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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Se spune, Popescule, că
“găina bătrână face ciorba
bună”. Ei bine, nevastă-mea
nici supă nu ştie să facă. actualitate / 5

Europarlamentare
2014: PAC ajută
lumea rurală

Europarlamentarele din 25 mai
rămân în continuare, pentru nu
puţini, doar parţial ademenitoare.
De ce să votăm? Interogaţia pare
anacronică, numai că şi-o pun şi
alţii, din ţări cu vechime în UE,
încât euroscepticii chiar savurea-
ză tonusul sc ăzut al interesului.
Discuţia lămuritoare, în ceea ce ne
priveşte, n-ar fi prea complicată,
dacă buna credinţă ar fi prezentă,
adică nedecuplată, şi, de pildă, am
avea în vedere că accesul nostru
îndelung aşteptat în spaţiul Schen-
gen nu va mai fi pentru multă vre-
me blocat, cum, de altfel, există
promisiunea. Dar pentru asta tre-
buie să participăm la vot, în cali-
tate de cetăţeni europeni.

Consilierii municipali
au votat, ieri, cu majori-
tate, concesiunea te re-

nului de 6,7 hectare către firma din China. Răspunzând inter-
pelărilor aleşilor locali, primarul Lia Olguţa Vasilescu a dat asi-
gurări că investitorul este unul foarte serios şi că are suficient
de mulţi bani ca să poată construi toate cele 1.800 de locuinţe la
o calitate superioară, iar apoi să le vândă la nişte preţuri foarte
mici. Cel mai ieftin apartament va fi 20.000 de euro, iar cel mai
scump – 45.000 de euro.
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Parþial
înnorat

Ministrul Transporturilor, Dan
ªova, a declarat ieri, în judeþul Si-
biu, dupã o vizitã efectuatã pe lotul
trei al autostrãzii Sibiu-Orãºtie, cã
nu este mulþumit de stadiul lucrãri-
lor, afirmând cã nu vede o diferenþã
faþã de decembrie 2013, transmite
corespondentul Mediafax. „Specia-
liºtii spun cã respectã calendarul
care s-a stabilit de comun acord cu
CNADR. Eu constructor nu sunt,
nu pot decât sã cred, deocamdatã,
cã nu ne-au minþit niciodatã. Eu
sunt circumspect, dar nu sunt ingi-
ner constructor. Sã dea Dumnezeu
sã fie bine”, a declarat ªova. Potri-
vit acestuia, dupã consultarea cu
specialiºti ai CNADR, termenul de
finalizare, 15 noiembrie, nu va pu-
tea fi respectat decât dacã va exista
„mai multã agitaþie pe ºantier”. „Mi
se pare cã dacã nu vor face ce spu-
ne domnul director Cristian Andrei
(n.r. – director în cadrul Companiei
Naþionale de Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale din România), adicã dacã
nu vor munci în schimburi prelun-
gite ºi nu vor avea utilaje serioase,
nu cred cã vor termina. Dar, mã rog,
vor avea ºi norocul unei veri lungi
ºi secetoase din punct de vedere al
precipitaþiilor de pe zona asta,
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Bãnicioiu: Posturile medicilor rezidenþi
din spitale, deblocate din 1 iunie

Posturile din spitale pentru medici
rezidenþi vor fi deblocate, începând din
luna iunie, în mãsura în care unitãþile
medicale o cer ºi în limita bugetului, a
declarat ieri, într-o conferinþã de presã
la Bistriþa, ministrul Sãnãtãþii, Nicolae
Bãnicioiu. „De la 1 iunie, o sã vedeþi cã
o sã înceapã sã se deblocheze posturi-
le, în mãsura în care spitalele o ºi cer. Se
vor face acele angajãri «unu la unu» în
limita bugetului. Intrã contractul-cadru
în vigoare”, a spus Bãnicioiu. Fiind pre-
zent la aceeaºi conferinþã de presã, pre-
mierul Victor Ponta a reamintit cã anga-
jãrile „unu la unu” sunt deblocate de
anul trecut. „Angajãrile «unu la unu»
sunt deblocate de anul trecut. Proble-
ma este cã e nevoie ºi în sãnãtate ºi în
educaþie de posturi din care nu a ple-
cat nimeni. «Unu la unu» înseamnã cã
pleacã cineva ºi vine altcineva în
schimb. Problema este cã, fiind blocate
posturi din 2009, nu are cine sã plece”,
a precizat Ponta.

Ponta îºi cautã consilieri pe Facebook
Premierul Victor Ponta a lansat ieri

o aplicaþie online propusã celor care-i
acceseazã pagina de Facebook ºi a
anunþat cã aceia care se vor dovedi
cât mai activi în a-i accesa pagina au
ºansa de a-i deveni consilieri. „Lan-
sãm astãzi o aplicaþie destinatã vouã,
celor peste 350.000 de prieteni de pe
Facebook, prin care vã invitãm sã ne
consiliaþi pe temele de interes aflate
pe agenda publicã, pe deciziile ºi poli-
ticile guvernamentale. Ne-am bazat ºi
vom þine în continuare cont de opinia
voastrã, a tuturor prietenilor de pe Fa-
cebook! Tocmai de aceea, vã invitãm
sã accesaþi aplicaþia ºi sã intraþi în
aceastã competiþie, în urma cãreia cei
mai activi utilizatori vor deveni con-
silierii online ai premierului României!”,
a scris Ponta pe pagina sa de Facebook.

atunci ar trebui sã poatã lucra. Vã
mãrturisesc cã nu îmi place foarte
mult mobilizarea care este, dar dacã
spun cã sunt în graficul de lucrãri…
Luni o sã verificãm la CNADR exact
care este situaþia, altfel nu îmi place
nici mie, cred cã nu vã place nici
dumneavoastrã, nu place nimãnui
cum aratã cei 6 kilometri, care sunt
problematici. Dar, dacã inginerii
constructori spun cã sunt în grafic,
o sã vedem. Mie, personal, aºa ca

om de pe stradã cum sunteþi ºi dum-
neavoastrã, mi-ar fi plãcut sã vãd-
 mai multã agitaþie pe ºantier, dar
dacã aºa este graficul, sper sã se
respecte”, a conchis ªova. Minis-
trul le-a cerut celor de la CNADR ºi
Drumuri Naþionale Sibiu sã se „þinã
de capul constructorilor”, astfel în-
cât termenul sã fie respectat. Toto-
datã, ªova a promis cã în „douã-trei
sãptãmâni” va reveni pe ºantier
pentru reevaluarea situaþiei. Con-

tractul cu italienii de la Impregilo -
Salini pentru construcþia lotului 3
al autostrãzii Orãºtie - Sibiu, cu o
lungime de 22 kilometri, nu a fost
reziliat de Compania de Drumuri,
constructorii asumându-ºi finaliza-
rea lucrãrii fãrã costuri suplimenta-
re. „Sãptãmâna trecutã, Salini - Im-
pregilo avea o serie de cereri inac-
ceptabile ºi de atitudini contractua-
le inacceptabile, pentru care noi am
spus cã ori se revine în limitele con-
tractului ºi se terminã acest con-
tract cu rezolvarea alunecãrilor de
teren fãrã costuri suplimentare, aºa
cum a spus ºi Comisia Europeanã,
aºa cum au stabilit ºi experþii agreaþi
de comun acord de cãtre pãrþi, în
caz contrar urmând sã reziliem. Pânã
ieri, ora 12.00, ºi-au dat acceptul
pentru cererile formulate de cãtre
Compania Naþionalã de Autostrãzi”,
declara, în 1 aprilie, ministrul Trans-
porturilor, Dan ªova, într-o confe-
rinþã de presã. Constructorul ºi-a
asumat finalizarea a 16 kilometri,
neafectaþi de alunecãrile de teren,
la 15 iulie, urmând ca pe 15 noiem-
brie sã fie încheiate lucrãrile pentru
diferenþa de 6 kilometri cu proble-
me, fãrã costuri suplimentare pen-
tru CNADNR, potrivit sursei citate.

Preºedintele PDL, Vasile Blaga, a
afirmat cã partidul pe care îl conduce
nu are un pact cu PSD, ci, din contrã,
ºeful statului are o astfel de înþelege-
re, adãugând cã, prin tot ceea ce afir-
mã, Traian Bãsescu încearcã sã rupã
pentru a doua oarã formaþiunea de-
mocrat-liberalã. „PDL, cu toate nume-
le sale anterioare, este un partid anti-
PSD de 22 de ani. Cu o micã excepþie,
guvernarea începutã în 2009, impusã
de preºedintele Bãsescu ºi cãreia m-
am opus prin vot în forurile interne
ale partidului. PDL nu are un pact cu
PSD, domnul preºedinte are. PDL va
ataca totdeauna PSD cu argumente
ºi nu va ajunge la atacuri la persoanã.
(...) Prin tot ceea ce susþine astãzi,

Blaga: Prin tot ceea ce afirmã, preºedintele
încearcã sã rupã a doua oarã PDL

domnul preºedinte încearcã, în fapt,
sã rupã PDL a doua oarã. Iar acest
lucru nu poate ajuta decât PSD ºi par-
tidul Elenei Udrea”, a scris Vasile Bla-
ga pe pagina sa de Facebook. Potri-
vit liderului democrat-liberalilor, pen-
tru ºeful statului este mai importantã
Elena Udrea decât PDL. „Referitor la
lipsa mea de viziune, invocatã de dl.
preºedinte, o sã îi reamintesc cã este
exact cea care a permis ca dânsul sã
mai fie astãzi preºedinte. Referendu-
mul din 2012 ar fi condus la demiterea
sa dacã PDL nu insista, în discuþii
lungi ºi aprinse, sã se recurgã la boi-
cot. Sondajul american pe care dom-
nul preºedinte l-a comentat cu atâta
siguranþã nu este altceva decât o pro-

ducþie Disney. Domnul preºe-
dinte încearcã sã ne convin-
gã pe toþi cã românii mor de
nerãbdare sã o voteze pe Ele-
na Udrea. Analizele noastre
aratã contrariul”, mai afirmã
Vasile Blaga. Preºedintele Tra-
ian Bãsescu a afirmat, joi sea-
rã, la B1 TV, cã strategia ad-
optatã în ultimele zile de cãtre
PDL, aceea de a ataca PMP-
ul, este una „falimentarã”, în
condiþiile în care adversarul
real este PSD-ul. Acesta a arã-
tat cã preºedintele PDL, Vasi-
le Blaga, „nu are viziune”, el
alegând sã acþioneze dupã
modelul celor de la PSD.

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) va intra într-un
program amplu de reorganizare,
care va duce la o reducere masivã
a cheltuielilor cu personalul ºi
creºterea semnificativã a eficien-
þei, având ca model organizarea
BNR, a anunþat preºedintele au-
toritãþii, Miºu Negriþoiu. „ (...) Se
vor elimina anumite nivele de con-
ducere nenecesare ºi se vor sim-
plifica procesele de execuþie din
instituþie. Nu pot sã vã dau cifre
acum, dar obiectivul este reduce-
rea masivã a cheltuielilor de per-
sonal ºi îmbunãtãþirea substanþi-

Negriþoiu: ASF va fi reorganizatã, cheltuielile
de personal vor fi reduse masiv

alã a eficienþei. Am discutat cu
personalul. Avem nevoie de fieca-
re, dar nu de toatã lumea. Cine
munceºte, cine e eficient, va avea
un loc de muncã. Locul de muncã
nu este garantat pentru nimeni,
nici pentru mine, deºi avem un
contract colectiv. Locul de muncã
se câºtigã prin performanþã”, a
spus Negriþoiu la primã conferin-
þã de presã de la preluarea manda-
tului. Potrivit acestuia, restructu-
rarea va privi în principal funcþiile
de conducere ºi în special cele de
middle management, deoarece
„sunt prea mulþi ºefi în ASF”. Ne-

griþoiu a arãtat cã reducerea chel-
tuielilor a început deja prin scã-
derea remuneraþiilor ºi indemniza-
þiilor Consiliului ASF, care au fost
aliniate sub remuneraþiile din BNR
ºi sub o medie a autoritãþilor simi-
lare din UE. „Am cea mai mare scã-
dere, dar nu vã dau procentele ºi
sumele, pentru cã trebuie sã mã
lãmuresc cu privire la principiul
afiºãrii salariilor individuale. Ne
vom respecta prevederea legalã de
a publica cheltuielile salariale ale
conducerii. Scãderile au fost sub-
stanþiale”, a precizat ºeful ASF,
adãugând cã angajãrile din ASF au

fost blocate ºi au fost suspenda-
te toate primele ºi bonusurile pânã
la finalizarea noii organigrame. În
opinia lui Negriþoiu, salariaþii ASF
ar trebui sã primeascã o singurã
primã, în funcþie de performanþa
anualã, iar primele de performanþã
sã fie doar excepþii, pentru rezul-
tate pe proiecte speciale. Preºe-
dintele a mai arãtat cã nu a adus
pe nimeni în ASF ºi nici nu doreº-
te sã aducã pe cineva din afarã
pânã când nu se revizuieºte orga-
nigrama ºi nu ar apãrea funcþio-
nalitãþi la care sã nu poatã sã co-
respundã personalul actual.
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De la bun început, con-
tractul de concesiune cu
chinezii de la Shandong
Ningjian Construction Gropu
Investment a fost criticat de
consilierii PDL, care au pus
sub semnul întrebãrii seriozi-
tatea acestui investitor. „Firma
aceasta s-a înfiinþat în decem-
brie 2013 ºi în martie anul
urmãtor a participat la licita-
þie. Mã întreb ce urma sã facã
firma aceasta dacã nu partici-
pa la licitaþie?”, a spus unul
dintre consilierii democrat-
liberali. Un alt motiv de
îndoialã au fost dotãrilor pe
care trebuie sã le aibã blocuri-
le. „Fãrã specificaþii tehnice
se pot face niºte construcþii
ca la Constanþa, adicã niºte
coteþe metalice”, a fost de
pãrere consilierul PDL. Cel
de-al treilea defect semnalat la
contract a fost redevenþa
pentru teren, de 1,15 lei pe
lunã pe metru pãtrat, care li s-
a pãrut una micã.

Locuinþele nu vor
arãta precum cele
de la Constanþa

Consilierii PNL au susþinut
atât prin vot, cât ºi prin
declaraþii, acest proiect.
Consilierul Pavel Badea a spus
cã tranzacþiile pe piaþa imobili-
arã sunt rare acum, oferind ca
exemplu terenul sãu, de
10.000 de metri pãtraþi,
pentru care nu poate sã
gãseascã un cumpãrãtor.
„Situaþia economicã în Craio-
va este clar dificilã ºi dacã am
gãsit un investitor care sã
construiascã ieftin este bine”,
a spus acesta. Acelaºi lucru a
fost punctat ºi de colegul sãu
de partid, Emilian ªtefârþã,
care a subliniat meritul Execu-
tivului de a fi gãsit acest
investitor într-o vreme în care
este foarte greu. „ªi sunt
bucuros cã îmi dau votul
pentru acest proiect”, a
declarat acesta. În opinia lui
ªtefârþã, arhitect de profesie,
locuinþele nu vor arãta ca
niºte „barãci metalice” deoare-
ce standardele de calitate sunt
impuse prin mai multe legi ºi
trebuie sã fie respectate atât

Consilierii municipali au votat, ieri, cu majorita-
te, concesiunea terenului de 6,7 hectare cãtre

firma din China. Rãspunzând interpelãrilor aleºi-
lor locali, primarul Lia Olguþa Vasilescu a dat

asigurãri cã investitorul este unul foarte serios ºi
cã are suficient de mulþi bani ca sã poatã construi
toate cele 1.800 de locuinþe la o calitate superioa-
rã, iar apoi sã le vândã la niºte preþuri foarte mici.
Cel mai ieftin apartament va fi 20.000 de euro, iar

cel mai scump – 45.000 de euro.

de cãtre proiectanþi ºi con-
structori.

Daºoveanu:
„Ambasada Chinei
garanteazã pentru
aceastã firmã”

Consilierul PDL Dan Daºo-
veanu a fãcut notã discordan-
tã cu colegii sãi de partid, el
fiind singurul din cei trei care
a votat în favoarea contractu-
lui de concesiune. Mai mult
decât atât, Dan Daºoveanu,
care s-a prezentat cu funcþia
de vicepreºedinte al Casei
Româno-Chineze din Craiova,
a dat asigurarea fermã cã
investitorul chinez este cât se
poate de serios, capacitatea sa
financiarã fiind garantatã
inclusiv de Ambasada Chinei
la Bucureºti. „Noi am avut
mai multe întâlniri cu alte
firme din China, nu doar cu
aceasta. Ideea a fost sã
aducem firme potente din
punct de vedere financiar.
Aceastã firmã a adus o
garanþie financiarã ºi existã ºi
o garanþie pentru ea din partea
Ambasadei Chinei în România.

Efectiv putem sã garantãm cã
firma este potentã economic”,
a spus Dan Daºoveanu refe-
rindu-se la societatea cu
capital chinez, Shandong
Ningjian Construction Gropu
Investment.

Cartierul va costa
25 milioane de euro

Primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu, le-a spus
consilierilor municipali cã
proiectul locuinþelor de pe
„Caracal” este unul bun pe
care ºi-l asumã, investitorul
chinez fiind unul foarte serios.
„Este un investitor foarte

serios, firma are o cifrã de
afaceri de 400 de milioane de
euro ºi este de 60 de ani în
China. Licitaþia a fost deschi-
sã ºi oricare altã firmã putea
sã participe, dar aceasta a fost
singura care ºi-a permis sã
depunã o garanþie de 200.000
de euro. Au venit ºi alte firme
cu care am discutat ºi au
oferit 700, 800, 1.000 ºi chiar
1.200 de euro pe metru pãtrat,
dar am spus cã cine vrea sã
construiascã la 400 de euro
pentru cã noi construim
pentru tineri”, a spus Olguþa
Vasilescu. Primarul le-a mai
spus consilierilor cã acest

contract de concesiune a fost
întocmit bine, cu clauze de
execuþie foarte bune „pentru
cã ne legãm numele de acest
proiect”.

Cel mai ieftin
apartament
va costa 20.000
de euro

Potrivit edilului, chinezii
urmeazã sã investeascã în
aceste 1.800 de locuinþe o
sumã de 25 milioane de euro.
Forþa de muncã va fi 80% din
Craiova ºi 20% din China, iar
toate materialele de construcþii
vor fi achiziþionate de pe piaþa
din Craiova. „Vor fi luate la
prima mânã pentru cã preþul
trebuie sã ajungã la 400 de
euro pe metru pãtrat, care
este un preþ foarte mic.
Constanþa are apartamente de
o altã calitate, dar aici vor fi
de cea mai bunã calitate”, a
declarat primarul Craiovei. În
cartierul de pe Caracal vor fi
disponibile spre vânzare ºase
tipuri de apartamente, cu
preþuri între 20.000 ºi 45.000
de euro. Cel mai mare aparta-
ment va avea trei camere, cu
o suprafaþã de 75 de metri
pãtraþi. Locuinþe vor avea
toate facilitãþile, chiar ºi o
piscinã cu abonament pentru
fiecare familie. „Eu sunt
absolut convinsã cã este o
investiþie de care Craiova are
nevoie”, a menþionat Olguþa
Vasilescu înaintea votului. Cu
douã excepþii, consilierii
democrat-liberali Dan Cherciu
ºi Marian Vasile, toþi ceilalþi
consilieri au votat pentru
acest proiect.
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Au fãcut jumãtate de million de euro,

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

O femeie în vârstã de 45 de ani
a fost gãsitã ucisã, ieri dupã-amia-
zã, în apartamentul sãu din blocul
B 04 din cartierul craiovean Craio-
viþa Nouã, la locuinþele sociale. La
faþa locului a ajuns un procuror
criminalist din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj împreunã
cu o echipã de criminaliºti, care au
demarat cercetãrile în cauzã. Po-
trivit reprezentanþilor Parchetului de

Craioveancã gãsitã ucisã în apartamentCraioveancã gãsitã ucisã în apartamentCraioveancã gãsitã ucisã în apartamentCraioveancã gãsitã ucisã în apartamentCraioveancã gãsitã ucisã în apartament
pe lângã Tribunalul Dolj, se pare
cã femeia a avut o moarte violentã,
fiind înjunghiatã, dupã încheierea
cercetãrii la faþa locului cadavrul
fiind ridicat ºi dus la morgã pentru
efectuarea necropsiei.

Din declaraþiile vecinilor se pare
cã maºina familiei ar fi fost desco-
peritã pe malul râului Jiu. Ulterior
poliþiºtii l-ar fi gãsit ºi audiat ºi pe
soþul femeii, însã anchetatorii au

precizat cã nu pot oferi detalii cu
privire la acest caz pânã la încheie-
rea cercetãrilor. „Este vorba despre
o cauzã în care se fac cercetãri sub
aspectul comiterii infracþiunii de
omor. Avem un suspect, însã mai
multe amãnunte vor fi fãcute pu-
blice la finalizarea anchetei”, a pre-
cizat procuror Magda Bãdescu,
purtãtorul de cuvânt al Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, joi searã, în jurul orei 19.30,
în Craiova, pe aleea de acces la
Electroputere Mall, Lusiana Diaco-
nescu, de 36 de ani, din Craiova,
în timp ce conducea un autoturism
Toyota, la intersecþia cu „Calea

Motociclist accidentat de o ºoferiþã neatentã
Un tânãr de 28 de ani din

Craiova, care circula regula-
mentar cu o motocicletã, a fost
rãnit, joi searã, în zona Electro-

Bucureºti” nu a respectat semnifi-
caþia indicatorului „Cedeazã Trece-
rea” ºi nu a acordat prioritate de
trecere motocicletei condusã de
Andrei Bîrchi, de 28 de ani, tot din
Craiova, intrând în coliziune. În
urma impactului, tânãrul a fost rã-

nit, fiind transportat cu o ambulan-
þã la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova pentru îngrijiri
medicale, iar pe numele femeii s-a
întocmit dosar penal.

„Din accident a rezultat vãtãma-
rea corporalã uºoarã a motociclis-
tului, iar în cauzã s-a întocmit do-
sar penal sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de vãtãmare corporalã
din culpã”, ne-a declarat agent prin-
cipal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

putere Mall, de o ºoferiþã nea-
tentã. Femeia, la volanul unui
autoturism Toyota, nu i-a acor-
dat prioritate motociclistului.

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

Inundaþiile care s-au abãtut asu-
pra judeþului Dolj la începutul aces-
tei luni au afectat zeci de gospodãrii
din mai multe localitãþi din Dolj dar
ºi din Craiova. Cei mai afectaþi au
fost localnicii din comunele Carpen
– în special satul Cleanov – ºi Gre-
ceºti, unde pompierii ºi autoritãþile
au acþionat zile întregi pentru supra-
înãlþarea digurilor cu saci cu nisip,
scoaterea apei din locuinþele ºi gos-
podãriile oamenilor, decolmatarea
fântânilor ºi chiar salvarea vieþilor
acestora – cum a fost cazul unei
bãtrâne din satul Cleanov care a fost
preluatã din casã cu barca de un

Ajutoare  pentru  do l jeni i  a fecta þ i  de  inunda þ i iAjutoare  pentru  do l jeni i  a fecta þ i  de  inunda þ i iAjutoare  pentru  do l jeni i  a fecta þ i  de  inunda þ i iAjutoare  pentru  do l jeni i  a fecta þ i  de  inunda þ i iAjutoare  pentru  do l jeni i  a fecta þ i  de  inunda þ i i
Reprezentanþii Inspectoratului pentru Si-

tuaþii de Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj,
împreunã cu cei ai Prefecturii Dolj, Adminis-
traþiei Bazinale de Apã Jiu ºi voluntari ai
Crucii Roºii continuã sã vinã în sprijinul dol-

jenilor afectaþi de inundaþii. Astfel, în cursul
zilei de joi, pompierii au transportat în comu-
nele Carpen ºi Greceºti 495 de pui vii pe care
Prefectura Dolj i-a procurat pentru localnicii
cãrora apa le-a luat totul.

echipaj al ISU Dolj, întrucât nu mai
era nici o cale de acces la locuinþa
acesteia.

Cadrele ISU Dolj s-a implicat ºi
în acþiuni umanitare, 1.200 litri de
apã potabilã fiind transportatã în cele
douã localitãþi doljene, dar ºi alte aju-
toare strânse de voluntarii de la Cru-
cea Roºie Dolj. Mai mult, în cursul
zilei de joi, 495 de pui vii de la ferma
Agricolã Raggi au fost transportaþi
de pompieri împreunã cu reprezen-
tanþii Cancelariei Prefectului de Dolj
în comunele Greceºti ºi Carpen, fi-
ind distribuiþi localnicilor cãrora apa
le-a mãturat totul în gospodãrii.

Douã angajate ale ISU Dolj –
premiate la atletism

Pe lângã aceste activitãþi, cadrele
ISU Dolj au gãsit puterea de a repre-
zenta cu succes instituþia ºi la “Cam-
pionatul de atletism ºi cros – Cupa
Asociaþiei Sportive a Pompierilor din
România”, competiþie organizatã la
Râmnicu Vâlcea de cãtre Inspectora-
tul General pentru Situaþii de Urgenþã
(IGSU). Douã fete – plutonierul Cori-
na Cucu ºi sublocotenentul Alina Un-
gureanu – angajate ale ISU Dolj, afla-
te la prima participare la un astfel de
concurs ºi pregãtite de cãpitanul Bog-

dan Rãducan, s-au clasat pe podium.
Corina Cucu a participat la competiþiile
organizate la categoria de vârstã peste
30 de ani, obþinând locul al II-lea la sã-
ritura în lungime ºi locul al III-lea la

proba de vitezã 60 de metri Alina Ungu-
reanu a concurat la categoria de vârstã
sub 30 de ani ºi s-a clasat pe locul al II-
lea la sãritura în lungime ºi pe locul al II-
lea la proba de 800 de metri.

În continuarea cercetãrilor efectua-
te într-o cauzã penalã aflatã în lucru la
nivelul Serviciului de Investigare a
Fraudelor Dolj ºi beneficiind de su-
portul de specialitate al Departamen-
tului de Informaþii ºi Protecþie Internã
(DIPI) ºi de colaborarea Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã Dolj –
Sectorul Poliþiei de Frontierã Calafat,
în noaptea de joi spre vineri, a fost
oprit în Punctul de Trecere al Fron-

Reþinut dupã ce a fost prins cu 6.000 pachete de þigãri de contrabandã
Un craiovean de 24 de ani

a fost reþinut pe 24 de ore de
poliþiºti, dupã ce, în noaptea
de joi spre vineri, a fost prins
la Punctul de Trecere a Fron-
tierei Calafat, la intrarea în

tierei (PTF) Calafat, pe sensul de in-
trare în þarã, un autovehicul marca
Iveco la volanul cãruia se afla Lore-
dan ªerban, de 24 de ani, din Craiova.

La controlul fãcut în autovehicul
poliþiºtii au gãsit, în mai multe cutii de
carton ascunse sub saci cu ceapã, nu
mai puþin de 6.000 pachete de þigãri
netimbrate. Þigãrile au fost confisca-
te ºi predate Direcþiei Regionale pen-
tru Accize ºi Operaþiuni Vamale Cra-

iova care a stabilit cã valoarea de piaþã
a acestora era de 100.000 lei. De ase-
menea, au fost indisponibilizate legu-
mele, precum ºi autovehiculul folosit
pentru transportul þigãrilor din Bulga-
ria spre România. Tânãrul a fost in-
trodus în arestul IPJ Dolj.

“În baza probatoriului administrat
de poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigare a Fraudelor Dolj cel în
cauzã a fost introdus în arestul IPJ
Dolj, pe bazã de ordonanþã de reþine-
re, pentru sãvârºirea infracþiunii de
contrabandã, urmând sã fie prezentat
Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova cu propunere de arestare pre-
ventivã”, a precizat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

þarã, cu 6.000 pachete de þi-
gãri netimbrate ascunse sub
saci de ceapã. Asearã tânã-
rul a fost prezentat instanþei
cu propunere de arestare
preventivã.
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Europarlamentarele din 25 mai
rămân în continuare, pentru nu
puţini, doar parţial ademenitoare.
De ce să votăm? Interogaţia pare
anacronică, numai că şi-o pun şi
alţii, din ţări c u vechime în UE,
încât euroscepticii chiar savurea-
ză tonusul scăzut al interesului.
Discuţia lămuritoare, în ceea ce ne
priveşte, n-ar fi prea complicată,
dacă buna credinţă ar fi prezentă,
adică nedecuplată, şi, de pildă, am
avea în vedere că accesul nostru
îndelung aşteptat în spaţiul Schen-
gen nu va mai fi pentru multă vre-
me blocat, cum, de altfel, există
promisiunea. Dar pentru asta tre-

MIRCEA CANŢĂR

Europarlamentare 2014:
PAC ajută lumea rurală

buie să participăm la vot, în calita-
te de cetăţeni europeni.  Nu poţi
pretinde liberul acces în orice ţară
europeană şi să desconsideri votul
pentru Parlamentul European. O
precizare aparte. Lumea rurală, în
mare parte needificată prin mesa-
jele aiuritoare care se dau, ar tre-
bui înştiinţată că este beneficiara a
importante fonduri, inclusiv pen-
tru dezvoltarea localităţilor, prin
reforma PAC pentru perioada
2014-2020, pe lângă subvenţiile
care se acordă exploataţiilor agri-
cole. 50 miliarde euro pe an, adică
40% din bugetul UE, cântăreşte
efortul financ iar în dezvoltarea

unei agriculturi durabile, verzi şi
ecologice. Susţinerea micilor agri-
cultori, reducerea ajutorului pen-
tru marile exploatări (cele care pri-
mesc  peste 150.000 euro anual),
distribuirea unei bune părţi a re-
surselor exclusiv dezvoltării rura-
le, toate acestea au creat şi ne-
mulţumiri, dar per ansamblul Par-
lamentul European a urmat voin-
ţa Consiliului European şi a ales
finalmente o soluţie de compro-
mis. Ofuscări au existat îndeosebi
în ţări cu vechime în UE, cu tra-
diţie agricolă, „abonate” la sub-
venţii consistente, care au deja
întreaga infras tructură agroali-

mentară pusă la punct. Bazându-
ne pe calc ule riguroase,  putem
afirma că în absenţa subvenţiilor
europene, graţie PAC, a formelor
de finanţare a proiec telor de tot
felul, în acest teritoriu, poate că
nimic din ceea ce există în Dolj
n-ar fi fost posibil.  Subvenţiile
guvernului care au existat până la
admiterea în UE n-au avut nicio-
dată aceeaşi amplitudine. Să nu
scăpăm din vedere înc urajarea ti-
nerilor fermieri prin reforma PAC
de care aminteam. Sigur că se
comentează existenţa unui front
al agro-industriei contra mic ilor
producători agric oli, neîndoielnic

că există multe asimetrii în jude-
carea reformei PAC.  Poate c hiar
sunt necesare ajustări, după ne-
gocieri care au durat trei ani,  dar
exis tă şi o parte plină a paharului,
în sensul că producătorii agricoli,
cresc ătorii de animale şi de păsări
îşi reazemă multe nădejdi în sub-
venţiile Uniunii Europene. Se dis-
cută despre controlul efec telor
politicii comerciale a PAC, ş i poa-
te Uniunea Europeană „de mâine”,
adic ă cea a cărei conducere exe-
cutivă va f i decisă de votul din 25
mai, se va dovedi mult mai inspi-
rată,  mult mai pragmatică în toa-
te demersurile sale.

Primul tren pentru public va circula as-
tăzi, 10 mai, pe ruta Craiova-Vidin şi retur,
traversând noul Pod Calafat – Vidin, cu ple-
care din Craiova la ora 13.19 şi sosire în
Vidin la ora 16.30. Trenul de întoarcere va
pleca din Vidin la ora 17.40 şi va sosi în
Craiova la ora 21.06.

Circulaţia feroviară pe podul mixt (rutier/
feroviar) de la Calafat-Vidin, al doilea punct
de trecere peste Dunăre, va asigura un flux
direct pentru traficul de călători şi de marfă
şi va reducere timpul necesar pentru parcur-
gerea distanţei Craiova – Golenţi – Vidin.

Pentru legătura feroviară pe podul mixt
de frontieră între cele două ţări, peste flu-
viul Dunărea, s-au executat lucrări de mo-
dernizare a 5,9 km linie simplă până la staţia

Podul de la Calafat – Vidin, operaţional
pentru traficul feroviar

Compania Naţională de Căi Fe rate „CFR” SA informe ază că
astăzi, 10 mai, se deschide  oficial traficul feroviar de  călători
şi de marfă pe  podul mixt de  la Calafat-Vidin.  Oficialităţi din
cadrul Ministerului Transporturilor, reprezentanţii companii-
lor feroviare şi autorităţi locale vor participa la eve nime nt în-
ce pând cu ora 10.45,  în staţia de cale  fe rată Calafat.

Golenţi, 1,9 km cale fe-
rată în staţia Golenţi (4
linii) şi construcţia a 3,2
km linie nouă s implă
electrificată care permi-
te accesul direct de pe pod pe calea ferată
Golenţi-Calafat.

Prin racordarea căii ferate existente Cra-
iova-Calafat (ramura sudică a Coridorului IV
Pan-European) la noul pod mixt de la Cala-
fat-Vidin, sistemul feroviar va contribui ast-
fel la dezvoltarea economică din judeţele Dolj
şi Mehedinţi, prin creşterea capacităţii de
transport de mărfuri şi promovarea distri-
buţiei mărfurilor în această regiune, şi nu în
ultimul rând la consolidarea relaţiilor econo-
mice dintre România şi Bulgaria.

Valoarea investiţiei pentru partea română
a fost de 27.538.471,88 euro, sursa de fi-
nanţare fiind asigurată de Comisia Europea-
nă, cu fonduri nerambursabile (75%) şi de
Guvernul României, cu fonduri de la buge-
tul de stat (25%)

Podul mixt (rutier/feroviar) de la Calafat
– Vidin, al doilea punct de trec ere peste
Dunăre, are o lungime de aproximativ 2 ki-
lometri, patru  benzi rutiere – două pe fieca-
re sens, o linie simplă de cale ferată, două
trotuare şi o pistă pentru biciclişti.

Un nou şef de
Cancelarie la
Prefectura Dolj

Reprezentantul Guvernului în teri-
toriu, Marius Deca, s-a despărţit re cent
de avocatul Daniel Sfârnă, care deţinu-
se funcţia de şef al Cancelariei – com-
partiment organizatoric dist inct, potri-
vit legii speciale  – în locul acestuia fi-
ind adus Andrei Dova, persoană regăsi-
tă în anturajul de putatului Cosmin
Enea, până nu de mult în tabăra libera-
lă. Cum deputatul Cosmin Enea se află
în plină extensie funciară, aducerea lui
Andrei Dova în antecamera repre zen-
tantului Guvernului în Dolj nu pare
deloc lipsită de substrat. În 2007, după
instalarea unui prefect din tabăra libe-
rală, Cosmin Enea, pe atunci consilier
jude ţean în mandat, şi-a ofe rit disponi-
bilitatea de a deveni unul din consilierii
Cancelariei, deşi se afla în stare de  in-
compatibilitate.

ALINA DRĂGHICI

La 9 mai 1877, Parlamentul a proclamat,
cu unanimitate de voturi, Independenţa ab-
solută a României. Tot la 9 mai, chiar în zorii
zilei Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel
de-al Doilea Război Mondial, Europa făcea
primul pas spre construirea unui spaţiu al

Ceremonial militar-religios,
de Ziua Independenţei, la Craiova

democraţiei, al încrederii şi cooperării. Aşa-
dar, data de 9 mai, zi a victoriei comune
împotriva ocupaţiei naziste, nu a fost aleasă
în mod întâmplător ca Ziua Europei. Înce-
puturile Uniunii Europene se leagă de aceas-
tă victorie, obiectivul unificării statelor eu-

ropene fiind încă de la
început de a se asigura
o pace durabilă pe con-
tinent.

Ieri, la împlinirea a
137 de ani de la câşti-
garea Independenţei, au
avut loc o serie de ma-
nifestări în faţa Monu-
mentului Independenţei, unde reprezentanţi
ai administraţiei publice locale, alături de ofi-
ciali ai Ministerului Apărării Naţionale şi ai
Ministerului Administraţiei şi Internelor, au
adus un omagiu celor peste 10.000 de os-
taşi căzuţi pe câmpul de luptă. Reprezentan-
tul Guvernului în teritoriu, Marius Cristinel
Deca, le-a transmis celor prezenţi la eveni-
ment mesajul premierului României, Victor
Ponta: “Ziua de 9 Mai are o semnificaţie de-
osebită pentru noi – atât ca români, cât şi ca
cetăţeni europeni. Astăzi se împlinesc 137
de ani de când ţara noastră şi-a câştigat in-
dependenţa ca stat, dar şi 64 de ani de când

s-a propus crearea structurii care ulterior a
devenit Uniunea Europeană. La mulţi ani de
Ziua Independenţei României! La mulţi ani
de Ziua Uniunii Europene!”.

După prezentarea alocuţiunilor, reprezen-
tanţii Guvernului, ai autorităţilor publice lo-
cale şi judeţene, ai partidelor politice şi ai
asociaţilor de veterani au depus coroane de
flori la Monumentul Independenţei. Ceremo-
nia de ieri s-a încheiat cu defilarea Batalio-
nului “Scorpionii Roşii” şi a unui pluton de
jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi
Mobile Craiova.

ALINA DRĂGHICI
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Potrivit datelor Institutului Naþional de
Statisticã (INS), în anul 2012, 386.976 de
copii cu vârste cuprinse între 3 ºi 17 ani nu
erau înscriºi în nicio formã de învãþãmânt
(grãdiniþã, ºcoalã, liceu sau învãþãmânt pro-
fesional), deºi aveau vârsta corespunzãtoa-
re. Mai mult, conform ultimului recensãmânt
al populaþiei, peste 245.000 de persoane pes-
te vârsta de 10 ani sunt analfabete. Copiii
din medii defavorizate nu beneficiazã de ac-
ces egal în sistemul naþional de educaþie,
cauzele fiind multiple ºi corelate: condiþiile
economice precare ale familiei, nivelul re-
dus de educaþie al pãrinþilor, lipsa stimulãrii
timpurii prin frecventarea grãdiniþei, existenþa
unui grad mare de discriminare ºi margina-
lizare, pe criterii etnice, sociale, economice,
culturale ºi intelectuale.

Beneficiarii urmeazã sã fie copii cu vârste
cuprinse între 5 ºi 17 ani, provenind din me-
dii defavorizate, care vor avea, astfel, acces
la programe de educaþie preºcolarã (grãdini-
þe estivale), primarã ºi gimnazialã (de tipul
„ªcoala dupã ªcoalã” ºi „A doua ºansã”), în
vederea prevenirii abandonului ºcolar, a inte-
grãrii ºi reintegrãrii ºcolare. Unul dintre ca-

Medicii atrag atenþia cã informarea ºi cunoaºterea simpto-
melor sunt vitale pentru micºorarea perioadei de diagnosticare
a acestei afecþiuni incurabile ºi invalidante. Lupusul este o boalã
puþin cunoscutã, iar pentru diagnosticarea acestei afecþiuni sunt
necesari, în medie, 4 ani ºi consultarea a 3 medici diferiþi. Po-
trivit datelor existente în acest moment, în 90% din cazuri,
lupusul poate apãrea oricând, fiind o boalã ale cãrei cauze rã-
mân necunoscute. Dupã manifestarea simptomelor, pe parcur-
sul bolii, una din douã persoane diagnosticate cu lupus este
nevoitã sã renunþe la locul de muncã din cauza bolii.
O problemã socialã pentru bolnavi

Ziua Mondialã a Lupusului este marcatã azi ºi în România.
Cu aceastã ocazie, Asociaþia Pacienþilor cu Afecþiuni Autoimu-
ne ºi Asociaþia Lupus România, cu sprijinul GSK România,
demareazã o campanie de informare pe platforma infolupus.ro,
cu scopul de a atrage atenþia populaþiei asupra necesitãþii de se
informa cu privire la aceastã boalã, pentru scurtarea perioadei
de diagnosticare, prin recunoaºterea simptomelor ºi menþine-
rea unei comunicãri deschise cu medicii specialiºti.

Potrivit unui studiu încheiat recent (2013), desfãºurat în
România, Polonia ºi Ungaria pe o cohortã largã ce a cuprins
737 de pacienþi, la 4 din 10 pacienþi era deja prezentã o formã
de invaliditate din aceastã cauzã, ceea ce aratã cã boala este
insuficient controlatã ºi se poate agrava rapid. Din punct de
vedere socio-economic, povara lupusului la aceºti pacienþi cu
distrucþii ireversibile instalate, se reflectã ºi prin creºterea ratei

Echipe mixte de control formate din inspectori ai Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã Dolj ºi ale Casei de Asigurãri de Sã-
nãtate efectueazã, zilele acestea, o serie de verificãri pe mai
multe secþii ale Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã din
Craiova. Controalele au început luni ºi vizeazã 77 de spitale
din toatã þara, în principal secþiile de chirurgie, fiind verifi-
cate, printre altele, decontãrile pentru serviciile medicale ºi
modul în care sunt fãcute internãrile. Echipele au ca obiec-
tiv verificarea modului în care sunt realizate decontãrile pentru
serviciile medicale din spitale, dupã declanºarea scandalului
privind decontãrile ilegale pentru operaþii fãcute la Spitalul
de Chirurgie Plasticã, Reparatorie ºi Arsuri din Capitalã.

Controalele se vor încheia pe 30 mai, iar concluziile vor fi
prezentate în prima jumãtate a lunii iunie, de Direcþia gene-
ralã de monitorizare, control ºi antifraudã din cadrul Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate. Echipele de control vor
verifica atât secþiile de chirurgie plasticã ºi reparatorie, cât
ºi secþiile de ORL ºi ginecologie.

Direcþia generalã de monitorizare, control ºi antifraudã
din CNAS, care ºi-a început activitatea în decembrie 2013,
a fãcut, în primul trimestru din 2014, controale la 1.700
furnizori de servicii – spitale, farmacii, medici de familie –,
în urma acestor acþiuni fiind recuperaþi 3,5 milioane de lei.

RADU ILICEANU

Salvaþi Copiii deschide un centru deSalvaþi Copiii deschide un centru deSalvaþi Copiii deschide un centru deSalvaþi Copiii deschide un centru deSalvaþi Copiii deschide un centru de
pregãtire preºcolarã ºi ºcolarã la Craiovapregãtire preºcolarã ºi ºcolarã la Craiovapregãtire preºcolarã ºi ºcolarã la Craiovapregãtire preºcolarã ºi ºcolarã la Craiovapregãtire preºcolarã ºi ºcolarã la Craiova

Controale la SpitalulControale la SpitalulControale la SpitalulControale la SpitalulControale la Spitalul
Judeþean din CraiovaJudeþean din CraiovaJudeþean din CraiovaJudeþean din CraiovaJudeþean din Craiova

Semnal de alarmã din partea medicilor:
peste 9.000 de români suferã de lupus

Avertizarea vine din partea Asociaþiilor de
Pacienþi ºi a specialiºtilor, în contextul în care
lupusul este una dintre bolile cel mai dificil de
diagnosticat, fiind supranumit „marele imitator”,
„boala care imitã alte boli” – din cauza simptome-
lor uºor de confundat cu cele ale altor afecþiuni
mai comune, precum o simplã rãceala, boala Lyme
(boala „muºcãturii de cãpuºã”), artrita reumatoi-
dã, afecþiuni ale inimii sau ale tiroidei. Conform
statisticilor, în România, peste 9.000 de persoane
suferã de aceastã afecþiune

de spitalizare, a unui numãr mai mare de cazuri de ºomaj ºi
dependenþã de ajutoare sociale, precum ºi mai multe pensionãri
timpurii pe caz de boalã.
Boalã incurabilã, greu de depistat

Totodatã, specialiºtii atrag atenþia asupra faptului cã lupusul
este printre bolile cel mai greu de diagnosticat. Lupusul este o
boalã incurabilã, invalidantã, autoimunã, care poate apãrea ori-
când, fãrã a putea fi prevenitã sau vindecatã. Cauzele apariþiei
bolii rãmân în continuare necunoscute. „Pentru aceastã boalã
incurabilã, cu multe necunoscute, accesul pacienþilor la trata-
mente noi care dau rezultate este foarte important, însa ele apar
dupã zeci ºi zeci de ani de cercetare. Din pãcate, acestea nu
sunt compensate, aºa cã puþini pacienþi pot beneficia de ele.
Realitatea este cã în lipsa tratamentului, boala se agraveazã, iar
povara economicã pe care un pacient cu boalã avansatã o adu-
ce sistemului social este semnificativã. Facilitarea accesului la
tratamente este soluþia de a reduce aceste costuri ºi mai ales
suferinþa pacienþilor”, declarã Rozalina Lãpãdatu, preºedinta
Asociaþiei Pacienþilor cu Afecþiuni Autoimune.

RADU ILICEANU

Pentru a asigura accesul la educaþie al
copiilor care provin din comunitãþi defa-
vorizate, Organizaþia Salvaþi Copiii Româ-
nia va deschide 17 centre de pregãtire

zurile relevante pentru necesitatea acestui
program este cel al Anei, o fetiþã în vârstã de
13 ani care a fost nevoitã sã abandoneze ºcoala
imediat dupã clasa a II-a pentru a-ºi ajuta
mama sã întreþinã familia. “Situaþia Anei este
departe de a fi singularã. Copiii care nu frec-
venteazã ºcoala vor fi adulþi fãrã o calificare
profesionalã, cu venituri reduse, ceea ce va
afecta întreaga societate. De aceea este ne-
voie de eforturi conjugate ale instituþiilor sta-
tului ºi societãþii civile în vederea reducerii
abandonului ºcolar. Având ca preocupare
constantã îmbunãtãþirea accesului la educa-
þie pentru copiii din categorii defavorizate,
Salvaþi Copiii continuã sã ofere servicii di-
recte copiilor ºi familiilor acestora prin inter-
mediul acestui nou proiect”, a afirmat Ga-
briela Alexandrescu, preºedinte executiv al
Organizaþiei Salvaþi Copiii România.

Programe de formare
pentru 340 de cadre
didactice

Proiectul Centre Educaþionale Integrate
pentru grupuri vulnerabile este co-finan-

þat din Fondul Social Euro-
pean prin Programul Opera-
þional Sectorial pentru Dez-
voltarea Resurselor Umane
2007-2013 - „Investeºte în
oameni!”. Acesta contribuie
la prevenirea ºi corectarea
pãrãsirii timpurii a ºcolii în
rândul copiilor/tinerilor din
grupurile defavorizate (copii
romi, copii expuºi riscului discriminãrii)
ºi a familiilor acestora, prin desfãºurarea
de operaþiuni integrate, remedial/corecti-
ve ºi de prevenire a pãrãsirii timpurii a
ºcolii.

«Valoarea totalã  a proiectului este de
7.518.940 lei, din care valoarea eligibilã
6.474.017 lei. La finalul celor 18 luni de
implementare a proiectului, minimum
1.020 de copii vor fi integraþi în progra-
mele educaþionale ºi cel puþin 340 de pã-
rinþi vor fi implicaþi în luarea deciziilor
referitoare la parcursul formativ-educativ
al copiilor ºi vor participa lunar la ºedinþe
cu pãrinþii. De asemenea, 340 de cadre
didactice vor fi formate pentru a se im-

plica în dezvoltarea ºi implementarea pro-
gramelor de tip „A doua ºansã”, iar 3.600
de elevi ºi cadre didactice vor participa la
sesiuni de informare cu privire la dreptu-
rile copilului. Experienþa acumulatã în ca-
drul proiectului se va reflecta într-un ghid
de bune practici. De asemenea, va fi rea-
lizat un film documentar menit sã subli-
nieze legãtura dintre implicarea copiilor în
muncã ºi abandonul ºcolar, acesta urmând
sã fie pus la dispoziþia partenerilor, cât ºi
a beneficiarilor din categorii defavoriza-
te», a mai explicat Gabriela Alexandrescu,
preºedinte executiv al Organizaþiei Salvaþi
Copiii România.

ALINA DRÃGHICI

preºcolarã ºi ºcolarã, judeþul Dolj aflân-
du-se pe lista beneficiarilor. Un astfel de
centru va fi inaugurat la Liceul Tehnolo-
gic de Transporturi Auto din Craiova.
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De asemenea, un bun euro-
parlamentar trebuie sã urmãreas-
cã tot ce se întâmplã în comisia
din care face parte. Aºadar poa-
te fi amintit ºi numãrul de amen-
damente fãcute, contribuþia adu-
sã la alte rapoarte. ªi aici, Ma-

rian Jean Marinescu a avut ia-
rãºi rezultate foarte bune, si-
tuându-se în primii zece parla-
mentari europeni ca numãr de
rapoarte amendate.

Delegaþia PDL a influenþat de-
cisiv extinderea perioadei în care
România poate cheltui o parte din
fondurile europene alocate. De
asemenea, delegaþia democrat li-
beralilor a susþinut respectarea
dreptului la liberã circulaþie a for-
þei de muncã în UE în contextul
în care, dupã ridicarea restricþii-
lor pentru români la 1 ianuarie
2014, au existat voci care cereau
mãsuri de limitare a acestui drept.

Aceste realizãri comune sunt
completate de realizãrile fiecã-

Delegaþia PDL a fost cea mai activã ºi mai
eficientã delegaþie a României în Parlamen-
tul European. Este simplu de verificat ºi aici
trebuie fãcutã o diferenþã între activismul
parlamentar ºi contribuþia cea mai importan-
tã a unui deputat european, aceea de a fi ra-
portor. Cei 11 europarlamentari români
membri ai PDL în actualul mandat au fost

raportori pentru 60 de rapoarte, de douã ori
mai multe decât eurodeputaþii PSD ºi PNL
la un loc. Este vorba de rapoarte la care se
lucreazã un an sau mai bine ºi care sunt alo-
cate în comisie, în funcþie de cât de activ este
fiecare europarlamentar. Marian Jean Ma-
rinescu, de exemplu, a avut opt rapoarte în
acest mandat.

rui europarlamentar PDL în co-
misiile din care face parte. În
ceea ce-l priveºte pe Marian Jean
Marinescu, putem aminti inclu-
derea pe harta reþelelor europe-
ne de transport a unor trasee noi
care traverseazã ºi România ºi
care nu erau în planul iniþial al
Comisiei.

Apoi, ca vicepreºedinte al
Grupului PPE, Marinescu a co-
ordonat un grup de lucru for-
mat din cinci comisii, printre
care cea de buget, cea pentru
politica regionalã ºi cea pentru
agriculturã – trei domenii foarte
importante ºi pentru România.

În calitate de ºef al grupului
de lucru al Partidului Popular Eu-
ropean în care sunt comisiile Bu-
get, Dezvoltare regionalã, Agri-
culturã, Marian Jean Marinescu
a participat la negocierile pentru
viitorul buget al Uniunii, pentru
prevederile noii Politici Agricole
Comune, pentru politica de coe-

ziune. Peste 70% din bugetul UE
este alocat acestor douã politici
ºi din ambele România are mai
mult de câºtigat decât în progra-
marea precedentã.

Europarlamentarul PDL a fost
de 8 ori raportor al Parlamentu-
lui European ºi de 13 ori rapor-
tor din partea Grupului PPE. Din-
tre cele mai importante rapoarte
pot fi amintite coridoarele de
marfã, Cerul Unic European,
Galileo ºi EGNOS, vizele pen-
tru Republica Moldova, sprijinul
pentru frontierele externe.

Marinescu a mai fost rapor-
tor pe regulamentul privind în-
fiinþarea a nouã noi coridoare de
transport feroviar de marfã.
Scopul acestui Regulament a
fost acela de a facilita fluxul de
trafic de mãrfuri prin eliminarea
punctelor slabe, a blocajelor ºi
prin creºterea fiabilitãþii.

Pentru Cerul Unic European,
un proiect foarte important, Ma-

rian Jean Marinescu a fost de
douã ori raportor. Aceasta este
o iniþiativã prin care se urmãreº-
te reconfigurarea modului actual
de organizare ºi gestionare a
spaþiului aerian în Europa, care
din pãcate este deficitar, dupã
cum dovedesc aglomerãrile din
aeroporturi ºi întârzierile. Noua
formulã ar permite rute directe,
timp de zbor mai redus, preþuri
mai accesibile, mai puþine emi-
sii poluante. Avantaje ºi pentru
cãlãtori, ºi pentru companiile ae-
riene. Galileo ºi EGNOS sunt
programele europene de radio-
navigaþie prin satelit (GNSS).
Acest dosar este unul dintre pri-
mele rapoarte finalizate în legã-
turã cu noul buget UE. Marian
Jean Marinescu a adus o serie

de îmbunãtãþiri propunerii Co-
misiei, care au asigurat fonduri
pentru activitãþi de cercetare ºi
dezvoltare, pentru ca Europa sã
devinã competitivã în domeniul
aplicaþiilor GNSS.

La realizãri, pe agenda euro-
parlamentarului anului 2014,
Marian Jean Marinescu, pot fi
incluse ºi vizele pentru cetãþenii
Republicii Moldova, fiind rapor-
tor când s-a discutat procedura
de facilitare a eliberãrii vizelor,
respectiv raportor al PPE anul
acesta pentru propunerea de eli-
minare a vizelor de cãlãtorie în
Europa pentru posesorii de pa-
ºapoarte biometrice.

De asemenea, Marian Jean

Marinescu a fost raportor ºi
pentru un dosar privind finanþa-
rea europeanã pentru frontiere-
le externe, aprobat anul acesta.
Un dosar nu tocmai uºor, pen-
tru care a venit cu o serie de idei
noi privind definirea unor stan-
darde comune pentru securiza-
rea frontierelor UE. Marinescu
a mai avut ºi alte rapoarte, de
exemplu pe politica externã de
aviaþie a Uniunii.

Punctual, pentru România,
poate fi amintitã ºi contribuþia eu-
roparlamentarului Marian Jean
Marinescu la obþinerea unui
acord pentru regula N+3, pentru
care a intervenit în Comisia de

dezvoltare regionalã. Ce înseam-
nã acest lucru? României i s-a
permis folosirea fondurilor euro-
pene aferente anilor 2011 ºi 2012
pânã în 2014, respectiv 2015.
S-au salvat astfel miliarde de
euro care pot fi cheltuiþi în 2014-
2015 ºi care pot finanþa 400.000
de locuri de muncã în fiecare an.

În Comisia pentru Transport
ºi Turism a Parlamentului Euro-
pean, Marinescu a reuºit sã in-
troducã în TEN-T trasee noi de
autostradã ºi cale feratã care tra-
verseaza România: Iaºi-Suceava,
legatã la Târgu Mureº ºi la Sebeº,
Bucureºti-Craiova-Calafat-Vidin
ºi mai departe, cãtre Timiºoara.

Alt subiect care l-a preocu-
pat pe europarlamentarul PDL a
fost  aderarea României  la
Schengen pentru care, deºi Con-
siliul încã se opune, a fost obþi-
nut acceptul Parlamentului Eu-
ropean, dar ºi libera circulaþie a
forþei de muncã, pentru care a
fost pregãtitã o rezoluþie apro-
batã în Parlament.

Dupã opt ani de muncã ºi re-
alizãri în Parlamentul European,
Marian-Jean Marinescu a fost
desemnat Europarlamentarul
Anului 2014 la categoria “Cer-
cetare ºi inovare”, în cadrul ga-
lei anuale a “MEP Awards”, or-
ganizatã de revista The Parlia-
ment, pentru meritele raportului
sãu privind sistemele de naviga-
þie prin satelit Galileo ºi EGNOS.

Marian-Jean Marinescu a
fost rãsplãtit cu aceastã distinc-
þie dupã ce a primit cele mai
multe voturi de la eurodeputaþii
europeni într-o categorie la care
au mai fost nominalizaþi eurode-
putatul german Christian Ehler,
din grupul PPE, ºi parlamenta-
rul european britanic Vicky
Ford, din grupul ECR. Marian-
Jean Marinescu, care este ºi vi-
cepreºedinte al grupului PPE,
este singurul europarlamentar
român nominalizat la premiile de
anul acesta ale The Parliament.
Premiile “MEP Awards” sunt
acordate anual membrilor Par-
lamentului European care s-au
remarcat prin activitatea lor.
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În premierã, la Craiova:

Evenimentul face parte din
campania „Adevãrata Basarabie”,
un proiect mai amplu care se de-
ruleazã pe parcursul mai multor
sãptãmâni. În acest context, sâm-
bãtã, 10 mai, ora 12.00, la sala de
conferinþe a Muzeului Olteniei, va
avea loc dezbaterea cu tema „Im-
pactul liberalizãrii regimului de
vize asupra mobilitãþii tinerilor
basarabeni”. Vor participa repre-
zentanþi ai Ministerului Tineretului
ºi Sportului, Ministerul Educaþiei
Naþionale, Universitãþii din Craio-
va, administraþiei publice locale ºi
centrale, parlamentari ºi europarla-
mentari.

Vor fi organizate ateliere temati-
ce de lucru, campanii informative,
se vor discuta efectele liberalizãrii
regimului de vize, precum ºi alte
probleme legate de integrarea ele-
vilor ºi studenþilor basarabeni în

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Competiþia, organizatã cu ocazia
Zilei Naþionale a Olandei, a pus ac-
cent pe creativitate ºi inovaþie ºi s-a
bucurat de prezenþa Excelenþei Sale,
domnul Matthijs van Bonzel, Amba-
sadorul Olandei la Bucureºti, a re-
prezentanþilor corpului diplomatic ºi
a specialiºtilor din domeniu. „De 5
ani, Concursul Naþional de Aranja-
mente Florale este un prilej unic de a
prezenta publicului din România tra-
diþiile ºi obiceiurile olandeze care s-
au conservat de-a lungul timpului.
Olanda este renumitã pentru arta

Asociaþia Studenþilor Basarabeni din Craiova,
în parteneriat cu Federaþia Asociaþiilor de Basa-
rabeni din România, Universitatea din Craiova,
Ministerului Tineretului ºi Sportului, Consiliul Ju-
deþean Dolj, Muzeul Olteniei ºi Casa de Culturã
a Studenþilor Craiova, vor organiza, în perioada

9-11 mai, la Craiova, Conferinþa Naþionalã FAB
România.  La aceastã acþiune vor participa pes-
te 30 de reprezentanþi a 15 centre universitare
din þarã, evenimentul  fiind prilejuit de Ziua Inde-
pendenþei României ºi Ziua Europei, care se ani-
verseazã în fiecare an în data de 9 Mai.

Peste 50 de participanþi la Concursul
Naþional de Aranjamente Florale

Au fost desemnaþi câºtigãtorii celei de-a
V-a ediþii a Concursului Naþional de Aran-
jamente Florale, desfãºurat zilele trecute la
Hotel Marshal Garden din Bucureºti, care
în 2014 a beneficiat de prezenþa renumitu-
lui maestru florist olandez Jacqueline Bo-
erma, director al Boerma Instituut. Peste

50 de concurenþi din toatã þara s-au înscris
în competiþie pentru a-ºi demonstra mãies-
tria în arta aranjamentelor florale ºi a obþi-
ne marele premiu, constând într-un curs de
design floral în cadrul Boerma Instituut din
Olanda. La final, locul I a fost adjudecat de
Steluþa Staicu.

aranjamentelor florale de mai bine de
un secol ºi perfecþionarea în acest
domeniu în Olanda aduce recunoaº-
tere internaþionalã. Pe de altã parte,
România are valori care aºteaptã doar
sã fie descoperite. Este ºi obiectivul
acestui eveniment”, a declarat Exce-
lenþa Sa, Matthijs van Bonzel, Am-
basadorul Regatului Þãrilor de Jos
la Bucureºti.

Demonstraþie de artã floralã
Cei 50 de concurenþi au avut ca

provocare realizarea unui aranjament

floral pe tema “Aranjament pentru
aniversarea unui parteneriat de
succes cu cel mai fidel client”, folo-
sind aceeaºi selecþie de flori ºi de
materiale. Dacã la ediþia din 2013,
culoarea principalã a fost portoca-
liul, la ediþia din acest an, culorile ale-
se au fost verdele ºi albul. Juriul a
urmãrit echilibrul, creativitatea ºi teh-
nica în realizarea aranjamentului flo-
ral. Cel mai apreciat aranjament floral
a fost premiat cu un curs de design
floral in cadrul Boerma Institut din
Olanda, iar concurenþii care au ocu-

pat locurile II ºi III, respectiv Elena
Aurelia Bota ºi Alexandra Alina Sa-
friuc,au primit vouchere pentru achi-
ziþionarea de materiale profesionale.

Competiþia a fost urmatã de o de-
monstraþie de artã floralã susþinutã
de Jacqueline Boerma. Cu peste 20
de ani de experienþã în domeniu, Jac-

queline Boerma a susþinut cursuri de
artã floralã în þãri precum: SUA, Ru-
sia, Japonia, Franþa, Grecia etc., a or-
ganizat ºi a fost membru al juriului în
diferite competiþii de design floral la
nivel internaþional ºi, în prezent, con-
tribuie regulat la numeroase publi-
caþii de specialitate.

Miercuri, 14 mai 2014, ora 17.00, în
Sala Studio „I.D. Sîrbu” a Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” din Craiova
va avea loc spectacolul „De ieri, de azi,
pentru mâine”. Evenimentul este
organizat de Asociaþia “Tinerii Luptã
Împotriva Viciilor Mileniului III” în
parteneriat cu instituþia-gazdã. Astfel,
în premierã pe scena Naþionalului
craiovean va avea loc montarea celor
douã scenarii câºtigãtoare a ediþiei I –

În cadrul proiectului „Fii stãpân pe viaþa ta!”,

„De ieri, de azi, pentru mâine”,
pe scena Naþionalului craiovean

2014, „Moira” (Bocai Andreea) ºi
„Liniºte, aici nu se vorbeºte” (Chilom
A.S. Alexandra) în regia artisticã a lui
Florin Paraschivu. Din distibuþia
spectacolului fac parte Alexandru Baca,
Alexandru Mihail Nuþã, Andreea Popa,
Andrei Coman, Carmen Sîrbu, Emil
Trybalski, Ionuþ Christel Noaþã, Lorena
Maria Popa, Stela Negura ºi Viorel
Lungu Baron.

Invitaþii speciali ai acestui eveniment

vor fi: Romulus Ungureanu – director
Agenþia Naþionalã Împotriva Traficului
de Persoane; Silviu Vãcaru – comisar-
ºef Brigada de Combatere a Criminalitã-
þii Oltenia, ºi Florin Stancu – director
executiv Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj. La
finalul evenimentului va avea loc o
dezbatere cu publicul despre traficul de
persoane ºi viciile care ameninþã la
fiecare pas tinerii din ziua de azi.

societatea româneascã. Tot în
aceastã perioadã, va avea loc ºi
Adunarea Generalã a FAB Româ-
nia. Scopul acestei conferinþe este
de a crea colaborãri în diverse do-
menii de activitate, de  a constitui o
voce unitarã puternicã, de a dez-
volta idei pentru realizãri de proiecte
noi ºi de a construi legãturi cât mai
strânse între ONG-uri care fac par-
te din Federaþia Asociaþiilor de Ba-
sarabeni din România.

Cel mai important proiect
al ASB Craiova

Campania „Adevãrata Basara-
bie” a debutat luna trecutã cu o
expoziþie de fotografie care a pur-
tat acelaºi nume, „Adevãrata Ba-
sarabie”, care s-a desfãºurat timp
de douã zile, în Piaþa „Mihai Vitea-
zul”. La Casa Studenþilor din Cra-
iova a avut loc o proiecþie de film,

care s-a bucurat de o prezenþã nu-
meroasã din rândul craiovenilor.
Campania se va încheia cu o ex-
cursie organizatã pentru studenþii
români de la Universitatea din Cra-
iova pentru a cunoaºte mai bine
Republica Moldova, locurile, obi-
ceiurile ºi tradiþiile de peste Prut.

 „Adevãrata Basarabie” re-
prezintã cel mai important proiect
al ASB Craiova ºi doreºte sã cre-

eze noi colaborãri între tinerii ro-
mâni de pe ambele maluri ale Pru-
tului. De asemenea, campania este
gânditã ca un ecou al acþiunii din
6 mai 1990 – Podul de Flori, mo-
ment istoric pentru toþi românii
când, pentru prima oarã dupã cel
de-al Doilea Rãzboi mondial, fron-
tiera româno-românã impusã de
sovietici a putut fi traversatã fãrã
acte.
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GEORGE POPESCU

Exis tă neîndoielnic o imensă bibliogra-
fie consacrată unei problematici, cea lega-
tă de conceptele de Patr ie, Patriotism în
lunga ş i spinoasa istorie a umanităţii.  În
sine, tema,  definită cândva, de pe la croni-
cari şi până mai anii trecuţi, viza, într-o sim-
plitate de care ne-am despărţit cu o vino-
vată jenă, sentimentul apartenenţei unui loc,
topos, acesta, al originii şi al propriei îm-
pliniri ori neîmpliniri în decursul unei exis-
tenţe măsurabile ş i măsurate printr-un le-
gământ destinal. Nimic, într-o tradiţie se-
culară, care să justific e fanfaronada unor
epoc i de modernitate târzie: imperială, pen-
tru alţii,  pentru francezi, spanioli şi,  mai
ales , pentru englezi, ca să nu mai vorbim
de căderile dezastruoase nazis t-comuniste
din prima jumătate a trecutului veac.

Şi c um orice exces, în viaţa de fiecare
zi, în dragoste ca şi în ură, sfârşeşte prin a
compromite o idee,  oricât de nobilă în ge-
nuina ei esenţă, patriotismul a intrat într-
un con de umbră, ba a ajuns , chiar şi atunci
când e invoc at („pavoazat”?)  cu cele mai

bune intenţii, o etichetă aproape detestabi-
lă. Şi nu mă refer aici în niciun fel la abuzul
politicianis t, al unor retori ocazionali.  Ma-
joritar aculturali,  în general învăţăcei „se-
ralişti” scoşi la iveală de maşina unui parti-
tism abulic şi corodat de morbul oportu-
nismului ieftin, ei sfârşesc mai uşor decât
îşi închipuie în anonimat, în ciuda exc esi-
vei audienţe ce li se ac ordă de media, de
cele mai multe ori în mocirloasa goană după
senzaţional.

Realitatea – cu istoria sa detrac ată de ela-
nul primitiv al exegezelor pătimaşe – con-
firmă, din păcate,  teza noastră, oricât de
greu digerabilă. Ieri, a fost Ziua Victoriei,
redenumită,  nu fără un iz de gratuitate, a
Europei. Fastuoasele manifestări de odi-
nioară – cele din Occident, îndeosebi, cu
impulsurile de proteste sociale – au cam
dispărut, c ând nu s-au c onvenţionalizat la
nivelul unor reuniuni de… cabinet. Straniu
ori nu, ele au rămas preponderent în fieful
Moscovei, care nu ratează nici în noul con-
text de criză geopolitică,  să-i c onfere sim-

bolistica unei… Victorii. Şi cine-ar putea
s-o contrazică, altfel dec ât prin a o secun-
da, măcar, c u o conc entrare egală asupra
unuia dintre momentele cruciale ale istoriei
recente a Lumii?

Iar dacă patriotismul a ieşit din uzul pro-
fund, nealterat ideologic ori politicianist, al
mentalului colectiv din prezent, eroismul s-
a mutat cu totul în mediul hologramic : în
cinema mai c u seamă,  fiindcă nici poeti-
cul,  nici romanesc ul nu mai par  interesate
de o temă considerată prăfuită. Cum să mai
scrii, azi, fără a nu risca să fii luat în băş-
călie, despre Mirc ea Cel Bătrân, despre
Ştefan Cel Mare ori despre fostul Ban al
Craiovei, Viteazul unific ator al românilor,
fie şi pentru o clipă? De Vlad Ţepeş ce s-ar
mai putea spune fără riscul de a cădea în
derizoriul paradigmei draculiene?

Cât despre Mihai Viteazul, ideea edililor
de a organiza, pentru al doilea an succesiv,
suita de manifestări consacrate Domnito-
rului Unirii e mai mult decât binevenită. Şi
salutară. Este chiar curajoasă, tocmai ţinând

seama de avertismentele de mai sus.
Personal, paseist-patetic şi nostalgic , în

semnificaţiile cele mai autentice ale terme-
nilor, resimt, inclusiv la ideea revitalizării
scenografice a unei epoci demult apuse, un
fior  de emoţie. Şi de sensibilitate: localistă
ori patriotică. Şi mă gândeam c ă tocmai s-
a încheiat ediţia Festivalului Shakespeare,
în a cărui operă Istoria Angliei pare mai ade-
vărată decât în orice tratat de specialitate.
Iar Mihai Viteazul a fost chiar contempora-
nul nemuritorului englez: nemuritor şi el,
Domnitorul român plec at de pe plaiurile
Olteniei, a fost, în felul său, unic aş  în-
drăzni să spun, un vizionar. Un Poet al Is-
toriei, trecute prin flac ăra Faptei.

Şi atunci, de unde această scandaloasă
jenă de a ne mândri cu c eea ce s-a înfăp-
tuit cu adevărat bun în istorie? Într-un
moment de c umpănă,  cum se conturează
prezentul tot mai nemilos, memoria s tră-
moşilor nu poate f i decât un suport, uneori
de supravieţuire. Că de legământ iarăş i ne
e tot mai ruşine să mai vorbim.

Mihai Viteazul un…Poet al Istoriei

Astăzi, 10 mai, de la ora 18.00, sursă de
inspiraţie le va fi reprezentaţia „Ursul păcă-
lit de vulpe”, de Ion Creangă, scenariul, regia
şi scenografia semnate de Valentin Dobres-
cu, muzica Alin Macovei-Moraru, cu acto-
rii Ionica Dobrescu, Daniel Mirea, Mugur
Prisăcaru, Alla Cebotari, Adriana Ioncu şi
Emanuel Popescu.

Cel de-al doilea spectacol al week-end-ului,
prezentat duminică, la ora 11.00, este „Sarea
în bucate”, după Petre Ispirescu, scenariul şi
regia Valentin Dobrescu, scenografia Mihai

Copiii se inspiră din spectacolele
Teatrului „Colibri” pentru a desena
personajul preferat Două poveşti minunate prind viaţă în

spectacolele programate de Teatrul pen-
tru Copii şi Tineret „Colibri” la sfârşi-
tul acestei săptămâni şi îi poftesc pe cei
mici să se inspire din ele pentru a reali-
za desene care să fie admirate în expozi-
ţia „Personajul preferat”, ce va fi verni-
sată la 1 Iunie.

La Ludoteca „Aman” rulează filmul
„Prinţ şi cerşetor”

Proiectul „Cărticica pentru prichindei şi copii mai
măricei”, derulat de Biblioteca Judeţeană „Alexandru
şi Aristia Aman”, continuă în săptămâna 12-15 mai, la
Secţia pentru Copii şi Tineret, cu tema „Mark Twain
– Prinţ şi cerşetor”. Vor viziona filmul preşcolari şi
şcolari din clasele I – a IV-a de la Grădiniţele „Floa-
rea-soarelui” şi „Căsuţa cu poveşti”, Colegiile Naţio-
nale „Carol I” şi „Fraţii Buzeşti” (12 mai), Grădiniţele
„Căsuţa Fermecată”, „Ethos” şi „Elena Farago” şi
Şcoala Gimnazială „Traian” (13 mai), Colegiul Naţio-
nal „Carol I”, Grădiniţa „Traian Demetrescu”, Şcoala
Gimnazială „Al. Macedonski” Craiova şi Şcoala Gim-
nazială Coşoveni (14 mai), Colegiile Naţionale „Elena
Cuza” şi „Carol I”, Liceul de arte „Marin Sorescu”,
Şcolile Gimnaziale „Mihai Viteazul” şi „Sf. Dumitru”,
Grădiniţa „Dumbrava minunată” (15 mai).

MAGDA BRATU

Pas tramagiu, muzica Alin
Macovei-Moraru. În distribu-
ţie îi regăsim pe actorii Ioni-
ca Dobrescu, Oana Stancu,
Adriana Ioncu, Iulia Cârstea,
Cosmin Dolea, Mugur Prisă-
caru şi Daniel Mirea.

Pentru creaţiile lor, co-
piii vor primi la teatru car-

toane personalizate, pe care le vor aduce până
la 25 mai, la sediul Fabricii de Poveşti elec-
troCOLIBRI, din Calea Bucureşti nr. 56, de
luni până vineri, între orele 9.00 şi 15.00,
sau la spectacolele din week-end.

Luna aceasta, cei mici mai pot viziona pe
scena craioveană spectacolele „Fata babei
şi fata moşneagului” (17 mai), „Albă ca
Zăpada” (18 mai), „Inimă de piatră” (24
mai), „Cântăreţii din Bremen” (25 mai) şi
„Pinocchio” (31 mai).

MAGDA BRATU

La sediul Secţiei de Ştiinţele Naturii a
Muzeului Olteniei se derulează astăzi, 10
mai, cu începere de la ora 10.00, cu spri-
jinul Consiliului Judeţean Dolj,  un nou
modul al proiectului educativ interactiv
„Weekend Family”. Tematica adoptată în
această săptămână vizează documentarea
cu privire la viaţa şi caracteristicile inedite
ale animalelor răpitoare şi prădătoare.

Programul „Weekend Family” – o al-
ternativă interesantă de petrecere a tim-
pului liber, propusă din martie până în sep-
tembrie a.c. – se adresează familiilor ce
au copii cu vârste cuprinse între 4 şi 12
ani şi urmăreşte, prin activităţi realizate într-
o manieră ludică şi interactivă, stimularea cre-
ativităţii, dezvoltarea comunicării, dobândirea
de noi abilităţi etc. Specialiştii Muzeului Olte-
niei organizează, în cadrul programului, ate-
liere interactive, dar şi vizite tematice în ex-
poziţiile Secţiei de Ştiinţele Naturii.

Între următoarele teme ce vor fi parcur-
se se numără „Animale răpitoare şi prădă-
toare” (24 mai), „Monumente ale naturii”
(7, 21 iunie), „Atelierele Tanti Aneta – me-

Week-end Family la Secţia de Ştiinţele
Naturii a Muzeului Olteniei

tode de conservare şi restaurare a pieselor
din muzeu” (5, 19 iulie), urmate de realiza-
rea unei scenete cu personaje din lumea ani-
mală (2, 16 august) şi de modulul final de
premiere (6 septembrie).

Înscrierile la proiectul „Weekend fami-
ly” se pot face la adresele de mail lilagima-
@yahoo.com, muzeulolteniei@yahoo.com
sau la numerele de telefon 0766.326.909 şi
0251/411.906.

MAGDA BRATU

Expoziţie de carte cu tema „Monarhia
în istoria României”

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aris-
tia Aman” organizează, cu ocazia zilei de 10
mai, expoziţia de carte „Monarhia în isto-
ria României”. Între titlurile prezente se află
„Portraits d‘homes: Ferdinand de Rouma-
nie, Herbert Henry Asquith, Anatole Fran-
ce, Jean Lahovary”, de Martha Bibescu
(Paris, Bernard Grasset, 1929), „Istoria con-
temporană a României (1866-1900)”, de
Titu Maiorescu (Bucureşti, Editura Libră-
riei Socec & Co., Societate Anonimă, 1925),
„Enciclopedia de istorie a României” (Bu-
cureşti, Editura Meronia, 2001), „Familia
Regală: o istorie în imagini” (Târgovişte,
Editura Cetatea de Scaun, 2009), „Regele
Mihai şi exilul românesc”, de Mircea Cio-
banu (1994) ş.a. Ziua de 10 mai a fost săr-
bătoare naţională între 1866 şi 1947, mar-
când evenimente importante din istoria Ro-
mâniei moderne: proclamarea principelui Ca-
rol de Hohenzollern-Sigmaringen în anul

1866 ca domnitor al Principatelor Unite ale
Moldovei şi Valahiei, iar în 1881, după do-
bândirea independenţei statale, primul rege
al României, sc himbare c onsfinţită prin
amendarea constituţiei. Ţara a devenit „Re-
publică Populară” la 30 decembrie 1947, în
urma abdicării de la tron a regelui Mihai I,
nevoit să părăsească ţara împreună cu restul
familiei sale.

MAGDA BRATU
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Timp de trei zile, delegaþi ai
principalelor comunitãþi religioase
din Italia, Olanda, Norvegia, Esto-
nia ºi Bulgaria au venit în Cetatea
Bãniei pentru a face schimb de ex-
perienþã, pentru a discuta ºi îm-
pãrtãºi idei  pe tema dialogului in-
terreligios. Grupul invitaþilor din
strãinãtate a fost însoþit de diac.
conf. univ. dr. Gelu Cãlina.

În prima parte a zilei de mier-
curi, 7 mai, invitaþii au luat parte la
prima sesiune de discuþii, organi-
zatã la Hotel Plazza din Craiova. În
cea de-a doua parte a zilei, împreu-

Proiect internaþional pe teme de interculturalitateProiect internaþional pe teme de interculturalitateProiect internaþional pe teme de interculturalitateProiect internaþional pe teme de interculturalitateProiect internaþional pe teme de interculturalitate
În perioada 6-9 mai, mai mulþi profe-

sori de la universitãþi de renume pe pes-
te hotare, precum ºi reprezentanþi ai cul-
telor recunoscute statutar, au luat parte
la o serie de activitãþi organizate la Cra-
iova de reprezentanþii Facultãþii de Teo-

logie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþi-
tului Pãrinte Mitropolit Irineu. Eveni-
mentul a fãcut parte din proiectul Grun-
dtvig – „Religie ºi multiculturalitate: mij-
loace educative pentru liderii bisericilor
locale”.

nã cu profesorii de teologie români,
au vizitat Centrul de restaurare ºi
vizualizare al Facultãþii de Teologie
ºi Paraclisul mitropolitan „Maica
Precista” – Dudu din Craiova.

În cea de-a doua zi a întâlnirii,
participanþii au dezbãtut în plen mai
multe probleme de ordin teoretic
ºi practic, în cadrul unei conferin-
þe cu relevanþã pentru tema pro-
iectului interreligios „Religie ºi
multiculturalitate: mijloace educa-
tive pentru liderii bisericilor loca-
le”. Între referatele prezentate –
care vor constitui la finalul proiec-

tului un manual – amintim „Con-
tribuþia Bisericii Ortodoxe în do-
meniul asistenþei sociale din regiu-
nea Oltenia” (pr. lect. dr. Sergiu
Popescu, de la Facultatea de Teo-
logie din Craiova), „Migraþia ro-
mânilor în Europa ºi câteva ele-
mente misionare” (diac. conf. dr.
Gelu Cãlina), „Rãspunsuri din tra-
diþia diferitelor denominaþiuni, în
contexte naþionale diferite (refor-
mat, luteran, romano-catolic, or-
todox)” etc.

Au urmat discuþiile în grup,
centrate în principal pe fenome-

nologia religioasã, metode ºi mij-
loace de integrare a romilor în
societate, precum ºi dialogul din-
tre comunitãþile creºtine ºi religia
islamicã în context european. La
discuþii au luat parte ºi repre-
zentanþii Asociaþiei „Vasiliada”,

ONG patronat de Mitropolia Ol-
teniei, care au împãrtãºit diferite
experienþe din lucrul în comuni-
tãþile defavorizate din Oltenia.
Seria de activitãþi s-a încheiat cu
o vizitã la Centrul pentru copii din
localitatea doljeanã Lipovu.

 Eseul va avea ca tema “Pasi-
unea mea” ºi va trebui sã se în-
cadreze între 200 ºi 300 de cu-
vinte. Participanþii pot trimite
textele la adresa dagmardv@y-
mail.com pânã pe data de 29 mai.
Rezultatele vor fi anunþate pe
data de 2 iunie. Ministerul Educa-
þiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului din România echivalea-
zã deþinerea unui certificat CAE
cu proba de competenþe lingvisti-
ce la limba englezã la Bacalaureat.

Cambridge English: Advanced
– Certificate in Advanced En-
glish reprezintã cheia care des-
chide uºa spre o lume de opor-
tunitãþi nelimitate. Fiind cel mai
rãspândit certificat Cambridge
English, CAE se situeazã la ni-

Locuri gratuite la Cambridge CAE
pentru elevii pasionaþi de englezã

La aceastã fazã de preselecþie, s-
au înscris 25 de echipe totalizând apro-
ximativ 100 de elevi ºi 24 de cadre
didactice coordonatoare de la liceele
din judeþul Dolj. Colegiile naþionale
„Carol I” ºi „Elena Cuza” sunt gaz-
dele acestei etape.

Concursul îºi propune promova-
rea spiritului de competiþie ºi perfor-
manþã ºcolarã în studiul disciplinei de
Informaticã, adresându-se elevilor cu
aptitudini, interese ºi înclinaþii deose-
bite în domeniul ºtiinþelor, în special
al ºtiinþei calculatoarelor ºi tehnolo-
giei informaþiei. Obiectivele generale
ale concursului conºtientizarea elevi-
lor din ciclul liceal de oportunitatea
actualã a trendului ascendent al pieþii

Concurs de programare pentru liceeni
“Constantin Belea-Procon” – prima ediþie

Centrul educaþional ºi de formare profesi-
onalã Dagmar D.V. Craiova, împreunã cu Eu-
rolingva Examinations Centre susþin inteligen-
þa! Astfel, oferã trei locui gratuite la sesiunea

velul C1 (avansat) conform Ca-
drului Comun European de Re-
ferinþã pentru Limbile Strãine
(CEFR) ºi acoperã toate cele
patru deprinderi esenþiale în în-
vãþarea unei limbi strãine – as-
cultat, vorbit, citit ºi scris.

Mai mult de 3.000 de institu-
þii de învãþãmânt, departamen-
te guvernamentale ºi companii
din toatã lumea acceptã exame-
nul CAE ca o dovadã a unui ni-
vel înalt de competenþã lingvis-
ticã. Printre acestea, se numã-
rã: BMW, DHL, Harrods, Pirelli,
UK Border Agency, European
Business School London, King’s
College London, State Univer-
sity of New York.

Facultatea de Automaticã, Cal-
culatoare ºi Electronicã a Univer-
sitãþii din Craiova în colaborare cu
Inspectoratul ªcolar al Judeþului
Dolj ºi companiile Hella Craiova,
Netrom, CS România ºi Ubisoft

Craiova ca sponsori ºi parteneri
principali, organizeazã astãzi, în-
cepând cu ora 10.00, etapa de pre-
selecþie a primei ediþii a concur-
sului de programare pentru lice-
eni „Constantin Belea-Procon”.

locurilor de muncã în domeniul IT
din municipiul Craiova ºi regiunea
Oltenia, motivarea elevilor pentru a-
ºi gãsi ºi perfecþiona competenþe în
domeniul IT, precum ºi posibilitatea
pentru elevii de liceu de a parcurge un
traseu educaþional/profesional în regiu-
ne ºi în Craiova, în mod deosebit.

Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu” din Craiova organizeazã as-
tãzi, 10 mai, între orele 10.00 ºi
17.00, în Salonul Medieval al insti-
tuþiei, atelierul de competenþe trans-
ferabile „5 ACT”. Proiectul este im-

„5 ACT – Atelier de competenþe
transferabile”, la Casa de Culturã

Casa de Culturã „Traian De-
metrescu” organizeazã astãzi,
între orele 12.00 ºi 15.00, la
Galeria „Vollard” a instituþiei, în
parteneriat cu Asociaþia Tinere-
tul ONU din România – filiala
Craiova, Clubul Orato-
rilor. Participanþii vor
afla cum sã þinã un dis-
curs calitativ ºi vor în-
vãþa de la oratori talen-
taþi cum sã îºi gestio-
neze emoþiile ºi atenþia
publicului, cum sã aibã
o dicþie ºi o rostire co-
recte, cum sã îºi expu-
nã informaþiile ºi argu-
mentele  persuasive,
precum ºi cum sã îºi
adapteze mesajul non-
verbal la mesajul pe

Invitaþie la Clubul
Oratorilor

plementat de organi-
zaþia „Training Cra-
iova” în parteneriat
cu „Fii Optimist” ºi
este primul dintr-o
serie de evenimente
ce se vor derula în-
cepând cu 10 mai.

 „5 ACT – Atelier
de competenþe
transferabile” este
conceput pentru ma-
nageri, antreprenori
ºi ONG-uri. Proiec-
tul urmãreºte sã fa-

ciliteze munca în echipã ºi sã o trans-
forme într-o colaborare solidarã, efi-
cientã ºi durabilã, prin dezvoltarea a
ºapte competenþe importante: Curaj,
Creativitate, Implicare, Cunoºtinþe de
afaceri, Orientare cãtre client, Ori-

entare spre rezultate ºi Orientare cã-
tre dezvoltare.

Pe parcursul proiectului, parti-
cipanþii vor învãþa sã îºi stabileas-
cã strategii personale, sã înþeleagã
mediul de afaceri spre care optea-
zã, sã îºi stabileascã obiectivele ºi
paºii care trebuie urmaþi pentru
atingerea lor. Totodatã, ei îºi vor
dezvolta capacitatea de a oferi ser-
vicii de calitate clienþilor, dar ºi sã
anticipeze aspecte viitoare ºi sã
încurajeze inovaþia.

În vederea dobândirii celor
ºapte competenþe, participanþii
vor  fi grupaþi în câte trei echipe
ºi  vor avea cinci misiuni de în-
deplinit. La finalul proiectului,
câºtigãtorul va primi o orã de
coaching.

de examen Cambridge CAE care va avea loc
pe 17 iunie, în urma unui concurs de eseuri
la care pot participa elevi cu vârste cuprinse
între 14 ºi 19 ani.

ALINA DRÃGHICI ALINA DRÃGHICI
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care vor sa-l transmitã. Spea-
kerii acestui eveniment sunt
Constantin Cicort – actor la Te-
atrul Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova, ºi Mureºan Raul,
trainer.
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Profitând de sãrbãtorirea vic-
toriei din 1945 asupra Germaniei
naziste, preºedintele Rusiei, Vla-
dimir Putin, s-a aflat ieri, 9 mai,
în Crimeea. A fost cea dintâi de-
plasare a sa dupã realipirea aces-
tei peninsule la teritoriul Federa-
þiei Ruse, ºi într-un moment în
care discuþiile diplomatice cu
SUA ºi UE asupra crizei din Ucrai-
na se aflã într-un punct mort.
Potrivit Kremlinului, Vladimir
Putin a asistat, la Sevastopol,
bazã istoricã a Flotei ruse, la o
paradã militarã, întâlnindu-se apoi
cu foºti combatanþi. Programul
vizitei a mai prevãzut ºi un con-
cert. Afirmând cã ziua de 9 mai
este o sãrbãtoare a triumfului tu-
turor forþelor patriotice, preºedin-
tele rus a salutat rãbdarea de fier
a poporului sovietic, eroismul
sãu, care a salvat Europa de scla-
vagism. 11.000 de soldaþi au par-
ticipat, anterior, la defilarea de la
Moscova, care s-a dorit o demon-
straþie a potenþialului militar al
Rusiei. Peste 2.000 de militari au
defilat, ieri, ºi la Tiraspol, într-
una dintre cele mai grandioase
parade de Ziua Victoriei, la care

Vladimir Putin în Crimeea, pentru prima datãVladimir Putin în Crimeea, pentru prima datãVladimir Putin în Crimeea, pentru prima datãVladimir Putin în Crimeea, pentru prima datãVladimir Putin în Crimeea, pentru prima datã
de la realipirea peninsulei la Rusiade la realipirea peninsulei la Rusiade la realipirea peninsulei la Rusiade la realipirea peninsulei la Rusiade la realipirea peninsulei la Rusia

a participat ºi vicepremierul rus
Dmitri Rogozin, reprezentantul
Kremlinului pentru Transnistria,
relateazã Pro TV Chiºinãu, în
pagina electronicã. Dmitri Rogo-
zin nu a susþinut nici un discurs
la paradã, în schimb reprezentan-
þii autoritãþilor separatiste trans-
nistrene au mulþumit veteranilor,
dar ºi Federaþiei Ruse pentru sus-
þinere. Joi, separatiºtii proruºi din
mai multe oraºe din estul Ucrai-

nei, au anunþat hotãrârea lor de
organizare a referendumului la
autodeterminare prevãzut pentru
11 mai, în pofida apelului preºe-
dintelui Putin de a-l amâna. Au-
toritãþile de la Kiev au fãcut deja
cunoscut cã nu vor recunoaºte
legitimitatea acestui proiect de
„referendum terorist”. De aproa-
pe o sãptãmânã, armata ucrainea-
nã a accelerat operaþiunile sale în
estul Ucrainei, soldate deja cu zeci

de morþi. Ieri au avut loc noi con-
fruntãri în oraºul Mariupol. În
aceste circumstanþe, apropiatul
scrutin prezidenþial din 25 mai,
care ar urma sã desemneze suc-
cesorul lui Viktor Ianukovici, în-
lãturat de la putere ºi refugiat în
Rusia, rãmâne sub semnul între-
bãrii, dosarul ucrainean figurând
ca temã a discuþiilor „informale”
dintre Angela Merkel ºi Francois
Holland la Stralsund – ieri ºi as-
tãzi – la Marea Balticã. Se con-
teazã mult pe relaþia particularã
existentã între Germania ºi Rusia,
dar Angela Merkel ºtie bine cã tre-
buie sã aibã ºi susþinerea restului
Europei. Parisul, prin Francois
Hollande, considerã cã exercita-
rea de cãtre Europa întreagã ºi de
SUA a unei presiuni trebuie sã
continue. Dar pentru faza a treia
a sancþiunilor este necesarã o reu-
niunea a Consiliului European.
Franþa a condamnat decizia sepa-
ratiºtilor din Ucraina Orientalã de
organizare a referendumurilor ile-
gale, prin ºeful diplomaþiei sale,
Laurent Fabius, care s-a întreþi-
nut telefonic cu premierul ucrai-
nean, Arseni Iatseniuk.

Oficiali democraþi ºi republicani din
Camera Reprezentanþilor au ajuns, joi,
la un acord asupra unui proiect de
reformare a programului de supra-
veghere telefonicã a Agenþiei Naþio-
nale pentru Securitate (NSA) în Sta-
tele Unite, care ar urma sã faciliteze
adoptarea finalã a textului. Comisia
pentru Informaþii din cadrul Came-
rei Reprezentanþilor a renunþat la pro-
iectul sãu de reformã ºi a aprobat în
unanimitate „USA Freedom Act”, vo-
tat miercuri de cãtre Comisia Juridi-
cã, „o versiune preferatã de cãtre
apãrãtorii libertãþilor civile”. Casa
Albã a anunþat, ulterior, cã susþine

Consens în Camera Reprezentanþilor
asupra reformei NSA

iniþiativa. Textul, a cãrei examinare în
plenul Camerei Reprezentanþilor nu a
fost programatã încã, pune capãt co-
lectãrii sistematice a metadatelor (nu-
mãrul apelat, ora ºi durata apelului)
de cãtre NSA de la operatori. FBI ºi
NSA urmeazã ca în prealabil sã obþi-
nã un mandat individual de la Curtea
secretã Foreign Intelligence Surveil-
lance Court (FISC), în baza unor
„suspiciuni rezonabile”, ºi abia dupã
aceea sã poatã sã cearã operatorilor
date telefonice despre un anumit nu-
mãr de telefon, în cadrul unei anchete
în domeniul luptei împotriva teroris-
mului, pentru o perioadã de 180 de zile.

Poliþia din Florenþa a arestat ieri dimineaþã
un suspect din oraº, în vârstã de 55 de ani,
care locuieºte în zona Careggi ºi care a mãrtu-
risit cã a ucis-o pe românca Andreea Cristina
Zamfir, în vârstã de 26 de ani, relateazã “Cor-
riere Fiorentino” în pagina electronicã. Potrivit
publicaþiei, Riccardo Viti, în vârstã de 55 de
ani, prezintã probleme psihice. „S-a terminat,
s-a terminat, am fãcut o prostie”, le-a spus el
poliþiºtilor din Florenþa imediat dupã ce o echi-
pã mobilã a intrat în locuinþã pentru a-l aresta.
Anchetatorii au gãsit în locuinþã bandã adezivã
„identicã” celei utilizate la comiterea crimei,
scrie ziarul. Autopsia a stabilit cã românca An-
dreea Cristina Zamfir, în vârstã de 26 de ani, a
murit din cauza unei hemoragii interne care a
fost provocatã de actele de torturã la care a

Asasinul româncei gãsite crucificatã în Italia a fost
arestat: este un bãrbat cu probleme psihice

fost supusã. Riccardo Viti a fost condus la se-
diul poliþiei, unde a mãrturisit crima. „Fac acest
lucru din rãzbunare”, le-ar fi spus el poliþiºtilor
care-l interogau, potrivit publicaþiei, care subli-
niazã cã în prezent se efectueazã verificãri pri-
vind corespondenþa cu probe de ADN colecta-
te de cãtre Carabinieri în cazuri similare, în care
victimele au supravieþuit. Ei ar fi ajuns la iden-
tificarea bãrbatului arestat pe baza descrierilor
furnizate de cãtre femei pe care acesta le-ar fi
violat în ultimii ani. „Dupã trei zile de cãutãri,
am capturat bestia”, a declarat chestorul Micil-
lo pentru „Corriere Fiorentino”, adãugând cã
bãrbatul arestat este „cu siguranþã vinovat de
uciderea Andreei Cristina Zamfir”. „Acum în-
cercãm sã facem legãtura cu alte violuri”, a
spus oficialul, mulþumind poliþiei ºi carabinieri-

lor. Furgonul alb, despre care vorbesc toate
prostituatele în declaraþii, este un Fiat Doblò,
proprietatea tatãlui suspectului. Dupã ucide-
rea româncei, poliþia a audiat o serie de prosti-
tuate. Ele nu au denunþat violenþe, dar aproape
toate afirmã cã un client le-a cerut sã îi ofere
un “joc erotic” asemãnãtor celui care a con-
dus la moartea româncei, la Ugnano. De ase-
menea, ele îºi amintesc în mod clar furgonul,
un element-cheie în cadrul anchetei, care a
devenit apoi o pistã cãtre arestarea presupu-
sului asasin, mai scrie “Corriere Fiorentino”.
Românca în vârstã de 26 de ani torturatã ºi
ucisã va fi înmormântatã în sudul Italiei, în
regiunea Campania, unde locuiesc mama ºi
sora victimei, care beneficiazã de asistenþa
ambasadei României, potrivit agenþiei ANSA.

Prima zi de muncã în folosul
comunitãþii pentru Berlusconi

Fostul ºef al guvernului
italian, Silvio Berlusconi, a
sosit ieri dimineaþã la centrul
specializat din Cesano Boscone
pentru a începe sã-ºi ispãºeascã
pedeapsa de un an de muncã de
interes general (n.r. - în folosul
comunitãþii) îngrijind bolnavii
de Alzheimer, relateazã AFP.
Maºina sa a fost parcatã la
intrarea în clãdirea San Pietro,
din interiorul Institutului
Familia Sacrã. El a trecut
rapid, fãrã sã adreseze vreun
cuvânt sutelor de jurnaliºti
prezenþi, þinuþi la distanþã. Un
sindicalist deghizat în clovn,
care a reuºit sã intre în pofida
importantelor mãsuri de securi-
tate, l-a contestat strigând:
“Berlusconi la închisoare”,
“Visul muncitorilor italieni este
de a-l vedea pe Berlusconi la
San Vittore”, penitenciarul din
Milano. Fostul premier italian
(77 de ani) a fost condamnat la
patru ani de închisoare, dintre
care pentru trei a beneficiat de
o amnistie, în procesul Media-
set, pentru fraudã fiscalã. El a
obþinut acordul justiþiei ca sã-ºi
ispãºeascã pedeapsa prin
muncã în interes general, câte
patru ore pe zi consecutiv, o zi
pe sãptãmânã.

Înfruntare între cei 4 candidaþi
la preºedinþia CE

Principalii candidaþi la ºefia
Comisiei Europene - Jean-
Claude Juncker (gruparea de
centru-dreapta, PPE), Martin
Schulz (socialiºtii, PSE), Guy
Verhofstadt (liberalii) ºi Jose
Bove (verzii) s-au întâlnit ieri,
începând cu ora 19.30 (ora
României), într-o dezbatere live
la Florenþa, transmisã în direct,
în încheierea conferinþei europe-
ne „Starea Uniunii 2014”. La
Conferinþa „Starea Uniunii
2014” participã principalii
candidaþi pentru a prelua
conducerea Executivului Euro-
pean, actualul preºedinte al CE -
Jose Manuel Barroso, comisari
europeni, lideri ai instituþiilor
europene de top ºi reprezentanþi
ai mediului academic european.

Seism cu magnitudinea de 5
grade în Pakistan: un mort ºi 30
de rãniþi

Un seism cu magnitudinea de
5 grade produs ieri în sudul
Pakistanului s-a soldat cu
moartea unei persoane ºi rãnirea
altor 30, între care femei ºi
copii, au anunþat autoritãþile
locale, informeazã AFP. Potrivit
Centrului naþional de monitori-
zare seismicã, seismul s-a produs
la o adâncime de aproximativ
zece kilometri, iar epicentrul a
fost localizat la 27 de kilometri
nord-est de oraºul Nawabshah,
în provincia Sindh, în sudul
Pakistanului. Victima este o
persoanã în vârstã de 71 de ani,
iar cinci dintre rãniþi se aflã în
stare criticã, a afirmat un respon-
sabil al administraþiei locale.
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind de-

punerea solicitãrii de emitere
a acordului de mediu. S.C.
WIN IMPEX SRL anunþã publi-
cul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiec-
tul nr. 3/ 2014 elaborat de Pro-
iectantul General S.C. Grup In-
ternaþional SRL pentru CON-
STRUCÞIE  HALÃ METALICÃ
PARTER SPAÞIU DE PRODUC-
ÞIE ªI DEPOZITARE ªI EXTIN-
DERE ETAJ PESTE PARTER
LA CONSTRUCÞIE EXISTEN-
TÃ P+1 PARÞIAL, CU DESTI-
NAÞIA ATELIER DE TÂMPLÃ-
RIE ªI SEDIU DE FIRMÃ, FÃRÃ
MODIFICAREA SPAÞIULUI DE
PRODUCÞIE LA PARTER pro-
pus pentru proprietatea priva-
tã a societãþii situatã la adresa
comuna ªimnicu de Sus, sat
ªimnicu de Sus, T 133, P 21.
Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la se-
diul ARPM Craiova, strada
Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul
S.C. WIN IMPEX SRL din Cra-
iova, strada George Enescu,
nr.70, judeþul Dolj, în zilele de
L-V, între orele 9-16. Observa-
þiile publicului se primesc zil-
nic la sediul ARPM Craiova,
strada Petru Rareº, nr.1.

Primãria ºi Consiliul Lo-
cal Celaru organizeazã dumi-
nicã 11 mai 2014, Tradiþiona-
la Sãrbãtoare „FLOAREA DE
SALCÂM” în punctul „Fântâ-
na lui Murgan”, începând cu
ora 11.00.

Anunþul tãu!
NICK S.P.R.L Craiova în ca-

litate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C ASMAR S.R.L
vinde la licitaþie publicã cu stri-
gare construcþie cu nivel de
înaltime P+1E+M cu destina-
þie locuinþã cu suprafaþã utilã
156,87 mp ºi suprafaþã con-
struitã 82 mp ºi teren intravi-
lan aferent în suprafaþã totalã
de 250 mp din care 168 mp li-
ber de construcþii situate în
Craiova str. Pictor Barbu Isco-
vescu nr. 2 jud. Dolj. Preþul bu-
nurilor scoase la vânzare este
de 257.975 lei. Licitaþia va avea
loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Craiova, Calea Bucu-
resti, nr.15 B, jud. Dolj, în data de
30.05.2014 ora 1200. Relaþii supli-
mentare la telefon: 0251415158
e.mail: nicksprl@yahoo.com.

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj ºi întregul colectiv al in-
stituþiei regretã profund trecerea
în nefiinþã a celui care a fost di-
rectorul filialei judeþene Dolj a
Agenþiei Naþionale de Îmbunãtã-
þiri Funciare, Iulian Bucur.

În aceste clipe de adâncã întris-
tare, ne exprimãm întreaga com-
pasiune pentru familia îndoliatã.

Sincere condoleanþe!

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Îngrijesc persoanã vârst-
nicã, cu maximã seriozi-
tate, în scopul donãrii
unei locuinþe. Telefon:
0723/466.154.
Coafez ºi tund la domi-
ciliul clientului. Telefon:
0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului, asigur garanþie. Te-
lefon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu, exe-
cut reparaþii canapele,
fotolii, colþare. Calitate ºi
seriozitate. Telefon:
0351/416.198; 0768/
623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) garsoni-
erã Brazdã. Telefon:
0765/610.457.

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
Apartament 2 camere ul-
tracentral, ultralux, A.C.
internet, toate dotãrile.
Telefon: 0762/109.595.
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). Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.

Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã na-
þionalizatã, zonã centra-
lã, gaze, curte, cumpã-
rat de la proprietar. Even-
tual, schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon:
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 spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu îm-
bunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 decomandate 1
Mai, 2 bãi, 2 balcoane,
86 m.p. îmbunãtãþiri.
Preþ 49.000 euro. Tele-
fon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu aparta-
ment 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.

Vând D+P 6 camere,
pivniþã, utilitãþi, 2 bãi + 3
camere cãrãmidã, teren
1300 mp str. Bucovãþ -
95000 Euro. Telefon:
0769/360.741.
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna 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 Râu-
lui, nr. 162, vad comer-
cial, cadastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã. Te-
lefon: 0769/969.604.
Vând casã, 800 mp te-
ren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere, în-
cãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
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Consiliul Local ºi Primã-
ria comunei Pleniþa orga-
nizeazã duminicã 11 mai
2014, în Pãdurea Pleniþei,
cea de-a 44-a ediþie a tra-
diþionalei manifestãri
câmpeneºti „Sãrbãtoarea
Bujorului”.
Vã aºteptãm cu drag la

sãrbãtoarea comunei
noastre!

Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet me-
dical – avocaturã. Accept
douã rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, li-
vadã, vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren zonã centra-
lã, 260 metri pãtraþi. Preþ
210 euro/mp. Tel: 0769/
709451
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Barie-
ra Vâlcii 20 Euro / mp.
Telefon: 0748/887.219.
Vând teren urgent str.
Pãuniþei – Lãpuº 2200
mp. Telefon: 0751/
675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã
bunã. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, des-
chidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.

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. Scur-
tu Gheorghe. Telefon:
0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Tele-
fon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan Co-
ºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m lã-
þime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimni-
cu de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor (între
vile). Telefon: 0351/
170.504.
Vând teren 5500 Euro lo-
tul de casã în spatele spi-
talului Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.

Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã cen-
tralã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând SPAÞIU COMER-
CIAL Brazdã, 26500
Euro. Telefon: 0763/
690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament cen-
tral în Timiºoara cu simi-
lar în Craiova. Telefon:
0740/887.095.
Schimb apartament 2
camere decomandate
(50 mp), str. General
Magheru, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0251/452.233.
Schimb garsonierã Cala-
fat, cu garsonierã Craiova.
Telefon: 0251/231.143.

Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Tico la cheie 2000
lei. Telefon. 0761155.549.
Vând BMW 320 D, an
fabricaþie 2003. Telefon:
0757/322.534.
Vând Ford Tranzit- 2005.
Telefon: 0722/ 511.426.
Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km reali,
1500 Euro sau varianta
Rabla. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon:
0763/690.698.
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%, preþ
2500 Euro negociabil.
Telefon: 0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foarte
bunã. Telefon: 0251/
361.093; 0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând familii de albine. Te-
lefon: 0741/034.955.
Vând pãlãrie fetru nr.55
nouã- 50 lei, sapã ºi cas-
ma cu coadã 7 lei/ buc,
saltea Dormeo 2/1m cu
husã 90 lei. Telefon.
0770/ 303.445.
Vând aparat de sudurã,
autogen polizor , borma-
ºinã, parbriz Tico . Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci. Te-
lefon: 0770/661.777.

Vând urgent MSI ALL  -
IN ONE PC wind Top AE
1920 ÎN GARANÞIE.
300 EURO. TELEFON:
0722456.609.
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. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.
Instalaþie hidrofor irigaþii
trifazatã completã, mo-
tor Honda pentru pom-
pã ºi echipament vânã-
toare din piele. Telefon:
0760/521.340.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Tele-
fon: 0251/414.112;
0727/463.456.
Vând albine, familii puter-
nice. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând vin roºu ºi þuicã.
Telefon: 0744/673.063.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar.
Telefon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând vin roºu 5 lei litru.
Telefon: 0753/876.047.
Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã,
60 elemente calorifer
fontã, 5 baterii, 110 þigle
beton. Telefon: 0251/
458.192.
Vând ªabloane impri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BATIS-
TE toate mãrimile ma-
nuale. Telefon: 0723/
684.511.
Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37
cm, 120 Ron, aparate
de radio Selena, Gloria,
30 lei bucata. Telefon:
0729/977.036.

Vând plug pentru boi. Te-
lefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil -
stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.
Vând 24 giurgiuvele cu
geam ºi 3 uºi. Telefon:
0251/452.233.
Vând rãsad cãpºuni so-
iurile Regina, Gorela ºi
Sengana din pepinierã
sau ghiveci. Preþ 7 lei
fãrã ghiveci, 9 lei cu ghi-
veci. Telefon: 0733/
832.532.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã polizor
250 x 20 x 25 mm, poli-
zor (flex) 125 mm 850
W nou, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri cu
butelie. Telefon: 0251/
427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope
de iarnã (Michelin) pen-
tru Renault Megane 2.
Telefon: 0729/814.196.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon: 0745/
751.558.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. Telefon: 0745/
520.410; 0761/690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate din
pãr natural. Telefon:
0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
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Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fã-
cute dar nefinisate la ci-
mitirul Romaneºti, con-
venabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, al-
bastru, roºu cu sau fãrã
þepi. Telefon: 0762/
278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale,
ceasuri de masã ºi o pen-
dulã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigi-
latã, televizor color dia-
gonalã 30 cm - 100 lei,
motor maºinã spãlat Al-
balux, Telefon: 0729/
977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi bu-
telie, aparat foto, bicicle-
tã, aparat mãsurã, pãturã
antistres. Telefon: 0351/
461.140; 0785/634.748.

Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din piele,
maºinã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pãdure -
Gorj. Telefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau maga-
zii. Telefon: 0767/
153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr ªPALIERI de
beton pentru vie (nefo-
losiþi). Telefon: 0784/
791.257

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultracen-
tral, pretabil firmã. Tele-
fon: 0745/698.425.
Inchiriez camerã la casã
toate condiþiile. Telefon:
0746/ 657.647.
ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semideco-
mandat, Valea Roºie.
Telefon: 0740/522.562.
Primesc în gazdã bãiat
condiþii bloc (centralã).
Telefon: 0746/274.204.

Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 camere
cu centralã Craioviþa
Nouã, 250 lei/lunã.  Te-
lefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament deco-
mandat Sãrari, renovat,
apã potabilã contorizatã pe
casa scãrii, 2 balcoane.
Telefon: 0761/665.763.
Închiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craiovi-
þa Nouã (Bigul Vechi). Te-
lefon: 0767/993.510.
Închiriez sau vând locaþie
pentru cultivarea cãpºuni-
lor din solarii suspendate.
Telefon: 0762/278.639.
Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230 Euro
/ lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Pensionar caut doamnã
maxim 70 ani cu permis
auto. Telefon. 0757/
322.534.

Doresc cunoºtinþã cu o
fatã, vârsta 24 ani,
pentru prietenie sau cã-
sãtorie. 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 priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

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

PIERDERI
Pierdut Legitimaþie de
student eliberatã de
Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Sociale Craiova
pe numele BOTNARU
ARTUR. Se declarã
nulã.

CONDOLEANÞE
Familia Constantin ºi Cleo
Furtunã îºi exprimã pro-
fundul regret la decesul
celui ce a fost procuror
ION VÂNÃTORU, coleg
destoinic ºi profesionist
desãvârºit. Condoleanþe
familiei îndoliate. Dumne-
zeu sã-l odihneascã în li-
niºte ºi pace.
Colegii de la APIA Dolj
sunt alãturi de doamna
director executiv ad-
junct Benga Carmen la
durerea pricinuitã de
decesul socrului. Sin-
cere condoleanþe!
Colectivul APIA Dolj
transmite sincere con-
doleanþe familiei Bucur
la greaua durere prici-
nuitã de decesul dom-
nului director A.N.I.F.,
BUCUR IULIAN. Dum-
nezeu sã îl odihneascã
în liniºte ºi pace!
În numele Instituþiei
Prefectului Judeþului
Dolj, doresc sã trans-
mit sincere condo-
leanþe ºi întreaga com-
pasiune familiei BU-
CUR la dureroasa des-
pãrþire de cel care a
fost un om deosebit
IULIAN BUCUR, direc-
tor A.N.I.F. Dumnezeu
sã-l odihneascã în liniº-
te ºi pace! Prefect, Ing.
Marius Cristinel Deca
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Douã din cele cinci campionate de top ale
Europei, cel german ºi englez, se vor încheia
în acest weekend. Care sunt atracþiile runde-
lor finale (vezi clasamentele celor douã com-
petiþii, pe coloana din stânga)? În ordine in-
versã, City, avantajatã de golaveraj în duelul
cu Liverpool (13 goluri în plus), are nevoie
doar de o remizã, pe teren propriu, cu West
Ham – echipã fãrã griji, pentru a cuceri al
patrulea titlu de campioanã din istorie. Tot
de un egal are nevoie ºi Liverpool, pentru a-

Se trage cortina peste Bundesliga ºi Premier League

Care mai sunt punctele de atracþie!
ºi securiza locul secund. În rest, totul e bãtut
în cuie, Chelsea nemaiputând pierde locul
trei, calificant direct în grupele Ligii (are gol-
averaj net superior lui Aresenal, 18 goluri în
plus), iar Norwich nemaiputând evita retro-
gradarea (17 goluri deficit faþã de West Brom).

Trecând în Germania, lucrurile sunt mult
mai palpitante. Astfel, Schalke trebuie sã
obþinã un punct, acasã, cu codaºa Nurn-
berg, pentru a fi sigurã de calificarea direc-
tã în grupele Ligii (departajarea se face tot
la golaveraj), Leverkusen, cu meci matema-
tic uºor, tot acasã, cu “liniºtita” Werder Bre-
men, pândind la cotiturã. La cotiturã aºteap-
tã un eventual pas greºit al lui Leverkusen
ºi Wolfsburg cu Monchengladbach, adver-
sare în meci direct, pe arena celei dintâi.
M’gladbach ar putea urca pe 4, dacã Lever-
kusen va pierde. În schimb, dacã meciul se
încheie remizã, Leverkusen nu mai poate
rata locul patru, chiar dacã va pierde.

Cum finala Cupei se va disputa între Ba-
yern ºi Dortmund, calificabil în Liga Europa
devenind astfel ºi locul 7, Mainz (acasã cu
Hamburg) ºi Augsburg (acasã cu Frankfurt),
despãrþite de un punct, se luptã pentru a

ocupa aceastã poziþie. Meci infinit mai greu
pentru Mainz, Hamburg trãgând din greu
pentru a se menþine pe poziþia 16, de baraj
(cu a treia clasatã din Zweite; cel mai pro-
babil Furth). Cum ºi Nurnberg are meci greu
la Schalke, “lanterna” Braunschweig are o
ºansã bunã sã urce pe locul de baraj, ju-
când pe terenul lui Hoffenhaim, echipã pla-
satã la jumãtatea ierarhiei. La o eventualã
egalitate de puncte între Hamburg ºi Braun-
schweig, HSV, care n-a retrogradat nicioda-
tã din Bundesliga, rãmâne pe 16.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1

12:15 – FORMULA 3 – European Cham-
pionship: cursa 1 / 13:00 – HANDBAL (F)
– Liga Naþionalã, play-off: Corona Braºov
– „U” Jolidon Cluj / 15:00 – JUDO (F) –
Grand Slam, la Baku, în Azerbaidjan: ziua a
2-a / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Sã-
geata Nãvodari – Concordia Chiajna, Gaz
Metan – Dinamo / 23:00 – FOTBAL –
Camp. Spaniei: Levante – Valencia / 3:00 –
BOX – Galã în Los Angeles, SUA.

DIGI SPORT 2

16:30, 20:00 – TENIS (M) – Turneul de
la Madrid (Spania): semifinale la simplu /
22:50 – CURSE DE MAªINI – IndyCar
Grand Prix Indianapolis, în SUA.

DIGI SPORT 3

19:00, 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Verona – Udinese, Inter – Lazio.

DOLCE SPORT

15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu
al Spaniei: calificãri / 19:00 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Verona – Udinese.

DOLCE SPORT 2

12:30 – TENIS (F) – Turneul de la Ma-
drid (Spania): semifinale la simplu / 18:15,
19:00 – CURSE DE MAªINI – GP3, GP2, la
Barcelona, în Spania: cursele 1 / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Inter – Lazio.

EUROSPORT

15:30 – CICLISM – Turul Italiei: etapa a
2-a / 20:00 – SPEEDWAY: Cele mai bune
perechi.

EUROSPORT 2

12:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: Mel-
bourne – Western Bulldogs / 15:15 – CUR-
SE DE MAªINI – Campionatul Mondial de

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
TurismeFIA by LG, la Slovakiaring, în Slo-
vacia / 16:30 – FOTBAL – Camp. Germa-
niei / 18:15 – CURSE DE MAªINI – GP3, în
Spania: cursa 1.

TVR 1

16:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid
Bucureºti – Unirea Slobozia.

TVR 2

10:00 – RUGBY – Liga Naþionalã: Olim-
pia Bucureºti – Steaua.

Duminicã
DIGI SPORT 1

12:15 – FORMULA 3 – European Cham-
pionship: cursa 2 / 13:30 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Atalanta – Milan / 15:30,
17:45 – FOTBAL – Liga I: SC Vaslui – Oþe-
lul, Poli Timiºoara – Ceahlãul / 20:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Elche – Barcelo-
na, Getafe – Sevilla (transmisiune alternati-
vã) / 22:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul
Constanþa – Petrolul.

DIGI SPORT 2

13:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-
nalã, play-off: Potaissa Turda – HCM Con-
stanþa / 15:00 – JUDO (F) – Grand Slam, la
Baku, în Azerbaidjan: ziua a 3-a / 18:00,
20:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Bilbao
Sociedad ºi Celta Real Madrid, Atl. Ma-
drid – Malaga (transmisiune alternativã).

DIGI SPORT 3

10:00 – ATLETISM – Maraton la Pra-
ga, în Cehia / 15:00 – TENIS – Turneul
de la Madrid (Spania): finala la dublu /
16:15 – FORMULA 3 – European Cham-
pionship: cursa 3 / 20:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Madrid: finala la simplu /
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Roma –
Juventus.

DOLCE SPORT

10:30 – CURSE DE MAªINI – GP3, în
Spania: cursa 2 / 15:00 – FORMULA 1 –
Marele Premiu al Spaniei: cursa / 18:00 –
FOTBAL – Liga I: FC Botoºani – Astra.

DOLCE SPORT 2

11:30 – CURSE DE MAªINI – GP2, la
Barcelona, în Spania: cursa 2 / 12:45 –
CURSE DE MAªINI – Porsche Supercup,
la Valencia, în Spania / 13:30 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Atalanta – Milan / 17:30 –
TENIS (F) – Turneul de la Madrid (Spania):
finala la simplu / 19:30 – FOTBAL – Camp.
Ucrainei: Zorya – ªahtior / 22:30 – BAS-
CHET NBA: play-off.

EUROSPORT

10:30 – CURSE DE MAªINI – GP3, la
Barcelona, în Spania: cursa 2 / 11:30 – CUR-
SE DE BICICLETE – Campionatul Mondial,
la Imola, în Italia: cursa întâi / 12:45 – CUR-
SE DE MAªINI – Porsche Supercup, la Va-
lencia, în Spania / 14:00 – CURSE DE
MAªINI – Campionatul Mondial de Turis-
meFIA by LG, la Slovakiaring, în Slovacia /
17:00 – FOTBAL – Camp. Angliei.

EUROSPORT 2

10:00 – CICLISM – Turul Azerbaidjanu-
lui: etapa a 5-a / 12:30 – SUPERSPORT –
Campionatul Mondial, la Imola, în Italia /
14:00 – CURSE DE BICICLETE – Campio-
natul Mondial, la Imola, în Italia: cursa a
doua / 15:00 – MOTOCROS – Campiona-
tul Mondial, la Bellpuig, în Spania: prima
cursã / 16:30 – CICLISM – Cele patru zile
de la Dunkerque, în Franþa / 18:00 – MO-
TOCROS – Campionatul Mondial, la Bel-
lpuig, în Spania: cursa a doua.

TVR 3

12:00, 13:30 – ªAH – Iaºi Open.

Mario Gomez, lãsat acasã!

Loew a stabilit lotul lãrgit al Germaniei, pentru Cupa Mondialã

BUNDESLIGA – ETAPA A 34-A – ULTIMA
Sâmbãtã, 16:30: Bayern – Stuttgart, Schalke – Nurn-

berg, Leverkusen – Werder, Hannover – Freiburg, Wol-
fsburg – M’gladbach, Hoffenheim – Braunschweig, Mainz
– Hamburg, Augsburg – Frankfurt, Hertha – Dortmund.

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’gladbach 55 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 preliminarii Champions Lea-

gue, locurile 5-7 – Europa League, locul 16 – baraj de
menþinere în Bundesliga (cu locul 3 din liga secundã),
locurile 17-18 – retrogradeazã direct.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 38-A – ULTIMA
Duminicã, 17:00: Cardiff – Chelsea, Fulham – Crystal

P., Hull – Everton, Liverpool – Newcastle, Man. City –
West Ham, Norwich – Arsenal, Southampton – Man.
United, Sunderland – Swansea, Tottenham – Aston V.,
West Brom – Stoke.

1. Man City 83 11. Crystal P. 44
2. Liverpool 81 12. West Ham 40
3. Chelsea 79 13. Swansea 39
4. Arsenal 76 14. Sunderland 38
5. Everton 69 15. Aston V. 38
6. Tottenham 66 16. Hull 37
7. Man. Utd 63 17. West B. 36
8. Southampton 55 18. Norwich 33
9. Newcastle 49 19. Fulham 31
10. Stoke 47 20. Cardiff 30
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii Champions Lea-

gue, locurile 5-6 plus câºtigãtoarea Cupei Angliei (se
joacã între Arsenal ºi Hull) – Europa League ( dacã se
impune Arsenal, în competiþie merge ºi locul 7), locuri-
le 18-20 retrogradeazã.

LIGUE 1 – ETAPA A 37-A
Sâmbãtã, 22:00: Ajaccio – Reims, Bordeaux – Marseil-

le, Evian TG – Nice, Guingamp – Toulouse, Lille – Paris
SG, Lyon – Lorient, Montpellier – Bastia, Nantes – St.
Etienne, Rennes – Sochaux, Valenciennes – Monaco.

1. Paris SG 83 11. Nantes 45
2. Monaco 76 12. Bastia 45
3. Lille 68 13. Rennes 43
4. St. Etienne 63 14. Montpellier 42
5. Lyon 58 15. Nice 42
6. Marseille 56 16. Guingamp 39
7. Bordeaux 51 17. Evian TG 38
8. Reims 48 18. Sochaux 37
9. Lorient 46 19. Valencien. 29
10. Toulouse 46 20. Ajaccio 20
Locurile 1-3 – grupe sau preliminarii Champions Lea-

gue, locurile 4-5 plus câºtigãtoarea Cupei Franþei, Guin-
gamp – Europa League, locurile 18-20 retrogradeazã.

SERIE A – ETAPA A 37-A
Sâmbãtã: Verona – Udinese (19:00), Inter – Lazio (21:45).
Duminicã: Atalanta – Milan (13:30), Bologna – Catania,

Cagliari – Chievo, Livorno – Fiorentina, Sassuolo – Ge-
noa, Sampdoria – Napoli, Torino – Parma (toate 16:00),
Roma – Juventus (21:45).

1. Juventus 96 11. Atalanta 47
2. Roma 85 12. Sampdoria 44
3. Napoli 72 13. Udinese 42
4. Fiorentina 61 14. Genoa 41
5. Inter 57 15. Cagliari 39
6. Torino 55 16. Sassuolo 31
7. Parma 54 17. Chievo 30
8. Milan 54 18. Bologna 29
9. Lazio 53 19. Catania 26
10. Verona 53 20. Livorno 25
Locurile 1-3 – grupe sau preliminarii Champions Lea-

gue, locurile 4-6 – Europa League, locurile 18-20 re-
trogradeazã.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 37-A
Sâmbãtã: Villarreal – Rayo (21:00), Levante – Valencia

(23:00).
Duminicã: Bilbao – Sociedad (18:00), Atl. Madrid – Mala-

ga, Elche – Barcelona, Getafe – Sevilla, Granada – Almeria,
Betis – Valladolid, Espanyol – Osasuna, Celta – Real M.
(toate 20:00).

1. Atl. Madrid 88 11. Rayo 43
2. Barcelona 85 12. Espanyol 41
3. Real M. 84 13. Malaga 41
4. Bilbao 68 14. Elche 39
5. Sevilla 60 15. Granada 38
6. Sociedad 58 16. Valladolid 36
7. Villarreal 53 17. Almeria 36
8. Valencia 46 18. Getafe 36
9. Celta 46 19. Osasuna 35
10. Levante 45 20. Betis 22
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii Champions Lea-

gue, locurile 5-7 – Europa League, locurile 18-20 re-
trogradeazã.

Selecþionerul naþionalei Germaniei, Joa-
chim Loew, a anunþat, joi seara, lotul lãrgit
pentru turneul final al Cupei Mondiale din
Germania, care se va desfãºura în partioa-
da 12 iunie – 13 iulie.

Din lot lipsesc atacantul Mario Gomez
(Fiorentina) – accidentat în cea mai mare
parte a sezonului, precum ºi portarii Rene
Adler (Hamburg) ºi Marc-Andre ter Stegen
(Monchengladbach).

Cei 30 de jucãtori convocaþi sunt urmã-
torii:

Portari: Manuel Neuer (Bayern), Roman

Weidenfeller (Dortmund), Ron-Robert Zie-
ler (Hannover);

Fundaºi: Jerome Boateng, Philipp Lahm
(ambii Bayern), Erik Durm, Kevin Gros-
skreutz, Mats Hummels, Marcel Schmelzer
(toþi Dortmund), Benedikt Howedes (Schal-
ke), Marcell Jansen (Hamburg), Per Merte-
sacker (Arsenal), Shkodran Mustafi (Sam-
pdoria);

Mijlocaºi: Mario Gotze, Toni Kroos,
Bastian Schweinsteiger (toþi Bayern), Ju-
lian Draxler, Leon Goretzka, Max Meyer (toþi
Schalke), Lars Bender (Leverkusen), Mat-

thias Ginter (Freiburg), Andre Hahn (Aug-
sburg), Sami Khedira (Real Madrid), Me-
sut Ozil (Arsenal);

Atacanþi: Marco Reus (Dortmund), An-
dre Schurrle (Chelsea), Kevin Volland (Hof-
fenheim), Lukas Podolski (Arsenal), Tho-
mas Muller (Bayern), Miroslav Klose (La-
zio).

Dintre cei 30, Loew urmeazã sã se opreas-
cã asupra a 23.

Germania face parte din grupa G a Cupei
Mondiale, alãturi de reprezentativele Portu-
galiei, Ghanei ºi Statelor Unite ale Americii.

Simona Halep (nr. 5 WTA) s-a calificat asearã în semifinalele turneului de
la Madrid, dupã ce a învins-o cu 6-2, 6-2 pe Ana Ivanovici (Serbia nr. 12
WTA). Pentru un loc în ultimul act, astãzi, Halep o va înfrunta pe cehoaica
Petra Kivitova (nr. 6 WTA), ajunsã aici dupã ce a profitat de retragerea
principalei favorite, americanca Serena Williams.

La închiderea

ediþiei !
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 31 22 8 1 67-16 74
Petrolul 31 17 13 1 50-18 64
Astra 31 19 6 6 59-26 63
Dinamo 31 15 7 9 45-31 52
FC Vaslui 31 15 6 10 36-22 51
CFR Cluj 31 11 12 8 39-30 45
Pandurii 31 12 7 12 49-37 43
Botoşani 31 12 6 13 34-47 42
Chiajna 31 10 8 13 34-41 38
Gaz Metan 31 10 7 14 29-33 37
Ceahlăul 31 9 10 12 24-29 37
FC Braşov 31 9 9 13 31-38 36
„U” Cluj 31 10 6 15 27-43 36
ACS Poli 31 9 7 15 23-36 34
Oţelul 31 10 4 16 33-48 34
Viitorul 31 8 10 13 25-46 34
Săgeata 31 8 8 15 25-49 32
Corona 31 2 8 21 20-59 14

6

5

4

LIGA I
Etapa a XXXII-a

Săgeata – Concordia – sâmbătă, ora 18
Gaz Metan – Dinamo – sâmbătă, ora 20.30
FC Vaslui – Oţelul – duminică, ora 15.30
ACS Poli – Ceahlăul – duminică, ora 17.45
FC Botoşani – Astra – duminică, ora 18
Viitorul – Petrolul – duminică, ora 22
Corona – „U” Cluj – luni, ora 18.30
CFR Cluj – FC Braşov – luni, ora 19.30
Steaua – Pandurii – luni, ora 21

Ec hipa Craiovei speră să în-
cheie as tăzi la Vâlcea seria de
eşecuri, mai ales c ă fiecare joc
din play-off de acum încolo, cu
excepţia c elor  în care joacă FC
Olt, va f i unul de 6 puncte. Cra-
iova a câş tigat în sezonul regulat
ambele partide cu CSM Rm. Vâl-
cea, 3-1 pe „Ion Oblemenco” şi
1-0 în Zăvoi, c ea din urmă cu
Gabi Balint pe bancă, în urma
unei reuşite a lui Costin Curelea.
Antrenorul CSU a rec unoscut că
echipa trece printr-o perioadă
nefastă şi crede că dacă echipa
va pierde şi al treilea mec i con-
secutiv, la Vâlcea, vor fi proble-
me mari. „Trecem printr-o pe-
rioadă inc omodă, suntem în pe-
ricol să pierdem şi loc ul 2, aşa
că acum este nevoie să f im uniţi,
să ne sacrificăm.  Am făc ut c am
multe greşeli în ultima vreme, în
principal din cauza pres iunii. La
Vâlcea avem şanse să câş tigăm,
fiindc ă eu cred c ă avem echipă
mai bună.  Dac ă nu o vom fac e,
vor fi probleme mari. O să folo-
sesc ş i jucători mai proaspeţi, f i-
indcă unii au nevoie de odihnă.
Chiar  dac ă au exis tat acuze că
fotbaliş tii ar fi doar mercenari
care nu pun sufletul pentru echi-
pă, pe mine m-a mulţumit impli-
carea lor  şi ei ştiu în primul rând
că exis tă prime consistente de
obiec tiv, pentru c are merită să
lupte” a spus antrenorul CSU. Cât
despre pos ibilitatea de a fi înlo-
cuit de pe banca ec hipei din Bă-
nie,  Balint nu s -a arătat foarte
deranjat: „Nu o să mă sinucid, mă
adaptez şi eu ca şi alţii, viaţa mer-
ge înainte, voi c ontinua să antre-
nez la alte echipe”.  Cristi Ganea
şi Adi Ionesc u sunt recuperaţi
pentru mec iul din Zăvoi, singu-
rul absent f iind Ionuţ Şerban,
care s-a ac cidentat în startul me-
ciului cu Reş iţa. Cât despre po-
sibilitatea de a fi înlocuit de pe
banca echipei din Bănie, Balint nu
s-a arătat foarte deranjat: „Nu o
să mă sinucid,  mă adaptez şi eu
ca şi alţii, viaţa merge înainte, voi
continua să antrenez alte echipe”.

LIGA IEtapa a XXXI-a
Concordia – Gaz Metan 1-0
A marcat: Wellington 42 – pen.
Dinamo – CFR Cluj 0-3
Au marcat: Fl. Costea 20, Negruţ 48, Batin 90.
Ceahlăul – FC Botoşani 0-0
Petrolul – FC Vaslui 3-0
Au marcat: Tamuz 27, 54, Mutu 64.
Astra – Săgeata 2-0
Au marcat: Bukari 70, Budescu 79.
FC Braşov – Corona 1-0
A marcat: Bruno Madeira 31
Pandurii – Viitorul 1-1
Au marcat: Alex Dos Santos 76 / Fl. Tănase 82.
Oţelul – ACS Poli 1-0
A marcat: Lovin 62.
„U” Cluj – Steaua 0-1
A marcat: Prepeliţă 45.

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 14 8 3 3 19-10 27
2. CS Universitatea 14 7 2 5 20-17 23
3. Gloria Bistriţa 14 5 5 4 14-13 20
4. CSM Rm. Vâlcea 14 5 4 5 15-14 19
5. Metalul Reşiţa 14 6 1 7 13-16 19
6. FC Olt Slatina 14 2 3 9 7-18 8

Play-off, Liga a II-a, seria a II-a.
etapa a 5-a

CSM Rm. Vâlcea – CS Universitatea – ora 11
Metalul Reşiţa – Gloria Bistriţa – ora 11
ASA Tg. Mureş – FC Olt – ora 19

Universitatea
revine la Vâlcea

după o lună,
încercând să

obţină din nou
toate punctele

CSM Rm. Vâlcea – CS Universitatea
Stadion: „Municipal”,  sâmbătă,  ora 11
Vâlcea: Matache -  Samson, I . Stoica,  Pârvulescu,  Briceag

- Danilo, Ov. Popescu,  B. Ge antă - Codin, N’Kongue,  D.  Ian-
cu.  Antrenor: Erik  Lincar.

Craiova: Brac – Ljubink ovic,  Pătraşcu,  Izvoranu,  Vătă-
jelu – Vande lannoite  – Ganea, Ple şan,  Fe rfele a,  Varga – Cu-
rele a.  Antrenor: Gavril Balint.

Arbitri:  Marce l Bârsan (Bucure şti)  – Florin Neacşu (Câm-
pulung Muscel) , Marius Marica (Bis triţa) .  Re ze rvă: Zoltan
Erde i (Slatina)

Obse rvatori: Ios if  Olah (Sf.  Gheorghe ), Nicolae  Pante a
(Bucure şti) .

Pleşan: „Trebuie
să ne schimbăm atitudinea”

Căpitanul Mihăiţă Pleşan face
apel la coechipierii săi să se dăru-
iască mai mult pe teren, dacă nu
neapărat cu sufletul, atunci pentru
bani, eforturile patronilor fiind des-
tul de mari, mai ales pentru o echi-
pă de ligă secundă. „Este cel mai
dificil moment prin care trece echi-
pa de când am venit eu, dar nu este
unul catastrofal, mai ales că atunci
când a început play-off-ul aveam
2 puncte de locul 3, acum avem
cu unul în plus. Nu ştiu dacă toţi
colegii mei înţeleg spiritul Craio-
vei, dar în primul rând trebuie să-
şi facă datoria ca profesionişti, fi-
indcă sunt plătiţi să câştige şi nu
există întârzieri la salarii. Trebuie
să ne schimbăm atitudinea, fiind-
că puteam da mai mult în ultimele
meciuri” a spus Pleşan.

Pe lângă Gavril Pele Balint, un alt
„Pele” a fost invitat la conferinţa de
presă, Costică Donose dobândinu-
şi această poreclă pe vremea Craio-
vei Maxima. El s-a arătat mai opti-
mist în privinţa situaţiei prin care trec
alb-albaştrii: „Eu am încredere că
echipa îşi va reveni, dar chiar dacă
se pierde meciul de la Vâlcea, şan-
sele nu ar fi compromise, mai sunt
meciuri şi putem promova”. Dono-
se a declarat că se lucrează intens în
cadrul centrului de copii şi juniori,
pentru ca generaţiile viitoare ale Cra-
iovei să fie asigurate din pepiniera

proprie: „În viitorul nu foarte înde-
părtat cred că Universitatea nu va
mai avea nevoie să cumpere aşa mulţi
jucători din alte părţi, fiindcă sun-
tem vreo 10 antrenori de juniori în
club, cum nu au mai fost vreodată,
şi vom oferi schimbul de mâine, aşa
cum era pe vremuri la Craiova”.

Lincar: „Nu am nici o revanşă
de luat faţă de Craiova”

Fostul antrenor al CSU Craiova,
Erik Lincar, nu este străbătut de
dorinţa revanşei faţă de fosta sa
echipă, de unde a fost demis după
doar 4 etape din acest campionat,
dar spune că o victorie a formaţiei
din Zăvoi ar însemna revenirea ei
în lupta pentru locul secund. „Dacă
vom învinge Craiova, am fi la un
punct de ei, am reveni în lupta pen-
tru locul 2. Dar şi Reşiţa are şanse,
acum joacă acasă, suntem 3-4 echi-
pe care ne batem pentru locul 2.
Mi-e greu să cred că FRF nu va da
acceptul Craiovei să promoveze, în
România ştiţi cum e, acolo s-a in-
vestit foarte mult. Noi încercăm să
câştigăm cât mai multe meciuri şi
vedem la final pe ce loc vom fi. Nu
am de luat nicio revanşă faţă de
Craiova, eu îmi fac meseria şi vreau
ca echipa care m-a angajat să fie
mulţumită de joc şi de rezultate” a
declarat Eric Lincar. Acesta a câş-
tigat ambele meciuri de când a pre-
luat echipa pe care a mai antrenat-o
sub denumirea Damila Măciuca.
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