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Toată suflarea Pleniţe i s-
a adunat, ieri, în Poiana Bu-
jorului la tradiţionala sărbă-
toare câmpenească dedicată florii care a adus
renume comunei doljene. În luna mai, de 44
de ani, plenicenii ş i toţi cei care  vor să lase
deoparte, f ie doar pentru o zi,  grijile şi neca-
zurile, se adună la petrecerea dedicată Paeo-
niei Peregrina – bujorul românesc – care, spre
bucuria olte nilor, a crescut în voie în poiana
de la marginea Pleniţei. Şi în ace st an, peste
zece  mii de oameni din Dolj, Gorj,  Olt, Mehe-

dinţi sau Teleorman au venit
să ia parte  la faimoasa sărbă-
toare şi au popos it la umbra

copacilor înalţi,  în vecinătate a miilor de f lori
sângerii, încă îmbobocite sau proaspăt deschi-
se. Dacă anul tre cut temperaturile ridicate au
făcut ca bujorul să se petreacă t impuriu, de
această dată, autorităţile locale au luat deci-
zia de a o organiza mai de vreme sărbătoarea,
tocmai pentru ca cei care au ales să-şi petreacă
sfârşitul de săptămână în pădurea Pleniţiei,
să se bucure  din plin de marea de flori.
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$1 EURO ...........................4,4295 ............. 44295
1 lirã sterlinã..........................5,4210.......................54210
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METEO

1 dolar SUA.......................3,1799........31799
1 g AUR (preþ în lei).......132,9051.....1329051
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Parþial
înnorat

Compania Naþionalã de Auto-
strãzi ºi Drumuri naþionale din Ro-
mânia (CNADNR) vrea sã achizi-
þioneze servicii de pazã a patrimo-
niului pentru 183 de kilometri de
autostradã, pe o perioadã de un an,
valoarea cumulatã a celor ºase con-
tracte scoase la licitaþie fiind esti-
matã la 7,2 milioane lei (1,6 mil-
lioane euro), inclusiv TVA. Servi-
ciile ar urma sã fie asigurate de un
numãr de 40 de posturi, dintre care
22 pentru agenþi de pazã ºi 18 pen-
tru ºoferi. Tronsoanele de autostra-
dã vizate sunt Orãºtie – Sibiu, lot
1 (22,2 km) ºi lot 2 (19,8 km),
Lugoj - Deva lot 1 (27,7 km) ºi
drum de legãturã cu profil de au-
tostradã (10,5 km), Timiºoara -
Lugoj lot 1 (9,5 km), Arad - Timi-
ºoara (32,2 km), varianta de ocoli-
re a municipiului Arad (10 km),
Deva - Orãºtie (34,6 km), Nãdlac -
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Arad ºi drum de legãturã lot 2 (16,6
km). Primele douã loturi ale auto-
strãzii Orãºtie - Sibiu, primul lot
Lugoj - Deva ºi tronsonul 2 de la
Deva - Orãºtie (Simeria - Orãºtie)
au fost inaugurate anul trecut, pri-
mul lot Timiºoara - Lugoj ºi varian-

ta de ocolire a municipiului Arad au
fost deschise în 2012, iar Arad -
Timiºoara a fost finalizatã în 2011.
Contractul pentru lotul 2 al autostrã-
zii Nãdlac - Arad a fost reziliat de
CNADNR în vara anului trecut, deºi
era aproape de finalizare, din cauza

falimentului constructorului austriac
Alpine Bau. Paza urmeazã sã fie asi-
guratã fãrã întrerupere, modul de
organizare ºi schimburile fiind deci-
se de prestatori. Potrivit datelor din
Caietele de sarcini, CNADNR soli-
citã pentru fiecare tronson de auto-
stradã pânã la trei echipaje mobile,
cât ºi posturi fixe, în unele cazuri.
Pentru patrulare, echipajele vor fi for-
mate din douã persoane (conducã-
tor auto ºi agent de pazã), iar paza
fixã va fi asiguratã de un singur agent.
Firmele de profil vor trebui sã previ-
nã furturile sau deteriorãrile, precum
ºi depozitarea gunoaielor pe autostra-
dã ºi în zonele de siguranþã. Con-
tractele vor fi atribuite prin licitaþie
deschisã, pentru preþul cel mai scã-
zut, ºi vor fi finanþate de CNADNR
din veniturile proprii. Ofertele sau
cererile de participare pot fi depuse
în perioada 19 - 23 iunie.

ªova:
Nu se închide
Transfãgãrãºanul

Ministrul Transporturilor,
Dan ªova, a declarat ieri, la
Oradea, cã Transfãgãrãºanul
nu se închide pentru 24 de
luni, aºa cum a anunþat postul
Digi24. „E o prostie. Vã spun,
cã mã filmeazã, cã este o
prostie. Nu ºtiu de unde au mai
scos ºi chestia asta”, a preci-
zat, într-o conferinþã de presã,
la Prefectura Bihor, Dan ªova.
Ministrul a participat ieri
dimineaþã, la Oradea, la o
întâlnire cu reprezentanþi ai
autoritãþilor locale ºi judeþene,
precum ºi cu câþiva construc-
tori prezenþi cu o zi în urmã la
conferinþa naþionalã „Drumu-
rile României, încotro?...”,
organizatã de Federaþia
Patronilor Bihor, dar la care
ministrul nu a mai ajuns din
cauza vizitei în Cluj. Dupã
aceastã întâlnire, ministrul
ªova a susþinut o conferinþã de
presã la Prefectura Bihor
împreunã cu directorul Compa-
niei Naþionale de Autostrãzi ºi
Drumuri Naþionale, Narcis
ªtefan Neaga, ºi cu adjunctul
acestuia, Cristian Andrei.

Guvernul a sesizat organele de
urmãrire penalã pentru nereguli
identificate la obþinerea de fonduri
ºi acordarea de cãtre unele autori-
tãþi locale, în perioada 2006-2012,
a unor contracte derulate prin Pro-
gramul de dezvoltare a infrastruc-
turii ºi a unor baze sportive în me-
diul rural. Concluziile au rezultat din
verificãri efectuate, prin eºantion,
de Corpul de control la administra-
þiile locale din oraºul Petrila ºi co-
muna Ilia (judeþul Hunedoara), co-
muna ªtefan cel Mare (judeþul Cã-
lãraºi), comunele Aghireºu ºi Mihai
Viteazu (judeþul Cluj), comunele

Guvernul sesizeazã organele de urmãrire penalã
pentru nereguli în Programul bazelor sportive

Corbii Mari ºi Rãscãieþi (judeþul
Dâmboviþa), comuna Roata de Jos
(judeþul Giurgiu), comuna Turþ (ju-
deþul Satu Mare), comuna Snagov
(judeþul Ilfov) ºi comuna Teiºani
(judeþul Prahova). Inspectorii acu-
zã astfel cã administraþia localã din
comuna Teiºani a folosit documen-
te falsificate pentru justificarea fon-
durilor primite la realizarea unei re-
þele de apã potabilã, cã a fost acor-
dat cu 1,49 milioane lei mai mult
decât s-a solicitat prin cererea de
finanþare pentru Primãria Petrila la
realizarea unui canal de ape mena-
jere, cã primãria Rãscãeþi a acordat

ilegal un contract
de 1,5 milioane lei
pentru amenaja-
rea unui pod ºi cã
la Mihai Viteazu au
fost subcontrac-
tate lucrãri cu în-
cãlcarea prevede-
rilor contractuale.
Corpul de control
mai acuzã autori-
zarea ilegalã a
unor lucrãri, prezentarea de date
false în documentele de recepþie,
schimbarea destinaþiei fondurilor
alocate de la buget, plata nejustifi-

catã a unor lucrãri neexecutate, chel-
tuirea ineficientã a fondurilor publi-
ce pentru obiective de investiþii care
nu au fost puse în funcþiune.

Preºedintele Traian Bãsescu a
afirmat ieri, într-un interviu pen-
tru opiniatimisoarei.ro, cã trebuie
aflat câtã vodcã a consumat vice-

Bãsescu, despre declaraþiile lui Rogozin:
Trebuie sã aflãm câtã vodcã a consumat înainte

premierul rus Dmitri Rogozin îna-
inte de a afirma cã va survola Ro-
mânia la bordul unui bombardier
pentru cã nu a fost lãsat sã tran-

ziteze spaþiul aerian al þãrii noas-
tre. „În ceea ce îl priveºte pe Ro-
gozin, la astfel de declaraþii eu nu
pot avea decât o singurã reacþie.
Trebuie aflat câtã vodcã a consu-
mat înainte de a face aceste de-
claraþii. În rest, totul e o poveste
tipic rogozianã, cu lipsã de res-
pect pentru legislaþia internaþiona-
lã, cu lipsã de respect pentru ori-
ce altceva decât înseamnã Mama
Rusia ºi tot acest pachet al unui
politician pe care vremurile l-au
depãºit, iar el a rãmas încã la
modul de gândire a stalinismului.
Ãsta e Rogozin”, a declarat Tra-
ian Bãsescu. ªeful statului a subli-
niat cã românii nu trebuie sã se
teamã de aceste declaraþii ale ofi-
cialului rus. „În astfel de situaþii,
pentru cã Ministerul de Extene
român nu avea de unde sã ºtie dacã
Rogozin a fãcut declaraþia dupã un

consum masiv de vodcã sau a fã-
cut-o cu mintea limpede, atunci
probabil cã vom primi un rãspuns
vizavi de Rogozin, dacã era treaz
sau nu”, a precizat Bãsescu de-
spre posibilitatea ca autoritãþile de
la Kremlin sã dea un rãspuns Mi-
nisterului Afacerilor Externe în
cazul declaraþiilor fãcute de Dmitri
Rogozin. Vicepremierul rus a scris
sâmbãtã, pe contul sãu de Twit-
ter, în limba englezã, cã, „la soli-
citarea SUA, România ºi-a închis
spaþiul aerian pentru avionul meu.
Ucraina nu mã lasã din nou sã
trec. Data viitoare voi zbura la
bordul unui (bombardier strategic
de tip) Tu-160”, subliniind cã
sancþiunile nu-l vor determina sã-
ºi anuleze viitoare vizite la Tiras-
pol, capitala regiunii separatiste
moldovene Transnistria, unde s-a
aflat vineri.
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Construcţia Uniunii Europene,
aşa cum se prezintă astăzi, a fost
un proces lent, anevoios, cu des-
tule cumpene, de ac um cunoscu-
te. Iar admiterea României în clu-
bul select al ţărilor europene – as-
piraţie istorică – ştim cum a de-
curs  şi câtă satisfacţie ne-a pro-
dus momentul 1 ianuarie 2007, al
acceptării într-un spaţiu al moder-
nităţii, progresului ştiinţific, al li-
beralismului şi al speranţei. Un
spaţiu al Europei multic ulturale şi
transfrontaliere.  Un spaţiu al Eu-
ropei sociale, solidare şi democra-
tice. Un spaţiu al politicii europe-
ne de cooperare. O împlinire as-
trală îndelung aş teptată, c e nu
poate fi uitată.  Ce  ni se  cere
acum este să participăm la vo-
tul din 25 mai, când îi de sem-
năm pe cei 32 de e urodeputaţi

MIRCEA CANŢĂR

Pro-UE: O argumentaţie pedagogică!
pe care îi vom trimite în Par-
lame ntul European. De ce tre-
buie să participăm la vot? Pentru
că avem statutul de cetăţeni eu-
ropeni ş i,  în vir tutea acestuia,
avem nu doar anumite libertăţi, cu
prec ădere, dar  ş i obligaţiile pe
care le ştim.  Ne lasă indiferenţi
ceea ce am obţinut devenind ce-
tăţeni europeni? Putem renunţa la
paleta de avantaje economice greu
comensurabile, poziţionându-ne în
tabăra defetiştilor sau eurosc epti-
cilor? Sunt destule ţări din spaţiul
UE cu partide eurosceptice ai că-
ror tenori evocă controlul imigra-
ţiei,  considerată cauza şomajului
şi insecurităţii, dar nu este c azul
României. Noi suntem pentru o
Europă a cetăţenilor. UE nu este
o simplă idee, este o forţă ş i un
interlocutor internaţional. Noi ro-

mânii ne regăsim utili în Uniunea
Europeană şi, mai mult, ne găsim
în tabăra partizanilor acestei con-
strucţii şi putem demonstra asta
la 25 mai a.c. prin participarea
noas tră la vot, pentru a da viitoa-
rea arhitectură democratică a UE.
În faţa s loganurilor retrograde,
noi putem proba că suntem apă-
rători ai democraţiei şi, mai mult,
cu c uraj ş i demnitate,  susţinem
UE ş i euro, iar imnurile noastre
sunt „Deşteaptă-te române” şi
„Odă bucuriei”. Să ne înţelegem.
Rata de participare la votul din 25
mai poate ac orda României şi bo-
nusul de c are are nevoie: cre di-
bilitatea. Noi am văzut în UE nu
doar aerul stabil şi promiţător eco-
nomic, nu doar un c oncept cul-
tural menit să valorifice comple-
mentaritatea culturii şi c ivilizaţiei,

să reunifice accepţiunea răsăritea-
nă c u cea apuseană, noi am văzut
polul speranţei, regăsirea convin-
gerilor de care am fost despărţiţi
la s fârşitul celui de-al doilea răz-
boi mondial. Am acceptat, liber
consimţit, spiritul comunitar  ca
precumpănitor duhurilor locale.
Sigur că înc ă gâfâim după stric-
tul necesar  şi ni se cer  mari rafi-
namente civice, sigur că înc ă nu
găs im reţeta unei ec hivalenţe
uneori impos ibile, aceea dintre
societatea săracă şi soc ietatea ci-
vilă, dar,  încet- încet, după inte-
grare a urmat ş i progresul. Şi
acum puţină argumentaţie strict
pedagogică. Nu contează ordinea
enumerării. Avem semeni de-ai
noştri care muncesc  afară? Avem
copii de-ai noştri care îşi desăvâr-
şesc studiile în spaţiul UE? Avem

proiecte cu finanţare europeană,
multe materializate, altele în curs
de f inalizare? Avem vreo localita-
te, una singură, în c are să nu se
resimtă efectele integrării? Avem
libertate de mişc are în ţările UE?
Facem parte dintr-un ansamblu de
peste 500 milioane locuitori,  o
federaţie a naţiunilor cu limbile lor,
culturile şi modul lor  de viaţă.
Parlamentul European nu trebuie
să f ie un refugiu pentru aleşi ina-
ctivi, cumularzi de mandate, ci un
loc al performanţei sociale. La 25
mai a.c. votăm pentru o Europă
federală, solidară şi democratică,
a păc ii şi a concordiei. O Uniune
Europeană a c etăţenilor, cu o po-
litică uniformă în privinţa imigră-
rii şi respectării drepturilor omu-
lui,  fără nici un fel de discrimina-
re. În care ne este locul.

Finanţarea a fost acordată pen-
tru a îmbunătăţi, prin programe de
formare, calitatea serviciilor de
urgenţă la nivel de prespital şi spi-
tal, precum şi calitatea serviciilor
în unităţile de terapie intensivă pe-
diatrică. Programul de Cooperare
Elveţiano-Român cu o valoare to-
tală de 181 milioane de franci el-
veţieni se desfăşoară în perioada
2009 – 2019 şi are ca scop redu-
cerea disparităţilor economice şi
sociale dintre România şi restul sta-
telor membre ale Uniunii Europe-
ne, precum şi a disparităţilor din-
tre regiunile României.

Opt universităţi
de medicină
vor fi centre
de formare

Proiectul „Îmbunătăţirea calită-
ţii serviciilor în unităţile de terapie
intensivă pediatrică prin dezvolta-
rea şi implementarea unui program
de formare” îi are beneficiari pe
copiii în vârstă de până la 15 ani,
mai ales copiii din familii margina-
lizate care sunt victime ale acci-
dentelor casnice. Potrivit reprezen-
tanţilor Ministerului Sănătăţii exis-
tă o nevoie majoră pentru o recon-
siderare a organizării şi funcţionă-
rii unităţilor de terapie intensivă pe-
diatrică, precum şi a pregătirii per-
sonalului specializat. După ce, anul

Bani elveţieni pentru
serviciile de urgenţă
şi terapie intensivă

Serviciile de urgenţă şi terapie intensivă pediatrică vor beneficia de o fi-
nanţare de 1,5 milioane de franci elveţieni urmare a două proiecte ce se vor
desfăşura prin intermediul Programului de Cooperare Elveţiano-Român.

trecut, au fost introduse acţiunile
prioritare pentru pacienţii critici din
secţiile de ATI, începând de anul
aces ta o atenţie deosebită se va
acorda în formarea specialiştilor
prin dezvoltarea atestatului pentru
terapie intensivă.

Programul îşi propune elabora-
rea unui curriculum de pregătire şi
a unor modele teoretice de pregă-
tire în terapia intensivă pediatrică
şi formarea de formatori, iar în
realizarea acestui obiectiv va exis-

ta un suport a şase experţi interna-
ţionali alături de un grup de experţi
desemnaţi de Ministerul Sănătăţii.
Programul este finanţat de Guver-
nul Elveţian 85% cu o cofinanţare
din partea României de 15%, având
un buget de peste 500.000 de
franci elveţieni, iar durata de im-
plementare este de doi ani. Benefi-
ciarii direcţi sunt specialiştii de pe-
diatrie, asociaţiile profesionale, in-
stituţiile de formare, organismele
guvernamentale şi se va implemen-

ta practic în centre de formare re-
gională care oferă un program de
terapie intensivă pediatrică de doi
ani, ce va fi urmat de obţinerea
unui atestat în această specializa-
re. Es te vorba de opt centre de
formare, centrele universitare me-
dicale cu experienţă, unde vor fi
32 de formatori în obiectiv să fie
pregătiţi şi un număr de până la 300
de medici participanţi la această
formare care va fi într-un proces
în cascadă.

Se aşteaptă
creşterea
calităţii
serviciilor
medicale

Cât despre beneficiarii
finali ai proiectului „Îmbu-
nătăţirea calităţii serviciilor
de urgenţă prespitalic eşti
şi spitalic eşti, prin dezvol-
tarea ş i implementarea
unui program de forma-
re”,  aceştia sunt utilizato-
rii servic iilor medicale de
urgenţă.

Proiectele se derulează
în baza Ac ordului-cadru
între Cons iliul Federal El-
veţian, reprezentat prin
Agenţia Elveţiană de Dez-
voltare ş i Cooperare ş i

Guvernul României, prin Ministe-
rul Finanţelor Publice ş i Ministe-
rul Sănătăţii. Principalul obiectiv
este creşterea calităţii serviciilor
medic ale, prin îmbunătăţirea ser-
viciilor din unităţile de terapie in-
tens ivă pediatrică şi a serviciilor
de urgenţă la nivel de prespital şi
spital. Cheia realizării acestor pro-
iecte este utilizarea cunoştinţelor
şi experienţelor acumulate pe par-
cursul cooperării de lungă durată
dintre România şi Elveţia din pe-
rioada 1992-2008.

Cele două proiecte privind „Îm-
bunătăţirea calităţii serviciilor de
urgenţă prespitaliceşti şi spitali-
ceş ti, prin dezvoltarea ş i imple-
mentarea unui program de forma-
re” şi „Îmbunătăţirea calităţii ser-
viciilor în unităţile de terapie in-
tensivă pediatrică prin dezvoltarea
şi implementarea unui program de
formare” sunt parte din Fondului
Tematic „Reforme în domeniul
sănătăţii”. Acesta este administrat
de Organismul Intermediar Elve-
ţian (Institutul Elveţian de Sănă-
tate Publică ş i Boli Tropicale şi
Fundaţia CRED, Centrul Româno-
Elveţian pentru Dezvoltarea Sis-
temului de Sănătate). Cele două
proiecte vor fi implementate de
către Centrul pentru Politici şi Ser-
vicii de Sănătate (CPSS), în c ali-
tate de Agenţie executivă.

RADU ILICEANU
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Poliþiºtii rutieri din cadrul Bi-
roului Rutier Craiova ºi Biroului
Drumuri Naþionale ºi Europene
au organizat, la acest sfârºit de
sãptãmânã, o serie de acþiuni pe
linia prevenirii accidentelor rutie-
re generate de traversarea nere-
gulamentarã a strãzii de cãtre pie-
toni, urmãrindu-se totodatã ºi
prevenirea accidentelor cauzate
de viteza excesivã.  „În cadrul
acestor activitãþi, poliþiºtii rutieri
au constatat 319 abateri contra-
venþionale pentru care au fost
aplicate amenzi în valoare de

ªofer prins cu 1ªofer prins cu 1ªofer prins cu 1ªofer prins cu 1ªofer prins cu 119 km/h pe „Calea Bucureºti”19 km/h pe „Calea Bucureºti”19 km/h pe „Calea Bucureºti”19 km/h pe „Calea Bucureºti”19 km/h pe „Calea Bucureºti”
Nu mai puþin de 162 de ºoferi au fost

sancþionaþi de poliþiºtii doljeni de la Ru-
tierã la acest sfârºit de sãptãmânã pen-
tru depãºirea vitezei regulamentare, o
parte dintre ei alegându-se ºi cu permi-

sele suspendate. Doi bãrbaþi, unul din
Craiova ºi cel de-al doilea din Balº, au
rãmas fãrã permise pentru câte trei luni,
dupã ce oamenii legii i-au prins cu viteze
de peste 100 km/h prin Craiova.

38.145 lei. Dintre acestea 44 au
fost aplicate pietonilor pentru tra-
versare neregulamentarã, iar 162
ºoferilor care au încãlcat regimul
legal de vitezã, restul fiind alte
abateri de la legislaþia rutierã”, a
precizat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Pe parcursul acþiunii, oamenii
legii au depistat în trafic doi con-
ducãtori auto care au încãlcat re-
gimul de vitezã ºi au circulat cu
viteze de peste 100 km/h. Astfel,
pe Calea Bucureºti din municipiu

poliþiºtii l-au înregistrat cu apa-
ratul radar pe Tavi Radu, de 34
de ani, din oraºul Balº, judeþul
Olt, în timp ce conducea un au-
toturism cu viteza de 119 km/h,
iar pe Calea Severinului a fost
prins Alin Mocanu, de 29 de ani,
din Craiova, care circula cu vite-
za de 107 Km/h. Cei doi ºoferi
au fost sancþionaþi cu amendã în
cuantum de 765 lei fiecare ºi le-a
fost suspendat dreptul de a con-
duce autovehicule pe o perioadã
de 90 zile, dupã cum au mai pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

A bãtut recordul!

În anul 2004 au luat fiinþã In-
spectoratele Judeþene pentru Si-
tuaþii de Urgenþã, care au subu-
nitãþi doar la nivelul centrelor ur-

Prevenirea tragediilor – componentã importantã a activitãþii
Serviciilor voluntare pentru situaþii de urgenþã

bane, iar pentru intervenþia în alte
localitãþi mai mici, aflate la dis-
tanþe mari, este necesar un timp
uneori îndelungat. Astfel pentru

depãºirea acestui impediment, în
baza Ordinului MAI nr.718/2005
pentru aprobarea Criteriilor de
performanþã privind structura
organizatoricã ºi dotarea servi-
ciilor voluntare pentru situaþii de
urgenþã, au fost înfiinþate, la ni-
velul unitãþilor administrativ - te-
ritoriale, Servicii Voluntare pen-
tru Situaþii de Urgenþã. De men-
þionat este faptul cã aceste servi-
cii au fost înfiinþate nu numai
pentru a asigura prima interven-
þie în cazul producerii unor tra-
gedii, ci ºi pentru a preveni apa-
riþia acestora. Compartimentul
pentru prevenire din cadrul ser-
viciilor voluntare pentru situaþii de
urgenþã are ca principale atribuþii
prevenirea producerii unor situaþii

de urgenþã, prin acþiuni de îndru-
mare ºi control în localitãþile în
care îºi desfãºoarã activitatea,
care presupun controlul, asistenþa
tehnicã de specialitate, verifica-
rea ºi informarea preventivã a
populaþiei.

 Concret, prin controalele des-
fãºurate la gospodãriile popula-
þiei, la operatorii economici ºi in-
stituþiile publice din subordinea
consiliilor locale, precum ºi cu
ajutorul acþiunilor de informare
preventivã, se încearcã reduce-
rea numãrului incendiilor ori al-
tor situaþii de urgenþã ce pot apã-
rea din cauza depozitãrii necores-
punzãtoare a furajelor, necurãþi-
rii ori neprotejãrii faþã de materi-
alele combustibile a coºurilor de

fum; folosirea sobelor sau altor
surse de încãlzire improvizate ori
care prezintã defecte în exploa-
tare; improvizaþiilor aduse la in-
stalaþia electricã, ori suprasolici-
tarea acestor instalaþii; nerespec-
tãrii mãsurilor de prevenire a in-
cendiilor pe timpul sãrbãtorilor
de iarnã; nerespectãrii mãsurilor
de prevenire a incendiilor la
câmp, etc. Astfel, activitatea vo-
luntarilor din fiecare localitate
este foarte importantã atât pen-
tru comunitate, cât ºi pentru in-
stituþiile care trebuie sã intervinã
în cazul producerii unor tragedii,
reprezentanþii ISU insistând ºi
acordând sprijin pentru înfiinþarea
serviciilor voluntare pentru situa-
þii de urgenþã în fiecare localitate.

Tragedia s-a petrecut ieri di-
mineaþã, în jurul orei 04.00, pe
drumul care leagã Calafatul de Cra-
iova, la intrarea în comuna Rado-
van. Din primele cercetãri ale po-
liþiºtilor Serviciului Rutier Dolj a
reieºit cã Adrian Ghiþã, în vârstã
de 39 de ani, din Craiova, în timp
ce conducea un autoturism marca
Jaguar, înmatriculat în Spania, pe

Un mort ºi doi rãniþi dupã ceUn mort ºi doi rãniþi dupã ceUn mort ºi doi rãniþi dupã ceUn mort ºi doi rãniþi dupã ceUn mort ºi doi rãniþi dupã ce
s-au rãsturnat cu Jaguaruls-au rãsturnat cu Jaguaruls-au rãsturnat cu Jaguaruls-au rãsturnat cu Jaguaruls-au rãsturnat cu Jaguarul
Un grav accident de cir-

culaþie s-a petrecut ieri di-
mineaþã la intrarea în co-
muna doljeanã Radovan.
ªoferul unui autoturism
de lux, marca Jaguar, a
pierdut controlul direcþiei
din cauza vitezei ºi s-a rãs-
turnat, pierzându-ºi viaþa,
alþi doi bãrbaþi, pasageri
în autoturism fiind rãniþi.
Poliþiºtii continuã cercetã-
rile în acest caz.

DN 56, din direcþia Calafat cãtre
Craiova, la intrare în comuna Ra-
dovan, pe fondul vitezei excesive,
a pierdut controlul direcþiei de mers
ºi a ieºit în afara pãrþii carosabile,
unde s-a rãsturnat. Maºina s-a fã-
cut praf în urma impactului, iar
conducãtorul auto a decedat. Alþi

doi bãrbaþi, Marius
Stancu, de 34 de ani
ºi Adrian Nuþã, de 39
de ani, ambii din Cra-
iova, au fost rãniþi, fi-
ind transportaþi la Spi-
talul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova pen-
tru acordarea de îngri-
jiri medicale. Trupul
neînsufleþit al ºoferu-
lui a fost dus la morgã
dupã finalizarea cerce-
tãrii la faþa locului, în
urma autopsiei urmând
sã se stabileascã dacã
era sub influenþa bãu-
turilor alcoolice.

„Din cercetãri a rezultat cã eve-
nimentul s-a produs pe fondul vi-
tezei excesive, iar poliþiºtii ajunºi
la faþa locului au întocmit dosar
penal ºi continuã cercetãrile în ca-
uzã”, ne-a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

Efective din cadrul Inspecto-
ratului de Jandarmi Judeþean (IJJ)
Dolj aflate în timpul executãrii
unei misiuni specifice în munici-
piul Craiova, pe bulevardul „Ni-
colae Romanescu”, vineri seara,
în jurul orei 22.00, au depistat doi
tineri ce încercau sã sustragã douã
biciclete din incinta unei societãþi.
În momentul când i-au observat
pe jandarmi, cei doi tineri au rupt-
o la fugã, însã n-au reuºit sã sca-
pe, pentru cã oamenii legii s-au
luat dupã ei ºi i-
au prins. În urma
primelor verificãri
a rezultat faptul
cã  M.F, de 12 ani
ºi A.I., de 11 ani,
din Craiova, au
pãtruns prin es-
caladarea gardului
împrejmuitor în
incinta unei so-
cietãþi comerciale
cu obiect de acti-

Minori prinºi de jandarmi
la furat de biciclete

vitate comercializarea de bicicle-
te second-hand, de unde au sus-
tras douã biciclete, reuºind sã le
arunce peste gardul împrejmuitor,
în exterior. Jandarmii au întocmit
actele de constatare a infracþiunii
de furt calificat, iar minorii au fost
conduºi la Secþia 2 Poliþie Craio-
va ºi au fost predaþi, împreunã cu
documentele întocmite, pentru
continuarea cercetãrilor, dupã
cum a precizat lt. Ion Þapu, ofi-
þer de presã al IJJ Dolj.
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Sãrbãtoare cu tradiþie
Autoritãþile locale ºi-au dat

silinþa ca ºi în acest an sãrbã-
toarea dedicatã bujorului româ-
nesc sã fie pe placul tuturor

celor care au umplut pânã la
refuz Poiana Bujorului. La eve-
niment ºi-au fãcut apariþia re-
prezentanþi ai administraþiei ju-
deþene, dar ºi personalitãþi poli-
tice – primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, preºedintele PSD
Dolj, Claudiu Manda ºi directo-
rul DGASPC Dolj, Florin Stan-
cu. Autoritãþile locale ºi-au dat
silinþa ca ºi în acest an sãrbã-
toarea dedicatã bujorului româ-
nesc sã fie pe placul tuturor ce-
lor care au umplut pânã la re-
fuz Poiana Bujorului. “Sãrbãtoa-
rea Bujorului este o tradiþie la
noi, o serbare câmpeneascã ce
are loc de 44 de ani, din 1970,
când a avut prima manifestare
de acest gen. Bujorul sãlbatic –
Paeonia Peregrina  – este o
specie unicã în România, dar ºi
în Europa, care creºte doar în
pãdurea de la Pleniþa. Aici este
o rezervaþie naturalã, o zonã
protejatã ce se întinde pe apro-
ximativ 60 de hectare. Noi ne
mândrim cu aceastã bogãþie
dãruitã de naturã, dar ºi cu
aceastã frumoasã tradiþie. Ne-

Bujorul românesc, sãrbãtoritBujorul românesc, sãrbãtoritBujorul românesc, sãrbãtoritBujorul românesc, sãrbãtoritBujorul românesc, sãrbãtorit
de mii de oameni, la Pleniþade mii de oameni, la Pleniþade mii de oameni, la Pleniþade mii de oameni, la Pleniþade mii de oameni, la Pleniþa

Toatã suflarea Pleniþei s-a adu-
nat, ieri, în Poiana Bujorului la tra-
diþionala sãrbãtoare câmpeneas-
cã dedicatã florii care a adus re-
nume comunei doljene. În luna
mai, de 44 de ani, plenicenii ºi toþi
cei care vor sã lase deoparte, fie
doar pentru o zi, grijile ºi necazu-
rile, se adunã la petrecerea dedi-
catã Paeoniei Peregrina – bujorul
românesc – care, spre bucuria ol-
tenilor, a crescut în voie în poiana
de la marginea Pleniþei. ªi în acest
an, peste zece mii de oameni din
Dolj, Gorj, Olt, Mehedinþi sau Te-
leorman au venit sã ia parte la fai-
moasa sãrbãtoare ºi au poposit la
umbra copacilor înalþi, în vecinã-
tatea miilor de flori sângerii, încã
îmbobocite sau proaspãt deschi-
se. Dacã anul trecut temperaturile
ridicate au fãcut ca bujorul sã se
petreacã timpuriu, de aceastã datã,
autoritãþile locale au luat decizia
de a o organiza mai devreme sãr-

bãtoarea, tocmai pentru ca cei care
au ales sã-ºi petreacã sfârºitul de
sãptãmânã în pãdurea Pleniþiei, sã
se bucure din plin de marea de
flori. Tineri sau vârstnici, nimeni
nu s-a dat înapoi de la friptura la
grãtar stropitã din belºug cu vin
sau bere, de la joc, sau de la un
pahar ciocnit cu prietenii ºi rude-
le. De cealaltã parte copiii au avut
parte de distracþie pe cinste ºi nu
au putut sã stea departe de tobo-
ganele gonflabile, tiribombele ne-
obosite, jocurile cu premii, dar
mai ales de tarabele cu alviþe, mere
caramelizate sau vatã de zahãr, la
mare cãutare dintotdeauna. Cân-
tecele au pus stãpânire pe alaiul
de petrecãreþi, sârbele, horele ºi
încurajãrile interpreþilor Ansam-
blului Folcloric “Maria Tãnase”
din Craiova, antrenându-i pe toþi
la joc. Locul celor care au obosit
de atâta dans a fost numaidecât
luat de alþii ºi alþii...

am obiºnuit ca de la an la an tot
mai mulþi oameni sã vinã sã pe-
treacã în Poiana Bujorului, iar
în acest an au venit peste zece
mii. Ne bucurãm cã Sãrbãtoa-

rea Bujorului a atras ºi în acest
an oameni din toate judeþele Ol-
teniei. Împreunã vom petrece o
zi agreabilã, mai ales cã vre-
mea frumoasã þine cu noi. As-
tãzi avem alãturi de noi ºi invi-
taþi de seamã din aparatul ad-
ministrativ al judeþului, lucru
care ne onoreazã”, a spus Puiu
Calafeteanu, primarul localitã-

þii Pleniþa, care nu a rezistat ten-
taþiei de a de prinde în horã cu
localnicii.

Grãtarele încinse ºi bere din
belºug în Poiana Bujorului
 Unii au venit pe jos, alþii cu

autoturismele sau chiar cu cã-
ruþele, dar cu toþii au cãutat un
loc rãcoros, pentru a-ºi stinge
setea de bere rece ºi fripturi su-
culente. Alþii au considerat cã
este o modalitate numai bunã de
petrecere a timpului liber în fa-
milie, jucând cãrþi, table sau rum-
my. “Sãrbãtoarea Bujorului este
o tradiþie a locului. Faptul cã în
aceastã perioadã bujorii din re-
zervaþia naturalã de aici sunt în-
floriþi, îþi creeazã un sentiment
de plãcere, de bunã dispoziþie,
mai uiþi de probleme zilnice. Eu
sunt din zonã ºi respect aceastã
tradiþie de când eram copil, iar
anul acesta parcã sunt mai în-
floriþi ca niciodatã. Nu suntem
numai pleniceni aici, de obicei
vin oameni din toate pãrþile þãrii
pentru cã e o sãrbãtoare destul de
cunoscutã”, a spus Ion Rãdeanu.

Elevii protejeazã bujorul
sãlbatic

Pe o arie naturalã protejatã de
circa 60 de hectare din Pãdu-
rea Pleniþa, se gãseºte Poiana
Bujorului, unde aceastã varietate
de bujor sãlbatic de silvo-stepã
– denumit Paeonia Peregrina,
varietatea Sylvatica, poate fi în-
tâlnitã din belºug. Pentru cã era
prevãzutã venirea a mii de oa-
meni în poianã, autoritãþile lo-
cale au luat mãsuri de informa-
re a acestora cã se aflã într-o
zonã unicã nu numai a Olteniei
ºi cã trebuie sã protejeze floa-
rea-simbol a comunei Pleniþa.
Pe fiecare copac au fost puse
mesaje de ocrotire a mediului
înconjurãtor, ca ºi în anii pre-
cedenþi. “Copiii de la diferite
ºcoli din Craiova, dar ºi de la
noi din Pleniþa, vin aici în pã-
dure pentru a trage semnale de
alarmã despre ceea ce înseam-
nã protejarea naturii. Pe copaci
au fost lipite numeroase afiºe
cu fel ºi fel de îndemnuri. Sper
ca acþiunea sã aibã impact asu-

pra oamenilor, care trebuie sã
înþeleagã cã natura trebuie pro-
tejatã”, a explicat primarul co-
munei Pleniþa, Puiu Calafeteanu.

Bujorul,  f loarea cu
care erau vindecaþi zeii
Bujorul a fost mereu le-
gat de anumite legende.
Se spunea, în trecut, cã
existã niºte forþe puterni-
ce în bujorii care strãlu-
cesc în nopþile cu lunã
plinã. Într-adevãr, semin-
þele unor varietãþi de bu-
jori emit o luminã palidã
în întuneric. În mitologia
greacã, bujorul îºi trage
numele de la doctorul Pa-
eon. Acesta s-a amestecat
în problemele zeilor, ast-
fel încât a atras mânia
unora dintre ei. El a pu-
tut fi salvat de la moarte
numai transformându-se
într-o floare,  aceeaºi
floare pe care o folosise
pentru a-i vindeca pe zei.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI
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Evenimentul a fãcut parte dintr-
o campanie mai aplã intitulatã
„Adevãrata Basarabie”, care se
deruleazã pe parcursul mai multor
sãptãmâni la Craiova. Întâlnirea de
sâmbãtã a avut ca temã impactul pe
care îl are liberalizarea regimului vi-
zelor pentru cetãþenii basarabeni, o
temã care a suscitat interesul stu-
denþilor, mulþi dintre cei prezenþi în
salã venind special pentru acest eve-
niment din alte 15 centre universita-
re bdin þarã. La final chiar, o studen-
tã din Basarabia care studiazã la Con-
stanþa a profitat de prezenþa invitaþi-
lor din cadrul ministerului de resort
ºi a eurodeputatului Marian Jean
Marinescu, adresând întrebãri punc-
tuale referitoare la urmarea cursuri-
lor de masterat în România.

Muzeul Olteniei,
o gazdã primitoare

O gazdã primitoare, care a pus la
dispoziþie sala de conferinþe a Mu-
zeului Olteniei, a fost Florin Ridi-
che, directorul muzeului. „Sunt con-
vins cã liberalizarea vizelor va facili-
ta schimbul de idei, de iniþiative cul-
turale ºi ne va ajuta ºi pe noi, dar ºi
Basarabia, într-un proiect de integra-
re care se va finaliza cât mai curând”,

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Asociaþia Studenþilor Basarabeni din Craiova, în
parteneriat cu Federaþia Asociaþiilor de Basarabeni din
România, Universitatea din Craiova, Ministerului Ti-
neretului ºi Sportului, Consiliul Judeþean Dolj, Muzeul
Olteniei ºi Casa de Culturã a Studenþilor Craiova, au
organizat, sâmbãtã, Conferinþa Naþionalã FAB Româ-
nia. Sala de conferinþe a Muzeului Olteniei a fost neîn-
cãpãtoare, la aceastã acþiune participând reprezentanþi
din toate centrele universitare din þarã. S-a vorbit, la
modul concret, despre impactul liberalizãrii vizelor pen-
tru cetãþenii Republicii Moldova, în salã fiind prezent
Marian Jean Marinescu, raportorul din partea Parla-
mentului European pentru acest regulament. Întâl-
nirea a avut parte de invitaþi importanþi precum
Andrei Tinu, vicepreºedintele Autoritãþii Naþionale

pentru Cetãþenie, Valeriu Leapciu, consilierul mi-
nistrului Tineretului ºi Sportului, prof. univ. dr. Ion
Turculeanu, decanul Baroul Dolj, prof. univ. dr. Bianca
Predescu, de la Facultatea de Drept „Nicolae Titules-
cu„ din Craiova, Ionuþ Dumitrache, directorul Casei
de Culturã a Studenþilor Craiova; deputatul Ionuþ
Stroe, ºeful Delegaþiei Parlamentului României la
Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei; Dan
Lupescu, directorul Direcþiei pentru Culturã Dolj ºi
redactor ºef al Revistei Lamura ºi nu în ultimul rând,
sociolog Cristina Soare, universitatea din Craiova
ºi actriþa Alla Cebotari de la Teatru Colibri din Cra-
iova. Gazdele evenimentului au fost Ion Cobâºenco,
preºedintele FAB România ºi Florin Ridiche, direc-
torul Muzeului Olteniei.

le-a spus acesta, în deschidere,
studenþilor. „Scopul acestei campa-
nii este sã creãm diferite colaborãri.
Acordarea burselor pentru studenþii
din Basarabia reprezintã un lucru mai
eficient ºi mult mai mare dect toatã
armata din Transnistria”, au fost cu-
vintele  preºedintelui FAB România,
Ion Cobâºenco. Ionuþ Dumitrache,
directorul Casei Studenþilor din Cra-
iova, a vorbit cu cuvinte frumoase
despre studenþii basarabeni, lãudân-
du-i pentru implicarea lor. „Sunt niº-
te studenþi foarte activi ºi implicaþi.
Cred cã au reuºit sã se integreze mult
mai mult decât românii ºi sã fie mândri
de cetãþenia pe care au obþinut-o”.

Ion Turculeanu: „Vã rog
sã credeþi cã aici sunteþi acasã”

Prof. univ. dr. Ion Turculeanu,
Decanul Baroul Dolj, le-a spus stu-
denþilor basarabeni cã îi va ajuta ori
de câte ori vor avea nevoie. „Am
venit aici ºi din mare curiozitate sã
vãd câþi sunteþi de mulþi în Craiova.
Basarabia este un þinut tragic, cu
multã suferinþã ºi cred cã voi, toþi,
sunteþi români, dar trãiþi într-o zonã
cu mari dificultãþi. Dar în mod sigur
cã aþi gãsit cãldura la Craiova. Uºa
mea e deschisã ºi eu voi fi un sprijin

pentru voi ori de câte
ori veþi avea nevoie.
Mã gândesc la tine-
reþea voastrã ºi vã
rog sã credeþi cã aici
sunteþi acasã”, a
mãrturisit Ion Turcu-
leanu.

Bianca Predescu:
„Sunteþi frumoºi
ºi asta conteazã”

Prof. univ. dr.
Bianca Predescu a
vorbit cu multã cãl-
durã despre studen-
þii basarabeni pe
care i-a avut, de-a

lundul anilor, la Facultatea de Drept
„Nicolae Titulescu„ din Craiova. „Voi,
cei din Basarabia, aveþi un alt tip de
gândire pentru cã veniþi dintr-o altã
ºcoalã care v-a obiºnuit sã gândiþi
acþiunea socialã la dimensiunile con-
tinentului. De aceea, aveþi rezultate
bune în tot ceea ce înseamnã con-
strucþia socio-politicã spre deosebi-
re de studenþii noºtri care vãd doar
viaþa de mâine. Pãstraþi-vã acest atu
pentru cã prin intermediul lui veþi
performa. Veþi avea un rol foarte im-
portant, acela de a aduce un element
de noutate, de culturã ºi civilizaþie,
pentru cã toatã lumea vrea un sânge
tânãr care sã revigoreze Occidentul.
Aveþi particularitatea cã învãþaþi uºor
limbi strãine ºi cã aþi fãcut mult sport
în ºcoalã. Sunteþi frumoºi ºi contea-
zã ºi asta. Aºa v-a ajutat Dumnezeu
pe voi. Trebuie sã vã cunoaºteþi ºi
cunoscându-vã sã vã fixaþi parame-
tri ºi sã vã gândiþi unde vreþi sã ajun-
geþi”. Pentru a-ºi exprima preþuirea
pentru studenþii, profesorul Bianca
Predescu le-a pregãtit o surprizã ti-
nerilor din Basarabia, invitându-l pe
violonistul Gabriel Niþu sã le ofere
un mic recital. Un virtuoz desãvârºit,
Gabriel Niþu le-a dedicat studenþilor
din Republica Moldova „Balada” lui
Ciprian Porumbescu.

Andrei Tinu:
”Unirea înseamnã integrare
în secolu în care trãim”

Andrei Tinu, vicepreºedintele
Autoritãþii Naþionale pentru Cetã-
þenie, a fost prezent în mijlocul stu-
denþilor basara-
beni, mãrturisind
cã vine, de fiecare
datã, cu plãcere la
întâlnirile cu aceº-
tia pentru cã are
mulþi prieteni din
Republica Moldo-
va. „Liberalizarea
vizelor este un
succes al Româ-
niei ºi al întregii
clase politice, indi-
ferent de culoarea
politicã. Guvernul
României susþine
în continuare par-
cursul european al
Republicii Moldo-
va ºi nu ne vom
opri sã-l susþinem.
În momentul de
faþã, unirea înseamnã integrare trep-
tatã. Iar România, de-a lungul tim-
pului, a acordat locuri la universi-
tãþi pentru studenþii basarabeni, a
liberalizat vizele, iar toate acestea în-
seamnã unire în secolul în care
trãim”, a declarat acesta, povestind
apoi cã, din funcþia pe care o are, a

avut parte de întâlniri ºi situaþii emo-
þionate cu studenþi basarabeni care
vin ºi solicitã obþinerea cetãþeniei
române.

Marian Jean Marinescu:
„La alegeri, când trebuie
sã vã luptaþi foarte tare”

Marian Jean Marinescu, rapor-
torul Grupului PPE pentru regula-
mentul de liberalizare a vizelor pen-
tru cetãþenii Republicii Moldova,
le-a spun studenþilor din Basara-
bia cã meritul acestui proiect îl au

chiar ei, cei care trãiesc acolo, pen-
tru cã au rezistat presiunilor politi-
ce. „Meritul liberalizãrii vizelor este
al moldovenilor care au rezistat
presiunilor ºi sunt de admirat pen-
tru acest lucru. Au rezistat într-o
alianþã foarte greu de þinut, au fã-
cut niºte eforturi ºi progrese mari
ºi aºa s-a ajuns la liberalizarea vi-
zelor. Noi, în Parlamentul European,
am comprimat cât am putut terme-

nele, profitând ºi de faptul cã nu
au fost amendamente depuse. Ceea
ce s-a întâmplat este un lucru ex-
trem de pozitiv, dar mai aveþi un hop
mare, la alegeri, când trebuie sã vã
luptaþi foarte tare. Partidul comu-
nist este unul foarte tare ºi trebuie
sã pãstraþi aceastã alianþã pro-UE

pentru cã altfel mersul se poate
schimba, vedeþi ce se întâmplã în
alte zone”.

Ionuþ Stroe: „Liberalizarea
vizelor, un prim pas
pentru integrare”

Ionuþ Stroe, ºeful delegaþiei Par-
lamentului României la Adunarea
Parlamentarã a Consiliului Europei
(APCE), i-a îndemnat pe studenþii
basarabeni sã se implice ºi sã susþi-
nã menþinerea Republicii Moldova pe
linia pro-europeanã. „Liberalizarea

vizelor trebuie sã o priviþi ca pe un
prim pas pentru integrare. Sunt mul-
te beneficii, puteþi sã cãlãtoriþi, sã
mergeþi la studiu, sã munciþi, puteþi
merge sã vedeþi cu ochii voºtri ce
înseamnã Occidentul. Cel mai impor-
tant lucru este sã aduceþi înapoi, în
Moldova, tot ceea ce vedeþi. Forma
trebuie sã fie reconfirmatã în noiem-
brie, la alegeri, pentru cã dacã comu-
niºtii câºtigã, ei pot reorienta aceas-

tã þarã cãtre zona
rusã”. Dan Lupes-
cu, directorul Direc-
þiei pentru Culturã
Dolj a povestit tine-
rilor basarabeni o
amintire petrecutã în
þara lor cu ani în
urmã ºi le-a dat sfa-
tul sã se pregãteas-
cã temeinic ºi sã fo-
loseascã oportunita-
tea obþinutã prin li-
beralizarea regimului
de vize, adicã sã
meargã ºi sã viziteze
cât mai multe state
ale UE ºi apoi sã se
întoarcã mai „bo-
gaþi” în cunoºtiinþe.

Aºa cum au ºi
fost prezentat de cã-

tre toþi invitaþii, studenþii basarabeni
s-au dovedit deosebit de primitori ºi
deschiºi la dialog. La finalul discuþii-
lor, aceºtia au þinut sã le ofere invita-
þilor un moment artistic. ªtefan Josan
a oferit un recital de poezie care a fost
aplaudat îndelung, impresionându-i
pe toþi cei prezenþi cu timbrul vocii
sale grave.
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Referindu-se la românii de
pe Valea Timocului, Marian
Jean Marinescu spune cã
”statul român trebuie sã aibã
grijã de românii de pretutin-
deni ºi e o minune ce se
intâmplã acolo, cã românii
ºi-au pãstrat limba, cultura
ºi tradiþiile. Noi, în România
- am spus-o de mai multe
ori ºi în Parlamentul Euro-
pean - suntem un model
pentru Europa în ceea ce
priveºte minoritãþile. Minori-
tãþile au toate drepturile în
România ºi acelaºi lucru
trebuie sã se întâmple peste
tot în Europa, inclusiv în
Republica Serbia. În Serbia
ne dorim pentru comunitatea
românilor ceea ce-ºi doresc
ºi dânºii: limba românã în
ºcoalã ºi în bisericã. Vrem
ca românii de acolo sã-ºi
pãstreze ºi pe mai departe
cultura ºi tradiþiile. Având în
vedere drumul pe care l-a
luat, cãtre Uniunea Europea-
nã, Republica Serbia va
trebui sã facã eforturi în
aceastã direcþie, pentru cã
subiectul minoritãþi este
extrem de important ºi de
sensibil în Uniune. Vor fi
discuþii serioase pe acest
parcurs ºi le garantãm
românilor de acolo cã noi,
europarlamentarii PDL, vom
fi prezenþi acolo ºi ne vom
spune punctul de vedere ºi
vor avea tot sprijinul
necesar”

„Vrem
ca românii
sã-ºi pãstreze
tradiþiile
ºi limba”

„Am organizat dezbateri
despre situaþia din Voivodina
ºi Valea Timocului, am fost
ºi la faþa locului”, aminteºte
Marinescu. “E o diferenþã
între cele douã regiuni.
Românii din Voivodina au
dreptul la ºcoalã ºi la slujbe
religioase în limba românã
de foarte multã vreme. În
Timoc, sârbii încearcã sã
implementeze ideea cã nu
sunt români, sunt vlahi, cã
nu e limba românã, e limba
vlahã. Prin intervenþii
europene s-a creat legislaþia
pentru ºcoala în limba
românã, dar implementarea
suferã foarte mult: profeso-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

Europarlamentarul PDL Marian Jean Marinescu
a fost preocupat pe toatã perioada mandatului sãu
de situaþia românilor din afara graniþelor, fie cã e
vorba de românii plecaþi la muncã în occident, de

minoritãþile româneºti din regiunile sârbe sau
de fraþii noºtri de peste Prut.

rii sunt îndepãrtaþi sau nu
sunt plãtiþi, orele se þin
seara târziu, ca sã îndepãr-
teze copiii. Dar, legislaþia
existã. Sper sã lãmurim ºi
problema cu vlahii ºi sã
convingem autoritãþile sârbe
cã nu vrem altceva decât ca
românii sã-ºi pãstreze
tradiþiile ºi limba. Mai ales
cã e minune acolo: sã nu ai
ºcoalã în limba românã ºi
sã vorbeºti româneºte.
Serviciul religios în limba
românã are ºi el de suferit,
dar pãrintele Bojan, un
preot deosebit de inimos,
depune eforturi foarte mari
ºi pânã la urmã cred cã se
va rezolva ºi aceastã pro-
blemã.”

”Europarlamentarul
Marinescu,
un prieten
al Republicii
Moldova”

Ambasadorul Republicii
Moldova pe lângã Uniunea
Europeanã, Excelenþa Sa,
Eugen Caraº, vorbind despre
liberalizarea vizelor pentru
Republica Moldova, l-a
menþionat pe Marian Jean
Marinescu ca fiind un “bun
prieten al Republicii Moldo-
va”. La rândul sãu preºedin-
tele Partidului Liberal Demo-
crat din Moldova (PLDM),
Vlad Filat, declara recent cã
îi mulþumeºte europarlamen-
tarului PDL pentru „susþine-
rea pe care a oferit-o Repu-
blicii Moldova chiar ºi atunci
când nimeni nu credea în
victoria noastrã ºi cã a
promovat interesele Republi-
cii Moldova alãturi de colegii
sãi. Le mulþumesc în acelaºi
timp ºi colegilor din PPE
care ne susþin în parcursul
nostru european!” Europarla-
mentarul PDL Marian-Jean
Marinescu, raportorul din
partea popularilor europeni
(PPE) pentru regulamentul
de liberalizare a vizelor
pentru cetãþenii Republicii
Moldova posesori ai unui
paºaport biometric, declara
cã acest moment este unul
“foarte important pentru
cetãþenii moldoveni. Trãiesc
acelaºi sentiment pe care l-am
trãit ºi noi când s-au ridicat
vizele pentru români, acela
de libertate ºi de egalitate”.

Europarlamentarul PDL a
menþionat cã liberalizarea
regimului de vize este meritul
exclusiv al cetãþenilor Repu-
blicii Moldova, al guvernãrii
pro-europene, ºi cã aceastã
decizie este un pas important
cãtre Uniunea Europeanã.

”Ceea ce
încercãm
noi aici, este
sã lipim Moldova
de pachetul
din Balcani”

„Moldova are un singur
drum ca sã fie alãturi de
România: Uniunea Europea-
nã. Ceea ce încercam noi
aici, in PE, este sa lipim
Moldova de “pachetul din
Balcani”, pentru ca este
evident ca atunci când va fi
urmãtoarea extindere va fi
pentru o tara din Balcani
(Serbia, Muntenegru, Bos-
nia). Când va fi nu pot sã
spun, pentru ca vedeþi ca
Europa se aºeazã acum,
dar este evident ca acesta
va fi urmãtorul pachet. Din
motive politice, strategice,
pânã la urmã, dacã te uiþi
pe harta Europei, este un
gol acolo care trebuie
umplut. Trebuie apreciaþi
politicienii aflaþi la putere
în Republica Moldova, cãci
aþi vãzut ce presiuni s-au
fãcut ºi, în timp ce alþii au
capotat, ei au menþinut
direcþia cãtre UE.”, a
explicat vicepreºedintele
Grupului PPE din Parlamen-
tul European.

„Nu poate
exista Piaþa
Unicã fãrã libera
circulaþie
a forþei
de muncã”

Eurodeputatul PDL a fost
cel care a organizat o dezbatere
în Parlamentul European atunci
când în unele þãri europene s-a
pus în discuþie dreptul la liberã
circulaþie a muncitorilor
români. “Nu ceri sã se limiteze
dreptul la liberã circulaþie, care
este un drept fundamental al
Uniunii, ºi nu blamezi popoare
pentru cã un numãr foarte mic
de beneficiari ai sistemului
social din statul gazdã încalcã
legea, a transmis Parlamentului
European vicepreºedintele
Grupului PPE, eurodeputatul
Marian-Jean Marinescu.
„Dezbaterea ridicolã din Marea
Britanie ºi alte þãri privind
restricþionarea dreptului la
liberã circulaþie trebuie sã
înceteze” a spus Marin Jean
Marinescu, care s-a numãrat
printre autorii rezoluþiei privind
respectarea dreptului la liberã
circulaþie, supusã aprobãrii
Parlamentului European, ºi
care a fost depusã în numele a
cinci grupuri politice din PE.

Muncitorii mobili
contribuie la
dezvoltarea
economicã a
þãrii gazdã

În urma acestor demer-
suri, Parlamentul European a

criticat dur poziþia anumitor
lideri europeni care au
propus mãsuri de restricþio-
nare a acestui drept. Membrii
Parlamentului European au
cerut aplicarea legilor Uniunii
astfel încât sã se garanteze
un tratament nediscriminat al
tuturor muncitorilor UE,
indiferent de þara de origine.
Parlamentul European s-a
declarat îngrijorat de creºte-
rea tendinþelor rasiste ºi
xenofobe dacã dezbaterea nu
este adresatã în mod raþional
ºi a recunoscut faptul cã
libertatea de miºcare a
muncitorilor UE a devenit
subiect de campanie politicã
pentru anumite partide.
„Aceste discuþii sunt alimen-
tate de politicieni populiºti,
care vor sã câºtige voturi cu
orice preþ ºi care încearcã sã
mascheze astfel eºecurile lor
administrative ºi rezultatele
economice nefavorabile ale
þãrilor lor. Aceºti politicieni
par sã uite trei lucruri: în
primul rând, faptul cã
libertatea de miºcare este
unul dintre drepturile funda-
mentale ale tuturor cetãþeni-
lor europeni. În al doilea
rând, s-a dovedit cã munci-
torii mobili contribuie la
dezvoltarea economicã a
þãrii gazdã. În al treilea
rând, uitã faptul cã nu poþi
strânge voturi în acest fel.
Parlamentul European le-a
reamintit aceste lucruri”, a
spus Marian-Jean Marinescu,
vicepreºedintele Grupului
PPE ºi unul dintre autorii
rezoluþiei.
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Andrew Gerber, director Pro-
duse Retail în cadrul BCR a preci-
zat cã în prezent, BCR e singura
instituþie bancarã care oferã împru-
muturi imobiliare cu rate fixe com-

Credite ipotecare cu dobândaCredite ipotecare cu dobândaCredite ipotecare cu dobândaCredite ipotecare cu dobândaCredite ipotecare cu dobânda
fixã începând de la 5.25%fixã începând de la 5.25%fixã începând de la 5.25%fixã începând de la 5.25%fixã începând de la 5.25%

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Banca Comercialã Românã (BCR) acordã credite de investiþii imobi-
liare cu dobândã fixã de 5,25% pentru o perioadã de 3 ani sau 5 ani,

iar comisionul de analizã este ZERO.

petitive în moneda naþionalã.
„Aceasta este soluþia idealã pentru
a oferi clienþilor certitudinea sume-
lor de platã lunare pe parcursul
urmatorilor ani. Indiferent dacã un

client opteazã pentru achiziþia pri-
mei locuinþe, relocarea într-o lo-
cuinþã mai mare sau pentru îmbu-
nãtãþirea locuinþei curente siguran-
þa de a ºti exact cuantumul de pla-
tã lunar este criticã ºi de aceea în-
curajãm dezvoltarea creditarii ipo-
tecare cu rate fixe, un produs deja
împãmântenit pe alte pieþe“, a de-
clarat Andrew Gerber.

Rata de dobândã
pe o perioadã

mai mare de timp
Concomitent cu acordarea de

credite ipotecare exclusiv în lei,
BCR încurajeazã  creditarea cu
dobândã fixã promovând dobânzi
foarte atractive. În prezent, circa
95% dintre clienþii BCR care ac-
ceseazã credite ipotecare aleg va-
rianta ratelor fixe (excluzand Pro-
gramul Prima Casa disponibil doar

în varianta cu rate de dobândã va-
riabile) beneficiind de siguranþa
sumei lunare de plata pe parcursul
urmãtorilor ani. „... Acum, când
dobânzile la lei au ajuns la minime
istorice se iveºte oportunitatea de

a fixa rata de dobândã pe o perioa-
dã mai mare de timp (5 ani) ºi de a
proteja clienþii de o posibilã creº-
tere a acesteia“, a adaugat Andrew
Gerber, Director Produse Retail în
cadrul BCR.

Miercuri, 14 mai 2014
este ultima zi pentru de-
punerea declaraþiei anua-
le de cotã de lapte, la se-
diul Agenþiei de Plãþi ºi In-
tervenþii pentru Agricultu-
rã (APIA), fãrã aplicarea
penalitãþilor, atât de cãtre
cumpãrãtorii de lapte cât
ºi de producãtorii deþinã-
tori de cotã de lapte pen-
tru vânzãri directe „Pro-
ducãtorii care nu depun în
termenul legal declaraþia
anualã de vânzãri directe,
vor pierde cota de lapte
prin retragere la rezerva
naþionalã precum ºi dreptul de a benefi-
cia de sprijinul financiar acordat prin mã-
surile prevãzute în cadrul P.A.C”, se pre-
cizeazã în comunicatul APIA Dolj. Cotele
individuale nu vor fi retrase la rezerva na-
þionalã dacãproducãtorii deþinãtori de cotã
vor transmite împreunã cu declaraþia

Miercuri, ultima zi pentru depunerea
declaraþiei anuale de cotã de lapte

anualã ºi o justificare scrisã,datatã ºi sem-
natã, asupra imposibilitãþii transmiterii
acestei declaraþii în termenul legal.

Penalitãþi începând cu data de 15 mai
Cumpãrãtorii de lapte care nu depun

în termen declaraþia anualã privind canti-
tãþile achiziþionate, vor fi
penalizaþi pentru fiecare zi
calendaristicã de întârzie-
re, începând cu data de 15
mai. Penalitatea reprezintã
suma corespunzãtoare ta-
xei datorate pentru o de-
pãºire de 0,01 % din can-
titãþile de lapte care i-au
fost livrate de producãtori
pentru fiecare zi calenda-
risticã de întârziere. Suma
trebuie sã fie cuprinsã în-
tre 100 ºi 100.000 EUR.
„De asemenea, cumpãrãto-
rul care nu trimite decla-
raþia anualã riscã sã piar-
dãdreptul de a achiziþiona
lapte de la producatori,
prin retragerea autorizãrii”.

Camera de Comerþ Bilate-
ralã Româno-Rusã în parte-
neriat cu Consiliul Între-
prinderilor Private Mici ºi
Mijlocii din România ºi Ca-
mera de Comerþ ºi Indus-
tr ie  Româno-Azerbaijan
organizeazã astãzi, la sediul
CNIPMMR din Bucureºti,
seminarul „Oportunitãþi de
export, import ºi cooperare
în proiecte”, unde se vor di-
semina rezultatele recentei
vizite în þara noastrã a Mi-
nistrului Energiei din Azerbaijan, Natiq
Aliyev ºi a întâlnirii avute cu ministrul
economiei, Constantin Niþã,  în perspec-
tiva cooperãrii economice ºi a oportuni-
tãþilor de afaceri. În cadrul acestor întâl-
nirii s-a discutat pe marginea oportunitãþi-
lor de cooperare economicã în vederea
creºterii nivelului schimburilor comercia-
le dintre cele douã þãri, proiectul AGRI,
oportunitãþile de investiþii pe piaþa din Ro-
mânia. De asemenea, a fost abordatã pro-
blematica colaborãrii între companiile azere
ºi cele române, în vederea dezvoltãrii de
proiecte comune la nivel internaþional.

Scopul seminarului este ºi acela de a face
un schimb de informaþii cu privire la per-
spectivele de colaborare în domeniul de
export-import, precum ºi perspectivele ºi
propunerile de a coopera în proiecte in-
ternaþionale. De asemeni se vor face refe-
riri ºi la modul de abordare a pieþei ºi la
cultura de afaceri din Azerbaijan. Progra-
mul seminarului va cuprinde o serie de in-
formãri asupra subiectelor mai sus men-
þionate, precum ºi o parte interactivã, în
care fiecare participant va avea posibili-
tatea de a îºi prezenta oferta, sau solici-
tarea de colaborare, de a pune întrebãri.

„Oportunitãþi de export, import
ºi cooperare în proiecte”

„Oportunitãþi de export, import
ºi cooperare în proiecte”
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GEORGE POPESCU

Ca şi în politică, subzistă şi în artă, din
păcate neverosimil de abundent, multe or-
golii antrenând invidii, resentimente, patimi
ce sfârşesc prin a contorsiona în rândul slu-
jitorilor ei acea comuniune susceptibilă să
întreţină şi să cultive un apanaj seniorial pe
care această intimă vocaţie umană îl deţine
şi cu care a însoţit istoria noastră multimile-
nară a Fiinţei.

La Craiova, au trăit şi au trudit, în ultime-
le aproape două secole, artişti de valoare,
nu atât de celebraţi cât ar fi meritat, ba unii
dintre ei – Teodor Aman, Ţuculescu, ca să
nu mai vorbim de Brâncuşi – transformaţi,
cu lejeritate şi cu o retorică convenţională,
în simple etichete. Ori, cu un termen la
modă, branduri cu iz lucrativ. Câţi dintre noi
ne-am îngăduit retragerea, fie şi o dată la un
an, să le căutăm, cu asiduitatea demnă de o
desfătare genuină, lucrările risipite – ori adu-

nate la un loc – prin varii locuri ale Băniei?
Un astfel de sentiment frustrant, de dezo-

lare în contact cu mofturile unor dintre ac-
tualii artişti plastici ai Craiovei, m-a însoţit,
constat c u neplăcută întârziere, cam de
multişor, de pe vremea tinereţii pe când bân-
tuiam, neofit dar ahtiat să cunosc şi să mă
familiarizez cu această artă a ochiului şi a
inimii, ateliere, mai mult ori mai puţin „pro-
fesioniste”, mai  mult ori mai puţin canoni-
zate. Memoria mea tresaltă încă sub inci-
denţa clipelor petrecute în atelierele lui Eus-
taţiu Gregorian, al prea uitatul Grigore Lun-
gu (altminteri şi un poet experimentalist), al
lui Victor Pârlac, Alexandru Pascu, Lucian
Irimescu, Silviu Bârsanu, Marcel Voinea şi
atâţia alţii. Ce-aş putea adăuga, sub alt semn
decât al unei admiraţii dublate de o prietenie
decenală, la profilul pe cât de local pe atât
de universal al artei impenitente a neobosi-

tului Gabriel Bratu? Ori cum aş putea uita
promisiunea aproape mirabilă a Alinei Roş-
ca, plecată de timpuriu în căutarea, prin ce-
ruri, a unor secrete cromatice împuţinate,
aici, în lumea noastră, sub sabia unui nemi-
los destin?

Unul dintre artiştii craioveni al cărui par-
curs îl urmăresc de mai bine de un deceniu,
Emil Paşcalău, m-a fascinat prin asiduitatea
căutării – într-o lume „decăzută” din spec-
trul spiritualităţii – prin atipica sa coezivă
cercetare a acelei zone a magicului pe care
numai arta ne-o mai poate îngădui. Singu-
lar, ca orice artist care-şi respectă harul şi
nu-şi trădează chemarea, el e un întârziat,
benevol şi asumat, recuzând orice ispite ci-
nice, surd la chemările falselor  sirene ale
mondenităţii măsurate în victorii efemere.
Un vânător de esenţe, dereticând cu migală
şi cu un spirit al unei geometrii secrete prin

cotloanele mentalului spiritual autohton,
ceva din frumuseţile cas te ale sinesteziei
dintre om ş i natură. Şi în care, într-o tuşă
de o trainic ă fragilitate,  comparabilă unicei
năzuinţe ce ne întreţine încă soarta pămân-
teană, descoperă, prin har  intuitiv, ac el
nimb disimulat, în cosmosul solidar, pe care
îl seduce pentru privitorul răpus iremedia-
bil de uimirea interogativă. Un aventurier
… depasat (?!),  fie, pentru care însă vede-
rea e tehnică, singulară,  pentru care nimic
din ceea ce se oferă simţurilor nu are – în-
truc ât nu poate avea – promisiunea ac elui
adevăr mirabil prin care desenul, culoarea,
pânza şi mai ales  gândul răsucit spre  el
însuşi capătă forma şi gustul unui fel de
elixir pentru cine, sustras un moment va-
c armului prea omenesc,  redescoperă
nostalgia unui paradis des tituit din geogra-
fia noastră în suferinţă.

Un artist antiderizorionist

Orc hestra Regală Concertge-
bouw este cotată drept una dintre
cele mai bune orchestre din lume.
Ce o face să fie atât de specială?
Criticii i-au lăudat dintotdeauna su-
netul unic: secţiunea de corzi a or-
chestrei este „catifelată”, sunetul
instrumentelor de suflat din alamă
e „de aur”, al celor din lemn – „de-
osebit de personal”, iar instrumen-
tele de percuţie au o reputaţie inter-
naţională. Criticii de spec ialitate
menţionează şi „acustica excepţio-
nală” a sălii Concertgebouw, pro-
iectată de arhitectul A.L. van Gendt.
În cei 125 de ani de existenţă,
ansamblul a avut
doar şase dirijori!

Un alt atu al Orchestrei Regale
îl reprezintă influenţa, amprenta
dirijorilor. În cei 125 de ani ai exis-
tenţei sale, ansamblul a avut doar
şase dirijori! Primul a fost Willem
Kes, din anul 1888 până în anul
1895. Au urmat Willem Mengel-
berg (1895-1945), Eduard van
Beinum (1945-1959), Bernard Hai-
tink (1963-1988), Riccardo Chail-

Muzicieni de la Orchestra Regală Concertgebouw
din Amsterdam, în concert la Craiova
A fost fondată în anul 1888 – cu ocazia aniversării a 100 de ani de existenţă

primind oficial şi titlul de „Regală” –, iar astăzi este considerată una dintre
cele mai performante orchestre din toată lumea. Este vorba despre Or-

chestra Concertgebouw din Amsterdam (Olanda), ai cărei muzicieni au concertat şi
în România,  cel mai recent în toamna anului tre cut, la Sala Palatului, în cadrul
Festivalului „George Enescu”, sub bagheta dirijorală a lui Mariss Jansons. Patru
dintre ei vor evolua, peste nici două săptămâni,  la Craiova, pe  scena Filarmonicii
„Oltenia”, într-un concert simfonic extraordinar cu lucrări de Franz Schubert,
Euge ne Ysaye şi Johannes Brahms.  Între aceştia, şi violonis tul Liviu Prunaru,
actualmente  concertmaestru al Royal Concertgebouw Orchestra, dar şi solist con-
certist al Filarmonicii „Oltenia” şi Cetăţean de  Onoare  al Craiovei. Concertul va
avea loc în compania Orchestrei Simfonice a Filarmonicii craiovene,  vineri, 23
mai,  ora 19.00. Biletele s -au pus  în vânzare la Agenţia instituţiei, la preţurile de 20
de lei şi, pentru e levi, studenţi, pensionari, 15 lei. În program:

 Franz Schubert: Simfonia a VIII-
a în Si minor, D.759, „Neterminata”
 Eugene Ysaye: „Poeme de l’Ami-

tie” pentru două viori şi orchestră, op. 26
(aranj. pentru orchestră de coarde de Dan
Dediu)
 Johannes Brahms: Dublul concert

în La minor pentru vioară şi violoncel, op.
102

ly (1988-2004) şi Mariss Jansons
(numit în septembrie 2004). Şi, nu
în ultimul rând, ea străluceşte prin
cei 120 de instrumentişti, care pro-
vin din peste 20 de ţări. În ciuda
dimensiunii, orchestra funcţionea-
ză ca una camerală atunci când
vine vorba de sensibilitatea cu care
membrii săi se ascultă şi lucrează
împreună. Un lucru care implică
înalte abilităţi individuale şi încre-
dere reciprocă.

Orchestra susţine anual 80 de
concerte la Concertgebouw, în
Amsterdam, şi în alte 40 în săli de
concert de renumite din toată lu-
mea.  Are parte de aproximativ
250.000 de spectatori pe an, la care
se adaugă publicul transmisiunilor
regulate la radio şi televiziune. A
înregistrat peste 1.100 de LP-uri,
CD-uri şi DVD-uri, multe dintre ele
câştigând distincţii internaţionale.
„Poeme de l’Amitie”
pe două viori de colecţie:
Stradivarius şi Guarneri

Concertmaestru al reputatei or-
chestre este, actualmente, un cra-

iovea n: Liv iu
Prunaru, toto-
dată muzician cu
o pr es tigioasă
carieră solis tică,
pe scenele lumii
formând în ulti-
mii ani un duo
redutabil împre-

ună cu a sa vioară Stradivarius
„Pac houd”, creată în anul 1694
şi pusă la dispoziţia sa chiar de
ansamblul din Amsterdam. Simul-

tan,  Liviu Prunaru desfăşoară o
intensă activitate didac tică în ca-
litate de profesor de vioară la
Academia „Menuhin” din Gstaad
(Elveţia), iar începând cu 1 mar-

tie 2013 este solist concertis t al
Filarmonicii „Oltenia”.

În concertul de la Craiova, din
23 mai, va evolua, din nou, alături
de soţia sa, violonista Valentina
Svyatlovskaya-Prunaru – mem-
bră, din 2007, a renumitei Royal
Concertgebouw Orchestra. Absol-
ventă a Conservatorului din Sankt
Petersburg şi Academiei Internaţi-
onale de Muzică „Menuhin” din
Gstaad (Elveţia), violonista este de-
ţinătoare a unui bogat palmares

competiţional, ca şi a unui valoros
instrument pe care cântă: vioara
Andreea Guarneri. Celor doi mu-
zicieni li se va alătura pe scena cra-
ioveană violonc elistul Gregor

Horsch, de asemenea instrumen-
tist în orchestra din Amsterdam.
Theo Wolters revine la pupitrul
dirijoral al Filarmonicii craiovene

Concertul de peste două săptă-
mâni îl va readuce la pupitrul diri-
joral al Orchestrei Simfonice a Fi-
larmonicii „Oltenia” pe Theo Wol-
ters. Născut la Melick, oraş din
sudul Olandei, în anul 1955, aces-
ta a studiat la Conservatorul din
Maastricht, la c lasa renumitului
trompetist Wim Groot, fost prim-
trompetist al Royal Concertge-
bouw Orc hestra. Înainte de a-şi
termina studiile, fusese deja anga-
jat ca prim-trompetist la Overrij-
sels Philharmonisch din Enschede
(Olanda) şi la Filarmonica din Es-
sen (Germania), în perioada 1975-
1979.  Din anul 1979 a devenit
membru al prestigioasei Royal Con-
certgebouw Orchestra, în cadrul
căreia a lucrat şi a participat la se-
siuni de înregistrări audio-video,
alături de cei mai mari dirijori ai
momentului: Leonard Bernstein,
Bernard Haitink, Carlos Kleiber,
Ricc ardo Chailly, Nikolaus Har-
noncourt şi Mariss Jansons.  În
paralel cu activitatea instrumenta-
lă şi orchestrală, Theo Wolters a
studiat dirijatul sub îndrumarea lui
Pieter Stalmeier şi Roberto Benzi.
Între anii 2004-2012 a fost asis-
tentul lui Mariss Jansons la cele-
bra orchestră din Amsterdam.

MAGDA BRATU
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu Popescule, l-aº decora
încã o datã pe Patapievici, ca
sã arãt cã la noi se poate orice.

Participanþii au alcãtuit cea mai
mare expoziþie stradalã de idei ex-
primate grafic cu privire la viitorul
Uniunii Europene ºi Parlamentul
European, cuprinsã pe un panou
având o lungime de 13 metri. Idei-
le tinerilor, exprimate grafic de cã-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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de la viitorul Parlament Europeande la viitorul Parlament Europeande la viitorul Parlament Europeande la viitorul Parlament Europeande la viitorul Parlament European

Divertiland, cel mai mare ºi
mai modern parc de distracþii din
România, îi aºteaptã ºi în sezo-
nul 2014 pe craioveni cu atracþii
incitante, printre care piscine cu
cea mai înaltã calitate a apei, 22
de tobogane inedite pentru toate
vârstele, singura piscinã cu va-
luri ºi unica plajã cu nisip din
Bucureºti. Multiplele opþiuni cu-
linare oferite de restaurantele ºi
barurile din zona de food-court,
spaþiile generoase de parcare ºi
serviciile auxiliare, completeazã
experienþa vizitatorilor Diverti-
land. “În intervalul iunie – au-
gust 2013 am înregistrat un nu-
mãr de 100.000 de vizitatori, din-
tre care  mai bine de jumãtate au
venit la Divertiland cu alte mij-
loace de transport decât autotu-
rismul personal. Având în vede-
re cã din acest numãr total de

De Ziua Europei, a fost inauguratã la
Bucureºti, pe esplanada din faþa Biblio-
tecii Centrale Universitare (Piaþa Revo-
luþiei), cea mai mare expoziþie stradalã
de idei exprimate grafic cu privire la vii-
torul Uniunii Europene ºi aºteptãrile de

tre cei 5 artiºti prezenþi la eveni-
ment - Arina Bican, Angela Butna-
riu, Tania Furnea, Bogdan Cioba-
nu ºi Rolland Niculusca – au fost
fotografiate ºi publicate pe pagina
de Facebook a Biroului de Infor-
mare al Parlamentului European în

România: www.facebook.com/
EPIO.Romania, unde pot fi vota-
te, prin acordarea de like-uri, în
perioada 10 - 16 mai 2014, de cã-
tre toþi cei interesaþi sã susþinã ideile
participanþilor la concurs. Primele
3 cele mai votate idei transpuse
grafic vor aduce iniþiatorilor lor
câte o vizitã la Parlamentul Euro-
pean,  la Bruxelles.

Urnã de vot
simbolicã

Publicul larg s-a putut informa la
cele douã standuri principale, în
cadrul cãrora au fost distribuite
materiale despre Uniunea Europea-
nã ºi alegerile pentru Parlamentul
European, precum ºi alte materia-
le de interes public. De asemenea,
participanþii au fost invitaþi sã par-
ticipe la un concurs de cunoºtinþe
despre activitatea Parlamentului
European, prin intermediul unor
quiz-uri informative ºi au fost in-
vitaþi sã-ºi transmitã ideile cãtre
viitorii deputaþi români în Parla-

mentul European, prin intermediul
unei urne de vot simbolice, care
va fi transmisã viitoarei legislaturi
a Parlamentului European.

Programe
Educaþionale ºi
Sportive pentru
Copii ºi Tineret

Deschis participãrii publicului
larg, evenimentul a fost organizat
de Biroul de Informare al Parla-
mentului European în România,
împreunã cu Centrul Infoeuropa al
Ministerului Afacerilor Externe, în

parteneriat cu UNArte, cu spriji-
nul Primãriei Municipiului Bucureºti
prin Centrul de Proiecte ºi Progra-
me Educaþionale ºi Sportive pen-
tru Copii ºi Tineret. S-au implicat
ºi au susþinut proiectul: Academia
de Studii Economice ºi Forumul
Tinerilor din România, Universita-
tea Bucureºti, ªcoala Naþionalã de
Studii Politice ºi Administraþie ºi
Universitatea Tehnicã de Construc-
þii Bucureºti. Expoziþia de idei
transpuse grafic va putea fi vizita-
tã de publicul larg, începând de
astãzi pânã pe 25 mai 2014, la Spa-
þiul Public European, de luni pânã
vineri, în intervalul 10:00 - 18:00.

Accesibil craiovenilor în numai 3 ore cu trenurile operate de Regiotrans

Biletele de tren vor fi disponibile la punctele de vânzare
din reþeaua Regiotrans, precum ºi la Divertiland. Staþia
Chiajna Parc Divertisment, punctul de sosire a trenurilor
distracþiei, a fost construitã în urma unei investiþii a Divertiland
în valoare de aproximativ 300.000 de euro.

Divertiland - cel mai mare parc de distracþii din România
Divertiland, cel mai mare parc de divertisment din România ºi

Regiotrans, unul dintre principalii operatori privaþi de transport
feroviar de cãlãtori din þarã, lanseazã un parteneriat prin care,
începând cu sezonul 2014, craiovenii, dar ºi vizitatorii din Bucureºti,
Ploieºti, sau Braºov, vor putea sosi cu trenul la Divertiland, situat în
vestul capitalei, în zona Militari. Trenurile operate de Regiotrans pe
ruta Braºov – Bucureºti – Craiova ºi retur vor opri zilnic, în perioada
mai – octombrie, în staþia distracþiei “Parc Divertisment Chiajna”,
amplasatã chiar la intrarea în parcul Divertiland. Craiovenii care
doresc sã petreacã cel puþin o zi de distracþie la Divertiland, vor
putea ajunge aici direct cu trenul în numai 3 ore.

vizitatori, o bunã parte au pro-
venit din zona Craiovei, ne bu-
curãm ca în sezonul 2014 sã le
putem oferi craiovenilor o alter-
nativã la transportul rutier. Mul-
þumitã parteneriatului încheiat cu
Regiotrans, punem la dispoziþia
celor care aleg Divertiland ca
destinaþie de distracþie ºi relaxare
ºi în acest an, un mijloc de trans-
port accesibil, direct, sigur ºi
confortabil”, a declarat Alejan-
dro Poulakis, CEO-ul parcului
de distracþii Divertiland.
Destinaþie de vacanþã
unicã în aceastã parte a
Europei

Circulaþia pe ruta Craiova –
Chiajna Parc Divertisment ºi re-
tur, va fi asiguratã de trenurile
14091 ºi 14094, cu plecare din
Craiova la ora 04:48 ºi sosire la
08:10 la Divertiland. În direcþia
retur, trenurile Regiotrans vor
pleca din staþia distracþiei Chiaj-
na Parc Divertisment la 19:20 ºi
vor sosi în Craiova la ora 22:46.
Costul unui bilet de tren de la
Craiova la staþia distracþiei –
Chiajna Parc Divertisment, este
numai de 26,5 lei la clasa a II-a.
Regiotrans oferã ºi o serie de ta-
rife cu reducere pentru anumite
categorii de calãtori (copii, elevi

ºi studenþi, pensionari), care vor
plãti pe aceastã rutã doar 13,25
lei pentru un bilet la clasa a II-a.
“Parteneriatul cu Divertiland face
parte din proiectele Regiotrans
care au scopul de a readuce
transportul feroviar între prefe-

rinþele de cãlãtorie pentru timpul
liber. Suntem bucuroºi cã avem
acum ocazia de oferi cãlãtorilor
o destinaþie de vacanþã unicã în
aceastã parte a Europei”, a de-
clarat  Florin Hãdãrean, direc-
torul general al Regiotrans.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

la viitorul Parlament European care va fi
ales pe 25 mai 2014, în cadrul unui eve-
niment inedit cu participarea a peste 300
de persoane, elevi ºi studenþi din princi-
palele centre universitare, jurnaliºti, re-
prezentanþi ai ONG-urilor ºi publicul larg.
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Luganskul ºi Doneþkul, douã re-
giuni din estul Ucrainei, ºi-au che-
mat ieri cei peste 7 milioane de lo-
cuitori sã se pronunþe prin vot asu-
pra independenþei. În regiunile men-
þionate, proruºii controleazã princi-
palele oraºe, dar autoritãþile de la
Kiev calificã referendumul separa-
tiºtilor ca „ilegal”, autorii lui fiind
consideraþi „teroriºti” sprijiniþi de
Moscova. Mai mult, se apreciazã
cã de fapt se reproduce în estul
Ucrainei scenariul care a permis
realipirea peninsulei Crimeea la Ru-
sia, cu puþin timp în urmã. Organi-
zat în douã regiuni care compun
bazinul minier Donbas, aflat sub
controlul proruºilor, care nu recu-
nosc noile autoritãþi proeuropene
instalate la Kiev, în urma alungãrii
fostului preºedinte, Viktor Ianuko-
vici, în luna februarie a.c., referen-
dumul probeazã starea de tensiune
existentã în aceastã þarã, aflatã
aproape în rãzboi civil, care face
ravagii. Participarea la vot era in-
certã ieri, iar sondajele ucrainene,
dar ºi cele ale institutului american
Perv Research Centre, aratã cã 70%
din populaþia estului Ucrainei este
ostilã separatismului ºi favorabilã
unitãþii teritoriale a þãrii ºi doar 18%
este pentru secesiune. Slavianskul,
bastion al separatiºtilor înarmaþi, s-
a dorit „oraº model” la referendu-
mul de ieri, considerat „o sãrbãtoa-
re”. Singurele douã întrebãri pe bu-
letinele de vot pentru referendum
sunã astfel: Aprobaþi independenþa

Ucraina: Cãutând un Mandela ucrainean!Ucraina: Cãutând un Mandela ucrainean!Ucraina: Cãutând un Mandela ucrainean!Ucraina: Cãutând un Mandela ucrainean!Ucraina: Cãutând un Mandela ucrainean!

Republicii Populare Doneþk? Apro-
baþi independenþa Republicii Popu-
lare Lugansk? În Ucraina, rãzboiul
civil este, de fapt, triplu - al com-
batanþilor, al propagandei ºi al ser-
viciilor secrete, - opineazã scriito-
rul rus Vladimir Fedorovski, care
nu îl are pe Putin la inimã, dar a
fost unul dintre promotorii Pere-
stroika ºi apoi purtãtorul de cuvânt
al primelor partide democratice
ruse. În aceastã abordare, jurnaliº-
tii occidentali sunt consideraþi in-
strumentele. Nu-i mai puþin adevã-
rat cã atât în Ucraina, cât ºi în Ru-
sia, existã un rãzboi al declaraþiilor.
Retorica presei ruse cuprinde ter-
menii de genocid, neonazism, fas-
ciºti ºi teroriºti, iar inflaþia verbalã a

presei ucrainene cuprinde termenii
de neonaziºti, alcoolici ºi drogaþi.
Cei 42 de morþi în incendiul de la
Odesa, în marea majoritate proruºi,
incendiu provocat de „suporteri de
fotbal sau de naþionaliºti ucraineni
aparþinând Pravi Sector”, au infla-
mat o stare de spirit ºi aºa tensio-
natã anti-Kiev. Televiziunea germa-
nã a prezentat o anchetã care de-
monstreazã cã cei mai mulþi snipers
(n.r. - lunetiºti) de pe Maidan (n.r. –
Piaþa Independenþei din Kiev) pro-
veneau din câmpul anti-rus. Numai
cã aceastã rusofobie a presei este in-
vers proporþionalã cu cea a publicu-
lui. Decalajul între presã ºi opinia
publicã a devenit periculos, alimen-
tând fantasmele ºi mitificarea lui

Putin. Nu este exclus ca Ucraina sã
devinã Sarajevo 2014. Fiindcã dacã
Vladimir Putin, care nu exclude pre-
zenþa, la 6 iunie, în Normandia, unde
au debarcat aliaþii în cel de-al doilea
rãzboi mondial, a cerut amânarea
referendumului, „insurgenþii” nu l-au
ascultat. Ucraina cautã un Mandela
ucrainean, lipsit de sentimentul re-
vanºei ºi predispus la compromis.
Fiindcã europenii, ruºii ºi ucrainenii
au interese comune. Putin a câºtigat
Crimeea ºi a pierdut Ucraina. Occi-
dentul ar putea câºtiga Ucraina, dar
pierzând Rusia. Potrivit cotidianului
german Bild am Sonntag care s-a
ocupat de acest subiect aproape pa-
tru sute de mercenari aparþinând an-
treprizei Academi, cunoscutã sub ve-
chiul nume de Black Water, se aflã
alãturi de soldaþi ºi poliþiºti ucrainieni
în operaþiunile contra separatiºtilor
ruºi. Toatã lumea este în pierdere.
Aceasta este opinia scriitorului Vla-
dimir Fedorovski, autorul unei cãrþi
intitulatã „Putin, itinerariu secret”,
apãrutã în acest an în Franþa.

Participarea la referendum a
atins, ieri la amiazã, 80% în regiu-
nea Lugansk ºi 40% în regiunea
Doneþk, au indicat organizatori ai
acestei consultãri populare. „Parti-
ciparea este foarte mare în Lu-
gansk, la unele secþii de votare
aceasta este de circa 90%. În me-
die, în regiune rata de participare a
depãºit 80%”, a declarat liderul
„Frontului popular” din Lugansk,
Aleksei Cimilenko, citat de Interfax.

Parlamentul de la Seul va des-
chide o anchetã privind naufra-
giul feribotului Sewol, tragedie
care a atras critici aprinse la
adresa guvernului, au anunþat ieri
parlamentari sud-coreeni, trans-
mite AFP. O sesiune parlamen-
tarã specialã va fi organizatã sãp-
tãmâna aceasta ºi comisiile în-
sãrcinate vor începe astãzi cer-
cetãrile asupra catastrofei mari-
time, pentru a stabili cauzele ºi
responsabilitãþile celor implicaþi.
Park Young-Sun, membru al
principalului partid de opoziþie
(Noua alianþã politicã pentru de-
mocraþie), a declarat cã sesiu-
nea va fi consacratã „anchetei,

Seul: Anchetã parlamentarã asupra naufragiului feribotului Sewol
nominalizãrii unui procuror spe-
cial ºi audierilor”. Bilanþul ofi-
cial, la peste trei sãptãmâni de la
producerea naufragiului feribo-
tului Sewol în largul coastelor
din sudul þãrii, este de 275 de
morþi ºi 29 de dispãruþi, majori-
tatea liceeni de la o instituþie de
învãþãmânt de lângã Seul. Rudele
victimelor cer explicaþii autori-
tãþilor privind circumstanþele
producerii naufragiului ºi, toto-
datã, vor sã afle de ce primele
corpuri au fost scoase din epa-
vã la trei zile dupã tragedie. Ope-
raþiunile de cãutare au fost din
nou suspendate, ieri, din cauza
condiþiilor meteo nefavorabile

Mercenari americani coordoneazã ºi conduc trupele
guvernamentale în estul Ucrainei
Aproximativ

400 de merce-
nari de la o fir-
mã americanã
opereazã în
Ucraina alãturi
de militarii ºi po-
liþia ucrainene, în
operaþiunile îm-
potriva separa-
tiºtilor proruºi,
scrie ziarul ger-
man „Bild am
Sonntag”. Potri-

vit unor informaþii, care au la bazã
comunicaþii radio între centre de
comandament ale armatei ruse, in-
terceptate de cãtre Agenþia Naþio-
nalã de Securitate (NSA) america-
nã, ºi transmise serviciilor secrete
germane (BND), mercenarii ame-
ricani coordoneazã ºi conduc ope-
raþiunile de gherilã împotriva sepa-
ratiºtilor proruºi în zona enclavei
Slaviansk. Aceºti 400 de mercenari
lucreazã pentru Academi, mai cu-
noscutã sub fostul nume - Blac-
kwater, o firmã de securitate care

a fost privatã de contractul cu ar-
mata americanã în Irak, în urma
unui atac armat comis asupra unor
civili, în 2007, precizeazã „Bild am
Sonntag”. Publicaþia menþioneazã
totodatã cã nu ºtie cine a încheiat
contractul cu Academi, dar reamin-
teºte cã Rusia a denunþat, în urmã
cu câteva sãptãmâni, prezenþa unor
mercenari americani alãturi de tru-
pe guvernamentale ucrainene, o
acuzaþie dezminþitã la jumãtatea lui
martie de cãtre Geoffrey Pyatt, am-
basadorul american la Kiev.

Marile puteri
ºi Teheranul,
în aºteptarea
acordului final
privind
programul
nuclear iranian

Negocierile privind pro-
gramul nuclear iranian intrã
mâine, la Viena, într-o nouã
fazã, la fel de delicatã ca ºi
cele precedente, marile
puteri ºi Teheranul urmând
sã înceapã redactarea unui
acord final. Textul urmeazã
sã punã capãt unei contro-
verse care creazã tensiuni ºi
afecteazã relaþiile internaþio-
nale de aproximativ zece ani.
Obiectivul negociatorilor
Grupului 5+1 (China, Fran-
þa, Marea Britanie, Rusia,
Statele Unite ºi Germania) ºi
celor reprezentând Republica
islamicã este ca Iranul sã
asigure pe termen lung restul
lumii de caracterul exclusiv
paºnic al programului sãu
nuclear ºi ca, în schimb,
sancþiunile internaþionale
care-i sufocã economia sã
fie anulate. Primele trei
ºedinþe de negociere, rezulta-
tul unui acord încheiat la
Geneva în toamnã, au
condus la un optimism
prudent. Ieri însã, preºedin-
tele iranian, Hassan Rohani,
citat de agenþia Xinhua, a
declarat cã programul
nuclear al þãrii sale este
„paºnic” ºi republica islami-
cã nu va pune capãt acestu-
ia. Potrivit lui Rohani,
„calea Iranului pe drumul
obþinerii tehnologiei nuclea-
re este corectã ºi nu va fi
opritã vreodatã”. „Iranul nu
a întreprins acþiuni ilegale ºi
nu a încercat sã obþinã arme
nucleare”, a mai afirmat
preºedintele iranian, adãu-
gând cã duºmanii Iranului
„au minþit” întotdeauna pe
acest subiect.

Viktor Orban,
reales premier al
Ungariei

Noul parlament al Unga-
riei l-a reales, sâmbãtã, pe
Viktor Orban, liderul parti-
dului Fidesz, câºtigãtorul
alegerilor, în funcþia de
premier, relateazã MTI.
Orban a fost ales cu 130 de
voturi „pentru” ºi 57 „îm-
potrivã”. Premierul a fost
sprijinit de parlamentarii de
la Fidesz ºi de la partidele
creºtin-democrate, în timp
ce voturile împotrivã au
provenit de la socialiºti, de
la Jobbik, de la LMP
(verzi), de la formaþiunea
E-PM ºi de la un parlamen-
tar independent. Orban ºi-a
început al treilea mandat ca
prim-ministru la conducerea
unui guvern de centru-
dreapta, dupã un mandat
între 1998 ºi 2002 ºi unul
între 2010 ºi 2014.
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Anunþul tãu!
FLORICA COSTINA SIMONA
INTREPRINDERE INDIVIDUA-
LÃ, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ,,CONSTRUI-
RE PENSIUNE AGROTURIS-
TICÃ P+M- 2 MARGARETE SI
IMPREJMURIRE TEREN,,
propus a fi amplasat în comu-
na Periºor, sat Periºor, str
Tarla 200 P1 SI 2. Informaþiile
privind proiectul propus pot
fii consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, str. Petru Rares,
nr. 1 ºi la sediul sat Periºor,
com. Periºor, str Henri Coan-
da, nr. 92, jud. Dolj, în zilele
de luni pânã joi , 0800-1630 si
vineri între orele 0800- 1400. Ob-
servaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr 1, fax 0251/419035, email:
office@arpmdj.anpm.ro.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

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.
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.

Coafez ºi tund la do-
miciliul clientului. Te-
lefon: 0785/449.260.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) gar-
sonierã Brazdã. Te-
lefon: 0765/610.457.
Vând garsonierã
Lãpuº etaj 3/4 deo-
sebitã. Preþ 83.000
lei. Telefon: 0761/
142.328.
Vând garsonierã se-
midecomandatã Va-
lea Roºie. Telefon:
0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, 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.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 came-
re, în fostã casã naþionali-
zatã, zonã centralã, gaze,
curte, cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual, schimb
cu apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în 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 camere
semidecomandate 43 mp,
etaj 1 cu apartament 2 ca-
mere decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro. Te-
lefon: 0351/409.381.

CASE
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 comu-
nã, la asfalt, 13 km de
Craiova, comuna Robã-
neºti. 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 Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
Telefon: 0769/969.604.

Vând casã, 800 mp te-
ren, localitatea Podari.
Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet 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. Telefon:
0769/709.451.
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Barie-
ra Vâlcii 20 Euro / mp.
Telefon: 0748/887.219.

Vând teren urgent str.
Pãuniþei – Lãpuº 2200
mp. Telefon: 0751/
675.783.
Vând teren 3000 m.p.
Leamna de Jos, zonã
bunã. Telefon: 0251/
414.112; 0727/463.456.
VÂND TEREN, ZONA
BARIERA VÂLCII, des-
chidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). 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.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon: 0763/
111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimni-
cu de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor (între
vile). Telefon: 0351/
170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren 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 PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.

Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
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 CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.

SCHIMBURI
Schimb apartament 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 Ca-
lafat, cu garsonierã Cra-
iova. Telefon: 0251/
231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 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: 0761/
155.549.
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
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând familii de albine.
Telefon: 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.
Telefon: 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.
Telefon: 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 baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

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

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

Vând 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.
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,
albastru, roºu cu sau
fãrã þepi. Telefon: 0762/
278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri, piei
bovinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale,
ceasuri de masã ºi o
pendulã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe 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
butelie, aparat foto, bici-
cletã, aparat mãsurã,
pãturã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din pie-
le, maºinã de cusut, ga-
lerii sculptate, 9 ha pã-
dure - 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 televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde geam
spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric, þea-
vã neagrã, schelã me-
talicã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.

Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, 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 extensi-
bilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. 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 magazii.
Telefon: 0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 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.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.

Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor per-
san. Telefon: 0251/
416.455.
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 aparta-
ment 2 camere, se-
midecomandat, Va-
lea Roºie. Telefon:
0740/522.562.
Primesc în gazdã bã-
iat condiþii bloc (cen-
tralã). Telefon: 0746/
274.204.

Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 camere
cu centralã Craioviþa
Nouã, 250 lei/lunã.  Te-
lefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament de-
comandat Sãrari, reno-
vat, apã potabilã conto-
rizatã 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).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez sau vând loca-
þie pentru cultivarea cãp-
ºunilor din solarii suspen-
date. 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
Staþie GPL, Centru vân-
zare maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

MATRIMONIALE
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.
Pensionar caut doamnã
maxim 70 ani cu permis
auto. Telefon. 0757/
322.534.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru prietenie
eventual cãsãtorie. Tele-
fon: 0785/103.411;
0740/895.691.

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

BUNDESLIGA – ETAPA A 34-A – ULTIMA

Bayern – Stuttgart 1-0 (Pizarro 90+2; La
oaspeþi, Alexandru Maxim a jucat pânã în
minutul 78), Schalke – Nurnberg 4-1 (Ma-
tip 6, Neustadter 45, Draxler 75, Obasi
90+2 / Drmic 90+1), Leverkusen – Werder
2-1 (Toprak 33, Heung Min-Son 53 / Gebre
Selassie 21), Hannover – Freiburg 3-2
(Huszti 45, Rudnevs 65, Prib 80 / Schmid
50, Zulechner 78), Wolfsburg – M’gladbach
3-1 (De Bruyne 30, Perisici 68, Knoche 81
/ Kramer 64), Hoffenheim – Braunschweig
3-1 (Rudy 15, Firmino 64, Volland 70 /
Hochscheidt 88), Mainz – Hamburg 3-2
(Soto 7, Malli 65, Okazaki 82 / Lasogga
12, Ilicevici 84), Augsburg – Frankfurt 2-1
(Klavan 29, Hahn 80 / Joselu 15), Hertha –
Dortmund 0-4 (Lewandowski 41, 81, Jojici
44, Mihtarian 82).
1. Bayern 90 10. Hannover 42
2. Dortmund 71 11. Hertha 41
3. Schalke 64 12. Werder 39
4. Leverkusen 61 13. Frankfurt 36
5. Wolfsburg 60 14. Freiburg 36
6. M’gladbach 55 15. Stuttgart 32
7. Mainz 53 16. Hamburg 27
8. Augsburg 52 17. Nurnberg 26
9. Hoffenheim 44 18. Braunschw. 25
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii Cham-
pions League, locurile 5-7 – Europa League,
locul 16 – baraj de menþinere în Bundesliga
(cu locul 3 din liga secundã), locurile 17-18
au retrogradat.

LIGUE 1 – ETAPA A 37-A

Ajaccio – Reims 2-1 (Tallo 3, Perozo 6 /
Oniangue 41), Bordeaux – Marseille 1-1
(Diabate 66 / B. Cheyrou 32), Evian TG –
Nice 2-0 (Berigaud 19, Benezet 77), Guin-
gamp – Toulouse 2-0 (Beauvue 5, M. Yata-
bare 14 pen.; La oaspeþi, Mihai Roman a
jucat în ultimul sfert de orã), Lille – Paris
SG 1-3 (Delaplace 90 / Marquinhos 41,
Lucas 65, Matuidi 82), Lyon – Lorient 0-1
(Doukoure 53), Montpellier – Bastia 0-2 (S.
Yatabare 45+2, Khazri 72), Nantes – St.
Etienne 1-3 (Gakpe 81 / Erdinc 10, 45+2,
Gradel 23 pen.; Bãnel Nicoliþã a fost inte-
gralist la gazde, oferind assis-ul la gol),
Rennes – Sochaux 1-2 (Ntep 72 / J. Ayew
33, Mayuka 77), Valenciennes – Monaco 1-
2 (Doumbia 70 / Germain 40, Dirar 87).
1. Paris SG 86 11. Toulouse 46
2. Monaco 79 12. Nantes 45
3. Lille 68 13. Rennes 43
4. St. Etienne 66 14. Montpellier 42
5. Lyon 58 15. Guingamp 42
6. Marseille 57 16. Nice 42
7. Bordeaux 52 17. Evian TG 41
8. Lorient 49 18. Sochaux 40
9. Reims 48 19. Valencien. 29
10. Bastia 48 20. Ajaccio 23
Locurile 1-3 – grupe sau preliminarii Cham-
pions League, locurile 4-5 plus câºtigãtoarea
Cupei Franþei, Guingamp – Europa League,
locurile 18-20 retrogradeazã.

SERIE A – ETAPA A 37-A

Verona – Udinese 2-2 (Toni 14 pen., Hallfred-
sson 54 / Di Natale 56, Badu 90+1), Inter –
Lazio 4-1 (Palacio 7, 37, Icardi 34, Hernanes
79 / Biava 2; La oaspeþi, ªtefan Radu a fost
suspendat).
Partidele Atalanta – Milan, Bologna – Catania,
Cagliari – Chievo, Livorno – Fiorentina, Sassu-
olo – Genoa, Sampdoria – Napoli, Torino – Par-
ma ºi Roma – Juventus s-au disputat ieri, dupã
închiderea ediþiei.
1. Juventus 96 11. Atalanta 47
2. Roma 85 12. Sampdoria 44
3. Napoli 72 13. Udinese* 43
4. Fiorentina 61 14. Genoa 41
5. Inter* 60 15. Cagliari 39
6. Torino 55 16. Sassuolo 31
7. Parma 54 17. Chievo 30
8. Milan 54 18. Bologna 29
9. Verona* 54 19. Catania 26
10. Lazio* 53 20. Livorno 25
* - un joc în plus.
Locurile 1-3 – grupe sau preliminarii Cham-
pions League, locurile 4-6 – Europa League,
locurile 18-20 retrogradeazã.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 37-A

Villarreal – Rayo 4-0 (Uche 22, Bruno 42, Pe-
reira 55, Costa 64; La oaspeþi, Rãzvan Raþ a
jucat începând cu minutul 15), Levante – Va-
lencia 2-0 (Angel 70, Ivanschitz 81).
Meciurile Bilbao – Sociedad, Atl. Madrid –
Malaga, Elche – Barcelona, Getafe – Sevilla,
Granada – Almeria, Betis – Valladolid, Espany-
ol – Osasuna ºi Celta – Real M. au avut loc ieri,
dupã închiderea ediþiei.
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* 56 17. Almeria 36
8. Levante* 48 18. Getafe 36
9. Valencia* 46 19. Osasuna 35
10. Celta 46 20. Betis 22
* - un joc în plus.
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii Cham-
pions League, locurile 5-7 – Europa League,
locurile 18-20 retrogradeazã.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 38-A – ULTIMA

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Cardiff – Chel-
sea, Fulham – Crystal P., Hull – Everton, Liver-
pool – Newcastle, Man. City – West Ham, Nor-
wich – 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 Cham-
pions League, locurile 5-6 plus câºtigãtoa-
rea Cupei Angliei (se joacã între Arsenal ºi
Hull) – Europa League ( dacã se impune Ar-
senal, în competiþie merge ºi locul 7), locuri-
le 18-20 retrogradeazã.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Corona Braºov – „U” Cluj,

Steaua – Pandurii.
DIGI SPORT 2

12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Roma: ziua 1.
DOLCE SPORT

19:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – FC Braºov.
DOLCE SPORT 2

18:00 – TENIS (F) – Turneul de la Roma: ziua 1.
EUROSPORT

12:00, 16:00, 18:45 – FOTBAL – Camp. Mondial Under 17, în
Malta.

EUROSPORT 2
11:45 – FOTBAL – Camp. Mondial Under 17, în Malta.

LIGA A III-A – SERIA 3 –

PLAY-OUT – ETAPA A 5-A

Viitorul Domneºti – Municipal Apã Craiova 2-
1, CS Podari – Dinamo II 0-1, CS Tunari – Con-
cordia Chiajna II 2-1.
1. Dinamo II 32 4. Mun. Apã 18
2. Tunari 24 5. Domneºti 18
3. Podari 19 6. Chiajna II 17
* - retrogradeazã ultimele douã clasate.

LIGA A IV-A – PLAY-OFF –

ETAPA A 2-A

Dunãrea Bistreþ – Dunãrea Calafat 0-2, Progre-
sul Segarcea – CSO Filiaºi 1-3.
1. Calafat 17
2. Filiaºi 15
3. Bistreþ 7
4. Segarcea 5
* primul loc se calificã pentru un meci de
baraj.

Echipa femininã de handbal SCM
Craiova a scãpat de retrogradare,
învingând în primele douã jocuri din
play-out pe Neptun Constanþa ºi va
evolua în turneul pentru locurile 7-
9 din Liga Naþionalã. Dupã ce s-au
impus în Bãnie cu 23-18, fetele pre-
gãtite de Ghoerghe Sbora ºi Aure-
lian Roºca au câºtigat ºi în primul
meci din deplasare, scor 23-20. Au
jucat: Paºca, Munteanu (portari),

Handbalistele de la SCM au învins la Constanþa,
asigurându-ºi salvarea de la retrogradare

Tivadar 6 goluri, Ianaºi 4, Dincã 4,
Snopova 4, A. Amariei 3, Han 2,
Apipie, Florica, Cioaric.

În altã ordine de idei, SCM Cra-
iova a pierdut ºansa de a juca în
Cupa Cupelor, deoarece Dunãrea
Brãila a eliminat în play-off pe HCM
Roman, aºa încât nu a mai fost su-
ficientã semifinala de Cupa Româ-
niei jucatã de Craiova pentru a evo-
lua în cupele europene.

Golgheterul din Premier League, atacan-
tul uruguayan al celor de la Liverpool, Luis
Suarez, este dorit insistent de Real Madrid
pentru un transfer în aceastã varã.

Real Madrid pregãteºte transferul lui Luis SuarezReal Madrid pregãteºte transferul lui Luis SuarezReal Madrid pregãteºte transferul lui Luis SuarezReal Madrid pregãteºte transferul lui Luis SuarezReal Madrid pregãteºte transferul lui Luis Suarez

Tehnicianul olandez Huub Stevens a
anunþat cã pãrãseºte gruparea VfB
Stuttgart, sâmbãtã, dupã înfrângerea
înregistratã în ultimul meci al sezonului,
scor 0-1 în campionat, cu Bayern
Munchen. „Plec din motive personale,
înainte de orice am nevoie de o vacan-

Maxim va avea antrenor nou!

þã”, a spus tehnicianul în vârstã de 60
de ani.

Stevens a calificat perioada petrecutã
la Stuttgart drept “situaþia cea mai
intensã” din cariera sa de antrenor.

Sosit la VfB Stuttgart la începutul
lunii martie, ca succesor al lui Thomas

Schneider, Stevens a realizat obiectivul
de salvare a echipei la care evolueazã
Alexandru Maxim de la retrogradare.

Altfel, runda finalã din Bundesliga nu
a adus nimic nou în meciurile cu mizã
(n.r. a se vedea rezultatele ºi clasamen-
tul – pe coloana din stânga).

Huub Stevens pleacã de la Stuttgart

Presa din Anglia a
notat, ieri, cã grupa-
rea de pe Santiago
Bernabeu a pregãtit
deja 73,5 milioane de
euro (60 de milioane
de lire sterline) pen-
t ru  aducerea în
aceastã varã a sud-
americanului, care
pânã în  prezent  a
marcat 31 de goluri
ºi are 21 de pase de-
cisive în acest sezon
de Premier League.

Suarez a fost do-
rit la Madrid ºi vara
trecutã, însã nego-
cierile dintre cele
douã pãrþi nu s-au

concretizat atunci, iar atacantul a de-
cis în iarnã sã-ºi prelungeascã înþele-
gerea cu Liverpool pânã în iunie 2018,
ceea ce a dus ºi la creºterea preþului

pentru echipele interesate de achiziþio-
narea acestuia.

Conform AS, cheia mutãrii poate fi
eventuala plecare a lui Karim Benzema,
care mai are contract cu Real pânã în
vara lui 2015, insã clubul nu a dat nici
un semn cã ar dori reînoirea acestuia.
Madrilenii s-ar putea despãrþi în aceastã
varã ºi de Alvaro Morata, care este ne-
mulþumit de faptul cã Ancelotti i-a ofe-
rit prea puþine ºanse în acest sezon, do-
rind sã evolueze pentru o echipã la care
sã fie titular.

Luis Suarez a fost ales luni cel mai
bun jucãtor al sezonului în Premier
League de cãtre asociaþia jurnaliºtilor
sportivi din Anglia. Cei de la Liverpool
îºi pregãtesc deja terenul pentru even-
tualitatea în care nu îl va putea pãstra
pe Luis Suarez pe “Anfield” ºi din se-
zonul urmãtor. Potrivit Daily Express,
ºefii “cormoranilor” sunt interesaþi de
transferul argentinianului Carlos Tevez
(30 de ani), de la Juventus Torino.
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CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

CSM Rm. Vâlcea – CS Universitatea 0-0
Stadion: „Municipal”, spectatori: 2.000.

CSM Rm. Vâlcea: Matache 6 – Samson 7, Pârvulescu 7, Deaconescu 7, Briceag 7 - A. Popa 7 (90
Ov. Popescu), I. Stoica 6 – Cârstoiu 6, Codin 6 (68 Iancu) 6, Geantă 5 (57 Todea) – N’Kongue 6.

Antrenor: Erik Lincar
Universitatea Craiova: Brac 8 – Ljubinkovic 6, Patriche 5, Izvoranu 6, Vătăjelu 7 – Kitanovski 5

(63 Ganea) 5, Vandelanoitte 4 (46 Ionescu) 6, Pleşan 6 (80 Precup) 6, Sin 5 – Valskis 5, Curelea 6.
Antrenor: Gabi Balint

Arbitri: Marcel Bârsan (Bucureşti) 6 – George Neacşu (Câmpulung Muscel) 6, Mihai Marica
(Bistriţa) 6.

Eliminat: N’Kongue 78

Pe scurtUniversitatea Craiova a
avut o prestaţie modestă la
Vâlcea, fiind salvată doar
de portarul sârb, care a
apărat şi un penalty

Brac,
straşnic paznic!
Brac,
straşnic paznic!
Brac,
straşnic paznic!
Brac,
straşnic paznic!
Brac,
straşnic paznic!
Brac,
straşnic paznic!
Brac,
straşnic paznic!
Brac,
straşnic paznic!
Brac,
straşnic paznic!

Erik Lincar nu a avut nevoie să-
şi blocheze fosta echipă, fiindcă
aceasta s-a autoblocat de mai mul-
te etape şi nu dă vreun semn că ar
evada din această stare. Balint a
schimbat în primul „11”, dar poate
că schimbarea ar trebui să vină toc-
mai pe banca tehnică. Aşa cum a
observat şi atrenorul, chiar şi atunci
când nu mai conteneau victoriile,
echipa joacă prost. Inevitabil, au
venit şi eşecurile. Faţă de perioada
Stângă, alb-albaştrii au pierdut şi
acea posesie, care uneori plictisea,
dar care conferea o anumită sigu-
ranţă. Acum, construcţia înseam-
nă doar mingi aruncate la întâmpla-
re, din centrări sau direct din apă-
rare, care uneori regăsesc la desti-
naţie capul lui Curelea. Dacă aces-
ta este stilul direct pe poarta adver-
să pe c are ni-l promova Balint,
atunci e grav. Cu jucători, ca nume,
peste nivelul Ligii a II-a, dar care
nu-şi demonstrează calităţile şi nu-
şi justifică salariile, Craiova va tre-
mura pentru promovare. Deocam-
dată, pasa proastă este acompania-
tă de ajutorul altora, Bistriţa câşti-
gând tot atâtea puncte cât CSU în
ultimele două runde. La Vâlcea, cei
200 de fani care i-au încurajat pe
alb-albaştri au avut parte de un meci
chinuitor, în care primul şut pe poar-

ta gazdelor a venit în ultimul minut,
de la Precup, şi a semănat mai mult
cu o pasă de la 25 de metri către
portar. Craiova a folosit aceeaşi par-
titură falsă pe care interpretează de
când a venit Balint, dar fără tenorii
Varga şi Ferfelea, cam răguşiţi în
ultima vreme. Patriche a ţinut să nu
fie mai presus decât Izvoranu şi
Pătraşcu, stoperii cu responsabili cu
henţurile la Târgu Mureş, şi a oprit
cu mâna mingea trimisă de departe
de Briceag. Noroc că Brac a fost la
fel de inspirat ca la Slatina, în sezo-
nul regulat, şi a mai stopat un pe-
nalty, acum tras destul de previzi-
bil, de Geantă. Intervenţia sârbului
nu i-a descătuşat pe oaspeţi. Van-
delannoite a avut o repriză groazni-
că, 3 din preluările sale fiind la ori-
ginea contraatacurilor vâlcene, fapt
pentru care belgianul n-a mai fost
pe teren şi după pauză.

Craiova a tras primul şut pe
poartă în minutul 90

Singurul „oaspete” evidenţiat a
fost tocmai vâlceanul la origine Vă-
tăjelu. Ajutat de simţul de anticipa-
ţie şi de determinare în defensivă şi
de o tehnică bună în regim de vite-
ză când depăşeşte centrul, „Sarma”
a confirmat deja în tricoul Craio-

vei. Ca şi Varga acum o lună, Sin
nu a reuşit să-l depăşească cu nici
un procedeu pe Samson, spre deo-
sebire de meciul de la Craiova, când
a provocat schimbarea fundaşului
de culoare. În condiţiile în care în
banda dreaptă a fost folosită o pe-
reche de fundaşi centrali de mese-
rie, Ljubinkovic şi Kitanovski, din
colaborarea lor nu putea să iese de-
cât un bun blocaj defensiv, nu şi
vreo învăluire eficientă sau centrări
periculoase. Valskis a avut rolul de
a-l dubla pe Curelea, dar balticul este
un jucător mult sub recomandările
cu care venise. De pe bancă nu avea
ce plus să apară, doar că Ionescu
şi-a acoperit mai bine zona şi i-a
permis lui Pleşan să urce mai mult.
Căpitanul a rămas pe teren până la
final, în ciuda unei accidentări. Chiar
dacă a avut parte de un sfert de oră
în superioritate numerică, după ce
Nkongue a făcut henţ pentru al doi-
lea galben, echipa lui Balint a fost
impotentă. Tot ce a izbutit au fost
nişte centrări care au survolat ca-
reul advers. Totuşi, cu jocul rezul-
tatelor şi un Brac providenţial, Cra-
iova păstrează acelaşi ecart faţă de
urmăritoare. Dacă nu se schimbă
ceva peste noapte la echipă, pro-
movarea rămâne mai departe decât
o arată clasamentul.

Balint: „Mă gândesc şi eu serios
la plecare”

La finalul partidei, Gabi Balint a declarat că oricare echipă putea câşti-
ga, deşi cea antrenată de el nu a avut nici o ocazie, iar la final s-a simţit
eliberat cu punctul obţinut. Balint nu exclude posibilitatea demisiei. „A
fost un meci de luptă, cu mulţi nervi, în care putea să câştige oricare dintre
echipe. Ei au avut şansa cea mai mare, având penalti, dar portarul nostru
a fost inspirat. Simt o eliberare pentru că nu am pierdut, este un punct
important în calculele promovării. Jucătorii, dar şi eu ca antrenor, simţim o
presiune din cauza obiectivului. Dacă lucrurile merg prost, mă gândesc şi
eu serios la plecare, niciodată nu am tras de scaun, uneori e binevenită o
schimbare, un impuls. Am trecut prin momente grele după eşecul cu Reşi-
ţa, mai aveam puţin şi ne băteam între noi, eram foarte nervoşi, simţeam că
tot obiectivul se năruie. Ne aşteaptă meciuri grele, adevărate finale. Varga
şi Ferfelea au depus efort mare în jocul trecut, cu Reşiţa şi am decis să-i
menajez”. Căpitanul Mihăiţă Pleşan a declarat: „A fost un meci greu. E un
punct care ne dă încredere. Ne-au ajutat rezultatele, dar t rebuie să ne
ajutăm şi noi. Dacă vom câştiga la Slatina în etapa viitoare şi după, cu
Bistriţa, eu cred că suntem promovaţi”.

Craioveanu: „Nu mi-a plăcut jocul
nostru, Vâlcea ne-a dominat”

Rămas în România pentru a fi alături de echipă în meciul de la Vâlcea,
Gică Craioveanu s-a arătat dezamăgit de prestaţia jucătorilor, remarcându-
i doar pe Brac şi Vătăjelu. „Rămânem cu şanse mari de promovare, ne ajută
şi rezultatul de la Reşiţa. Nu trebuie să ne uităm la celelalte echipe, ci la noi,
pentru că de noi depinde totul, nu de alţii. Tu trebuie să vii la Vâlcea să
câştigi, să-ţi impui jocul. A fost un  meci în care adversarii au fost mai
harnici, şi-au dorit mai mult victoria, dar până la urmă e un punct câştigat,
chiar dacă nu m-a încântat jocul echipei. Trebuie să recunoaştem că în
multe faze ale jocului Vâlcea ne-a dominat. Sincer, cei mai buni jucători de
astăzi mi s-au părut Brac, despre Cât despre dreptul de promovare al
echipei, fostul golgheter al Craiovei s-a arătat optimist: „Nu am emoţii
privind verdictul Comisiei de Disciplină. Până la urmă va fi bine. FRF şi
LPF ar trebui să aducă la fotbal oameni cu bani, care să inves tească,
pentru că altfel fenomenul va dispărea. Nu poţi să dai afară aceşti oameni
care vor să investească. Eu am cunoscut foarte puţini oameni în fotbal
care au fost dispuşi să investească. Ei trebuiesc aduşi, nu îndepărtaţi. Aici
sunt mulţi patroni de echipe care speră să câştige de pe urma fotbalului,
ceea ce în Spania nu am văzut. Banii vin dacă faci performanţe”.

Lincar: „Promovarea s-ar putea
juca la Craiova,
cu 30.000 de spectatori”

De când a revenit la Damila Măciuca, actuala CSM Rm. Vâlcea, Lincar
a obţinut 7 puncte în 3 meciuri. La final, fostul antrenor al Craioveu a
declarat că promovarea s-ar putea decide chiar la meciul retur, în ultima
etapă, pe „Ion Oblemenco”. ”Craiova are o echipă foarte bună, dar a ali-
niat a formulă defensivă şi a obţinut ce şi-a dorit: un punct. Craiova nu mai
este casa mea, a fost, am şters totul. Chiar dacă nu am câştigat nici un meci
în patru etape la Craiova, cred că urma o perioadă în care jucătorii s-ar fi
relaxat un pic mai mult şi am fi reuşit să practicăm un joc mult mai bun
decât la început. Este adevărat, a contat venirea celor de la Sportul, a lui
Pleşan. Atunci, multă lume m-a judecat, Pleşan venise de la Mamaia şi am
preferat să nu îl bag în jocul cu Reşiţa. Venise la echipă de cinci zile, am
preferat să îl pregătesc, şi să ştiţi că niciodată nu îmi bat joc de fotbalişti,
el a intrat peste două săptămâni, când era apt. A trecut acel episod, acum
sunt la Vâlcea şi vreau să jucăm un fotbal cât mai frumos în acest final de
campionat. Ne lingem rănile, dar s-ar putea ca în ultima etapă, la Craiova,
să se joace promovarea, în faţa a 30 de mii de spectatori”. Erik Lincar era
avizat de absenţele lui Ferfelea şi Curelea din lotul Craiovei, având infor-
maţii chiar din vestiarul echipei din Bănie.


