
re, Gherganu Radu Ionel – 6 ani
ºi 6 luni închisoare, Manda ªte-
fãniþã George – 3 ani închisoare,
Vladu Emil Gabriel – 2 ani închi-
soare, iar Cosmin ªtefan Iones-
cu ºi Marcel Ionuþ Petrovici au
rãmas cu câte 5 ani de închisoa-
re primiþi la Tribunalul Dolj, în
timp ce Narcis Florin Cîþã este

singurul care a scãpat cu 2 ani
de închisoare cu suspendare.
Cosmin Camen, Vanghelie, Stã-
nescu ºi Gherganu sunt dupã gra-
tii de pe 30 august 2011, la mo-
mentul destructurãrii grupãrii.

Au „dat atacul” la bancoma-
te din apropierea Romei

Reamintim cã, pe 24 octom-
brie 2011, procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova i-au
trimis în judecatã pe Cosmin Ca-
men zis „Lale”, Ilie Parã zis „El-
vis”, Traian Gabriel Vanghelie,
Marcel Ionuþ Petrovici zis „Cân-
tar”, Nicolae Stãnescu zis “Boa-
bã”, Radu Ionel Gherganu, Cos-
min ªtefan Ionescu zis “Beni”,
Narcis Florin Cîþã, ªtefãniþã
George Mandã ºi Emil Gabriel
Vladu pentru constituire a unui
grup infracþional organizat, fal-
sificare de carduri, retrageri frau-
duloase de numerar ºi acces fãrã
drept la un sistem informatic.

Primii opt au fost reþinuþi în urma
unei acþiuni de amploare a ofiþerilor
Brigãzii de Combatere a Criminalitã-
þii Organizate (BCCO) Craiova ºi
procurorilor DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, desfãºuratã pe 30
august 2011, anchetatorii stabilind cã
membrii reþelei au creat un prejudi-
ciu de aproximativ 50.000 de euro
prin copierea datelor cardurilor vali-
de a zeci de cetãþeni italieni, cu pre-
cãdere din localitãþile Frosione ºi
Ceccano, din apropierea Romei, da-
tele obþinute fiind apoi folosite pen-
tru falsificarea de carduri ºi retra-
geri frauduloase de numerar.

Pe 19 decembrie 2011, judecãto-
rii de la Tribunalul Dolj i-au gãsit vi-
novaþi pe toþi inculpaþii ºi l-au con-
damnat pe Cosmin Camen, zis “Lale”
la 6 ani de închisoare, Traian Ga-
briel Vanghelie, Marcel Ionuþ Petro-
vici zis “Cântar” ºi Nicolae Stãnes-
cu zis “Boabã” au primit câte 5 ani
închisoare cu executare, iar Radu
Ionel Gherganu a primit 8 ani ºi 6
luni închisoare întrucât era recidivist.
Cosmin ªtefan Ionescu zis “Beni” a
primit 5 ani închisoare, Ilie Parã zis
“Elvis” a primit 3 ani închisoare,
Narcis Florin Cîþã a primit 2 ani de
închisoare ºi faþã de amândoi jude-
cãtorii de la Tribunalul Dolj au dis-
pus suspendarea sub supraveghere
a executãrii pedepselor, iar ªtefãniþã
George Mandã ºi Emil Gabriel Vla-
du au primit câte 5 ani de închisoa-
re. De la inculpaþi au fost confisca-
te, în baza aceleiaºi hotãrâri, peste
55.000 lei în total, la care se adaugã
1.000 de euro ºi 400 USD. A urmat
apelul, apoi recursul, pe 27 noiem-
brie 2012, Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie dispunând rejudecarea ape-
lurilor la Curtea de Apel Craiova.
Acum sentinþa a rãmas definitivã.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Dosarul grupãrii lui „Lale”, la final:



cuvântul libertãþii / 5luni, 5 mai 2014
actualitate

Vizita prim-ministrului a înce-
put la fabrica de locomotive Sof-
tronic, unde a admirat trenul
electric care a fost produs aici.
Victor Ponta, alãturi de mai mulþi
miniºtri ºi parlamentari de Dolj,
s-a plimbat prin fabricã ºi a ur-
cat în vagoanele trenului, testând
aparatura de semnalizare sonorã
ºi luminoasã din locomotivã. Pre-
mierul României i-a felicitat apoi
pe constructori pentru acest pro-
iect ºi a promis cã un astfel de
tren ar putea sã intre în dotarea
infrastructurii cãilor ferate româ-
ne atunci când se va pune pro-
blema unor achiziþii. „Eu vreau
sã îi felicit pe oamenii care chiar
fac un lucru extraordinar. Nu m-
am îndoit cã, în Oltenia ºi la Cra-
iova, se pot face lucruri extraor-
dinare, dar mã bucur când le vãd.
O sã fiu foarte onorat ºi mândru

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Premierul Victor Ponta s-a aflat, sâm-
bãtã, la Craiova, unde a participat la mi-
tingul pentru lansarea candidaþilor la
alegerile europarlamentare de pe 25
mai. ªeful Guvernului ºi-a început însã
vizita la trei dintre fabricile din Bãnie,
la fiecare dintre acestea promiþând spri-
jin din partea Guvernului. Trenurile
electrice produse de Softronic vor ajun-
ge în dotarea infrastructurii feroviare

a þãrii, iar fabrica de Avioane de la Cra-
iova va primi comenzi pentru reparaþia
de avioane militare. Investitorul turc
„Eti”, care ºi-a aºezat fabrica de biscuiþi
în parcul industrial de la Craiova, a pri-
mit un ajutor de stat de 6,3 milioane de
euro, premierul Victor Ponta reînnoind
sâmbãtã promisiunea cã ar putea sã mai
primeascã încã o sumã de la buget dacã
îºi extinde fabrica.

aici atunci când acest proiect
face primul drum adevãrat ºi iese
din halã. Eu sunt convins cã
atunci când va fi oferta de la Cra-
iova ºi o ofertã de oriunde din
strãinãtate, cea de aici va fi mai
ieftinã ca bani ºi exact la aceleaºi
standarde. Nu pot pronunþa cine
va câºtiga licitaþia, dar pot sã
spun cã sunt convins cã vor fi
cei mai buni. Mi-aº dori nu doar
sã susþinem industria româneas-
cã, ci mai ales sã îi sprijinim prin
faptul cã avem încredere în ceea
ce pot sã facã aici”, a declarat
premierul Victor Ponta.

Premierul a urcat
în avionul

IAR 99 ªoim
Victor Ponta a mers apoi la

Fabrica de Avioane Craiova, unde

le-a promis angajaþilor de aici cã
vor primi comenzi pentru repa-
raþia unor alte avioane astfel în-
cât aceºtia sã îºi poatã lua sala-
riile la timp. Premierul României
a fost întâmpinat de liderul de sin-
dicat Victor Peþa ºi a fost con-
dus în hala în care sunt expuse
cele douã avioane modernizate la
Craiova. În faþa muncitorilor, Vic-
tor Ponta a anunþat cã a fost su-
plimentat bugetul MApN, iar
acest lucru înseamnã ºi mai multe
comenzi spre fabrica de avioane
de aici: „Am luat deja decizia de
a mãri bugetul Ministrului Apã-
rãrii cu 700 milioane de lei pen-
tru modernizarea ºi întreþinerea
echipamentului militar. Am venit
sã le dau vestea ºi celor de la Cra-
iova, în urma discuþiilor cu mi-
nistrul Apãrãrii. Vor avea în con-
tinuare comenzi, ceea ce e im-
portant pentru cã,
pânã în 2012, nu
aveau nici co-
menzi, nici salarii,
nici nimic. Ace-
eaºi veste bunã
este valabilã ºi
pentru alte unitãþi
de producþie din
România, alte ti-
puri de aviaþie ºi
de echipament
militar, în aºa fel
încât vreau sã fim
cât de bine pregã-
tiþi se poate”. Pre-
mierul Victor Pon-
ta a accentuat
faptul cã existã
probleme la grani-
þa de rãsãrit, în
Ucraina, ºi Româ-
nia trebuie sã fie „capabilã, alã-
turi de aliaþii noºtri din NATO, sã
asigure în totalitate siguranþa te-
ritoriului ºi a populaþiei”. Victor
Ponta a urcat, apoi, la manºa
avionului IAR 99 ªoim, ajutat fi-
ind cu instructajul care a venit
din partea unui pilot.

Turcii
de la Eti doresc

sã-ºi extindã fabrica
La fabrica de biscuiþi „Eti”, pe

care compania turceascã o dez-
voltã în Parcul Industrial Craio-
va, premierul Victor Ponta s-a în-
tâlnit cu investitorul strãin.
„Biscuim ºi noi ceva, Olguþa?”,
au fost primele cuvinte pe care

Victor Ponta i le-a adresat prima-
rului Olguþa Vasilescu, cea care
i-a convins pe turci sã-ºi aºeze
afacerile ºi la Craiova. ªeful Gu-
vernului i-a spus investitorului cã
doreºte sã ºtie unde au ajuns ba-
nii care au fost acordaþi de la bu-
getul de stat ca ajutor pentru fir-
ma Eti. Acesta l-a întâmpinat pe
premier cu un tort tradiþional tur-
cesc ºi i-a prezentat macheta vii-
toarei linii de fabricaþie pentru
biscuiþi ºi produse de patiserie
care urmeazã sã se realizeze aici
în decursul acestui an. Preºedin-

tele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, i-a spus apoi premie-
rului Victor Ponta cã turcii ar dori
sã se extindã, dar cã, deocam-
datã, nu mai existã teren în parc.
„Ei ºi-ar dori sã fie gãzduiþi în
aceeaºi locaþie pentru cã aici
existã toate utilitãþile. Avem o
variantã pentru încã o suprafaþã,
dar sunt niºte probleme cu su-
prapunerea unor proprietari”.
Victor Ponta i-a pasat vicepre-
mierului Liviu Dragnea aceastã
problemã, solicitându-i sã se ocu-
pe de rezolvarea acestui aspect.
Fabrica de biscuiþi „Eti” este un
proiect de 35,5 milioane de euro,
dintre care, din surse proprii,
sunt 29,26 milioane de euro ºi un
ajutor de stat de 6,3 milioane de

euro. Vor fi create 350 de locuri
de muncã.

Reconstrucþia
stadionul

„Ion Oblemenco”
va începe în toamnã

Premierul Victor Ponta a anun-
þat, la mitingul de la Sala Poliva-
lentã, cã se va construi un spital
regional cu fonduri europene la
Craiova. „Am luptat împreunã cu
ministrul Fondurilor Europene ca,
din cele 500 milioane euro care

sunt alocate pen-
tru infrastructura
sanitarã pentru
spitale regionale
– erau doar douã
spitale regionale
puse acolo, Clujul
ºi Iaºiul – sã con-
struim ºi spitalul
regional Craiova”,
a spus prim-mi-
nistrul Victor
Ponta.

Vicepremierul
Liviu Dragnea a
promis ºi el, tot
în faþa simpati-
zanþilor, cã va fi
reconstruit sta-
dionul „Ion Oble-
menco” cu fon-
duri de la Gu-

vern. Valoarea alocaþiei pentru
Craiova va fi, potrivit lui Drag-
nea, de 55 milioane de euro, iar
lucrarea va începe chiar din
acest an. „Un proiect pe care îl
meritã Craiova, dar ºi Oltenia,
Stadionul de 30.000 de locuri
în valoare de 55 de milioane de
euro. Va fi cel mai frumos ºi  cel
mai frumos, este un vis al Ol-
teniei, o datorie de suflet a Gu-
vernului pe care ºi-o achitã pen-
tru ca în acest loc sã renascã
legenda Universitatea Craiova.
Azi am fost la stadion ºi am
anunþat în mod oficial cã sta-
dionul începe. Pe 26 iunie vom
deschide concursul de soluþii ºi,
în toamnã, vor începe lucrãri-
le”, a anunþat Liviu Dragnea.
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În acest context, o delegaþie
numeroasã  formatã din reprezen-
tanþi de la Consiliul Judeþean (CJ)
Dolj, Agenþia pentru Protecþie Me-
diului (APM), Inspectoratul pen-
tru Situaþii de Urgenþã (ISU), Gar-
da de Mediu (GM), Di-
recþia de Sãnãtate Publi-
cã (DSP), Direcþia Sani-
tar-Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor
(DSVSA) ºi un grup de
primari din localitãþile
aflate pe malul Dunãrii,
a participat, sãptãmâna
trecutã, la invitaþia oficia-
litãþilor din regiunea Vrat-
sa, la o întâlnire cu echi-
pa de conducere a Cen-
tralei Nuclearo-Electrice
din Bulgaria.

În cadrul discuþiilor,
Ion Prioteasa, preºedin-
tele CJ, a exprimat în-
grijorarea privitoare la
impactul negativ pe care l-ar pu-
tea avea implementarea proiectu-
lui de la Kozlodui asupra mediului
ºi sãnãtãþii locuitorilor din Dolj.
„Luna trecutã, ne întâlneam la
Craiova cu o delegaþie din Bulga-
ria, condusã de domnul guverna-
tor Ventsislav Vasilev. Cu aceastã
ocazie, am stabilit ca un grup din
Dolj, judeþ care se învecineazã, la
Dunãre, cu trei districte bulgã-
reºti, Vidin, Montana ºi Vratsa, sã
viziteze centrala din Kozlodui. Am
rãspuns invitaþiei dumneavoastrã
cu prietenie, noi, reprezentanþii
Consiliului Judeþean Dolj, alãturi
de un grup important de primari
ai unor localitãþi de pe malul flu-
viului, dar ºi de specialiºti din ca-
drul unor instituþii precum Agen-
þia pentru Protecþia Mediului, In-
spectoratul pentru Situaþii de Ur-
genþã, Direcþia de Sãnãtate Publi-
cã ºi Direcþia Sanitar-Veterinarã.
Nu vã ascund, totuºi, faptul cã,

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Centrala atomicã de la Kozlodui se
pregãteºte pentru construirea unui
nou reactor, Unitatea 7. Un proiect
destul de controversat astãzi, când în
toatã Europa se vorbeºte de energia
solarã ºi eolianã. Pentru a înþelege
mai bine care sunt motivele pentru

care bulgarii opteazã pentru aceastã
variantã, dar ºi pentru a ne face pu-
blice îngrijorãrile, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
a avut iniþiativa organizãrii unei vizi-
te de informare la centrala nuclearã
de la Kozlodui.

pe malul bulgãresc al Dunãrii, mi-
aº fi dorit sã vãd centrale eoliene
în numãr mare. Spun acest lucru
în lumina concluziilor la care s-a
ajuns în urma derulãrii unor mã-
surãtori specifice ale curenþilor de

aer, pe partea româneascã a flu-
viului”, a subliniat ºeful adminis-
traþiei doljene.

Noul reactor
va fi realizat
de americani

Bulgaria vrea sã construiascã
începând cu 2018 noua unitate.
Este vorba despre un reactor nu-
clear realizat de Westinghouse
Electric Company – companie
americanã, dar mai doresc toto-
datã sã prelungeascã ºi viaþa ce-
lorlalte douã reactoare care func-
þioneazã în prezent. Este vorba
de Unitãþile 5 ºi 6. În 2002, au
fost scoase din funcþiune blocuri-
le 1-2, iar în 2006 au fost închise
reactoarele 3-4. Unitãþile 5-6 asi-
gurã 26% din necesarul de ener-
gie al Bulgariei. Durata lor de via-

þã urmeazã sã expire în 2017, res-
pectiv 2019. „Eu transmit din
partea populaþiei din judeþul Dolj,
pe care o reprezint ºi care depã-
ºeºte 650.000 de locuitori, o anu-
mitã îngrijorare, pentru cã în
memoria noastrã încã persistã
cele douã evenimente tragice:
Cernobîl ºi Fukushima. Sigur cã
avem mai multe întrebãri în pri-
vinþa centralei nucleare de la Koz-
lodui, care se aflã la doar patru
kilometri de graniþa cu România.
Ne intereseazã, de exemplu, cum
se rezolvã aceastã problemã ter-
micã a apei care ajunge în Dunã-
re în momentul în care lucreazã
toate blocurile ºi, de asemenea,
cum se va depãºi riscul major al
scãderii de debit al fluviului. Nu
vã ascund faptul cã avem o neli-
niºte în privinþa unui numãr în-
semnat de localitãþi doljene care

se aflã pe o razã de 30 de kilo-
metri faþã de aceastã centralã, în
timp ce municipiul Craiova este
la doar 60 de kilometri depãrta-
re”, a mai spus Ion Prioteasa.

Dezbaterile vor
continua la Craiova
ºi Bucureºti

În 1991, a fost adoptatã Con-
venþia Espoo privind evaluarea
impactului asupra mediului în con-
text transfrontalier, ratificatã ºi de
România. Practic, pentru proiec-
tele cu impact transfrontalier
acordul României este obligatoriu,
potrivit Convenþiei Espoo. Auto-
ritãþile bulgare trebuie sã organi-
zeze dezbateri publice în Româ-
nia ºi sã  rãspundã punctual în-
trebãrilor puse de populaþie ºi de
cãtre Ministerul Mediului ºi

Schimbãrilor Climatice (MMSC)
înainte de a putea demara acest
proiect.  Aceste dezbateri vor avea
loc la Craiova, la Dãbuleni ºi la
Bucureºti. «Sigur cã pe noi ne in-
tereseazã aceastã zonã în care
trãim, ne intereseazã sãnãtatea
oamenilor ºi suntem foarte atenþi
la mediul înconjurãtor, la fauna ºi
flora din ariile protejate de la Du-
nãre. În acest perimetru de supra-
veghere, un cerc cu raza de 30
de kilometri, sunt incluse zonele
„Bistreþ”, „Confluenþa Jiu-Dunã-
re” ºi o mare parte din „Coridorul
Jiului”, toate fiind arii protejate
prin directivã a Comisiei Europe-
ne. Un aspect care se cere urmã-
rit este ºi impactul acestui proiect
asupra agriculturii, în condiþiile în
care fluviul Dunãrea reprezintã o
sursã importantã de apã pentru
sistemele de irigaþii. În Europa, în
þãri precum Germania sau Elve-
þia, trendul este de a reduce acti-
vitatea nuclearã, de a opri reac-
toarele, în timp ce lângã noi se
construiesc unele noi. Nu putem
sã nu fim preocupaþi de ceea ce
se întâmplã în aceastã zonã», a
completat ºeful administraþiei dol-
jene.

O experienþã de 40
de ani în domeniu

Bulgarii au încercat sã insiste pe
experienþa lor în domeniul nuclear
de peste 40 de ani, subliniind, cã
„energia atomicã este cea mai ief-
tinã ºi mai verde dintre toate”,
motiv pentru care ei opteazã în
continuare pentru construirea unui
nou reactor. „Mã bucur cã aþi rãs-
puns invitaþiei noastre de a vizita
Centrala Nuclearo-Electricã de la
Kozlodui ºi de a cunoaºte mai bine

viziunea noastrã de viitor pentru
dezvoltarea acesteia, prin construi-
rea celei de-a ºaptea unitãþi. Vom
avea astfel ocazia de a vã prezenta
proiectul acestui nou bloc energe-
tic, dar ºi de a face o vizitã la uni-
tatea numãrul 6, aflatã în funcþiu-
ne în prezent”, a precizat guver-
natorul districtului Vratsa, Ventsis-
lav Vasilev.

Rãspunsur i le
se vor da în scris

Foarte multe aspecte au fost
puse în discuþie de directorul exe-
cutiv al APM, Monica Mateescu,
care le-a solicitat bulgarilor sã ex-
plice în ce constã mai exact aces-
te modernizãri la reactoarele 5 ºi 6
ºi cum se prezintã partea de rezis-
tenþã referitoare la cutremure la
reactorul 7. Pe lângã noua unitate,
susþine Monica Mateescu, trebuie
sã avem în vedere ºi dezafectarea
reactoarelor 3-4, precum ºi exis-
tenþa unui depozit de deºeuri radi-
oactive sau a instalaþiei de tratare
a deºeurilor cu plasmã. Gazdele nu
au dorit sã rãspundã pe loc la în-
trebãrile adresate. Directorul cen-
tralei de la Kozlodui, Ivan Genov,
a exprimat solicitarea pãrþii bulga-
re ca, pe lângã aspectele care au
fost abordate punctual în cadrul
discuþiilor, alte întrebãri privitoare
la proiectul noii unitãþi nucleare sã
fie transmise în scris de reprezen-
tanþii instituþiilor române partici-
pante. „Sunt multe locuri în Bul-
garia (Sofia) sau Craiova unde fon-
dul de radiaþii este mai mare decât
la Kozlodui, pot sã fac pariu. Aici
plafonul de radiere este normal. Eu
propun sã facem mãsurãtori la noi
ºi la voi cu aceleaºi instrumente”,
a afirmat Genov.
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Domnule preºedinte Claudiu
Manda, cu ce gânduri începeþi
campania electoralã pentru ale-
gerile europarlamentare?

Claudiu Manda: Cu gânduri
bune ºi cu speranþe mari. Spun
asta pentru cã avem o echipã foarte
bunã, cu oameni care ºtiu ce au
de fãcut ºi împreunã cred eu cã
vom reuºi, aºa cum am mai spus
de atâtea ori, sã luãm primul loc
pe þarã. Este un obiectiv pe care îl
putem atinge.

Ce se va întâmpla dacã acest
obiectiv nu va fi atins?

Claudiu Manda: Nu vreau sã
vorbesc acum despre ce se va în-
tâmpla dacã nu vom atinge acest
obiectiv. Dar pot sã vã spun cã de
când eu sunt preºedinte existã o
singurã echipã ºi aceea este echi-
pa PSD Dolj. Când am fost votat
preºedinte am spus cã singurele
criterii de promovare la PSD Dolj
vor fi pe bazã de performanþe. ªi
colegii mei au înþeles acest lucru.
Mai mult decât atât, am avut oca-
zia sã le demonstrez cã aºa este.
Jucãm cu cãrþile pe masã, suntem
transparenþi ºi orice decizie o
luãm împreunã. Aºa vom proce-
da ºi dupã alegerile europarlamen-
tare: acolo unde vom avea rezul-
tate slabe vom lua mãsuri, iar aco-
lo unde vom avea unele foarte
bune vom încerca sã recompen-

sãm. Putem spune cã unii vor tre-
ce rezerve, dacã nu fac faþã com-
petiþiei, sau ne despãrþim de ei,
iar ceilalþi vor rãmâne în conti-
nuare titulari în echipa PSD Dolj
ºi vor fi ºi premiaþi.

De ce o aºa mizã mare aceste
alegeri europarlamentare? Doar
pentru cã este un prim examen
pentru dumneavoastrã în calita-
te de preºedinte al PSD Dolj ºi
echipa pe care o conduceþi?

Claudiu Manda: Nu este vor-
ba de un simplu test. Sigur, este ºi
un examen pentru mine ºi colegii
mei. Am mai spus acest lucru. Este
normal sã îmi doresc un scor foarte
bun. Dar, dincolo de acest exa-
men, existã o mizã mult mai mare:
viitorul acestei regiuni. Trebuie sã
vã spun cã, în funcþie de rezulta-
tul obþinut la aceste alegeri, cei de
la centru vor înþelege cum trebuie
sã se raporteze la PSD Dolj. Un
rezultat mare la aceste alegeri ne
va da nouã, celor care suntem în
contact direct cu conducerea par-
tidului – ºi aici mã refer ºi la doam-
na primar Lia Olguþa Vasilescu,
vicepreºedinte PSD, ºi la domnul
Valeriu Zgonea, preºedinte al Ca-
merei Deputaþilor – ocazia sã ce-
rem sã îºi îndrepte privirea cãtre
Craiova ºi judeþul Dolj. Am fãcut
acest lucru ºi pânã acum, dar vom
putea sã spunem cu o voce mult
mai sigurã cã un bazin electoral

cum este cel din Dolj are dreptul
sã cearã începerea lucrãrilor la
autostrada Craiova – Piteºti mai
devreme decât în alte pãrþi ale þã-
rii, cã stadionul din Craiova trebu-
ie sã fie primul construit, cã dru-
mul expres Calafat – Craiova este
necesar pentru atragerea de inves-
titori în zonã. Sunt multe chestiuni
care se pot schimba dacã vom
obþine un  rezultat bun la aceste
alegeri. Plus cã este ºi un examen
înaintea alegerilor prezidenþiale,
când va trebui de asemenea sã
avem un rezultat foarte bun. Una
peste alta, este clar cã avem pen-
tru ce sã luptãm.

Mai concret, de ce ar trebui sã
voteze doljenii Alianþa PSD-
UNPR-PC?

Claudiu Manda: În primul
rând, pentru cã am demonstrat de
când suntem la guvernare cã se
poate ºi altfel. Adicã am arãtat cã
nu trebuie sã tai salariile ºi sã inde-
xezi pensiile pentru a ieºi din cri-
zã. Ba chiar am reuºit sã reparãm
greºelile Guvernului Boc, sã mã-
rim pensiile, sã ajutãm profesorii
debutanþi ºi medicii stagiari. Am
crescut salariul minim garantat.
Putem vorbi, de asemenea, de sti-
mularea creºterii economice, de
creºterea locurilor de muncã sau
consolidarea stabilitãþii macroeco-
nomicã. Un raportul Doing Busi-
ness 2013 realizat de Banca Mon-

dialã aratã reducerea numãrului de
taxe de la 113 plãþi pe an în 2012
la 41 în 2013. Deci ºi asta cu in-
troducerea mai multor taxe este o
minciunã a opoziþiei, pentru cã în
realitate Guvernul Ponta a redus bi-
rocraþia fiscalã. Putem da multe
astfel de motive, inclusiv creºte-
rea locurilor de muncã. Dar, din-
colo de toate acestea, trebuie sã
vã spun cã spre deosebire de cei-
lalþi europarlamentari, cei de la PSD
iubesc România. Niciun reprezen-
tant al PSD nu a mers în Parla-
mentul European pentru a vorbi de
rãu România, ci din contrã, au în-
cercat sã repare de fiecare datã ce
stricau prietenii lui Traian Bãses-
cu. Prietenii lui Traian Bãsescu, fie
ei de la PDL, PMP ºi mai ºtiu eu
ce alte astfel de formaþiuni politi-
ce, nu iubesc România. De aceea
sloganurile noastre sunt „Mândri
cã suntem Români” ºi „Pentru o
Românie puternicã în Europa”.
Avem destule motive pentru care
sã votãm Alianþa PSD-UNPR-PC
ºi sunt convins cã românii ºtiu toa-
te aceste lucruri.

Faceþi un pronostic? Care cre-
deþi cã va fi procentul pe care îl
va obþine PSD la aceste alegeri?

Claudiu Manda: Nu vreau sã
fac un pronostic, dar pot sã spun
cã PSD este cel mai puternic par-
tid din România, ºi asta pentru cã
românii au încredere în continua-

re în noi. Am demonstrat cã sun-
tem serioºi ºi cã ne respectãm pro-
misiunile fãcute în campania elec-
toralã chiar dacã PNL a ieºit de la
guvernare. Continuãm programul
de guvernare al USL. Toate son-
dajele aratã cã PSD are cifra 4 în
faþã. Suntem singurul partid care
poate vorbi despre un asemenea
procent. Un procent de 35% este
bun pentru PSD, dar unul peste
40% ne dã un avantaj extraordinar
pentru alegerile prezidenþiale. Este
clar cã noi tragem tare ºi ne dorim
un scor cât mai mare. Sã dea Dum-
nezeu sã fie peste 40%!

Un mesaj pentru alegãtori,
membrii de partid ºi simpatizan-
þii PSD?

Claudiu Manda: Alegãtorilor
PSD le spun sã aibã în continuare
încredere în noi, pentru cã, aºa
cum nu i-am dezamãgit pânã
acum, nu o vom face nici de acum
înainte. Ne vom respecta promisi-
unile fãcute în campania electora-
lã. Alegãtorilor ºi simpatizanþilor
PSD le transmit cã împreunã pu-
tem avea la Dolj un rezultat isto-
ric, care ne va da ocazia sã facem
pentru judeþul nostru foarte multe
lucruri bune. Suntem o echipã pu-
ternicã ºi împreunã putem sã fa-
cem ceea ce ne-am propus. Sã fim
„mândri cã suntem români” ºi
sã luptãm „pentru o Românie
puternicã în Europa”!
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Nu încape îndoialã, partidul social-demo-

crat – a se reþine, fiindcã altminteri vom rãmâ-
ne captivi unor alegaþii pe cât de neadevãrate
pe atât de perdante în dialectica vieþii sociale ºi
politice nu doar de la noi, ci îndeosebi din Eu-
ropa al cãrei proiect este acum supus unui test
important – reprezintã formaþiunea politicã cea
mai articulatã ºi mai angrenatã din România
anului 2014. Era, deci, de aºteptat ca la Craio-
va ºi, în general, în Dolj, unde social-demo-
craþii au dominat în ultimii douãzeci de ani scena
politicã, ca mitingul de lansare a candidaþilor
euro sã capete o dimensiune spectaculoasã.
Am urmãrit, pe strãzile Bãniei, înainte de mi-
ting, forfota specificã unor evenimente  pe care
nici o altã formaþiune politicã n-a avut ºansa
sã ºi-o înregimenteze. Semn al unei organizaþii
bine articulate, fie cã place ori nu analiºtilor
ocazionali. ªi, probabil, cã chiar ºi unora din-
tre noi cãrora amintirea unor revãrsãri de mul-

þime din anii pe care i-am dori uitaþi, din pãca-
te, chiar ºi cu bunele ºi relele lor.

În fond, la o astfel de manifestare de pro-
porþii, în varianta, ca sã spunem aºa oficialã,
dintr-o salã polivalentã arhiplinã, întrebarea in-
sidioasã ar fi aceea menitã a identifica agenda
europeanã, în mare mãsurã ignoratã, nu doar
la noi, ci mai peste tot în Europa. ªi, în aceastã
privinþã, n-ar trebui ignorate punctele de vede-
re ale unor politicieni, europeni fireºte, precum
ambasadorul Portugaliei la Bucureºti care, într-
un interviu amplu ºi inteligent, dincolo de lim-
bajul diplomatic specific, se arãta preocupat
tocmai de acest aspect, al ignorãrii unei agen-
de total novatoare a viitorului Parlament de la
Strasburg ºi, prin el, al Uniunii continentale.
Iar dintre toate problemele presante cea care
dominã – ori ar trebui sã domine agenda vii-
toare a Europei ºi, poate, a Lumii în întregul ei
– este cea a Muncii: ca atribut uman general ºi

ca mijloc de trai, termeni de parcã ne-ar fi ru-
ºine de la o vreme sã-i mai folosim. Într-o epocã
în care specificul muncii s-a transformat radi-
cal – sã nu uitãm un lucru asupra cãruia insis-
tã nu puþini ºi nu mai puþini faimoºi gânditori
de astãzi ºi anume cã munca, în era nouã, a
cãpãtat o substanþã de naturã cognitivã care
schimbã fundamental datele discursului tradi-
þional – problematica ei nu numai cã nu ºi-a
pierdut din impedanþã, dar necesitã noi ºi ino-
vative abordãri.

Cât despre mitingul craiovean, ceva anu-
me s-a detaºat: o voinþã de unitate ºi de ambi-
þie de a face cu adevãrat ceva, în Cetate ºi în
afara ei, pe care ar trebui s-o salutãm ºi s-o
susþinem la rândul nostru cu toatã puterea ºi,
mai ales, cu înþelegerea de care este acum
atâta nevoie. M-a impresionat disponibilitatea
premierului Ponta pentru zona cãreia îi ºi da-
toreazã, la urma urmei, foarte mult. Ca ºi abi-

litatea primarului Craiovei – care nu se dez-
minte în a antama ºi a repune pe agenda sa
proiecte ambiþioase ºi perene – îndeosebi în
contextul inteligent ºi salutar în care, la Ceta-
te, a ºtiut sã lege, într-o organicitate fasci-
nantã, destinul Urbei în perspectiva unei Ca-
pitale Culturale Europene în care puþin am
crezut în debutul acestui ambiþios program.

În fapt, agenda Europei viitoare e strict le-
gatã de fiecare parte ce-o compune, de la un
cãtun lusitan la o localitate ruralã doljeanã. Un
lucru e însã cât de poate de limpede: viitoarea
Europã nu va fi, spre a supravieþui, una a unor
politruci, tehnocraþi rãpuºi de un sistem biro-
cratic asfixiant. Va fi – ºi va supravieþui – prin
programe concrete, aplicabile dincolo de amen-
damente politicianiste în care munca ºi siste-
mul ei de valori îºi va recãpãta locul cuvenit.
Care nu e al vreunei ideologii, ci al destinului
uman în cea mai purã esenþã a sa.

Liderul PSD, premierul Victor
Ponta, a avut numai cuvinte de lau-
dã cu privire la organizaþia de la Dolj,
pe care a calificat-o ca fiind una din-
tre cele mai „tari” din þarã. „Nu ºtiu
ce fãcurãþi, dar iar sunteþi cei mai
tari din România. Vreau sã vã spun
cã apreciez cã sunteþi o organizaþie
atât de puternicã, cã aþi rãmas alã-
turi de PSD dupã 2004. În 2004,
Bãsescu a câºtigat minþind, în 2009
a câºtigat furând. Anul ãsta se ter-
minã cu Bãsescu, iar Oltenia, Dol-
jul vor fi în prima linie ºi vom câº-
tiga”, a spus Victor Ponta, în aplau-
zele mulþimii de susþinãtori, toþi îm-
brãcaþi în tricouri albe care aveau
imprimat pe spate sloganul de cam-
panie „Votez PSD – UNPR – PC”.

Liderul PSD a prezentat, prin
antitezã, candidaþii alianþei elec-

Candidaþii alianþei PSD – UNPR – PC, lansaþi la Craiova
Alianþa electoralã PSD – UNPR – PC ºi-a lan-

sat, sâmbãtã dupã-amiazã, la Sala Polivalentã
din Craiova, candidaþii pentru alegerile europar-
lamentare din 25 mai. În mijlocul unei sãli arhi-
pline, au descins liderul PSD, premierul Victor
Ponta, ºi al PC, Daniel Constantin, împreunã cu
vicepremierul Liviu Dragnea, miniºtrii Dan ªova
(Transporturi), Constantin Niþã (Economie) ºi

torale PSD – UNPR – PC ºi cei
ai PMP, la europarlamentarele din
25 mai. „Douã lucruri vreau sã
vã rog: sã vã gândiþi cã, pe 25
mai, trebuie sã trimitem în Parla-
mentul European oameni care
sunt mândri cã sunt români, nu
oameni care fac rãu þãrii. Can-
didaþii noºtri sunt buni români,
oameni care ne vor face cinste.
Mi-e ruºine de un preºedinte care
se maimuþãreºte cu Udrea, vreau
sã fiu mândru de dumneavoas-
trã. Avem în politicã femei pe
care le iubim, care ne fac sã fim
mândri, femei precum Ecaterina
Andronescu ºi Olguþa (n.r. – Ol-
guþa Vasilescu). Vreau sã vã rog
sã fiþi alãturi de noi, cei care fac
lucruri bune pentru România”, a
declarat Victor Ponta.

Lia Olguþa Vasilescu: „Oltenia trebuie
sã dea preºedintele României!”
Vicepreºedintele naþional al PSD,

Lia Olguþa Vasilescu, primarul Cra-
iovei, a reamintit pe scurt principa-
lele realizãri ale mandatului sãu ºi a
promis obþinerea celui mai mare
scor pe þarã la alegerile europarla-
mentare. „Acum doi ani am promis
reabilitarea centrului ºi este în lu-
cru, am promis cã nu va rãmâne o
casã fãrã canalizare ºi avem kilo-
metri de canalizare ºi apã, am pro-
mis un oraº mai verde, spitale rea-
bilitate. Suntem la concurenþã cu
Braºovul pentru a deveni primul
oraº verde. Am promis locuinþe ºi,
luna aceasta, va demara ºi aceastã
investiþie. Am promis stadionul ºi,
în luna iunie, începem lucrãrile, fi-
ind cea mai importantã investiþie a
Craiovei ºi a Guvernului Ponta.
Vreau sã vã mai fac o promisiune:
Craiova va fi municipiul cu cel mai
mare scor pentru PSD. Vreau sã ne
promiteþi cã de aici, din capitala
Olteniei, vã veþi anunþa candidatura
pentru preºedinþie. Oltenia trebuie
sã dea preºedintele României ºi
acesta va fi Victor Ponta”, a spus
Lia Olguþa Vasilescu.

Ion Prioteasa: „Pe 25 mai sã fim la vot!”
Ion Prioteasa, preºedintele Con-

siliului Judeþean Dolj, a þinut sã re-
marce aspectul economic al prezen-

þei premierului la Craiova, vorbind
despre vizitele pe care acesta le-a
fãcut la fabricile de locomotive, avioa-
ne ºi de biscuiþi. „Este o onoare de-
osebitã sã fiu azi împreunã cu una
din cele mai puternice organizaþii
PSD. Ani de zile organizaþia de la Dolj
a fost pe podium, aºa cum va fi ºi
pe 25 mai. Domnule preºedinte, aþi
efectuat azi o vizitã cu profund ca-
racter economic ºi aþi vãzut isteþi-
mea olteneascã. Le-aþi dat o mânã
de ajutor atât celor de la Softronic,
cât ºi celor de la Avioane ca sã poatã
sã lucreze mai departe. Acest judeþ
este unul din locurile unde s-au ab-
sorbit cel mai bine fondurile europe-
ne ºi unde s-au investit milioane de
euro. Pe 25 mai sã fim la vot ºi sã
pãstrãm tradiþia organizaþiei doljene”,
a afirmat preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa.

Mircea Geoanã: „De scorul nostru va
depinde cine va conduce România”

Senatorul de Dãbuleni, Mircea
Geoanã, a avut un discurs mai de-

grabã de campanie prezidenþialã de-
cât unul pentru europarlamentare,
explicând cã de scorul obþinut pe
25 mai depinde ºi de la ce partid va
fi viitorul preºedinte al României.
„Pe 25 mai vom avea steagul Ro-
mâniei, steagul Europei în inima
Olteniei, aici unde a început Vladi-
mirescu, unde s-a înfiripat idealul
României independente. Nu trebuie
sã ne facem cã nu traversãm un
moment de crizã, avem la graniþele
noastre un conflict aproape deschis,
o Rusie pe care o credeam îmblân-
zitã, dar care revine agresivã. Vreau
sã vã rog, ca prieten ºi coleg, sã nu
consideraþi alegerile ca pe unele
obiºnuite, la care trimitem un nu-
mãr cât mai mare de parlamentari.
Sunt alegeri europrezidenþiale, de
scorul nostru va depinde cum ºi cine
va conduce România pentru urmã-
torii zece ani de zile. Noi, PSD, vom
da preºedintele României, vom câº-
tiga alegerile”, a declarat senatorul
Mircea Geoanã.

Nicolae Bãnicioiu (Sãnãtate).  Alãturi de aceºtia
s-au aflat Valeriu Zgonea (preºedintele Camerei
Deputaþilor), Lia Olguþa Vasilescu (primarul Cra-
iovei), Ion Prioteasa (preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj) ºi Claudiu Manda, liderul PSD Dolj.
Dintre candidaþii alianþei la europarlamentare
s-au aflat pe scenã Ecaterina Andronescu, Victor
Boºtinaru ºi Daciana Sârbu, soþia premierului.

Chiar dacã a fost la un pas sã se amâne din
cauza vremii nefavorabile, cea de-a doua ediþie
a sãrbãtorii “Floare de salcâm”, de la Ciuperce-
nii Noi, a fost un spectacol agreabil la care au
participat câteva sute de persoane. Localnici din
comuna doljeanã, dar ºi din localitãþile înveci-
nate au luat parte la sãrbãtoarea pe care autori-

Sãrbãtoare la  Ciuperceni i  Noi
tãþile locale vor sã o transforme într-una de tra-
diþie. Atmosfera a fost întreþinutã de artiºti de
muzicã popularã îndrãgiþi, dar ºi de formaþii de
dansuri din Bãileºti, Ciupercenii Noi sau Magla-
vit. Aceºtia  au încântat audienþa cu melodii ºi
jocuri specifice zonei. „Vremea nefavorabilã ne-
a pus în mare dificultate fiind vorba de un spec-

tacol în aer liber. Pânã la urmã ploaia s-a oprit ºi
spectacolul s-a putut þine. Avem mai mulþi ar-
tiºti prezenþi ºi peste 300 de oameni au venit sã
se bucure de aceastã sãrbãtoare. Sperãm sã þinã
ºi vremea cu noi”, a declarat, ieri, Gheorghe
Mungiu, primarul comunei Ciupercenii Noi.

RADU ILICEANU

LAURA MOÞÎRLICHE
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de MAGDA BRATU

Craiova prinde culoare
prin lucrări-gigant de artă urbană

Asociaţia „Craiova
Capitală Culturală
Europeană 2021” a
demarat, săptămâna
trecută, proiectul
„Redescoperim
Craiova prin arta
stradală”, cel de-al
doilea din cadrul
programului de
dezvoltare a micro-
centrelor culturale.

În perioada 30 aprilie – 5 mai, un artist din Londra şi
unul din Cluj-Napoca, Kero şi Krom, alături de cetăţenii
din microcentrele 2 şi 3, respectiv cartierele Craioviţa
Nouă şi Brazda lui Novac, au ales două faţade de bloc
pe care realizează două lucrări-gigant de artă urbană.
„Celelalte etape se vor desfăşura până la sfârşitul acestei
veri, urmând să fie acoperite toate cele 11 microcentre.
Proiectul face parte din amplul plan de intervenţie
culturală la nivelul întregului oraş desfăşurat de Asocia-
ţia Craiova Capitală Culturală Europeană 2021, alături de
Primăria municipiului Craiova. Până acum, în cele 11
microcentre s-a desfăşurat proiectul de teatru comuni-
tar „Povestea ta e povestea cartierului tău”», a
precizat Vlad Drăgulescu, preşedintele Asociaţiei
„Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”. Locuitorii
Băniei sunt invitaţi să se alăture artiştilor.

Ludoteca „Aman”: armonii
cromatice… primăvăratece

În perioada
5-8 mai,
colectivul
Secţiei pentru
Copii şi
Tineret a
Bibliotecii
Judeţene
„Alexandru şi
Aristia Aman”
propune
participanţilor

la proiectul „Cărticica pentru prichindei şi copii mai
măricei” tema „Peisaj de primăvară”.

„Copiii sunt invitaţi să dea frâu liber talentului,  să-
şi demonstreze măiestria în armonii c romatic e pe
tema dată”,  spun reprezentanţii instituţiei.  Au răspuns
invitaţiei preşcolari şi şcolari din clasele I – a IV-a de
la Colegiile Naţionale „Carol I” ş i „Fraţii Buzeş ti”,
Şcolile Gimnaziale „Sf. Dumitru”, „Al. Macedonski”
şi „Mihai Viteazul” din Craiova,  Şcoala Gimnazială
Goieşti, Şcoala Gimnazială Castrnova-grădiniţă,
Grădiniţele „Dumbrava Minunată”,  „Floare de Colţ”,
„Ethos”, „Căsuţa Fermecată”, „Elena Farago”, „Sf.
Ana”, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” – grădiniţă,
din Craiova.

La Galeria „Vollard” se deschide
„Salonul de primăvară”

Casa de Cultură
„Traian Demetrescu”
organizează astăzi,
ora 18.00, la Galeria
„Vollard”, vernisajul
expoziţiei colective
„Salonul de primă-
vară”. Îşi prezintă
lucrările membrii
Cenaclului „Seniori
Art” Craiova: Eugen
Dumitru, Bebică
Ghiţă, Lia Maria
Gaşpar, Miriana Oana
Mantegazza, Mariana
Montegazza, Benone
Mogoşeanu, Gabriela
Rădulescu şi Nela
Sălcianu. Autori a
numeroase expoziţii

personale şi de grup, atât în Craiova, cât şi în ţară, cei
opt artişti prezintă lucrări realizate în diferite tehnici de
lucru, de la pictură în ulei pe pânză până la grafică.

Teatrul „Colibri” participă la Festivalul
Internaţional de Arta Animaţiei „EuroMarionete”

Actuala ediţie a festivalului arădean
este onorată de Teatrul „Colibri” cu
spectacolul „Fata babei şi fata moş-
neagului” şi cu o premieră: expoziţia
de scenografie „Cartea, Păpuşa, Po-
vestea” – prima ieşire din scenă a păpu-
şilor din spectacolele instituţiei craiove-
ne în afara teatrului lor pentru a-şi juca
rolul de opere de artă, fiecare cu poves-
tea ei în care a fost odată un creator ce
i-a dat formă, un actor care i-a dat via-

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” din Craiova
participă, zilele acestea, la cea de-a XV-a ediţie a Festiva-
lului Internaţional de Arta Animaţiei „EuroMarionete”,
organizat de Teatrul „Ioan Slavici” din Arad. Evenimentul
reuneşte trupe din România, Serbia, Ungaria şi Spania.

ţă, un spectator cu care
a copilărit.

Expoziţia se deschi-
de astăzi, la Librăria
„Scienta” din Arad, iar
exponatele amintesc ti-
tluri juc ate pe scena
Fabricii de pov eşti
electroCOLIBRI pre-

cum „Albă ca Zăpada”, „Poveste japo-
neză”, „Motanul Încălţat” ş.a. «Expozi-
ţia reface drumul poveştii de la carte la
spectacol. Imaginea acestui drum este
păpuşa, aşa cum a fost văzută şi pusă
în spectacol de scenograf, regizor, ac-
tor. Ea, păpuşa, poartă peste ani umbra
mâinilor care au construit-o, au jucat-
o, dar şi privirile miilor de copii atraşi în
poveste. Fiecare personaj, fiecare bu-
căţică de decor sau de costum este o

pagină din cartea cu poveşti a tuturor
copilăriilor. Din perioade diferite, cu sti-
luri diverse, exponatele (re)compun un
crâmpei din istoria de 65 de stagiuni a
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Co-
libri” din Craiova, aducând cu sine ine-
fabilul cărţilor de poveşti întrupat în pă-
puşă», spune Adriana Teodorescu, ma-
nagerul Teatrului „Colibri”.

Spectacolul „Fata babei şi fata
moşneagului”, o dramatizare de Va-
lentin Dobrescu după Ion Creangă,
în regia lui Todor Valov, sc enografia
de Stefka Kyuvlieva, pe muzica lui
Alin Macovei Moraru, va fi prezen-
tat joi, 8 mai. Reprezentaţia îi aduce
în scenă pe actorii Oana Stancu, Alis
Ianoş,  Rodic a Prisăcaru, Ionica Do-
brescu, Mugur Prisăc aru,  Adriana
Ioncu şi Daniel Mirea.

„Mail art” pentru tinerii craioveni

«„Mail art” este o mişcare ar-
tistică populară, care s-a cen-
trat pe obiectivul de a trimite
lucrări artistice prin intermediul
poştei. Iniţial, curentul s-a dez-
voltat din mişcarea Fluxus, în
anii 1950-1960. Foarte repede
s-a transformat într-o mişcare
globală, care continuă şi azi. Ar-
tistul american Ray Johnson
este considerat primul artist de
e-mail, iar corespondenţa Scho-
ol din New York, care a dezvol-
tat acest curent, este conside-
rată prima reţea conştientă de
artişti e-mail. Ion Ţuculescu, pictor craiovean, ce a folosit în
pictura sa multe simboluri şi motive preluate de pe scoarţele
olteneşti, este aniversat în luna mai şi de aceea propunem ca
titlul concursului să fie „Ion luculescu – sursă de inspiraţie
pentru tineri”», au precizat reprezentanţii bibliotecii doljene.

Concursul este deschis tinerilor cu
vârste cuprinse între 11 şi 18 ani, pasi-
onaţi de arta plastică, şi se desfăşoară
pe două categorii de vârstă: 11-14 ani
şi 15-18 ani. Fiecare tânăr poate parti-
cipa cu maximum trei lucrări, care vor
avea format A5 – plicuri sau cărţi poş-
tale –, realizate folosind ca tehnică de-
senul, grafica, pictura, colajul.

Lucrările trebuie expediate până pe
19 mai, pe adresa Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman”, strada „Mi-
hail Kogălniceanu” nr. 9, Craiova, cu
menţiunea «Pentru concursul de Mail
art „Ion luculescu», sau aduse la sediul

instituţiei până cel târziu pe 20 mai, ora 12.00. Jurizarea va
avea loc pe data de 23 mai, iar premierea – în cadrul Zilelor
Craiovei, pe 26 mai, ora 13.00, la Galeria de Artă „Aman”.
Lucrările vor fi reunite într-o expoziţie, deschisă în Sala „Marin
Sorescu” a bibliotecii.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” lansează un concurs de „Mail art” adresat tinerilor
craioveni cu vârste cuprinse între 11 şi 18 ani, pasionaţi de arta plastică. „Mail art” sau „Postal art” –
mişcare artistică apărută la începutul anilor ’60 – include cărţi poştale sau plicuri cu grafică, desene sau
colaje din hârtie colorată, imagini, versuri, prin care artiştii redau diverse teme de actualitate.

Concursul judeţean „Lucian Bla-
ga, de la universul poetic la univer-
sul filozofic” este coordonat de prof.
Delcea Tanţa, profesor de Limba ro-
mână, şi se desfăşoară cu binecuvân-
tarea ÎPS Irineu, arhiepiscopul Craio-
vei şi mitropolitul Olteniei, în partene-
riat cu Mitropolia Olteniei, Biblioteca
Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”,
Şcoala Gimnazială Podari, Şcoala Gim-
nazială „Lascăr Catargiu” din Craiova,
grupuri şcolare, parohii etc.

„Marele scriitor şi filozof Luc ian
Blaga, care s-a impus ca un filozof,
poet, dramaturg, jurnalist, traducător,
profesor universitar, diplomat român,

Concurs pe tema operei lui Lucian Blaga,
la Seminarul Teologic din Craiova

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul
Grigorie Teologul” din Craiova va găz-
dui, pe data de 10 mai, prima ediţie a
Concursului judeţean „Lucian Blaga, de
la universul poetic la universul filozofic”.
Competiţia se adresează elevilor de gim-
naziu şi liceu, având trei secţiuni: com-

puneri sau poezii pe tema spaţiului ro-
mânesc pentru elevi de clasele a V-a şi a
XII-a, eseuri, literatură  sau filozofie
pentru clasele a IX-a şi a XII-a, recita-
luri de poezie pentru clasele a IX-a şi a
XII-a. Lucrările pot fi trimise pe adresa
Seminarului, strada „Coşuna” nr 17.

este o personalitate impunătoare şi po-
livalentă a culturii interbelice. Concur-
sul pe teme literare şi filozofice vine ca
un răspuns la preocuparea actuală pen-
tru dezvoltarea competenţelor de în-
văţare ale elevilor”, a precizat părintele
profesor Cristin Sperlea, din Cadrul
Seminarului Teologic.

Concursul urmăreşte promovarea şi
valorizarea elevilor cu potenţial creativ
ridicat prin valorizarea operei şi perso-
nalităţii impunătoare a lui Lucian Bla-
ga. Prin derularea lui, organizatorii îşi
propun abordarea interdisciplinară a
unor teme literare, filozofice şi religioa-
se. „Dimensiunea naţională şi europeană
a operei, personalitatea complexă şi
multitudinea preocupărilor sale consti-
tuie argumente solide în alegerea per-

sonalităţii lui Lucian Blaga ca subiect
de abordare. Acest gen de activitate
oferă un cadru propice pentru un dia-
log cultural concret între profesori şi
elevi. Ca scop al proiectului afirmăm
şi promovăm creaţia lui Lucian Blaga
ca expresie integrală a spir itualităţii
culturii româneşti, iar obiectivele acestui
concurs constau în creşterea intere-
sului faţă de poezia şi filozofia blagia-
nă, stimularea talentului elevilor prin
creaţii artistice, descoperirea şi promo-
varea tinerelor talente, asigurarea unui
demers interactiv al receptării creaţiei
blagiene şi promovarea valorilor auten-
tice din cultura românească, precum
şi dezvoltarea orizontului cultural al ti-
nerilor”, a subliniat părintele profesor
Cristin Sperlea.
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COMENTAR IU

Dupã represaliile Kievului
asupra Slavianskului ºi a for-
þelor proruse, Kremlinul ºi-a
manifestat indignarea pe sce-
na internaþionalã, reclamând o
reuniune de urgenþã a consi-
liului de Securitate. „Utilizând
aviaþia pentru a trage asupra
localitãþilor civile, regimul de
la Kiev a lansat o operaþiune
de represalii, nãruind ultimele
speranþe privind viabilitatea
acordului de la Geneva”, a de-
clarat Dmitri Peºkov, purtãto-
rul de cuvânt al preºedintelui
Vladimir Putin. De la semna-
rea, la 17 aprilie, a acordului
între Ucraina-Rusia-SUA-UE
pentru dezamorsarea crizei din
Ucraina, Moscova n-a scãpat
o ocazie în a vedea violarea
textului în orice acþiune a gu-
vernului ucrainean, în estul teri-
toriului. Premierul rus, Dmitri
Medvedev, într-un mesaj pe Fa-
cebook, a somat autoritãþile
ucrainene „sã punã capãt ucide-
rii propriilor cetãþeni”. „Recursul
la forþã în sud-estul ucrainei este
un semnal de incitare criminalã
din partea autoritãþilor de facto
de la Kiev”, a scris ºeful guver-
nului rus. „Autoritãþile (...) tre-
buie sã revinã la raþiune (...), alt-
fel þara ar putea cunoaºte un trist
destin”, a mai spus el, estimând
cã „responsabilitatea rãzboiului
contra propriului popor revine

Moscova denunþã acordul de la GenevaMoscova denunþã acordul de la GenevaMoscova denunþã acordul de la GenevaMoscova denunþã acordul de la GenevaMoscova denunþã acordul de la Geneva
ºi acuzã Ucraina de „incitãri” criminaleºi acuzã Ucraina de „incitãri” criminaleºi acuzã Ucraina de „incitãri” criminaleºi acuzã Ucraina de „incitãri” criminaleºi acuzã Ucraina de „incitãri” criminale

celor care iau decizii la Kiev”.
Kremlinul a cerut, de urgenþã, o
reuniune a Consiliului de Securi-
tate al ONU, dupã cele 12 reu-
niuni precedente care au avut loc
de la debutul crizei ucrainene.
Moscova, care îºi rezervã în con-
tinuare dreptul de a interveni în
Ucraina, pentru protejarea drep-
turilor populaþiei rusofone, a ce-
rut ajutor urgent OSCE pentru
stoparea operaþiunilor ucrainene,
acelaºi OSCE ai cãrui 7 membri
au fost reþinuþi, timp de o sãptã-
mânã, de cãtre rebelii proruºi la
Slaviansk. În contextul tensiuni-

lor exacerbate, Rusia a reamintit
Kievului cã trebuie sã achite 3,5
miliarde dolari pentru livrãrile de
gaze deja efectuate de Gazprom.
„Pânã la 31 mai trebuie efectuatã
plata livrãrilor. Dacã factura pen-
tru iunie nu este plãtitã înainte de
31 mai, Gazprom îºi va rezerva
dreptul de a opri livrãrile de gaz
pentru Ucraina sau de a menþine
livrãrile la un nivel care va fi re-
glat înainte de 31 mai”, a menþi-
onat ministrul rus al Energiei,
Aleksandre Novak. Preºedintele
ucrainean interimar, Oleksandr
Turcinov, a cerut Rusiei „sã
opreascã isteria, ameninþãrile ºi
intimidarea” la adresa þãrii sale.
La Washington, preºedintele
Obama a cerut Moscovei sã facã
tot posibilul ca separatiºtii ruºi sã
depunã armele. Cancelarul ger-
man, Angela Merkel, în vizitã în
SUA, a adãugat cã Europa este
pregãtitã de „faza trei” a sancþi-
unilor contra Rusiei. Dar nume-
roase anteprize germane desfã-
ºoarã afaceri în Rusia,  BASF,
Siemens, Wolkswagen (Rusia
este primul sãu client), Adidas,
Deutsche Bank. Teoretic, sanc-
þiunile severe au ºi opozanþi, fi-

indcã viaþa europeanã stag-
neazã. La rândul lor Exxon
Mobil, Boening, Renault sunt
foarte implicate în mediul
economic rusesc. La fel Ja-
ponia, Egiptul, Israelul. În
timp ce în Ucraina este în vi-
goare doliul naþional de douã
zile - sâmbãtã ºi duminicã -,
în memoria victimelor con-
fruntãrilor sângeroase de la
Odesa, soldate cu 46 de
morþi ºi peste 125 de rãniþi,
se cautã cu frenezie vinova-
þii pentru cele întâmplate, fie-
care tabãrã dând vina pe cea-
laltã. Procurorul regiunii
Odesa, Igor Borºuleak, a de-
clarat sâmbãtã, în direct la
postul de televiziune ucrai-
nean TSN, cã biroul sãu a
declanºat o anchetã penalã

împotriva poliþiei din oraºul-
port, care, potrivit acestuia, a
permis violenþele în masã de vi-
neri, informeazã agenþia de pre-
sã RIA Novosti. „Sunt convins
cã, printr-o acþiune fermã ºi la
timp din partea poliþiei ºi a ser-
viciilor de urgenþã, puteau fi
evitate pierderile de vieþi ome-
neºti. Biroul procurorului a des-
chis încã de ieri (vineri) o an-
chetã penalã pentru activitatea
necorespunzãtoare din partea
forþelor de ordine, ceea ce a
condus la consecinþe deosebit
de grave”, a afirmat procurorul
citat. Pe de altã parte, poliþia se
apãrã ºi susþine cã, în timpul
confruntãrilor din centrul Ode-
sei ºi a incendiului de la Casa
Sindicatelor, a primit ordin sã-
ºi retragã unitãþile din teatrul
violenþelor, pentru cã la aces-
tea ar fi participat luptãtori îm-
brãcaþi în civil ºi combatanþi din
trupele speciale „ªtorm” ºi
„Vostok”, subordonate Ministe-
rului ucrainean de Interne. Cel
puþin aºa a declarat, sub rezer-
va anonimatului, pentru RIA
Novosti, un ofiþer de rang înalt
din cadrul poliþiei din Odesa.

Preºedintele Elveþiei, Didier Bur-
khalter, s-a declarat favorabil, ieri,
organizãrii, în urmãtorii doi ani, a
unui referendum pe tema relaþiilor
þãrii cu Uniunea Europeanã, con-
form unor interviuri acordate pu-
blicaþiilor „Neue Zürcher Zeitung
am Sonntag” ºi „Sonntags Zei-
tung”. „Personal, în principiu cred
cã în urmãtorii doi ani trebuie sã
ne pronunþãm asupra relaþiilor bi-
laterale cu Uniunea Europeanã”, a
declarat Didier Burkhalter. Pe 9
februarie, alegãtorii elveþieni s-au
pronunþat în proporþie de 50,3%
în favoarea unui proiect de limita-
re a imigraþiei, o situaþie care a
afectat relaþiile Elveþiei cu Uniunea

Elveþia ar putea organiza
un referendum pe tema relaþiilor cu UE

Europeanã. Pe fondul presiunilor,
Didier Burkhalter a argumentat cã
nu încearcã sã ignore votul pe
tema imigraþiei. „Nu. Caut cea mai
bunã soluþie pentru Elveþia, nici mai
mult, nici mai puþin”, a explicat
preºedintele, care este ºi ministru
de Externe, în aceastã calitate asu-
mând anul acesta preºedinþia Or-
ganizaþiei pentru Securitate ºi Co-
operare în Europa (OSCE). Elve-
þia a anunþat, miercuri, anularea
restricþiilor pe piaþa muncii impu-
se etapizat, în 2012 ºi 2013, cetã-
þenilor din 25 de state membre ale
UE, dar dispoziþiile rãmân valabile
pentru cetãþenii din România, Bul-
garia ºi Croaþia.

Bilanþul scufundãrii feribotului
în Coreea de Sud: 242 de morþi

Bilanþul accidentului de feribot
produs în Coreea de Sud a ajuns la
242 de morþi, iar 60 de persoane
rãmân dispãrute, anunþã autoritã-
þile sud-coreene, citate de CNN.
Scafandrii continuã cãutãrile în
cabinele feribotului scufundat, în
ultimele 24 de ore fiind scoase încã
14 cadavre, informeazã agenþia
semioficialã Yonhap. Feribotul s-
a scufundat pe 16 aprilie, în timp
ce se deplasa din Portul Incheon
spre Insula Jeju, în sud-vestul Co-
reei de Sud, din motive deocamda-
tã necunoscute.

Afganistan: 300 de morþi în alune-
cãrile de teren

Guvernatorul provinciei Badak-
hshan (nord-estul Afganistanului),
zonã în care au avut loc alunecãri
de teren soldate cu victime, a con-
firmat, sâmbãtã, moartea a 300 de
persoane, adãugând cã operaþiu-
nile de cãutare a eventualilor su-
pravieþuitori au fost suspendate.
„Avem o listã de 300 de morþi con-
firmaþi”, a declarat presei guver-
natorul Shah Waliullah Adeeb, ci-
tat de AFP. „Nu putem continua
operaþiunile de cãutare ºi de sal-
vare (a eventualilor supravieþuitori
— n.r.) deoarece locuinþele sunt
acoperite de metri de pãmânt”, a
adãugat Adeeb. Catastrofa s-a pe-
trecut vineri searã, în districtul Argo
din provincia Badakhshan, regiu-
ne muntoasã sãracã aflatã la gra-
niþa cu Tadjikistanul, China ºi Pa-
kistanul ºi relativ ocolitã de vio-
lenþele insurgenþilor talibani.

Transport necunoscut la bordul
aeronavei Malaysia Airlines dis-
pãrute

Aeronava Boeing 777, a com-
paniei Malaysia Airlines, care a dis-
pãrut fãrã urmã la 8 martie, în tim-
pul unei curse de la Kuala Lumpur
la Beijing, avea la bord nu doar
239 de ocupanþi, ci ºi un transport
de peste ºapte tone de marfã, o
parte din aceasta nefigurând în nici
un document însoþitor, relateazã
jurnaliºtii de la „The Daily Mail”.
ªeful Malaysia Airlines, Ahmad
Jauhari Yahya, a declarat, într-o
conferinþã de presã la 24 martie,
la Kuala Lumpur, cã, în afarã de
5,466 tone de mangustan, avionul
mai transporta baterii cu litiu (200
kg), parte a unei încãrcãturi sepa-
rate ce cântãrea 2,453 de tone.
Oficialul menþionat nu a dorit sã
precizeze însã jurnaliºtilor de la
„Daily Mail” ce anume reprezenta
restul de 2,253 de tone din aceastã
încãrcãturã, invocând faptul cã
avocaþii i-au interzis sã divulge
orice informaþie pânã la finaliza-
rea anchetei. Singurul aspect fãcut
public de reprezentantul Malaysia
Airlines este acela cã restul încãr-
cãturii era compus din „accesorii
pentru echipamente radio ºi încãr-
cãtoare de baterii”. Premierul ma-
layezian, Najib Razak, a declarat
la 24 martie cã aeronava a cãzut
în sudul Oceanului Indian, aceas-
ta rezultând din analiza datelor de
satelit. Se presupune cã nu existã
supravieþuitori.
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Anunþul tãu!
Mandatarul financiar al Par-
tidului Democrat Liberal Dolj
pentru alegerile locale parþi-
ale din comuna Coºoveni
din data de 25 mai 2014 este
doamna Popescu Tamara, le-
gitimatã cu CI, seria DX, nu-
mãrul 346130, eliberat de
SPCLEP Craiova la data de
19.07.2004

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maximã
seriozitate, în scopul
donãrii unei locuinþe.
Telefon: 0723/ 466.154.
Coafez ºi tund la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului, asigur garanþie. Te-
lefon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii cana-
pele, fotolii, colþare.
Calitate ºi seriozitate.
Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Lãpuº
etaj 3/4 deosebitã. Preþ
83.000 lei. Telefon:
0761/142.328.
Vând garsonierã semide-
comandatã Valea Roºie.
Telefon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA, etaj.
III. Telefon: 0761/387.316.
Vând 2 decomandate 4/
4 Billa. Telefon: 0749/
437.958; 0740/218.188.

Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate.
Telefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã na-
þionalizatã, zonã cen-
tralã, gaze, curte, cum-
pãrat de la proprietar.
Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
3 - 4 CAMERE
PROPRIETAR aparta-
ment 3 camere, Dezro-
birii, 65mp, modernizat,
centralã termicã, AC,
60.000 Euro negociabil.
Telefon: 0786/135.810.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr.24

anunta ca in data de 01.04.2014 a semnat contractul de
finantare numarul 84 cu “Ministerul Agriculturii si Dezvol-
tarii Rurale prin Directia Generala Pescuit – Autoritatea de
Management pentru POP” in cadrul programului “ Proteja-
rea mediului in zonele de pescuit pentru mentinerea atrac-
tivitatii  acesteia precum si pentru  protejarea si imbuna-
tatirea patrimoniului  natural si arhitectonic,  - Program
Operational pentru Pescuit 2007 - 2013 ” in valoare de
1.309.103,98 - Proiectul “ Activitati de protectia mediului
in zona TUTUROAIE  in vederea favorizarii dezvoltarii
habitatelor “ are durata de 16 luni si va ajuta la dezvoltarea
habitatului pentru reproductia speciilor autohtone si totoda-
ta cresterea atractivitatii zonei respective.

 Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 decomandate
1 Mai, 2 bãi, 2 balcoa-
ne, 86 m.p. îmbunãtã-
þiri. Preþ 49.000 euro.
Telefon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
VÂND casã P+1 cu te-
ren 7.000 mp, loc. Ciu-
tura. Telefon: 0752/
524.243.
Vând D+P 6 camere,
pivniþã, utilitãþi, 2 bãi +
3 camere cãrãmidã, te-
ren 1300 mp str. Buco-
vãþ - 95000 Euro. Tele-
fon: 0769/360.741.
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.

Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad co-
mercial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefini-
satã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã, 800 mp
teren, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.

Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren zonã cen-
tralã, 260 metri pãtraþi.
Preþ atractiv. Telefon:
0769/709451.
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Ba-
riera Vâlcii 20 Euro /
mp. Telefon: 0748/
887.219.
Vând teren urgent str. Pã-
uniþei – Lãpuº 2200 mp.
Telefon: 0751/675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã
bunã. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, des-
chidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan, cu
cadastru, strada Unirii,
nr. 29F (în spatele liceu-
lui). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZ-
DA, Calea Bucureºti,
km 9, ideal showroom
parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere 18
m, sau 2000 m - 36 m.
Telefon: 0762/109.595.

Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon:
0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.

Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
VÂND Fiat Stilo. Tele-
fon: 0741/166.718.
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Închiriez halã
250 mp, bulevardul
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0766/282.412.

S.C. ERPIA SA, cu
sediul în Craiova, str. Si-
retului nr. 35 angajeazã
mecanici utilaj terasier
(încãrcãtor frontal, fre-
zã 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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km reali,
1500 Euro sau varian-
ta Rabla. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând familii de albine.
Telefon. 0741/ 034.955.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifoni-
er stejar. Telefon:
0752/142.493.

Vând þiglã Jimbolia din
demolãri ºi cãpriori ste-
jar. Telefon. 0722/
943.220; 0771/ 215.774.
Perucã pãr sintetic,
scurt, ondulat, culoare
roºu spre castaniu, 60
RON, negociabil. Tele-
fon: 0351/181.202;
0767/ 049.976.
Instalaþie hidrofor iriga-
þii trifazatã completã,
motor Honda pentru
pompã ºi echipament
vânãtoare din piele.
Telefon: 0760/521.340.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Tele-
fon: 0251/414.112;
0727/463.456.
Vând albine, familii pu-
ternice. Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã.
Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând vin roºu 5 lei li-
tru. Telefon: 0753/
876.047.

Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane impri-
mat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãri-
mile manuale. Tele-
fon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron, apa-
rate de radio Selena,
Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni
soiurile Regina, Gore-
la ºi Sengana din pe-
pinierã sau ghiveci.
Preþ 7 lei fãrã ghiveci,
9 lei cu ghiveci. Tele-
fon: 0733/832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon: 0351/437.906.

Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250 x 20 x 25 mm,
polizor (flex) 125 mm
850 W nou, cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 4 jenþi cu anve-
lope de iarnã (Miche-
lin) pentru Renault
Megane 2. Telefon:
0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon:
0745/751.558.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine în-
treþinut. Preþ 600 lei
negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.

Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapan-
te, cãrucior copii mo-
dern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire co-
pii nou, combinã stereo
- nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.

Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9 ha
pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu
capac smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde geam
spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Coralex,
stare foarte bunã,
450 lei. Telefon:
0755/010.296.
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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)
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Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.

Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.

Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (ne-
folosiþi). Telefon: 0784/
791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament
2 camere, etaj 2, ul-
tracentral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0745/
698.425.
ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, semi-
decomandat, Valea
Roºie. Telefon: 0740/
522.562.
Primesc în gazdã bã-
iat condiþii bloc (cen-
tralã). Telefon: 0746/
274.204.

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã, 250
lei/lunã.  Telefon:
0766/328.569.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez birou + de-
pozit stradal Dezrobi-
rii. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat
Craioviþa Nouã (Bigul
Vechi). Telefon: 0767/
993.510.
Închiriez sau vând
locaþie pentru culti-
varea cãpºuni lor
din solarii suspen-
date. Telefon: 0762/
278.639.
Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –
Vitan. Exclus agen-
þie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.

Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
MATRIMONIALE
Doresc cunoºtinþã cu
o fatã, vârsta 24 ani,
pentru prietenie 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
serviciu caut doamnã
serioasã pentru prie-
tenie eventual cãsãto-
rie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/
895.691.

DIVERSE
Caut meseriaºi pentru
a fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Cumpãr ºi plantez
pomi în curþi sau grã-
dini. Împãrþim fructe-
le. Telefon: 0766/
304.708.

Caut o echipã de oa-
meni pentru a amena-
ja o grãdinã. Telefon:
0727/884.205.

PIERDERI
Pierdut cãþel rasa Bi-
chon, în zona Stadio-
nul Tineretului, strada
Buziaº, în vârstã de 6
luni. Rãspunde la nu-
mele Frichi. Gãsitorului
bunã recompensã. Te-
lefon: 0743/091.520;
0743/838.383.
COMEMORÃRI

La ºase luni de la tre-
cerea în nefiinþã a
mamei, bunicii ºi
strãbunicii noastre
ELENA MILOªOVICI
ne rugãm pentru
odihna ei veºnicã.
Familia.
Azi 5 mai se împli-
nesc 25 de ani de la
trecerea în eternita-
te a memei respectiv
soacrei ELENA BA-
ZÃVERDE din Verbi-
cioara. Un gând cu-
rat de recunoºtinþã
Costel, Elena, Doina,
Gabi, Gelu.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dortmund – Hoffenheim 3-2

(Grosskreutz 29, Mihtarian 31,

Piszczek 34 / Firmino 5, Sule 66),
M’gladbach – Mainz 3-1 (Stranzl

22, Kruse 54, Kramer 77 / Chou-

po-Moting 65), Stuttgart – Wol-
fsburg 1-2 (Gentner 62 / De Bruy-

ne 13, Olici 90+1; La gazde, Ale-

xandru Maxim a jucat în ultima ju-

mãtate de orã), Werder – Hertha 2-

0 (Hunt 49, 90+1), Nurnberg –
Hannover 0-2 (Huszti 5, Schmiede-

bach 51), Freiburg – Schalke 0-2

(Ayhan 13, Huntelaar 65), Ham-
burg – Bayern 1-4 (Calhanoglu 72

/ Gotze 32, 69, Muller 55, Pizarro

75), Braunschweig – Augsburg 0-

1 (Bobadilla 90+4), Frankfurt – Le-
verkusen 0-2 (Castro 27, Can 36).
1. Bayern 87 10. Hertha 41
2. Dortmund 68 11. Hannover 39
3. Schalke 61 12. Werder 39
4. Leverkusen 58 13. Frankfurt 36
5. Wolfsburg 57 14. Freiburg 36
6. M’gladbach55 15. Stuttgart 32
7. Mainz 50 16. Hamburg 27
8. Augsburg 49 17. Nurnberg 26
9. Hoffenheim 41 18. Braunschw. 25

Locurile 1-4 – grupe sau pre-

liminarii Champions League, lo-

curile 5-7 – Europa League, lo-

cul 16 – baraj de menþinere în

Bundesliga (cu locul 3 din liga

secundã), locurile 17-18 – retro-

gradeazã direct.

DIGI SPORT 1

20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua
– Corona Braºov.

DIGI SPORT 2

12:00 – TENIS (M) – Turneu la
Madrid, în Spania: ziua 1.

DIGI SPORT 3

17:00, 18:30 – HANDBAL (F) –
Liga Naþionalã, play-off: HC Zalãu –
HCM Baia Mare, HC Dunãrea Brãila
– HCM Roman / 20:00, 22:00 – FOT-
BAL – Camp. Italiei: Lazio – Verona,
Juventus – Atalanta.

DOLCE SPORT 2

18:00 – TENIS (F) – Turneu la
Madrid: ziua 1 / 20:00, 22:00 – FOT-
BAL – Camp. Italiei: Lazio – Verona,
Juventus – Atalanta.

EUROSPORT

10:30 – TENIS DE MASÃ (M) –
Campionatele Mondiale pe echipe, la
Tokyo, în Japonia: finala / 16:00,
21:00 – SNOOKER – Campionatul
Mondial, la Sheffiel, în Regatul Unit:
finala.

EUROSPORT 2

13:30 – TENIS DE MASÃ (M) –
CM pe echipe, la Tokyo: finala /
15:30, 18:30 – CURSE DE BICICLE-
TE – Campionatul britanic.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISI I  ÎN DIRECT

LIGA A III-A – SERIA 3 –
PLAY-OUT – ETAPA A 3-A

Viitorul Domneºti – CS Podari 0-0,
Municipal Apã Craiova – Concordia
Chiajna II 2-1, CS Tunari – Dinamo II
1-2.

1. Dinamo II 26 4. Mun. Apã 18

2. Podari 19 5. Domneºti 15

3. Tunari 18 6. Chiajna II 14

* - retrogradeazã ultimele trei
clasate.

SERIE A –

ETAPA A 36-A

West Ham – Tottenham 2-0
(Kane 27 aut., Downing 44; La
oaspeþi, Vlad Chiricheº a evoluat
începând cu minutul 29), Aston V.
– Hull 3-1 (Westwood 1, Weimann
41, 45+3 / Bowery 28 aut.), Man.
United – Sunderland 0-1 (Larsson
30), Newcastle – Cardiff 3-0
(Ameobi 18, Remy 87, Taylor
90+1), Stoke – Fulham 4-1 (Odem-
wingie 39, Arnautovici 54, Assaidi
73, Walters 82 / Richardson 80),
Swansea – Southampton 0-1 (Lam-
bert 90+3), Everton – Man. City
2-3 (Barkley 11, Lukaku 65 / Agu-
ero 22, Dzeko 43, 48; Costel Pan-
tilimon a fost rezervã la oaspeþi).

Ieri, dupã închiderea ediþiei:
Arsenal – West Brom, Chelsea –
Norwich.
Astãzi: Crystal P. – Liverpool (22:00).

1. Man City* 80 11. Crystal P.* 43
2. Liverpool* 80 12. West Ham 40
3. Chelsea* 78 13. Swansea 39
4. Arsenal* 73 14. Aston V.* 38
5. Everton 69 15. Hull* 37
6. Tottenham 66 16. West B.** 36
7. Man. Utd* 60 17. Sunderl.* 35
8. Southampton 55 18. Norwich* 32
9. Newcastle 49 19. Fulham 31
10. Stoke 47 20. Cardiff 30
* - un joc mai puþin, ** - douã
jocuri mai puþin.

Locurile 1-4 – grupe sau preli-
minarii Champions League, locuri-
le 5-6 plus câºtigãtoarea Cupei
Angliei (se joacã între Arsenal ºu
Hull) – Europa League ( dacã se
impune Arsenal, în competþie mer-
ge ºi locul 7), locurile 18-20 retro-
gradeazã.

PREMIER LEAGUE –

ETAPA A 37-A

Bastia – Lille 1-1 (Khazri 85 /

Kalou 32).

Ieri, dupã închiderea ediþiei: St’E-

tienne – Montpellier, Lorient – Ajac-

cio, Reims – Evian TG, Sochaux –

Nice, Toulouse – Nantes, Valencien-

nes – Bordeaux, Marseille – Lyon.

Partidele Monaco – Guingamp ºi

Paris SG – Rennes au fost reprogra-

mate pentru miercuri, deoarece Guin-

gamp ºi Rennes s-au întâlnit în finala

Cupei Franþei, scor 2-0 în favoarea

primeia.

1. Paris SG 83 11. Nantes 44

2. Monaco 75 12. Lorient 43

3. Lille* 68 13. Montpellier42

4. St. Etienne 60 14. Nice 42

5. Lyon 58 15. Rennes 40

6. Marseille 53 16. Guingamp 38

7. Bordeaux 48 17. Evian TG 38

8. Reims 45 18. Sochaux 34

9. Toulouse 45 19. Valencien. 29

11. Bastia* 45 20. Ajaccio 20

* - un joc în plus.

Locurile 1-3 – grupe sau preli-

minarii Champions League, locuri-

le 4-5 plus câºtigãtoarea Cupei

Franþei, Guingamp – Europa Lea-

gue, locurile 18-20 retrogradeazã.

LIGUE 1 –

ETAPA A 36-A

BUNDESLIGA –

ETAPA A 33-A

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Ge-
noa – Bologna, Udinese – Livorno,
Catania – Roma, Parma – Sampdoria,
Chievo – Torino, Milan – Inter.

Astãzi: Lazio – Verona (20:00), Ju-
ventus – Atalanta (22:00).

Partidele Fiorentina – Sassuolo ºi
Napoli – Cagliari se vor disputa mier-
curi, deoarece Fiorentina ºi Napoli
au susþinut finala Cupei Italiei, scor
3-1 pentru napoletani.
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

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 36-A
Rayo – Bilbao 0-3 (San Jose 20, De Marcos 30, Ander Herrera 74; La

gazde, Rãzvan Raþ a fost suspendat), Barcelona – Getafe 2-2 (Messi 23, San-
chez 67 / Lafita 37, 90+2; Vizitatorii n-au putut conta pe Ciprian Marica –
suspendat), Malaga – Elche 0-1 (Rodrigues 11; Cristian Sãpunaru a lipsit din
lotul învingãtorilor), Osasuna – Celta 0-2 (Nolito 20, 34), Valladolid – Espa-
nyol 1-0 (Rukavina 20; La oaspeþi, Gabriel Torje nu a fost convocat).

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Almeria – Betis, Levante – Atl. Madrid,
Sevilla – Villarreal, Real M. – Valencia.

Astãzi: Sociedad – Granada (23:00).
1. Atl. Madrid* 88 11. Levante* 42
2. Barcelona 85 12. Espanyol 41
3. Real M.** 82 13. Malaga 41
4. Bilbao 68 14. Elche 39
5. Sevilla* 59 15. Granada* 37
6. Sociedad* 57 16. Getafe 36
7. Villarreal* 52 17. Osasuna 35
8. Celta 46 18. Valladolid* 35
9. Valencia* 45 19. Almeria* 33
10. Rayo 43 20. Betis* 22

* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii Champions League, locurile 5-7 –

Europa League, locurile 18-20 retrogradeazã.

Angrenatã în lupta pentru evi-
tarea retrogradãrii, Getafe a obþinut
un punct de aur, sâmbãtã seara, în

A frânt ºi ultimele speranþe la titlu ale Barcei

Contra, remizã uriaºã pe „Camp Nou”Contra, remizã uriaºã pe „Camp Nou”Contra, remizã uriaºã pe „Camp Nou”Contra, remizã uriaºã pe „Camp Nou”Contra, remizã uriaºã pe „Camp Nou”

Napoli ºi-a adjudecat, sâmbãtã
seara, a doua Cupã a Italiei în ultimii
trei ani, dupã 3-1 cu Fiorentina, la
capãtul unei partide disputate pe
“Olimpico” din Roma.

Meciul din capitala Italiei a înce-
put cu 45 de minute întârziere, gene-
ratã de incidente grave survenite îna-
intea partidei, fanii celor douã com-
batante luându-se la bãtaie în imedia-
ta apropiere a arenei. Patru suporteri
au ieºit rãniþi din aceste incidente,
unul în stare criticã (fan al lui Napoli)-
. Suporterii veniþi de sub Vezuviu chiar
le-au cerut jucãtorilor sã nu mai intre
pe teren, iar cãpitanul slovac Marek
Hamsik a dialogat minute bune cu

Napoli a câºtigat Cupa Italiei

fief-ul Barcelonei, scor 2-2. Eroul
trupei pregãtite de Cosmin Contra
a fost Lafita, mijocaºul ofenisiv reu-

ºind o dublã în minutele 37 ºi 90+2.
Pentru catalani, care urmare a aces-
tui rezultat mai au doar ºanse pur
teoretice la titlu, au marcat Messi
(23) ºi Alexis Sanchez (67).

Contra nu a putut beneficia la
confruntrea de pe „Camp Nou” de
serviciile lui Ciprian Marica, „trico-
lorul” fiind suspendat. “Jucãtorii
dau semne cã au înþeles ce vreau
de la ei, luptã pentru fiecare minge
ºi dacã avem atitudinea asta, sunt
sigur cã vom câºtiga ºi cele douã
meciuri rãmase ºi ne vom salva”, a
spus dupã meci tehnicianul român.

Prima dintre cele douã partide pe
care Getafe le mai are de jucat în
Primera Division e cu Sevilla, pe
“Coliseum Alfonso Perez”. Contra
trage speranþe cã andaluzii îºi vor
odihni titularii pentru finala cu
Benfica, din UEFA Europa League.
“Cu puþinã ºansã, poate reuºim sã

ne salvãm chiar de etapa viitoare.
Nu va fi uºor, Sevilla e finalista UEL.
Suntem avantajaþi cã meciul e du-
minicã, iar ei miercuri joacã finala”,
a mai afirmat Contra. Din etapa vii-

suporterii din peluzã. Odata începutã
finala, echipa lui Rafa Benitez a luat
cu asalt poarta toscanilor. Neto ºi
Borja Valero i-au blocat însã pe Insig-
ne ºi Higuain, în faze consecutive.

Acelaºi Insigne (11) a deschis
scorul cu un ºut marcã înregistratã,
dintr-o pasã a lui Hamsik. Singurul
italian din echipa lui Benitez a dublat
avantajul napoletanilor, câteva minu-
te mai târziu (17), servit ideal de Hi-
guain. “Squadra viola” a reacþionat
prin peruvianul Vargas (28), care a
redus din diferenþã dintr-o pasã
splendidã a lui Ilicici.

Toscanii chiar au sperat, câteva
secunde, cã scorul pauzei va fi egal,

însã o reuºitã a lui Aquilani nu a fost
validatã de Daniele Orsato. Intrat
dupã pauzã, Matias Fernandez l-a în-
tins pe Reina, înainte ca Inler sã fie
eliminat. În inferioritate numericã, Na-
poli a trãit periculos la o ºansã a lui
Ilicici, scãpat singur cu Reina, însã a
rezolvat meciul în al doilea minut al pre-
lungirilor. Mertens a marcat golul trei,
iar Rafa Benitez ºi-a trecut în palmares
primul trofeu cu Napoli, respectiv cea
de-a 5-a cupã din istoria echipei.

Guingamp, victorioasã
în Hexagon

Tot sâmbãtã seara a avut loc ºi
finala Cupei Franþei, competiþie al

cãrui trofeu a
ajuns în vitrina
lui Guingamp,
dupã 2-0 cu
Rennes. În faþa
a doar 30.000 de
spectatori pre-
zenþi pe “Stade
de France”, du-
elul breton a
fost tranºat de
reuºitele lui
Martins-Pereira (37) ºi Yatabare
(46).

Este a doua Cupã a Franþei cuce-
ritã de Guingamp, dupã triumful din
2009, când, fapt interesant, adversa-

rã i-a fost tot Rennes.
Prin acest succes, Guingamp, în

pericol de a retrograda din Ligue 1, ºi-
a asigurat un loc în viitoarea ediþie a
UEFA Europa League.

toare, el se va putea baza din nou
pe Marica.

În ultima rundã, Getafe are meci
pe terenul echipei lui Rãzvan Raþ,
“liniºtita” Rayo Vallecano.
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 29 20 8 1 63-16 68
Petrolul 30 16 13 1 47-18 61
Astra 30 18 6 6 57-26 60
Dinamo 30 15 7 8 45-28 52
FC Vaslui 30 15 6 9 36-19 51
CFR Cluj 30 10 12 8 36-30 42
Pandurii 30 12 6 12 48-36 42
Botoşani 29 11 5 13 31-46 38
Gaz Metan 30 10 7 13 29-32 37
Ceahlăul 30 9 9 12 24-29 36
„U” Cluj 29 10 6 13 27-41 36
Chiajna 30 9 8 13 32-41 35
ACS Poli 30 9 7 14 23-35 34
FC Braşov 30 8 9 13 30-38 33
Săgeata 30 8 8 14 25-47 32
Oţelul 29 9 4 16 31-45 31
Viitorul 29 7 9 13 23-45 30
Corona 29 2 8 19 20-55 14

6

5

4

LIGA I
Etapa a XXX-a

Săgeata – Ceahlăul 0-2
Au marcat: Marc 4, Golubovici 80.
Gaz Metan – Astra 0-0
CFR Cluj – Concordia 1-1
Au marcat: Maftei 18 / Serediuc 59 – pen.
FC Vaslui – Pandurii 1-0
A marcat: Antal 60.
ACS Poli – Petrolul 0-3
Au marcat: Albin 20, 38, Geraldo 45.
FC Braşov – Dinamo 2-0
Au marcat: An. Cristea 10, Mateiu 33.
Meciurile FC Botoşani – Oţelul şi Viitorul – U” Cluj s-au jucat

aseară.
Steaua – Corona – astăzi, ora 20.30

Înaintea derby-ului de la Târgu
Mureş, Gabi Balint se declara bu-
curos că întâlneşte o echipă care
iese la joc, astfel încât băieţii săi
pot avea mai multe spaţii pentru a
se desfăşura. La final, antrenorul
Craiovei probabil că era mulţumit
că nu au ieşit la joc şi ceilalţi ad-
versari, fiindcă alb-albaştri nu ar
mai fi probabil pe un loc promo-
vabil. Gazdele au fost periculoase
din start, cu N’Doye îndoindu-l
serios pe Brac, şut care a prefaţat
deschiderea scorului. Amauri a fost
la capătul centrării lui Voiculeţ şi
portarul sârb nu a avut nici o şansă.
Pusă de la început în faţa conti-
nuării complexului ASA, Craiova
s-a dezmeticit şi a încercat să pună
presiunea necesară egalării. Tonul
l-a dat Pleşan, care a fost blocat la
finalul unei faze pe stânga. La ur-
mătorul atac, Ferfelea a găsit cu-
loarul ideal pentru a-l lăsa pe căpi-
tanul echipei singur cu Stăncioiu,
iar traiectoria abordată a fost chiar
printre picioarele portarului gazde-
lor. Egalul echitabil consemnat la
pauză a fost dat uitării de o parte
secundă în care ardelenii au fost
irezistibili, iar oamenii lui Balint fără
idei ofensive, dar mai ales com-
plet defazaţi în apărare. Cu Voicu-
leţ prompt la serviciu, cu Bumba
ţâşnind pe orice spaţiu liber, cu

CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

ASA Târgu Mureş –
CS Universitatea Craiova 4-1

Au marcat: Amauri 13, Verdeş 49, N’Doye 68, Hanca 85 / Pleşan 44
Stadion: Trans-Sil, spectatori: 5.000
ASA: Stăncioiu 6 – Hanca 8, Vârtic 7, Bejan 7, Sepsi 7 - Ndoye (cpt.)

8 – Hora 7, Voiculeţ 7, Bumba 8, Amauri 7 (77 Buhăescu) 6 – Verdeş 7
(81 Huiban) 6.  Antrenor: Adrian Falub

Universitatea: Brac 5 – Ljubinkovic 5, Pătraşcu 4, Izvoranu 4, Vătăje-
lu 5 – Vandelanoitte 5 – Varga 5 (63 Sin) 5, Pleşan 7 (56 Valskis) 4,
Ferfelea 6, Ganea 5 (72 Şerban) 5 – Curelea 5. Antrenor: Gabi Balint.

Au arbitrat: Adrian Cojocaru (Galaţi) – Vladimir Urzică (Pt. Neamţ), Ma-
rius Nicoară (Băile Herculane), Rezervă: Marius Chioran (Cluj Napoca).

Observatori: Ion Cristea (Bucureşti), Octavian Goga (Braşov)

Izvora? Nu!Izvora? Nu!Izvora? Nu!Izvora? Nu!Izvora? Nu!Izvora? Nu!Izvora? Nu!Izvora? Nu!Izvora? Nu!

După ce a marcat în precedentele două partide, fundaşul
Craiovei a fost principalul artizan al eşecului de la Târgu

Mureş, conturat în repriza secundă

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 13 7 3 3 18-10 24
2. CS Universitatea 13 7 2 4 19-15 23
3. Gloria Bistriţa 13 5 5 3 14-12 20
4. CSM Rm. Vâlcea13 4 4 5 13-14 16
5. Metalul Reşiţa 13 5 1 7 11-15 16
6. FC Olt Slatina 13 2 3 8 7-16 8

Play-off, Liga a II-a, seria a II-a,
ASA Tg. Mureş – CS Universitatea 4-1
Gloria Bistriţa - FC Olt 2-1
Metalul Reşiţa – CSM Rm. Vâlcea 0-2

Etapa viitoare (miercuri, 7 mai): CS Universitatea – Metalul
Reşiţa, FC Olt – CSM Rm. Vâlcea, Gloria Bistriţa – ASA Tg.
Mureş.

N’Doye ca un sfredel la mijloc şi
cu tehnic ul Hora mereu găsind
soluţii „unu la unu”, ASA i-a nimi-
cit pe craioveni, deposedându-i  de
postura de lideri. Varga a fost pre-
vizibil, Curelea, singur în „menghi-
na” stoperilor adverşi,  Ganea –
apatic, iar Ferfelea – fără energie
pentru 90 de minute. Părăsită şi de
căpitanul Pleşan, echipa lui Balint
a fost debusolată, mai ales după
ce stoperii au făcut erori impardo-
nabile. O centrare din stânga a fost
tratată doar cu privirea de Izvora-
nu, în condiţiile în care şi Pătraş-
cu a fost precedat de Verdeş, care
nu a iertat. Cel care era „alintat”
cu refrenul „Aleargă Bobi!” acum
un deceniu pe „Ion Oblemenco”
putea realiza dubla, dar a trimis
peste poartă penalty-ul furnizat de
mâna lui Pătraşcu. Asta se întâm-
pla însă la 3-1, fiindcă Izvoranu a
avut doar soluţia henţului în faţa
ofensivei furibunde a mureşenilor,
iar N’Doye a fost mult mai precis
decât Verdeş de la punctul cu var.
Şi pentru ca umilinţa să fie totală
şi ASA să marcheze cu toate linii-
le, fundaşul Hanca a demonstrat
valenţe de fin tehnician la finaliza-
rea din minutul 85. Craiova este
singura echipă din play-off care nu
reuşeşte să câştige contra noului
lider, smulgându-i doar un egal, în

turul sezonului regulat. La fel ca
Stângă, Balint îşi stopează seria de
7 succ ese în Ardeal, tot în faţa
unei contracandidate la promova-
re, iar Liga I nu mai este la fel de
aproape după succesul Bistriţei,
dar mai ales prin prisma evoluţiei
modeste a alb-albaştrilor.

Balint: „Echipa a căzut după
greşeala de la golul de 2-1”

La conferinţa de presă de la fi-
nalul partidei c u ASA Târgu
Mureş,  Gabi Balint a dec larat:
„Multe nu prea sunt de spus după
un astfel de joc. Ştiam de la bun
început că va fi un meci greu. Nu
am început prea bine, dar am reu-
şit să echilibrăm situaţia pe tabelă
în finalul reprizei. Păcat că am luat
golul al doilea prea repede, în star-
tul părţii secunde, pe o greşeală
defensivă. Echipa a început să
cadă din acel moment. Sperăm să
ne luăm revanşa în faţa celor de la
Târgu Mureş  în retur,  pe „Ion
Oblemenco“. Trebuie să recunaş-
tem că adversarul a fost mai bun
astăzi. Sincer, mă aşteptam la mai
mult de la băieţi“. Tehnicianul Uni-
versităţii a explicat schimbarea pre-
matură a căpitanului, încă din mi-
nutul 56: „Pleşan a acuzat o dure-
re la spate, după un contact în pri-
ma repriză. Mai mult, a primit şi
un cartonaş galben. Iniţial doream
să fac o schimbare defensivă, să-
l introduc pe Adi Ionescu în locul
lui. Dar am luat golul, aşa că l-am
introdus pe Valskis“.  Balint este
convins că punctele pierdute vor
fi recuperate în următoarele jocuri:
„Luc rurile au mers foarte prost
astăzi. Am primit o lecţie, trebuie
să învăţăm din ea, dar totodată să
o lăsăm în urmă. Le-am spus bă-
ieţilor că nu este un meci decisiv,
mai sunt şapte jocuri. Ne aşteaptă
şi miercuri un meci greu, în faţa
celor de la Metalul Reşiţa, echipă
rănită în orgoliu după ce a pierdut
acasă. Unde trebuie să recuperăm
punctele pierdute azi.  Nu avem
timp de lamentări“.


