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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu mai puteam trăi aşa,
Popescule, şi-am plecat de-aca-
să. Acum nevastă-mea a zis că
dacă mă întorc nu mă mai bate.

externe / 8 şi 9

Re prezentanţii Ad-
minis traţiei Naţionale
„Ape le  Române”  au
emis , ieri, o nouă ate -
nionare de  inundaii ce  vizează mai multe  cursuri de apă.
Până astăzi, la ora 18.00, râul Jiu se va afla sub aten-
ţionare cod portocaliu în sectorul aval confluenţă cu
râul Motru – amonte Podari.
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Alegeri
europarlamentare:
Votăm direcţia UE
pentru viitorii 5 ani şi
liderii care o încarnează!

„De data aceasta va fi diferit”.
Aşa se precizează. Se are în vedere
noul articol 17 al Tratatului UE, de-
rivat din articolul 9 al  Tratatului
de la Lisabona. Dezbaterea televi-
zată de joi seara, organizată la Bru-
xelles , cu participarea candidaţilor
la preşedinţia Comis iei Europene
– Martin Schulz pentru sociali şti,
Jean Claude Juncker pentru con-
servatori, Guy Verhofstadt pentru
liberali, Ska Kel ler şi  Jose Bove
pentru ecolog işti şi Alexis Ts ipras
pentru stânga radicală – s-a dove-
dit animată, deloc agresivă, identi-
ficând liniile  de fractură în abordă-
rile stânga-dreapta.
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$1 EURO ...........................4,4275 ............. 44275
1 lirã sterlinã..........................5,4252.......................54252
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METEO

1 dolar SUA.......................3,2277........32277
1 g AUR (preþ în lei).......134,2582.....1342582
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Izolat

furtunã

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, vineri, dupã întâlnirea cu se-
cretarul general al NATO, Anders
Fogh Rasmussen, cã înaltul oaspe-
te a felicitat autoritãþile de la Bucu-
reºti pentru alocãrile bugetare su-
plimentare în domeniul Apãrãrii.
„Ne-a felicitat pentru alocãrile su-
plimentare în domeniul Apãrãrii. Am
precizat cât de important a fost ºi
este pentru economia româneascã,
pentru locuri de muncã, pentru dez-
voltarea sistemului militar ºi de apã-
rare al României faptul cã am obþi-
nut aprobarea Comisiei Europene
pentru ºtergerea datoriilor istorice
din industria de Apãrare”, a afirmat
Ponta la Palatul Victoria, dupã în-
trevederea de la Ministerul Apãrãrii
Naþionale cu secretarul general al
NATO. Ulterior, ºi preºedintele Tra-
ian Bãsescu a declarat, la începutul
discuþiilor cu Rasmussen, pe care
l-a primit la Palatul Cotroceni, cã
angajamentul Guvernului de creº-
tere a alocãrilor bugetare pentru
MApN este un semn bun, dar poa-
te cã mai trebuie discutatã „caden-
þa”, pentru cã „evenimentele nu aº-
teaptã ºi mãsurile trebuie luate ra-
pid”. La rândul sãu, secretarul ge-

Ponta: Putem mãri pensia
în medie cu 4,5% în 2015

Pensiile sunt programate sã
fie majorate anul viitor în
medie cu 4,5%, dar Guvernul
încearcã sã sprijine în primul
rând pensiile mici, operaþiune
posibilã prin schimbarea, în
Parlament, a legislaþiei în
domeniu, dar dupã consultarea
Curþii Constituþionale (CC),
potrivit premierului Victor
Ponta. „Trebuie sã gãsim un
sistem, dar nu ne lasã Curtea
Constituþionalã, zice sã dãm ºi
la cei cu pensii mari, ºi la cei
cu pensii mici la fel. Trebuie
sã întrebãm la Curtea Consti-
tuþionalã cum putem sã spriji-
nim în primul rând pensiile
mai mici, pentru cã foarte
mulþi au pensii sub media la
nivel naþional”, a spus Ponta
ieri, la Botoºani. Întrebat cum
poate fi efectuatã o astfel de
operaþiune, premierul a arãtat
cã „prin Parlament. Prin
Parlament putem sã schimbãm
legea în aºa fel încât sã putem
sã facem un tip de indexare”.
Chestionat, de asemenea, ce
creºtere de pensie permite
bugetul, ºeful Guvernului a
amintit cã pentru anul viitor
este posibilã o creºtere medie
de 4,5%. „Anul viitor, o medie
de 4,5%, pentru toatã lumea.
Însã, asta înseamnã 4,5% ºi
pentru cine are pensia micã, ºi
pentru cine are pensia mare.
Or, ideea este cã mai mult
trebuie sã dai la cei cu pensia
micã, tot încercãm acest
lucru”, a arãtat Ponta.
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Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) a confirmat ieri, la solicita-
rea HotNews.ro, cã existã o cauzã
penalã având ca obiect infracþiunea
de ºantaj imputatã deputatului PSD
Sebastian Ghiþã. Realitatea.net a
scris, joi, cã un fost director general
al Autoritãþii de Management din ca-
drul POSDRU a depus un denunþ la
DNA în care îl acuzã pe Sebastian
Ghiþã cã ar fi fãcut presiuni pentru
ca firmele pe care le deþine sã câºti-
ge contracte pe fonduri europene.
Potrivit sursei citate, Ghiþã este acu-
zat ºi de trafic de influenþã, astfel
încât contractele sã fie semnate, iar
plãþile din cadrul acestora sã fie fã-
cute preferenþial. Solicitat de Hot-
News.ro sã comenteze aceste afir-
maþii, Biroul de presã al DNA a pre-

DNA confirmã existenþa unei cauze penale
pentru infracþiunea de ºantaj împotriva lui Sebastian Ghiþã

cizat, ieri, cã „o cauzã penalã având
ca obiect aspectele menþionate de
dvs. se aflã în lucru la DNA”, adãu-
gând cã deocamdata nu pot fi furni-
zate detalii suplimentare, având în
vedere prevederile legii. Realitatea.-
net a revenit ieri cu amãnunte, pre-
cizând cã denunþul a fost fãcut de
Carmen Roºu, fosta ºefã a Autoritã-
þii de Management din cadrul POS-
DRU. Aceasta ocupã în prezent po-
ziþia ºase pe lista Partidului Miºcarea
Popularã pentru alegerile europarla-
mentare. Realitatea.net afirmã cã în
denunþ fostul director îl acuzã pe
Ghiþã „cã a exercitat asupra sa presi-
uni concretizate în trafic de influenþã
ºi ºantaj, cu referire la contractele fir-
melor XOR IT System, Teamnet ºi
Asesoft, care derulau proiecte cu fi-

nanþare europeanã”.
Tot ieri, Parchetul
Înaltei Curþi de Casa-
þie ºi Justiþie a anun-
þat, printr-un comu-
nicat, cã a început
urmãrirea penalã pen-
tru fapta de amenin-
þare împotriva depu-
tatului Sebastian Ghi-
þã, în urma plângerii
formulate de prima-
rul Sectorului 3, Ro-
bert Negoiþã (PSD).
Primarul Negoiþã, a
depus, marþi, la
PICCJ, o plângere penalã în cazul de-
putatului Sebastian Ghiþã, dupã ce
acesta l-ar fi ameninþat cu moartea la
telefon. Într-o replicã pentru HotNew-

Ion Smeeianu, directorul general al Poºtei
Române, a semnat în data de 14.05.2014 o de-
cizie de încetare a contractului colectiv de mun-
cã cu Rosita Alexe, director executiv al direc-
tiei executive juridice, control ºi resurse uma-
ne, care va primi în schimb o compensaþie glo-
balã echivalentã cu drepturile bãneºti la care ar
fi avut dreptul pe o perioadã de 30 de luni, po-
trivit unui document obþinut de HotNews.ro.
Tot din acel document reiese cã Rosita Alexe a
încasat anul trecut în aceastã funcþie 106.662
lei (aproape 8.900 lei/lunã), ceea ce înseamnã
cã ea va primi o compensaþie de aproape
267.000 lei (circa 60.000 de euro). Contactat
de HotNews.ro, Dan Dumitrescu, purtãtorul de

s.ro, Sebastian Ghiþã a comentat cã
Robert Negoiþã ºi Carmen Roºu „par
niºte conserve care sar atunci când
primesc câte un impuls”.

neral al NATO a subliniat, la Cotro-
ceni, cã o creºtere gradualã a alo-
cãrilor bugetare pentru apãrare este
necesarã „dacã luãm în considera-
re noua situaþie dramaticã de secu-
ritate din Europa”.

Întrebat dacã în cadrul întreve-
derii avute cu Rassmusen s-a dis-
cutat despre posibilitatea prezen-
þei permanente a NATO în þara
noastrã, Victor Ponta a rãspuns cã
o asemenea problemã „se discutã
de secretarul general al NATO cu
toþi reprezentanþii statului român
— preºedinte, miniºtrii, tot ceea

ce þine de strategia în viitor. Ceea
ce este important este angajamen-
tul foarte ferm de respectare ºi de
solidaritate cu toate þãrile NATO,
inclusiv România”. ªeful Execu-
tivului a þinut însã sã sublinieze cã
„nu existã nici un fel de pericol
concret pentru populaþia sau pen-
tru teritoriul României atât timp cât
suntem membri ai NATO”. Pozi-
þia NATO este una de susþinere a
modului în care România îºi în-
deplineºte angajamentele de stat
membru ºi aplicã sancþiunile in-
ternaþionale, a mai declarat premie-

rul. „În perspectiva summit-ului
NATO din septembrie, obiectivul
nostru este consolidarea nivelu-
lui de securitate pe flancul de est
al Alianþei ºi reafirmarea cu forþã
a aplicãrii articolului 5 al Trata-
tului, care garanteazã securitatea
fiecãruia dintre membri, prin spri-
jinul acordat de toate statele
membre”, a explicat Traian Bã-
sescu, în declaraþia comunã cu
secretarul general NATO. Toto-
datã, acesta a precizat cã, în cur-
sul întrevederii cu Rasmussen, a
remarcat reacþia de solidaritate cu
regiunea pe care au avut-o state
precum SUA, Franþa, Canada,
care au trimis forþe în regiune,
inclusiv în România, precum ºi
reacþia NATO în general faþã de
instabilitatea din regiune ºi afir-
marea la nivelul cel mai înalt al
Alianþei a funcþionãrii articolului
5 „în orice circumstanþã”.

Secretarul general al NATO,
Anders Fogh Rasmussen, a fost
primit, ieri, cu onoruri militare la
MApN, în prezenþa premierului
Victor Ponta, a vicepremierului Ga-
briel Oprea ºi a ministrului Apãrã-
rii, Mircea Duºa.

Fosta ºefã a direcþiei juridice din Poºta Românã, Rosita Alexe, va primi compensaþii de 60.000 euro
cuvânt al Poºtei Române a confirmat încetarea
relaþiilor contractuale cu Rosita Alexe: „Doam-
na Rosita Mãdãlina Alexe face parte din echipa
de management a Poºtei Române din anul 2012.
Doamna Rosita Mãdãlina Alexe conducea di-
recþia executivã juridic, control ºi resurse umane
din anul 2013. Relaþiile contractuale între CN
Poºta Românã S.A. ºi doamna Rosita Mãdãlina
Alexe au încetat, prin acordul pãrþilor, începând
cu data de 15 mai 2014. Prevederile contracte-
lor individuale de muncã sunt confidenþiale ºi
reprezintã acordul de voinþã al pãrþilor. Con-
tractul de mandat al Directorului General pre-
vede acordarea a maxim 12 salarii compensa-
torii”. Ministerul pentru Societatea Informaþio-

nalã, în subordinea cãruia se aflã Poºta, a postat
ieri pe site, la ora 14:00, urmãtoarea informare
de presã: „Ministerul pentru Societatea Infor-
maþionalã (MSI) a solicitat Corpului de Control
al Primului Ministru sã verifice baza legalã prin
care sunt acordate la Compania Naþionalã Poº-
ta Românã (CNPR) compensãrile salariale, în
cazul pãrãsirii companiei de cãtre reprezentanþi
ai echipei de management (director general, di-
rectori executivi, directori). De asemenea, Mi-
nisterul pentru Societatea Informaþionalã a so-
licitat reprezentanþilor AGA ºi ai Consiliului de
Administraþie sã analizeze aceastã situaþie. În
cazul în care vor fi descoperite nereguli, aceastã
situaþie va fi semnalatã organelor competente”.



cuvântul libertãþii / 3

actualitate
sâmbãtã, 17 mai 2014

Piaþa „Mihai Viteazul” este, sâm-
bãtã ºi duminicã, un parc de dis-
tracþii în aer liber. Bãnia gãzduieºte
„Caravana lui Axinte”, un festival
care combinã mititeii ºi berea
„Skoll” cu muzica, glumele ºi con-
cursurile. Grãtarele au fost puse în
funcþiune încã de ieri, comercianþii
asortându-ºi imediat ofertele de mi-
titei cu muºtar ºi frãgãrui cu murã-
turi la berea rece care se serveºte la
halbã. Ca sã-ºi punã la adãpost clien-
þii de soare ºi, mai ales, de ploi, co-
mercianþii ºi-au întins corturile, de
jur-împrejurul pieþei. La mãsuþele
din lemn apãruserã deja, ieri, primii
pofticioºi care nu au mai rezistat
tentaþiei ºi au hotãrât sã ia prânzul
în oraº, direct de pe grãtar.

„Caravana lui Axinte” a poposit în Piaþa „Mihai V„Caravana lui Axinte” a poposit în Piaþa „Mihai V„Caravana lui Axinte” a poposit în Piaþa „Mihai V„Caravana lui Axinte” a poposit în Piaþa „Mihai V„Caravana lui Axinte” a poposit în Piaþa „Mihai Viteazul”iteazul”iteazul”iteazul”iteazul”
Craiovenii petrec, în acest week-end,

cu mici, bere ºi muzicã în Piaþa Mihai
Viteazul. „Caravana lui Axinte” a popo-
sit ºi la Craiova, fiind un spectacol care
este organizat ºi cu sprijinul Primãriei

La Secþia de Istorie-Arheologie a Mu-
zeului Olteniei se deschide astãzi, 17 mai,
ora 19.00, expoziþia temporarã „Oltenia bo-
ierilor Craioveºti” – o încercare de a re-
constitui atmosfera le-
gendelor, povestirilor ºi
miturilor medievale ro-
mâneºti „þesute” de-
spre boierii din Oltenia.

Vor fi expuse obiec-
te de patrimoniu cu
valoare istoriograficã
deosebitã, precum te-
zaurul de la Bulzeºti,
„Crucea” lui Nicolae
Pãtraºcu, inelul banu-
lui Manta, documente
din vremea lui Mihai
Viteazul, o gravurã ce
îl reprezintã pe Mihai
Viteazul, realizatã de
Dominicus Custos la
Augsburg în anul
1601.

Nu vor lipsi portre-
tele fraþilor Buzeºti,
costumele boiereºti ºi
armele de epocã.

„Acþiunea este rea-
lizatã cu sprijinul Con-
siliului Judeþean Dolj,
cel care a acordat fon-
duri importante pentru

Poftiþi sã vedeþi „Oltenia
boierilor Craioveºti”!

achiziþionarea tezaurului de la Bulzeºti, una
dintre cele mai mari descoperiri, din punc-
tul de vedere al numãrului de monede ºi al
importanþei lor cultural-istorice, din ulti-

mele decenii din zona
Olteniei ºi chiar din Ro-
mânia. Tezaurul a fost
descoperit la 5 ianuarie
2013, în zona satului
Gura Racului, din co-
muna Bulzeºti, ºi este
format din 1473 de mo-
nede din argint cu o
greutate totalã de
1806,74 g”, a precizat
Florin Ridiche, mana-
gerul Muzeului Olteniei.

Expoziþia „Oltenia
boierilor Craioveºti”
deschide evenimentul
Noaptea Europeanã a
Muzeelor, în cadrul cã-
ruia toate cele trei secþii
ale instituþiei – de Etno-
grafie, de ªtiinþele Na-
turii ºi de Istorie-Arheo-
logie – pot fi vizitate
gratuit în aceastã noap-
te (17 spre 18 mai), în
intervalul orar 19.00 –
2.00.

MAGDA BRATU

Proiectul „Craiova cotidianã prin statui”
al Asociaþiei „Craiova Capitalã Culturalã Eu-
ropeanã 2021” îºi va încheia prima etapã
pânã la sfârºitul lunii mai. Aceasta constã
în amplasarea în diferite puncte ale oraºu-
lui a zece statui din fibrã de sticlã realizate
de artistul plastic Valentin Duicu. Primele
douã pot fi vãzute pe „Calea Unirii” ºi pe
strada „Alexandru Ioan Cuza”, celelalte opt
urmând sã fie fixate luna aceasta.

În cea de-a doua etapã, Asociaþia „Craiova
Capitalã Culturalã Europeanã 2021” scoate
spre adopþie cele zece
statui, invitând oame-
nii de afaceri ºi cetã-
þenii sã contribuie la
înfrumuseþarea oraºu-
lui, adoptând statuia
preferatã, prin acope-
rirea costurilor de tur-
nare în bronz, ºi dã-
ruind-o apoi Craiovei.

„Fiecare lucrare
în bronz va avea o
placã informativã
pe care se vor pre-
ciza atât iniþiatorii
proiectului, cât ºi
numele persoanei
fizice sau juridice
care a donat-o ora-
ºului ,  încercând

Craiovenii pot adopta…
o statuie!

astfel stimularea asocierilor între public
ºi privat. Costul turnãrii în bronz a unei
statui este estimat a se încadra între
4.000 ºi 10.000 de euro, în funcþie de
dimensiune ºi structurã”, au precizat re-
prezentanþii asociaþiei.

Cei care doresc sã adopte o statuie ºi
sã-ºi înscrie contribuþia la dezvoltarea Cra-
iovei pot contacta Asociaþia „Craiova Ca-
pitalã Culturalã Europeanã 2021” la adre-
sa de e-mail corina@craiovaculturala.ro.

MAGDA BRATU

Atmosferã de bâlci
Vor fi douã zile de distracþie ºi

pentru copii, pentru cã în centrul
Craiovei sunt amplasate ºi câteva
obiecte pentru cei care sunt deciºi
sã încerce ºi senzaþii tari. Douã ti-
ribombe mari au fost aduse în Pia-
þa „Mihai Viteazul”, tentându-i pe
cei mai curajoºi dintre craioveni,
ºi nu numai. De cealaltã parte a
pieþei, în zona fântânii arteziene
muzicale, se aflã o altã modalitate
pentru petrecerea timpului liber, ºi
anume o trambulinã cu corzi elas-
tice. Pãrinþii îºi pot aduce ºi copiii
cu vârste mai mici pentru a se dis-
tra la o cursã de maºinuþe. Între
timp, pot sã ronþãie alune, popcorn

ºi alte dulciuri care se gãsesc, de
obicei, la bâlci.

Surprize umoristice ºi un recital
marca Alex Velea

În cele douã seri de spectacol,
craiovenii vor avea parte de muzi-
cã, momente umoristice, dar ºi
multe concursuri la care vor fi an-
trenaþi de organizatori. Pe scena
amplasatã în Piaþa „Mihai Viteazul”,
în imediata apropiere a clãdirii Pre-
fecturii, vor urca prietenii lui Axinte
(actorul Florin Petrescu), care, la
rândul lor, vor veni cu multe sur-
prize muzicale pentru public. Cra-
ioveanul Alex Velea este una dintre
vedetele care se vor afla în mijlo-
cul petrecãreþilor din Bãnie, alãturi
de alþi soliºti precum Matteo, Syl-
vie, Alexandra Ungureanu. Vali Vi-
jelie a fost ºi el anunþat pentru a
urca pe scenã, dar prezenþa cân-
tãreþului de manele nu a fost con-
firmatã de reprezentanþii munici-
palitãþii.

Un spectacol cu sprijinul
Primãriei Craiova

„Caravana lui Axinte” vine la
Craiova ºi cu sprijinul municipali-
tãþii. Consilierii municipali au vo-
tat, sãptãmâna trecutã, propunerea
autoritãþii locale de a fi oferi piaþa
centralã pentru organizarea aces-
tui eveniment. Proiectul de hotã-
râre prevede, pe lângã oferirea gra-
tuitã a spaþiului, ºi alte câteva faci-

litãþi. ªi anume, municipalitatea
asigurã securitatea participanþilor
cu ajutorul Poliþiei Locale ºi a Jan-
darmeriei, dar ºi sã salubrizeze
zona dupã fiecare searã de specta-
col. De asemenea, tot autoritatea

localã trebuie sã punã la dispoziþie
10 toalete ecologice pentru public.
În schimb, artiºtii care participã la
acest spectacol trebuie sã promo-
veze Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

Craiova. Peste douã sãptãmâni, petre-
cerea va fi maximã în centrul munici-
piului, pentru cã vor începe ºi „Zilele
Craiovei”, care se anunþã a fi cel mai
mare festival de pânã acum.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºti din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organi-
zate (BCCO) Craiova, împreunã cu
procurori ai DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, au anihilat acti-
vitatea infracþionalã a unei persoa-
ne suspectate de comiterea infrac-
þiunii de pornografie infantilã, în

Craiovean arestat pentru pornografie infantilãCraiovean arestat pentru pornografie infantilãCraiovean arestat pentru pornografie infantilãCraiovean arestat pentru pornografie infantilãCraiovean arestat pentru pornografie infantilã
Un craiovean de 29 de ani, care

posta materiale pornografice cu mi-
nori pe un web-site rusesc folosind
un cont de utilizator „beautyme”, a
fost arestat pentru 30 de zile, în cur-
sul zilei de joi, sub acuzaþia de porno-
grafie infantilã. La percheziþiile fãcute
de poliþiºtii BCCO Craiova ºi procuro-
rii DIICOT – Serviciul Teritorial Craio-
va la locuinþele sale s-au gãsit 52.632
fiºiere imagine, precum ºi 2.058 fiºie-
re video, majoritatea reprezentând
materiale pornografice cu minori.

formã continuatã. Investigaþia a
fost declanºatã ca urmare a infor-
maþiilor primite de la autoritãþile ju-
diciare din Rusia referitoare la fap-
tul cã pe web-site-ul imgsrc.ru,
destinat gãzduirii de fiºiere tip ima-
gine, existã un cont de utilizator de-
numit “beautyme”, în cadrul cãruia

au fost încãrcate mai multe foto-
grafii prezentând persoane minore
de sex masculin în ipostaze nud.

În urma verificãrilor efectua-
te, anchetatorii au descoperit cã
adresele I.P. utilizate pentru acce-
sarea acestui cont au fost alocate
de un furnizor de servicii Internet

unei conexiunii de pe raza judeþu-
lui Dolj, folositã de numitul Dan-
ciu Mihai Cosmin (29 de ani), din
Craiova. Cu ocazia percheziþiilor
fãcute miercuri la cele douã locuin-
þe ale bãrbatului, au fost ridicate
mai multe hard-disk-uri, iar în
urma percheziþiilor informatice au

fost gãsite 52.632 fiºiere imagi-
ne, majoritatea reprezentând ma-
teriale pornografice cu minori,
precum ºi 2.058 fiºiere video ma-
joritatea reprezentând materiale
pornografice cu minori, dupã cum
se aratã într-un comunicat al DII-
COT. De asemenea, au fost evi-
denþiate referiri la user-ul “beau-
tyme” adresa de e-mail “darius-
damyan@yahoo.com” ºi site-ul
imgsrc.ru, folosite pentru încãr-
carea unor imagini porno care au
stat la baza sesizãrii de cãtre au-
toritãþile judiciare ruseºti.

Mihai Cosmin Danciu a fost re-
þinut pentru 24 de ore, dupã ce a
fost audiat de procurorii DIICOT
– Serviciul teritorial Craiova, fi-
ind acuzat de accesarea, stocarea
ºi punerea la dispoziþie a unor ma-
teriale cu caracter pornografic
prezentând minori, iar joi a fost
prezentat Tribunalului Dolj care i-
a emis mandat de arestare preven-
tivã pentru 30 de zile.

ªapte angajaþi ai DRDP Craiova, la judecatã
pentru abuz în serviciu ºi falsuri

ªapte angajaþi ai Direcþiei Regionale de Drumuri ºi Po-
duri (DRDP) Craiova, între care doi directori adjuncþi,
au fost trimiºi în judecatã, în stare de libertate, de procu-
rorii DNA, pentru abuz în serviciu cu consecinþe deosebit
de grave, fals intelectual ºi uz de fals. În acelaºi dosar a
fost trimis în judecatã ºi Nelu Iordache, patronul Rom-
strade. Cu toþii sunt acuzaþi cã ar fi prejudiciat Compania
Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din Româ-
nia (CNADNR) cu peste 20 milioane de lei în cazul mo-
dernizãrii Transalpinei, Nelu Iordache încasând bani pen-
tru lucrãri neexecutate, avizate de angajaþii DRDP Craio-
va. Dosarul se va judeca la Tribunalul Bucureºti.

Procurorii Direcþiei Naþionale Anti-
corupþie – Secþia de combatere a in-
fracþiunilor conexe infracþiunilor de
corupþie, au dispus trimiterea în jude-
catã, în stare de libertate, a urmãtori-
lor inculpaþi: Constantin ªerban, direc-
tor adjunct Investiþii în cadrul Direc-
þiei Regionale de Drumuri ºi Poduri
(DRDP) Craiova, Stefan Brânaru, di-
rector adjunct tehnic cadrul DRDP
Craiova, Ion Dina, diriginte de ºantier
în cadrul DRDP Craiova, Marin Tu-
dor, diriginte de ºantier în cadrul DRDP
Craiova, Luchian Toma Panduru, an-
gajat al DRDP Craiova, responsabil cu
derularea contractului de lucrãri care
face obiectul cauzei, Mihai Adrian
Radu, ºef Departament Reparaþii Ca-
pitale ºi Investiþii în cadrul DRDP Cra-
iova, ªtefan Radu, ºef  Birou Investiþii
în cadrul DRDP Craiova, în sarcina
cãrora s-a reþinut comiterea infracþiu-
nilor de abuz în serviciu, dacã funcþi-
onarul public a obþinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit, în for-
mã continuatã, cu consecinþe deose-
bit de grave ºi fals intelectual ºi uz de

fals ambele în formã continuatã.
Alãturi de cei ºapte angajaþi la

DRDP Craiova au mai fost deferiþi
justiþiei, Nelu Iordache, administrator
la S.C. ROMSTRADE S.R.L., Nico-
lae Dorel Mircea, director la Depar-
tamentul Analize – Decontãri din ca-
drul S.C. ROMSTRADE S.R.L, dar
ºi societatea ROMSTRADE S.R.L..

În rechizitoriul întocmit la finali-
zarea cercetãrilor, procurorii au reþi-
nut faptul cã, în perioada august 2009
– iunie 2010, în condiþiile executãrii
lucrãrilor de modernizare a drumului
naþional DN 67 C Bengeºti - Novaci -
Rânca - Obârºia Lotrului - Sebeº
(Transalpina) pe o lungime de 184
km, în cadrul unui contract finanþat
de Direcþia Regionalã de Drumuri ºi
Poduri (DRDP) Craiova, inculpaþii
Dina Ion ºi Tudor Marin, diriginþi de
ºantier, Panduru Luchian Toma, res-
ponsabil cu derularea contractului,
Radu Mihai Adrian, ºef departament,
Radu ªtefan, ºef birou, ªerban Con-
stantin ºi Brânaru ªtefan, directori,-
 toþi angajaþi ai D.R.D.P. Craiova, au

certificat/vizat, în vederea decontã-
rii, situaþii de lucrãri fictive/neexecu-
tate ºi materiale de construcþii care
figurau cã ar fi fost achiziþionate, în-
cãlcându-ºi astfel atribuþiile ºi sarci-
nile de serviciu. Pentru ca cei men-
þionaþi sã aprobe la platã lucrãrile nee-
fectuate ºi materialele de construcþie
inexistente, inculpatul Iordache Nelu,
în calitate de administrator la S.C.
ROMSTRADE S.R.L. (societatea care
a primit contractul de executare a lu-
crãrilor), l-a determinat pe Mircea Ni-
colae Dorel, director la Departamen-
tul Analize – Decontãri al societãþii sã
întocmeascã în fals mai multe situaþii
de lucrãri ºi facturile aferente. Paguba
cauzatã de firmã CNADNR S.A., re-
prezentând decontarea unor lucrãri ne-
executate a fost estimatã la
22.849.267,12 lei, fiind recuperatã în
întregime în cursul urmãririi penale, la
solicitarea procurorilor Direcþiei Naþi-
onale Anticorupþie, dupã cum se aratã
într-un comunicat de ieri al DNA. Do-
sarul a fost înregistrat ºi va fi judecat
la Tribunalul Bucureºti.

În baza autorizaþiilor de perche-
ziþie emise de magistraþii Judecã-
toriei Craiova poliþiºti din cadrul
Secþiei 2 Poliþie Craiova, sprijiniþi
de mascaþi ai Serviciului de Acþi-
uni Speciale ºi poliþiºti ai Secþiei 3
Poliþie au descins, joi, în douã lo-
caþii, la locuinþele unor craioveni
bãnuiþi de comiterea unor furturi
din autoturisme. Poliþiºtii craioveni
au condus la sediul unitãþii pentru

Familie de romi în arest pentru cã a trimis la furat un minor de 13 ani
Patru persoane de etnie

romã au fost arestate pre-
ventiv pe 30 de zile, ieri dupã-
amiazã, ºi alte douã sunt cer-
cetate în libertate, într-o ca-
uzã vizând comiterea a pes-

audieri opt persoane, cu vârste
cuprinse între 13 ºi 54 de ani, iar
urma investigaþiilor s-a stabilit cã
minorul Mãdãlin C, de 13 ani, din
municipiu, este autorul a douã fur-
turi din auto, prin care s-a creat
un prejudiciu de aproximativ 7.400
lei.

De asemenea, poliþiºtii craioveni
au stabilit faptul cã, în perioada 25
martie – 15 mai a.c., Mariana Cã-

linescu, de 53 de ani, Petre Cãli-
nescu, de 54 de ani, Nuþa Ilie, de
34 de ani, C.Romario, 15 ani,
C.Florian, de 16 ani, ºi Verginica
Cãlinescu, de 20 de ani, l-au de-
terminat pe minorul Mãdãlin C.,
care nu rãspunde penal, sã comitã
14 infracþiuni de furt calificat din
autoturisme ºi nu numai. În plus,
în sarcina lui Borãnescu ªnaider,
de 14 ani, s-a reþinut faptul cã, pe
15 aprilie a.c., a sustras bunuri din
autoturismul pãrþii vãtãmate Lilia-
na P.

În baza probatoriului adminis-
trat de poliþiºti, Borãnescu ªnaider,
Mariana, Verginica ºi Petre Cãlines-
cu, Nuþa Ilie ºi Florian Cãlinescu
au fost reþinuþi pe bazã de ordo-
nanþã de reþinere ºi introduºi ares-
tul IPJ Dolj. Cu toþii au fost pre-

zentaþi, ieri, Judecãtoriei Craiova,
care a emis mandate de arestare
pre 30 de zile pentru Cãlinescu
Petre, Ilie Nuþa, Cãlinescu Nicole-
ta Verginia ºi Cãlinescu Florian,

ceilalþi doi, respectiv Mariana Cã-
linescu ºi ªnaider Borãnescu fiind
puºi în libertate. Poliþiºtii continuã
cercetãrile în cauzã pentru stabili-
rea întregii activitãþi infracþionale.

te 10 furturi din autoturisme
de pe raza Craiovei. Romii
sunt acuzaþi cã ºi-au trimis la
furat unul din copii, minor, în
vârstã de 13 ani, ºtiind cã
acesta nu rãspunde penal.
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GEORGE POPESCU

Aproape întregul sistem mediatic de la
noi, televiziunile de ºtiri, jurnalele, cana-
lele de socializare defulate, apoi, în albii-
le mlãºtinoase ale discursului public a cã-
pãtat, în aceºti ultimi doi-trei ani, dimen-
siunea unei veritabile maºini propagandis-
tice. Nu prea departe de acele imunde,
triste, refutabile, odioase îndelung ºi pe
drept condamnate maºinãrii ale propagan-
delor fascisto-naziste, din Italia mussoli-
nianã ºi Germania hitlerianã, ca ºi din
imperiul sovietic stalinist. E deja un fapt
atestat cã teroarea, spre a deveni opera-
tivã, trebuie sã asocieze forþei brutale
cuvântul supus unei instrumentãri care,
dincolo de substratul ideologic, devine
mai puternic ºi mai dezastruos decât o
armã. Butada lui Stalin prin care evoca,
ironic-interogativ, absenþa unor regi-
mente armate ale Papei susceptibile sã
reziste „cruciadei” sale imperialist-bol-
ºevice are un tâlc ceva mai profund de-
cât monstruozitatea presupusului fler al
dictatorului georgian. ªi acest adevãr
avea sã se confirme cumva o jumãtate
de veac mai târziu, atunci când un Papã
polonez reuºea, prin Cuvântul resusci-
tat la Logos întrupat, sã disipeze tocmai
imensa maºinãrie a propagandei comu-
niste obosite într-o întreagã geografie

Despre o inclemenþã revanºardãDespre o inclemenþã revanºardãDespre o inclemenþã revanºardãDespre o inclemenþã revanºardãDespre o inclemenþã revanºardã
înrobite unei mitologii totalitare.

Urmãresc, de câþiva ani, nu fãrã un
rest de perplexitate din care a dispãrut
orice urmã de inocenþã, campaniile, dis-
cursive ºi îmbãlsãmate retoric, ale unor
lideri declaraþi ai „dreptei” în care do-
minã, deschis, belicos, un spirit revan-
ºard de o inclemenþã aproape maladivã.
Sub aparenþa unei lepãdãri de un trecut,
comunist ºi / sau ceauºist, în care se
include, cu ori fãrã voia cuiva, o bunã
bucatã a istoriei þãriºoarei noastre, asis-
tãm la un rãzboi, o deºãnþatã, agresivã
ºi resentimentarã „cruciadã” împotriva
unui trecut, presãrat, ce-i drept, de cul-
tul urii, al luptei de clasã oarbe ºi teri-
fiante, condamnabile ºi condamnate, cu
mii de victime nevinovate, cu pagini în
care tragedia ºi-a conservat imundele
sale „afaceri”. ªi cine, în orizontul, tot-
deauna fragil, al schimbãrilor de macaz
în istorie, ar putea contesta, fãrã a nu
risca anatema, justeþea unei critici ºi a
unei condamnãri a unor regimuri ce ºi-
au asociat crima în numele unei tipolo-
gii de societate canonizate la nivelul unei
ideologii decupate, de fapt, de la presu-
puse origini legitimate de aspiraþii, mai
totdeauna prost asumate ori uitate cu
desãvârºire.

Exemplele ne stau la îndemânã, inclu-
siv în aceastã campanie electoralã euro-
peanã. Cei mai inflexibili revanºarzi se
aflã, deloc întâmplãtor, prin eºichierul
pretinsei „drepte”, ale cãrei emulsii
„ideologice” abia dacã disimuleazã pre-
rogative ale unui liberalism rudimentar,
în care piaþa (liberã: de orice constrân-
geri judicioase) dicteazã regulile unei
bunãstãri aleatorii ºi în care statul e go-
lit de aproape toate atribuþiile sale de or-
donator al vieþii comunitare. Intrigantã,
spre exemplu, îmi pare, printre alþii,
Monica Macovei, în postura sa de o Ioa-
nã D’Arc deturnatã la fizionomia unei
Ioane din periferia bucureºteanã: comu-
nistã, în calitate de procuror ante-de-
cembrist, dupã ce-a îmbrãcat o platoºã
de activism civic în chip de adversar al
politicii angajate, ºi-a regãsit prima vo-
caþie, pe care ºi-a transferat-o, cu toate
anomaliile de rigoare, în spaþiul unui par-
titism pe cât de agresiv pe atât de gregar
ºi de pãrtinitor. În orice context, revan-
ºismul ei e de o inclemenþã aþâþãtoare, de-
stabilizatoare, imunã la un minim act de
dialog ºi de dezbatere civilã: anticomu-
nismul ei e lax cât o Saharã, în care intrã
adversari ce n-au avut nimic în comun
cu vechiul regim comunist, fie ºi prin

vârstã, ba chiar foºti colegi de partid ºi
de credinþe ce nu-i împãrtãºesc inclemen-
þa nãucitoare. Faptul cã, la Bruxelles, a
jucat cartea, cam… menºevicã, a unor
delaþiuni contra intereselor propriei þãri,
nu-i decât un atu, altul ºi cel mai incrimi-
nant, al dezinvolturii, deseori nesimþite,
cu care condamnã, pe bandã, pe oricine
n-o urmeazã în aventura ei revanºardã.

ªi ei i se aliniazã, din pãcate, câþiva
dintre analiºtii simbriaºi, unii dintre ei deja
confiscaþi de singurul registru mediatic
în care s-au perfecþionat ºi apt sã le re-
stituie tentaþia comunardã, aceea de de-
stabilizatori ai oricãrei ordini pe care de a
se institui. Ce mai conteazã cã majorita-
tea dintre ei ºi-au schimbat opiniile ºi re-
gistrele în funcþie de alternanþa Puterii?
Ori cã alþii, chiar ca.. analiºti, simbriaºi,
fireºte, scuipã acum cu o virulenþã egalã
cu linguºirea de mai ieri pe idei ºi lideri
pe care îi consiliau cu doar câþiva ani în
urmã? Pânã la urmã, în mediul atât de
otrãvit în care am ajuns sã vieþuim, uni-
ca întrebare emblematicã în substratul ei
etic, rãmâne acea interogaþie christicã:
cine ridicã piatara? Fiindcã, în legãturã
cu o alta, sã nu se uite cã sabia stãruie
deasupra capului celui ce-o agitã cu o in-
conºtienþã vecinã cu anatema.

Potrivit autoritãþilor, având în
vedere situaþia hidrometeorologicã
actualã ºi prognoza meteorologi-
cã, se aºteaptã creºteri de debite
ºi niveluri pe unele râuri, cu depã-
ºiri ale cotelor de atenþie ºi de inun-

Reprezentanþii Administraþiei Naþi-
onale „Apele Române” au emis, ieri,
o nouã atenþionare de inundaþii ce vi-
zeazã mai multe cursuri de apã. Pânã

astãzi, la ora 18.00, râul Jiu se va afla
sub atenþionare cod portocaliu în sec-
torul aval confluenþã cu râul Motru –
amonte Podari.

daþie, scurgeri importante pe ver-
sanþi, torenþi ºi pâraie, viituri rapi-
de pe râurile mici cu posibile efec-
te de inundaþii locale.

Prin urmare, de ieri de la ora
12.00 ºi pânã astãzi la ora 17.00

a fost instituit cod galben de inun-
daþii pe râurile din bazinele hidro-
grafice: Bârzava sector aval s.h.
Gãtaia (judeþul Timiº), pe Jiu sec-
tor aval s.h. Filiaºi ºi afluenþii sãi
din judeþele Gorj, Mehedinþi ºi
Dolj, pe unii  afluenþi ai Oltului
mijlociu ºi inferior din judeþele
Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj ºi Sibiu,
pe Râul Negru (judeþul Covasna),
pe Vedea (judeþele Olt, Argeº ºi Te-
leorman), Argeº superior ºi aflu-
enþi (judeþele Argeº ºi Dâmbovi-
þa). Cod galben de inundaþii este
ºi pe Ialomiþa (judeþele Dâmbovi-
þa, Prahova, Ilfov ºi Ialomiþa),
Buzãu (judeþele Covasna, Buzãu
ºi Brãila), pe cursurile superioare
ºi pe afluenþii râurilor: Suceava
(judeþul Suceava), Moldova (ju-
deþele Suceava ºi Neamþ), Bistri-
þa (judeþele Suceava ºi Neamþ),

Trotuº (judeþele Bacãu ºi Neamþ),
Bârlad (judeþele Vaslui ºi Galaþi),
Jijia (judeþele Botoºani ºi Iaºi),
Baºeu (judeþul Botoºani).

Cotele de inundaþie
au fost depãºite

Potrivit avertizãrii hidrologice, se
instituie cod portocaliu pe Jiu, sec-
tor aval confluenþã cu râul Motru
– amonte Podari, Râmnicu Sãrat
sector aval s.h. Puieºti (judeþul
Vrancea) ºi pe râul Prut amonte Ac.
Stânca Costeºti (judeþul Botoºani).
Aceste fenomene se pot produce
ºi pe afluenþi de grad inferior ai
acestor râuri.

Ieri, debitele ºi nivelurile pe râul
Jiu au fost staþionare ºi în scãdere
în bazinul superior, variabile în cel
mijlociu ºi în creºtere în bazinul
inferior, din cauza efectului com-
binat al precipitaþiilor cãzute ºi pro-
pagãrii din amonte. Joi, râul Jiu a
depãºit cota de inundaþie la staþia
hidrometricã Rãcari, fiind luate
mãsuri pentru prevenirea inundã-
rii a cinci gospodãrii din comuna
Braloºtiþa, sat Sfircea, zona Ochi-
ºor, prin ridicarea unor baraje din
saci cu nisip. Totodatã, s-a lucrat
ºi pentru blocarea unui pod situat
peste un canal de desecare.

RADU ILICEANU

Pânã joi, 15 martie, fermierii doljeni
au depus la Agenþia de Plãþi ºi Interven-
þie pentru Agriculturã (APIA) - Centrul
Judetean Dolj, în cadrul Campaniei de
primire a cererilor de platã pe suprafa-
þã, un numãr de 43.588 de cereri  pen-
tru o suprafaþã 415.632,21  hectare.
APIA a lansat la data de 3 martie 2014
Campania de primire a cererilor de platã
pentru schemele/mãsurile de sprijin pe
suprafaþã pentru anul în curs. „APIA in-
vitã fermierii care nu au depus inca ce-

Peste 43.400 de cereri
depuse de fermierii doljeni

rere pentru  aceastã schemã de sprijin –
sã depunã cerere la centrul  judeþean sau
local la care sunt arondaþi cu urmãtoa-
rea menþiune. Pentru depunerea cereri-
lor de platã începând cu data de 16 mai
se vor aplica penalitãþi de 1% pentru fie-
care zi lucrãtoare de întârziere. Dupã data
de 9 iunie 2014 cererea de sprijin nu mai
este admisã la calcul”, a declarat Nico-

lae Sorin Rãducan – directorul execu-
tiv APIA Centrul Judeþean Dolj.

MARGA BULUGEAN
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Cursul a avut ca scop mobilizarea
echipei de asistenþã medicalã primarã
din fiecare comunitate în vederea utili-
zãrii unei serii de instrumente, accep-
tate la nivel internaþional, pentru su-
pravegherea activã a nutriþiei, creºterii
ºi dezvoltãrii copilului de pânã la 5 ani.

Dacã anul trecut scopul cursu-
lui a fost informarea echipei medi-
cale cu privire la diferitele instru-
mente de monitorizare a nutriþiei ºi
a creºterii copilului, anul acesta s-a
urmãrit evaluarea cunoºtinþelor, a

Curs de nutriþie predat medicilor doljeniCurs de nutriþie predat medicilor doljeniCurs de nutriþie predat medicilor doljeniCurs de nutriþie predat medicilor doljeniCurs de nutriþie predat medicilor doljeni

impactului ºi analizarea unor exem-
ple de cazuri concrete cu probleme
de nutriþie ºi creºtere.

„Gãsesc cursul de anul trecut,
cât ºi pe cel de anul acesta extrem
de folositoare. Cu ajutorul resur-
selor primite, am reuºit sã schim-
bãm mentalitatea mãmicilor în pri-
vinþa creºterii copilului. Spre exem-
plu, nu ºtiam unde este deficitul de
creºtere al copilului ºi folosind in-
strumentele am putut sã-l desco-
perim ºi sã îndrumãm mãmicile. De

asemenea, a fost posibilã monito-
rizarea creºterii copilului folosind
graficele”, a spus Iolanda Marine-
la Adia, asistent medical în comu-
na Bucovãþ.

Acest proiect a fost posibil cu aju-
torul partenerilor World Vision, dr.
Cristina Isar ºi dr. Mihaela Bucurenci
– Centrul Naþional de Studii pentru
Medicina Familiei-Bucureºti, care l-
au conceput, l-au acreditat ºi l-au
susþinut în faþa participanþilor.

Doljenii au la dispoziþie 570 de locuri de muncã în UE

Prin reþeaua EURES, în aceastã
perioadã sunt puse la dispoziþia
persoanelor interesate aproxima-

tiv 570  locuri de muncã vacante
în mai multe state ale Uniunii Eu-
ropene ºi pentru mai multe mese-

rii. Este vorba de un post de bu-
cãtar în Danemarca, de douã lo-
curi de kinetoterapeut în Franþa,
de 11 job-uri în Germania ºi de
25 în Irlanda. Cea mai generoasã
piaþã a forþei de muncã este în
Marea Britanie. Aici sunt disponi-
bile 354 de job-uri, 200 fiind nu-
mai de asistent medical.

În Norvegia sunt vacante opt
joburi, fiind la care cãutare ingi-
nerii hidraulici, iar în Polonia, con-
sultanþii IT, pentru care sunt puse
la dispoziþie 15 locuri. Tot în Po-
lonia se mai cautã dezvoltatorii de
software – un loc ºi reprezentan-
þii de vânzãri – douã locuri. În Spa-
nia sunt disponibile 33 de locuri
de muncã, aici se cautã numai in-
gineri, de software integrat, auto,

proiectare utilaje ºi aeronautici.
Suedia are nevoie de sudori, iar
Ungaria de operatori prelucrarea
cãrnii – 40 de locuri disponibile,
dar ºi ºoferi de autocamion – 75
de job-uri vacante.

Se fac modificãri sãptãmânal
 „Precizãm cã locurile de mun-

cã oferite prin reþeaua EURES se
pot modifica sãptãmânal sau chiar
zilnic, în funcþie de ofertele veni-
te din partea angajatorilor din Spa-
þiul Economic European”, a pre-
cizat Daniela Barbu, director exe-
cutiv al AJOFM Dolj, într-un co-
municat de presã.

Persoanele interesate pot soli-
cita informaþii suplimentare ºi de-
talii despre oferte de la  consilie-

rul EURES din cadrul Agenþiei. În
cadrul AJOFM Dolj îºi desfãºoa-
rã activitatea un consilier EURES
care acordã persoanelor intere-
sate  informaþii despre locurile
de muncã vacante din spaþial Uni-
unii Europene. Consilierul EU-
RES din judeþul Dolj face parte
din reþeaua EURES, reþea euro-
peanã bazatã pe un sistem com-
puterizat ºi un transfer constant
de informaþii, prin care se asi-
gurã lucrãtorilor  accesul la in-
formaþii cu privire la locurile de
muncã disponibile, iar angajato-
rilor li se oferã posibilitatea sã-
ºi anunþe locurile de muncã ºi sã
acceseze solicitãrile din  diferite
state membre ale Comunitãþii.

Memorialul Lumânãrilor
Aprinse este cea mai amplã ºi
mai veche miºcare anti-SIDA
din lume – prima campanie fi-
ind organizatã în mai 1983. În a treia duminicã
din luna mai, mii de comunitãþi din întreaga
lume se reunesc pentru a atrage atenþia asupra
problemelor complexe generate de HIV/SIDA.

Statisticile Organizaþiei Mondiale a Sãnãtã-
þii aratã cã infecþia cu HIV este încã o proble-
mã gravã ºi, din pãcate, afecteazã tinerii. Este
a doua cauzã de deces  ºi a patra cauzã de
boalã/invaliditate în rândul adolescenþilor.

Memorialul Lumânãrilor Aprinse îºi pro-
pune diminuarea impactului HIV/ SIDA prin
ridicarea nivelului de conºtientizare general
în privinþa acestei boli ºi prin militarea pen-
tru funcþionarea eficientã a politicilor ºi pro-
gramelor în domeniu. În acest context, du-

Memorialul Lumânãrilor
Aprinse, la Craiova

Memorialul Lumâ-
nãrilor Aprinse, una
din cele mai vechi
campanii de luptã
împotriva virusului
HIV/SIDA, va include
ºi anul acesta o serie
de programe ºi acti-
vitãþi specifice care
se vor desfãºura ºi în
municipiul Craiova.

minicã, între orele 19.30-21.30, în Parcul
„Romanescu”, vor fi organizate mai multe
activitãþi de instituþiile active în domeniu,
reunite în Grupul de Coordonare Localã Dolj.
Programul manifestãrilor cuprinde distribui-
rea de materiale informative, aprinderea lu-
mânãrilor în zona intrãrii principale, Marºul
Lumânãrilor Aprinse pe traseul intrarea prin-
cipalã – Castel – Debarcader, depunerea lu-
mânãrilor în zona intrãrii principale, dar ºi
un moment de reculegere.

La eveniment sunt aºteptaþi craiovenii
care doresc sã aducã ºi sã aprindã o lumâ-
nare ca simbol al solidaritãþii cu cei afectaþi
de HIV/SIDA.

Facultatea de Teologie Ortodoxã din
cadrul Universitãþii din Craiova organi-
zeazã în perioada 20 – 22 mai, la Mãnãs-
tirea Tismana din judeþul Gorj, cu bine-
cuvântarea ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Cra-
iovei, Mitropolitul Olteniei ºi decanul fa-
cultãþii, cea de-a V-a ediþie a Simpozio-
nului Naþional Studenþesc, cu temele
„Sfinþii Brâncoveni ºi moºtenirea lor
peste veacuri” ºi „Taina Sfintei Împãr-
tãºanii, fundament al comuniunii neîn-
trerupte cu Hristos”.

Activitatea îºi propune sã promoveze
dorinþa de cercetare ºi studiu în rândul

Simpozion Naþional Studenþesc,
organizat de Facultatea de Teologie

studenþilor din întreaga þarã, sã promo-
veze deschiderea spre dialog ºi cunoaº-
tere în rândul tinerilor participanþi ºi, nu
în ultimul rând, sã marcheze anul 2014,
proclamat de Bisericã Ortodoxã Românã
ca „Anul omagial euharistic (al Sfintei
Spovedanii ºi al Sfintei  Împãrtãºanii) 
ºi  Anul comemorativ al Sfinþilor Mar-
tiri Brâncoveni în Patriarhia Românã”.

Cele mai bune referate vor fi premiate
ºi publicate într-un volum colectiv la Edi-
tura „Mitropolia Olteniei”.

MAGDA  BRATU

RADU ILICEANU

MARGA BULUGEAN

RADU ILICEANU

Cadrele medicale din ºapte comune doljene par-
tenere World Vision – Cernãteºti, Vârvorul de Jos,
Argetoaia, Braloºtiþa, Bucovãþ, Carpen, Scaeºti –,
precum ºi cadrele medicale din comuna Sadova ºi
doi medici din Craiova s-au reunit pentru al doilea

an consecutiv pentru a lua parte la un nou modul
din cursul de nutriþie ºi creºtere a copilului pânã la
vârsta de 5 ani: „Abilitãþi extinse în managementul
problemelor de nutriþie ºi dezvoltare a sugarului ºi co-
pilului mic de cãtre echipa de asistenþã primarã”.
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Asociaþia Activ.Cult susþine Craiova - Capitalã Culturalã Europeanã 2021

Ideea a apãrut în 2010, la Sankt-Peters-
burg, apoi a fost purtatã în peste 40 oraºe,
din ºapte þãri, înregistrând peste 90.000 de
participanþi. A ajuns ºi la Craiova, iar mâine,
18 mai, o puteþi vedea pusã în practicã. Este
vorba despre evenimentul „Photo Laundry
2.0.”, organizat de Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” ºi Asociaþia Tineretul ONU,
filiala Craiova, care se va desfãºura în En-
glish Park, între orele 11.00 ºi 18.00.

„Fotografiile vor fi expuse pe sfori, ase-

Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
animã sfârºitul sãptãmânii cu douã specta-
cole. Astãzi, 17 mai, este programatã, la
ora 18.00, întâlnirea cu „Fata babei ºi fata
moºneagului”, o dramatizare de Valentin
Dobrescu dupã Ion Creangã, în regia lui
Todor Valov, scenografia Stefka Kyuvlie-
va, muzica Alin Macovei-Moraru, cu acto-
rii Oana Stancu, Alis Ianoº, Rodica Prisã-
caru, Ionica Dobrescu, Mugur Prisãcaru,

Se trag sfori cu fotografii!
Duminicã, în English Park!

mãnãtoare celor folosite pentru uscarea ru-
felor. Fiind un eveniment interactiv, trecãto-
rii pot lua o fotografie care le place, cu con-
diþia ca în schimbul ei sã lase alta, adusã de
acasã. De asemenea, ei pot lãsa pe fotogra-
fia adusã datele personale de contact, pre-
cum ºi un mesaj pentru persoana care va
lua, la rândul sãu, acea fotografie”, explicã
organizatorii evenimentului.

Nu existã reguli legate de mãrimea ºi
tema fotografiilor, de numãrul celor expu-

se ori dacã sunt printate sau deve-
lopate. În plus, persoanele intere-
sate de fotografiat vor putea primi
sfaturi de la un fotograf profesio-
nist. În cadrul evenimentului „Pho-
to Laundry 2.0.” va fi organizat
ºi un concurs de artã fotograficã,
ce va avea tema „Craiova capita-
lã culturalã în imagini”. Cei in-
teresaþi se pot înscrie aducând fo-
tografii, pe care le vor expune pe
una dintre sfori, iar la finalul zilei
cele mai bune trei vor fi premiate.

MAGDA BRATU

„Albã ca Zãpada” revine
pe scena Teatrului „Colibri”

Adriana Ioncu ºi Daniel Mirea. Duminicã,
18 mai, la ora 11.00, intrã în scenã „Albã
ca Zãpada”, reprezentaþie dupã Fraþii
Grimm, scenariul ºi regia Iulia Cârstea,
scenografia Eustaþiu Gregorian, pe muzica
lui Alin Macovei-Moraru. Din distribuþie fac
parte actorii Adriana Ioncu, Oana Stancu,
Iulia Cârstea, Alla Cebotari, Ionica Dobres-
cu, Daniel Mirea ºi Alis Ianoº.

MAGDA BRATU

La Craiova, prima ediþie a Salo-
nului a fost organizatã de specia-
liºtii de la Muzeul Olteniei în anul
2008 ºi s-a bucurat de aprecierea
publicului ºi a participanþilor. Ca ºi
consecinþã directã, an de an, nu-
mãrul participanþilor a crescut,
ajungând de la 28 la prima ediþie,
la 46 la ediþia din 2012. Publicul a
venit în numãr mare în fiecare an,
mereu mai interesat ºi mereu mai
informat, validând astfel eforturile

Spectaculoase flori de minã, eºantioane
de minerale din þarã ºi din strãinãtate, geme
ºi obiecte de podoabã prelucrate din mine-
rale sunt expuse pânã duminicã, 18 mai a.c.,
în Piaþa „William Shakespeare”, spre vân-
zare, la preþuri pentru toate buzunarele, în
cadrul Salonului Naþional de Minerale, Fo-

sile ºi Geme. Devenit deja tradiþie pentru
Craiova, evenimentul, ajuns la cea de-a VII-
a ediþie, este organizat de Secþia de ªtiinþe
ale Naturii din cadrul Muzeului Olteniei, cu
sprijinul Consiliului Judeþean Dolj ºi în par-
teneriat cu Primãria Municipiului Craiova ºi
Consiliul Local.

organizatorilor ºi îndeplinind obiec-
tivul principal al Salonului, respec-
tiv de a informa, educa ºi a forma
publicul vizitator prin intermediul
unei manifestãri publice în cadrul
cãreia publicul vine în contact ne-
mijlocit cu exponatele.

“Cea de-a VII-a ediþie a Salo-
nului Naþional de Minerale Fosile
ºi Geme este una deosebitã, pen-
tru cã avem un numãr mare de
participanþi ºi sperãm ca pe par-

cursul acestor zile publicul sã vinã,
sã compare ºi sã cumpere. Piesele
expuse sunt originale ºi sunt con-
vins cã va fi o bunã ocazie pentru
specialiºti de a schimba idei, dar ºi
pentru a arãta publicului exact care
este valoarea acestor nestemate ale
planetei noastre. Va avea loc ºi un
fel de bursã în cadrul cãreia va fi
stabilit preþul pe un an la aceste
pietre semipreþioase. Partea inedi-
tã a acestui eveniment este repre-
zentatã de o instalaþie specialã de
extragere a aurului aluvionar. Pu-
blicul va putea învãþa sã facã acest
lucru ºi sunt convins cã aceastã
ediþie va avea un succes în rândul
doamnelor ºi domniºoarelor”, a
precizat Florin Ridiche, manage-
rul Muzeului Olteniei.

Specialiºti de marcã din þarã
ºi din strãinãtate,

prezenþi la expoziþie
Evenimentul din acest an se

bucurã de participarea unor
specialiºti de marcã din þarã ºi
strãinãtate (prof. univ. dr. Vlad
Codrea – Universitatea
„Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca,
Laszlo Palinkas – Universita-
tea din Budapesta, doctor în
mineralogie Oscar Edelstein –
Sighetul Marmaþiei, geologii
Emil ºi Livia Spiac, Carmen,
Costin Andrei, Andrei Gordu-
za º.a.), dar ºi colecþionari ºi
comercianþi de minerale, fo-

sile ºi geme din Baia Mare, Satu
Mare, Cluj-Napoca, Arad, Tulcea,
Bucureºti, Ungaria, Ucraina, Mol-
dova) ºi chiar persoane care pro-
vin din Africa ºi India, aflaþi la stu-
dii sau stabiliþi în România.

Succesul ultimelor douã ediþii ale
Salonului Naþional de Minerale,
Fosile ºi Geme, ca ºi expoziþie
publicã cu vânzare, târg, bursã a
mineralelor, a determinat ca la
manifestare sã se înscrie ºi nume-
roºi meºteºugari hand-made, cu
bijuterii deosebite realizate prin pre-
lucrarea, ºlefuirea acestor fasci-

nante minerale. “Luna mai este
foarte intensã pentru viaþa cultu-
ralã a Craiovei. Nici Muzeul Olte-
niei nu putea sã nu fie prezent în
aceastã viaþã activã culturalã din
Craiova, organizarea unor astfel de
evenimente aducând mai aproape
activitatea de zi cu zi a Muzeului
Olteniei – prin Secþia de ªtiinþele
Naturii. Este o invitaþie pe care o
facem în special doamnelor ºi dom-
niºoarelor – sã viziteze aceastã
expoziþie de geme ºi pietre semi-
preþioase, pentru cã aici pot sã
vadã lucruri deosebite ºi un expe-

riment legat de modul
cum se poate extrage
aurul în Munþii Apuseni,
prezentat de un profesor
din Ardeal”, a afirmat
Cristinel Iovan, vice-
preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj. Salonul
Naþional de Minerale,
Geme ºi Fosile poate fi
vizitat astãzi, între orele
9.00 ºi 19.00, dar ºi mâi-
ne, 19 mai, pânã la ora
14.00.

ALINA DRÃGHICI

În România, primele expoziþii de minerale, fosile ºi geme s-au des-
fãºurat la Cluj-Napoca, începând cu anul 1993, fiind iniþiate de pro-
fesorul Virgil Ghiurcã de la Universitatea „Babeº-Bolyai”din Cluj-Na-
poca, un pasionat de colecþionarea ºi ºlefuirea mineralelor. Iniþial, la
manifestãrile de acest gen luau parte colecþionari de minerale ºi fosi-
le, pasionaþi, din toatã þara, tineri sau vârstnici, interesaþi sau numai
curioºi, însã, gradual, în oraºele cu tradiþie în exploatarea mineralelor
(Baia Mare) sau în centre universitare ca Timiºoara, Oradea, Iaºi,
Bucureºti, manifestãrile de acest gen s-au extins, ajungând, astãzi, sã
fie prezenþe obiºnuite în peisajul social ºi cultural din România.
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„De data aceasta va fi diferit”. Aşa se precizează.
Se are în vedere noul articol 17 al Tratatului UE,
derivat din articolul 9 al Tratatului de la Lisabona.
Dezbaterea televizată de joi seara, organizată la
Bruxelles, cu participarea candidaţilor la preşedin-
ţia Comisiei Europene – Martin Schulz pentru so-
cialişti, Jean Claude Juncker pentru conservatori,
Guy Verhofstadt pentru liberali, Ska Keller şi Jose
Bove pentru ecologişti şi Alexis Tsipras
pentru stânga radicală – s-a do-
vedit animată, deloc agre-
sivă, identificând liniile
de fractură în abordă-
rile stânga-dreapta.
Întrebările au fost for-
mulate în limba engle-
ză, de o jurnalistă de la
RAI, iar timpul rezervat
răspunsului fiecărui
candidat a fost de un minut.
Temele convenite, altminteri comu-
ne tuturor celor 28 de state membre, în afara celor
naţionale, au fost austeritatea, imigraţia, atitudinea
faţă de Rusia în conflictul său cu Ucraina. În platou,
pentru prima dată a fost prezent şi un eurosceptic,
grecul Alexis Tsipras. O observaţie: pentru prima
dată în istoria lor, alegerile europarlamentare sunt
personalizate, în sensul că familia politică europea-
nă câştigătoare a alegerilor este îndrituită să dea şi
viitorul preşedinte al Comisiei Europene. „Viitorul
preşedinte al Comisiei se află în această sală”, a

Alegeri europarlamentare: Votăm direcţia UE
pentru viitorii 5 ani şi liderii care o încarnează!
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MIRCEA CANŢĂR

exclamat Martin Schulz, ca discretă descurajare pen-
tru cancelarul Angela Merkel şi omologii săi, care
încă mai cred că „jocurile lor de culise” şi nu votul
europenilor din 22-25 mai a.c. vor conta în viitoarea
desemnare a preşedintelui CE şi al Consiliului. Dar
articolul Tratatului de la Lisabona stipulează clar că
şefii de stat şi de guvern vor trebui „să ţină cont” de
rezultatul alegerilor europene, implicit configuraţia

Parlamentului European în desemnarea pre-
şedintelui CE. Cele trei  mari grupuri par-

lamentare din Parlamentul European
s-au pus deja de acord pentru încre-

dinţarea preşedinţiei CE capului
de listă al familiei politice care va
veni cu cel mai mare număr de eu-
rodeputaţi. Dacă se va întâmpla
ca prin aranjamente de  culise

Consiliul să treacă peste această
decizie şi se va desemna alt candi-

dat, „atunci democraţia europeană este
ucisă” a spus Guy Verhofstadt, cu trimitere

expresă la Angela Merkel, care ar fi preferat-o pe
Christine Lagarde, actuala patroană a FMI, în ca-
pul executivului european, rezervând preşedinţia
Consiliului European lui Jean Claude Juncker. Aşa-
dar, scrutinul este considerat de o importanţă cardi-
nală: votăm viitoarea conducere a Europei. De votul
nostru depinde relansarea construcţiei europene.
Legătura între votul pentru cei 751 de eurodeputaţi
şi alegerea preşedintelui CE, oferită prin Tratatul
de la Lisabona, intrat în vigoare în 2009, poate fi

asemuită cu alegerea unui preşedinte de ţară într-un
regim parlamentar. Mai clar, desemnarea respecti-
vă nu mai este privilegiul exclusiv al şefilor de stat
şi de guvern. Şi totul se face în scopul ranforsării
legitimităţii CE, în detrimentul derivatelor naţionale
iluzorii. Susţinerea nu este deplină, dacă avem în ve-
dere şi euroscepticii, dar rezultatul scrutinului va de-
termina direcţia UE pentru viitorii 5 ani. Şi pentru
prima dată, alegătorii europeni, prin votul lor, de-
semnează viitorul preşedinte al CE. Cum socialiştii
şi conservatorii sunt „umăr la umăr” în sondaje, în
funcţie de numărul eurodeputaţilor obţinut de fieca-
re câmp sau familie politică vom şti la ce să ne aş-
teptăm. Deşi Martin Schulz, care promite să termi-
ne cu politica austerităţii, pe contul său Twitter, sus-
ţine că va fi „primul preşedinte al CE ales democra-
tic, fără vreun acord prealabil”. Contează enorm pen-
tru asta şi aportul social-democraţilor români, mai
exact „zestrea” de europarlamentari cu care aceş-
tia se aşează în spatele candidatului lor.
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Guy Verhofstadt –
belgianul federalist

Fost premier al Belgiei şi federalist convins,
Guy Verhofstadt este c andidatul susţinut de
ALDE (centrul european).  Liberal convins,
supranumit „Baby Thatcher”, şi-a schimbat
raporturile cu politica în urma genocidului din
Rwanda. Deşi are puţine şanse de a sosi „în
frunte”, se consideră un candidat „de com-
promis” pentru a prezida Comisia Europeană.
În 2004, Marea Britanie s-a opus nominalizării
sale, considerându-l „prea federalist”. Pasio-

nat de ciclism, bun prieten cu ecologistul Daniel Cohn Bendit, bucătar amator, îşi produce
propriul vin în proprietatea din Italia. Inspirat de Jacques Delors, doreşte Comisia Euro-
peană aidoma „unui adevărat guvern european”. Stăpâneşte cinci limbi străine, iar priorită-
ţile sale sunt următoarele: locuri de muncă, consolidarea integrării europene, o Europă a
energiei, un acord de liber schimb exigent cu SUA.

Principalul obstacol
al unui proces democratic:
Angela Merkel

Principala voce a Consiliului European rămâne An-
gela Merkel, care trebuie, alături de ceilalţi şefi de stat
şi de guvern, să-şi dea acordul la nominalizarea pre-
şedintelui Comisiei Europene. Nu puţini şefi de stat
sunt reticenţi, dacă nu chiar ostili, ca aceasta să im-
pună viitorul său interlocutor în fruntea executivului
european. Dacă liderii europeni nu vor ţine cont de
rezultatul alegerilor şi nu vor desemna un candidat
cap de listă „se va declanşa un incident major”, a de-
clarat Jean Claude Juncker. La rândul său, Guy Verhofstadt a declarat că Parlamentul
European, care dispune de ultimul cuvânt, trebuie să refuze orice candidat care nu
figurează pe lista celor care reprezintă ofertele unor familii politice. Din atâtea şi atâtea
motive, pe care nu le mai enumerăm, fiindcă am tot făcut-o în ultimele zile, alegerile din
25 mai au o maximă importanţă, fiindcă peste tot în Europa se resimte un sentiment de
injustiţie, iar necesara schimbare a Europei a devenit un imperativ. Şi numai prin vot
democratic se poate proba dorinţa unei alte politici, mai exact a unei alte direcţii.

(Documentare realizată după „Le Mon-
de”, „Le Figaro”, „Le Point”, „Huffington

Post” - ediţia franceză)

Martin Schulz – socialistul
german, care nu-i diplace
lui Merkel

S-a născut în 1955 la intersecţia frontierelor ger-
mană, olandeză şi belgiană. Cu o vechime în PE de
20 de ani, a reuşit să obţină preşedinţia acestuia în
2012, cu ajutorul dreptei, în schimbul susţinerii sale
acordată lui Jose Manuel Barroso. După o alterca-
ţie cu Berlusconi, în 2003, acesta l-a numit „Kapo”,
ceea ce l-a făcut celebru în Parlamentul European.
Suporter al echipei FC Koln. Poliglot. După ce a

cochetat cu băutura, a renunţat definitiv la ea. Prima sa meserie a fost cea de librar,
înainte de a fi ales primar al oraşului Wurselen (Rhenania de Nord - Westfalia), la 31 de
ani. Priorităţile sale: locuri de muncă, lupta contra fraudei şi evaziunii fiscale, un pact
pentru revenirea la salariul minim în Europa şi imigraţia. Este candidatul cel mai urmărit
pe Twitter, reţea de socializare pe care îşi face campanie. Este considerat un bun prieten
al social-democraţilor de la Bucureşti şi în relaţii deplin cordiale cu premierul Victor
Ponta. Este considerat locomotiva socialiştilor în actuala campanie electorală şi se speră
că ar putea s-o convingă pe Angela Merkel să nu-i bareze drumul.

Alexis Tsipras –
un Che Guevara grec

La numai 40 de ani,  liderul s tângii
radicale din Grecia „Syriza” este cel mai
tânăr lider politic din ţara sa. În urma
crizei datoriilor, partidul său a devenit
prima forţă a stângii. N-are experienţă
europeană,  dar încarnează refuzul eu-
ropean la aus teritate. Fan al fotbalului,
susţine ec hipa ateniană Panathinaikos.
Es te descris drept calm ş i ponderat în
raporturile c u presa.  A fost rugat, în

plină criză a datoriilor, să c onstituie un guvern în Grecia. Engleza sa ezitantă a
făcut obiectul unor critici în ţara sa. Es te desc ris de presa străină c a Che Guevara
grec. Pe una din fiicele sale a numit-o Ernes to.  Priorităţi: s fârş itul planului de
austeritate impus  Europei, moratoriu ş i ştergerea parţială a datoriilor considerate
insuportabile, un „New Deal” european pentru relansarea creş terii, nici o ieşire
din zona euro.

Jean Claude Juncker –
favoritul
luxemburghezilor

În politică este un maratonist: a fost pre-
mier al Luxemburgului timp de 18 ani şi a
prezidat Eurogrupul timp de 8 ani. Fiul unui
metalurgist, el încarnează o Europă liberală şi
paşnică. Este ultimul politician în exerciţiu care
a participat la negocierile Tratatului de la
Maastricht. Descris ca un băutor şi fumător
înrăit, este, în acelaşi timp, un poliglot, ex-
primându-se în engleză, franceză şi germa-
nă. Are un câine din Grecia – aluzie la criza datoriei - pe care l-a numit Platon. În cazul
unei victorii insuficiente, se vorbeşte că, totuşi, Consiliul ar prefera un candidat „ex-
tern”, şi numele lui Christine Lagarde circulă, fără a fi fost vreodată confirmat. Prio-
rităţile sale: crearea unei pieţe unice, a unei Uniuni Europene a energiei, un tratat de
liber schimb „rezonabil şi echitabil”cu SUA, rezolvarea conflictului între Europa şi
Marea Britanie.

Ska Keller –
singura femeie
în competiţie

De origine daneză, născută în Germania de Est în
1981, candidează în tandem cu eurodeputatul fran-
cez Jose Bove din partea ecologiştilor. Licenţiată în
islamologie şi turcologie, a câştigat alegerile primare,
spre surpriza generală, în urma unei campanii foarte
active pe Internet. La 32 de ani este singura femeie
care a avut curajul să se înscrie în cursa pentru pre-
şedinţia CE. Vorbeşte şase limbi, inclusiv germana,
engleza, turca şi finlandeza. Priorităţile sale: şomajul
în rândul tinerilor, chestiunea imigraţiei, tranziţia ener-
getică, refuzul energiei nucleare şi a gazelor de şist,
respingerea tratatului transatlantic.

Candidaţii
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Anunþul tãu!
S.C. ALOMBRA PROD SRL

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
Acordului de mediu pentru pro-
iectul ,,CONSTRUIRE HALÃ
PRODUCÞIE JALUZELE P+ 1 Ep,
ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENA-
JARE INCINTÃ, FOSA SEPTICÃ
ªI PUÞ FORAT,, propus a fi am-
plasat în comuna Cãrcea, T 6,
P43/1, judeþul Dolj. Informaþii pri-
vind proiectul propus ºi obser-
vaþiile publicului pot fi consulta-
te ºi se primesc zilnic la sediul la
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1,
Craiova, judeþul Dolj ºi la sediul
societãþii din comuna Cârcea, str.
Craiovei nr. 13, în zilele de L-V,
între orele 9-14. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, Craiova, judeþul Dolj.

DIRECÞIA pentru Agricultu-
rã Dolj, cu sediul în Craiova, Stra-
da Ion Maiorescu, nr. 4, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
unei funcþii publice de execuþie
vacantã de consilier asistent.
Concursul se organizeazã în data
de 12 iunie 2014, ora 11.00, la
sediul DA Dolj. Condiþii de parti-
cipare: studii superioare de li-
cenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lun-
gã duratã, absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã, în pro-
filul horticulturã; vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare exer-
citãrii funcþiei publice: minim 1
an; cunoºtinþe operare PC-nivel
mediu. Dosarele de înscriere se
depun în termen de 20 zile de la
data publicãrii anunþului în Mo-
nitorul Oficial, la sediul DA Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la nr. de telefon: 0251.418.127.

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.

 ANIVERSÃRI
Cu ocazia aniver-
sãrii zilei de naºte-
re tataie Costel ºi
mamaie Lenuþa
ureazã dragului lor
nepot MAHMOUD,
“La Mulþi Ani”, sã-
nãtate, bucurii, no-
roc în viaþã ºi suc-
ces la învãþãturã.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare orice
magazin, ajutor bu-
cãtar, îngrijire bãtrâni
sau copii minori. Te-
lefon: 0747/072.570;
0251/552.089.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Gresie, faianþã, zu-
grãveli, zidãrie, ten-
cuieli. Telefon: 0736/
003.526.
Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maxi-
mã seriozitate, în
scopul donãrii unei
locuinþe. Telefon:
0723/466.154.
Coafez ºi tund la do-
miciliul clientului. Te-
lefon: 0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii ca-
napele, fotolii, colþa-
re. Calitate ºi serio-
zitate. Telefon: 0351/
416.198; 0768/
623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) gar-
sonierã Brazdã. Te-
lefon: 0765/610.457.

Vând garsonierã
Lãpuº etaj 3/4 deose-
bitã. Preþ 83.000 lei. Te-
lefon: 0761/142.328.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet, toa-
te dotãrile. Telefon:
0762/109.595.
Vând (schimb) apar-
tament semideco-
mandat etaj ¼ cu
apartament  deco-
mandat p/3 sau dife-
renþa. Telefon: 0742/
390.301.
Vând apartament 2
camere, bloc PA-
TRIA, etaj. III. Telefon:
0761/387.316.
Apartament 2 came-
re, zonã centralã km
0 (sau închiriez). Te-
lefon: 0741/784.417.
Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
Vând apartament 2
camere Craioviþa
Nouã. Telefon: 0351/
401.251.

Vând apartament 2
camere, în fostã
casã naþionalizatã,
zonã centralã, gaze,
curte, cumpãrat de la
proprietar. Eventual,
schimb cu aparta-
ment în bloc. Telefon:
0727/816.959.
Particular vând
apartament 2 ca-
mere decomandate
Brazdã. Telefon:
0770/174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Tele-
fon: 0723/692.884;
0722/151.452.

3 - 4 CAMERE
Vând 3 decomanda-
te 1 Mai, 2 bãi, 2 bal-
coane, 86 m.p. îmbu-
nãtãþiri. Preþ 49.000
euro. Telefon: 0761/
142.328.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semideco-
mandate 43 mp, etaj
1 cu apartament 2
camere decoman-
date etaj 1 sau 2 plus
1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0758/347.623.

CASE
Vând D+P 6 camere,
pivniþã, utilitãþi, 2 bãi + 3
camere cãrãmidã, te-
ren 1300 mp str. Buco-
vãþ - 95000 Euro. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vâns casã comuna
Vârvoru de Sus, 4
camere, bucãtãrie,
apã curentã. Tele-
fon: 0746/ 375.946.
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi
sediu firmã, plus 800
mp teren, curent
electric, fântânã, re-
þea apã de la comu-
nã, la asfalt, 13 km de
Craiova, comuna
Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu de-
pendinþe în satul Ne-
goeºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
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Vând casã cu 3 ca-
mere, teren, Craiovi-
þa Nouã zona Triaj,
fãrã acte, 1000 Euro
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centralã,
sau schimb cu apar-
tament minim 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.

Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil ca-
binet medical – avo-
caturã. Accept douã
rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/
687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã cu-
rentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Te-
lefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
7000 mp teren, 2,5
Euro / mp. Telefon:
0757/650.778.

Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã,
electricitate, cadastru,
carte funciarã. Tele-
fon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren zonã cen-
tralã, 260 metri pãtraþi.
Preþ 210 euro/mp. Te-
lefon: 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,
deschidere 22 m, Te-
lefon: 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,
MAZDA, Calea Bu-
cureºti, km 9, ideal
showroom parc auto,
benzinãrie, 1000 m,
deschidere 18 m, sau
2000 m - 36 m. Tele-
fon: 0762/109.595.

Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni.
str. Scurtu Gheor-
ghe. Telefon: 0251/
457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.

Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibili-
tate energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare  Agricolã

ªimnic, cu sediul în
Craiova, ªoseaua

Bãlceºti nr. 54, vinde
cireºe de mai, vinde lapte

integral la dozatoarele
din Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã telemea
ºi smântânã la cele mai

mici preþuri. Relaþii la
telefon 0251/468.159;

sau 0765/233.013.

Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 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. Dobrogei, nr. 40,
Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren ara-
bil. Telefon: 0723/
364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.

Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament
2 camere decoman-
date (50 mp), str.
General Magheru,
cu similar Brazdã
sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0251/452.233.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Audi A6, fabri-
cat în 2006, full op-
tions, stare perfectã,
bleu-marin, piele, xe-
non, limited edition,
9000 Euro. Accept
orice verificare.
Vând Tico la cheie
2000 lei. Telefon:
0761/155.549.
Vând BMW 320 D, an
fabricaþie 2003. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând Ford Tranzit-
2005. Telefon: 0722/
511.426.
Vând urgent MATIZ
2004, RCA 2014; ITP
2015, 38.000 Km re-
ali, 1500 Euro sau va-
rianta Rabla. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, culoa-
re gri metalic, 6 trep-
te, turbo-diesel, mo-
tor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ
2500 Euro negocia-
bil. Telefon: 0753/
948.440.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând familii de albi-
ne. Telefon: 0741/
034.955.
Vând CEAS ELVE-
ÞIAN original sigilat,
garanþie, tip Jovial
5020G- ss 0313 200
Euro Telefon: 0722/
456.609.
Vând PC model MSI
– ALL- IN- ONE,
WIND TOP AE 1920
nefolosit, sigilat, ga-
ranþie 300Euro. Tele-
fon: 0722/ 456.609.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Tele-
fon: 0251/414.112;
0727/463.456.

Vând pãlãrie fetru nr.
55 nouã- 50 lei, sapã
ºi casma cu coadã 7
lei/buc, saltea Dor-
meo 2/1m cu husã
90 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Vând þiglã Jimbolia
din demolãri ºi cã-
priori stejar. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Perucã pãr sintetic,
scurt, ondulat, cu-
loare roºu spre cas-
taniu, 60 RON, ne-
gociabil. Telefon:
0 3 5 1 / 1 8 1 . 2 0 2 ;
0767/049.976.
Instalaþie hidrofor iri-
gaþii trifazatã comple-
tã, motor Honda
pentru pompã ºi
echipament vânã-
toare din piele. Tele-
fon: 0760/521.340.
Vând albine, familii
puternice. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgia-
nã 8 luni. Telefon:
0741/975.279.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
VÂND cavou. Tele-
fon: 0741/654.981.

Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemen-
te calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle be-
ton. Telefon: 0251/
458.192.
Vând ªabloane im-
primat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãri-
mile manuale. Tele-
fon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare
5 ani cu diagonala
30 ºi 37 cm, 120
Ron, aparate de ra-
dio Selena, Gloria,
30 lei bucata. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând plug pentru
boi. Telefon: 0251/
421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru cas-
trat armãsari, inox
veritabil - stazã per-
fectã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã po-
lizor 250 x 20 x 25
mm, polizor (flex) 125
mm 850 W nou, cau-
ciucuri 155/13 cu jan-
tã noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie. Telefon: 0251/
427.583.
Vând video player -
100 lei. Telefon:
0769/016.889, 0723/
984.309.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon: 0351/437.906.

Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100 - 80
lei, saltea Dormeo
nouã, o persoanã,
lustre 2-3 braþe 25 lei,
fereastrã cu toc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând þuicã 40 grade
ºi vin roºu. Telefon:
0745/751.558.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bo-
canci) nr. 44, piele
naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cãru-
cior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate
la cimitirul Roma-
neºti, convenabil. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
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Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Alba-
lux, Telefon: 0729/
977.036.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron, No-
kia 113, 80 Ron ga-
ranþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãtu-
rã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºa-
te, mochetã, haine
din piele, maºinã de
cusut, galerii sculpta-
te, 9 ha pãdure -
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.

Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi dis-
curi Electrecord de
muzicã popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negocia-
bil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg,  2 da-
migene 10-15 litri,
15 lei/buc. Telefon:
0770/303.445.

Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament
2 camere, etaj 2, ul-
tracentral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0745/
698.425.

Caut colegã de aparta-
ment, 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon. 0745/ 062.618;
0762/ 267.631.
ÎNCHIRIEZ aparta-
ment 2 camere, se-
midecomandat, Va-
lea Roºie. Telefon:
0740/522.562.
Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã, 250
lei/lunã.  Telefon:
0766/328.569.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez birou + de-
pozit stradal Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat
Craioviþa Nouã (Bi-
gul Vechi). Telefon:
0767/993.510.

MATRIMONIALE
Pensionar, 65 ani,
1,60 înãlþime, caut
pensionarã cu suflet
fãrã locuinþã ºi copii,
pentru a petrece tot
restul vieþii împreunã
ºi îngrijire gospodã-
rie la þarã. Telefon:
0784/743.541.
Domn, doresc
doamnã peste 50
ani, modestã, fãrã
obligaþii. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.
Pensionar caut doam-
nã maxim 70 ani cu
permis auto. Telefon:
0757/322.534.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Caut meseriaºi
pentru a fora un
puþ. Telefon: 0748/
195.954.

Se deschide un nou
Club al pensionarilor
pe strada Fraþii Bu-
zeºti nr. 26 ( fostul
sediu al Regiei de
Termoficare). Rela-
þii la telefon: 0752/
060.141; 0770/
491.130, între orele
10-12 ºi 20-21.
Absolvenþii C.N.
Fraþii Buzeºti pro-
moþia 1969 sunt in-
vitaþi la întâlnirea
aniversarã în data
de 21 iunie 2014,
ora 10.00. Informa-
þii; Rada C-tin;0726/
210.110; Gheorghe
Aristide - Telefon:
0 7 4 4 / 9 1 4 . 2 7 4 ;
0723/172.191.
Caut o echipã de oa-
meni pentru a ame-
naja o grãdinã. Tele-
fon: 0727/884.205.

PIERDERI
Pierdut Certificat
Constatator Nr.
40138/ 14.08.2008,
pentru firma IGRIS
SRL. Se declarã nul.



14 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 17 mai 2014sp   rt
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1
10:00, 13:30 – MOTO GP – Ma-

rele Premiu al Franþei: sesiuni de an-
trenamente / 15:00 – FOTBAL – Liga
I: Ceahlãul – SC Vaslui / 17:00, 19:00
– FOTBAL – Camp. Spaniei: Real
Madrid – Espanyol, Barcelona – Atl.
Madrid / 21:30 – FOTBAL – Liga I:
Petrolul – Steaua.

DIGI SPORT 2
10:00 – CURSE DE MAªINI –

DTM, la Oschersleben: antrenamen-
te / 15:00 – TENIS (M) – Turneul de
la Roma: semifinala 1 / 18:15 –
HANDBAL (M) – EHF Cup, Final
Four, semifinala 2: HCM Constanþa

– Montpellier / 21:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Roma: semifinala 2 /
23:15 – FOTBAL – Meci amical:
Olanda – Ecuador.

DIGI SPORT 3
13:45 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã, play-off: Dunãrea Brãila
– Corona Braºov / 15:35 – HAND-
BAL (M) – EHF Cup, Final Four, se-
mifinala 1: Fuchse Berlin – Pick Sze-
ged / 17:25 – CURSE DE MAªINI –
Porsche Carrera Cup: cursa 1 / 18:15
– CURSE DE MAªINI – Volkswagen
Scirocco R-Cup: cursa 1 / 18:45 –
CURSE DE MAªINI – DTM, la Os-
chersleben: calificãri / 19:45 –
MOTO GP – Marele Premiu al Fran-
þei: calificãri / 22:00 – FOTBAL –

Camp. Franþei: Sochaux – Evian TG,
Paris SG – Montpellier (transmisiu-
ne alternativã).

DOLCE SPORT
13:00 – TENIS (F) – Turneul de

la Roma: semifinale / 18:00 – FOT-
BAL – Liga I: Concordia – FC Boto-
ºani / 21:00 – FOTBAL – Cupa Ger-
maniei, finala: Borussia Dortmund –
Bayern Munchen.

DOLCE SPORT 2
13:00 – TENIS (F) – Turneul de

la Roma: semifinale / 18:00 – FLO-
RETÃ – Cupa Europei / 22:00 –
FOTBAL – Camp. Franþei: Paris SG
– Montpellier.

SPORT.RO
19:00 – FOTBAL – Cupa Angliei,

finala: Arsenal – Hull City.
EUROSPORT
11:30 – CAIAC CANOE – Cupa

Mondialã la sprint, la Racice, în
Cehia / 14:00 – RALIURI – Cam-
pionatul European: etapa a 2-a /
15:00 – CICLISM – Turul Italiei:
etapa a 8-a / 20:00 – RALIURI –
CE: etapa a 2-a / 23:30 – CICLISM
– Turul Californiei, în SUA: etapa
a 7-a.

EUROSPORT 2
12:30 – FOTBAL AUSTRA-

LIAN: Fremantle – Geelong Cats /
21:00 – DARTS – Openul Þãrii Gali-
lor, în Regatul Unit: etapa I.

TVR 1
16:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Rapid – FC Clinceni.
TVR 2
10:00 – RUGBY – Liga Naþiona-

lã: Olimpia Bucureºti – Farul Con-
stanþa / 15:00 – GIMNASTICÃ AR-
TISTICÃ – Campionatele Europene,
la Sofia, în Bulgaria /

Duminicã

DIGI SPORT 1
12:00 – MOTO GP – Marele

Premiu al Franþei: cursa / 16:00 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Juven-
tus – Cagliari / 19:00 – FOTBAL
– Camp. Spaniei: Rayo – Getafe /
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Fiorentina – Torino.

DIGI SPORT 2
11:00 – CURSE DE MAªINI –

Porsche Carrera Cup: cursa 2 /
12:00 – CURSE DE MAªINI –
Volkswagen Scirocco R-Cup: cur-
sa 2 / 13:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Sociedad – Villarreal /
15:00 – ATLETISM – Diamond
League, la Shanghai, în China /
17:00 – TENIS (M) – Turneul de
la Roma: finala / 19:00 – FOTBAL
– Camp. Spaniei: Almeria – Bilbao,
Valladolid – Granada (transmisi-
une alternativã) / 21:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Campionilor,
Final Four: marea finalã (Real/Bar-
celona – ÞSKA Moscova/Mac-
cabi Tel Aviv).

DIGI SPORT 3
12:15 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã, play-off: Potaissa Tur-
da – ªtiinþa Bacãu / 14:00, 16:35
– HANDBAL (M) – EHF Cup, Fi-
nal Four: finala micã ºi marea fi-
nalã (HCM Constanþa/Montpel-
lier – Fuchse Berlin/Pick Szeged)
/ 18:00 – BASCHET (M) – Liga
Campionilor, Final Four: finala
micã (Real/Barcelona – ÞSKA
Moscova/Maccabi Tel Aviv) /
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Parma – Livorno, Milan – Sassu-
olo (transmisiune alternativã).

DOLCE SPORT
14:00 – FOTBAL – Camp.

Ucrainei: ªahtior Doneþk – Volyn
Luþk / 16:00, 21:45 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Juventus – Cagli-
ari, Napoli – Verona.

DOLCE SPORT 2
14:30 – TENIS (F) – Turneul

de la Roma: finala / 21:45 – FOT-
BAL – Camp. Italiei: Milan – Sas-
suolo.

SPORT.RO
22:00 – SPORTURI DE CON-

TACT – Local Kombat Superstars.
EUROSPORT
11:00 – CAIAC CANOE – Cupa

Mondialã la sprint, la Racice, în
Cehia / 12:15 – CURSE DE MA-
ªINI – Seria Blancpain Sprint, în
Regatul Unit / 15:30 – CICLISM –
Turul Italiei: etapa a 9-a / 18:30,
21:30 – FOTBAL – Campionatul
European Under 17, în Malta.

EUROSPORT 2
15:00 – TENIS (M) – Turneul

de la Dusseldorf, în Germania: ca-
lificãri / 18:00 – FOTBAL, Ger-
mania – Baraj de menþinere/pro-
movare în Bundesliga, manºa se-
cundã: Greuther Furth – Hamburg
(în tur 0-0) / 20:00 – CICLISM –
Turul Californiei, în SUA: etapa a
7-a / 22:00 – DARTS – Openul
Þãrii Galilor, în Regatul Unit: eta-
pa a II-a.

TVR 1
16:30 – MOTOCICLISM –

Etapã de Campionat Mondial, la
Arad.

TVR 2
14:00 – GIMNASTICÃ ARTIS-

TICÃ – Campionatele Europene,
la Sofia, în Bulgaria.

Seria I

Duminicã, 11:00: Fulgerul Maglavit – Voin-
þa Caraula, Avântul Giubega – Viitorul Vâr-
top, SC Poiana Mare – CSM Progresul Bãi-
leºti, SIC Pan Unirea – Tractorul Cetate, Avân-
tul Rast – Viitorul Ciupercenii Noi, Recolta
Galicea Mare – Flacãra Moþãþei, Voinþa Ra-
dovan – Victoria Pleniþa, Viitorul Întorsura –
Avântul Verbiþa.

1. SIC PAN 64 9. Ciupercenii N. 26
2. Poiana M.* 47 10. Întorsura* 26
3. Pleniþa 46 11. Maglavit 23
4. Moþãþei* 40 12. Radovan** 22
5. Cetate* 39 13. Verbiþa 20
6. Caraula 37 14. Giubega 19
7. Rast* 36 15. Vârtop 16
8. Bãileºti* 35 16. Galicea Mare 14
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt  pe-

nalizate cu 6 puncte.

LIGA A IV-A – PLAY-OFF –

ETAPA A 3-A

Sâmbãtã, 12:00: Progresul Segarcea – Du-

nãrea Bistreþ, Dunãrea Calafat – CSO Filiaºi.
1. Calafat 17
2. Filiaºi 15

3. Bistreþ  7
4. Segarcea 5
* primul loc se calificã pentru un meci de

baraj.

LIGA A V-A – ETAPA A 24-A

Seria a II-a

Duminicã, 11:00: Jiul Breasta – Viitorul Co-
ºoveni, Rapid Potmelþu – Interâ Secui, AS
Goieºti – Viitorul II Cârcea, Unirea Braloºtiþa –
Arena Bulls Preajba, Voinþa Belcin – ªtiinþa
Malu Mare. Jiul Bucovãþ – Avântul Þuglui, Vi-
itorul Craiova – Standard ªimnicu de Sus (ore
nestabilite; echipele gazdã ale celor douã parti-
de nu s-au prezentat meciurile trecute). Lucea-
fãrul Craiova stã.

1. Malu Mare 56 9. Þuglui 30
2. Coºoveni* 52 10. Braloºtiþa* 22
3. Preajba 44 11. ªimnicu S.* 19
4. Cârcea II* 40 12. Luceafãrul* 19
5. Potmelþu* 40 13. Breasta* 19
6. Secui* 39 14. Bucovãþ 11
7. Goieºti* 37 15. Viitorul Cr. 5
8. Belcin* 31

Seria a III-a

Duminicã, 11:00: Viitorul Ghindeni – Olim-
pia Bãdoºi, Viitorul Apele Vii – AS Rojiºte, Ful-
gerul Mârºani – Unirea Tricolor Dãbuleni, Pro-
gresul Amãrãºtii de Sus – Unirea Amãrãºtii de
Jos, Ajax Dobroteºti – Victoria Cãlãraºi. Viito-
rul Bratovoieºti – Progresul Castranova (orã
nestabilitã; echipa gazdã nu s-a prezentat la
meciurile trecute). Unirea Tâmbureºti ºi Spor-
ting Leu stau.

1. Tâmbureºti* 47 8. Amãr. S.* 32
2. Mârºani** 40 9. Cãlãraºi** 21
3. Dãbuleni** 40 10. Bãdoºi** 20
4. Leu* 37 11. Castran.** 18
5. Dobroteºti* 37 12. Ghindeni 15
6. Apele Vii 34 13. Bratovoieºti 16
7. Rojiºte** 33 14. Amãrãºtii J** 9
Progresul Castranova este penalizatã cu 6

puncte.
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai

puþin.

Seria I ºi-a încheiat etapele, mai

rãmânând de disputat doar 3 restanþe

1. Piscu Vechi 37 6. Vela* 24

2. Siliºtea Cr. 34 7. Catane 22

3. Basarabi 31 8. Negoi 21

4. Cioroiaºi** 31 9. Ciuperceni* 19

5. Dobridor 25 10. Seaca C. 11

LIGA A VI-A

Seria a II-a – Etapa a 21-a

Duminicã, 11:00: ªtiinþa Calopãr – Viito-

rul Mãceºu de Sus, Recolta Mãceºu de Jos

– Aktiv Padea, Viitorul Gângiova – Unirea

Goicea, Recolta Urzicuþa – Dunãrea Gighe-

ra, Progresul Cerãt – Triumf Bârca. Viitorul

Valea Stanciului – A.F.C. Giurgiþa (orã nesta-

bilitã, echipa gazdã nu s-a prezentat meciu-

rile anterioare).

1. Gighera 47 7. Cerãt* 30

2. Bârca 47 8. Urzicuþa* 21

3. Mãceºu S. 40 9. Padea 19

4. Mãceºu J. 35 10. Gângiova 14

5. Goicea 35 11. Calopãr 13

6. Giurgiþa 32 12. Valea St. 13

Seria a III-a – Etapa a 21-a

Duminicã, 11:00: Voinþa Puþuri – Avântul

Pieleºti, Unirea Câmpeni – Luceafãrul Po-

pânzãleºti, Viitorul Sadova – Energia Rado-

mir, Atletico Zãnoaga – Avântul Dobreºti,

Unirea Dioºti – Avântul Daneþi. Flacãra Drã-

goteºti – Torentul Secui (orã nestabilitã).

1. Radomir* 51 7. Pieleºti* 33

2. Daneþi* 43 8. Câmpeni* 23

3. Puþuri 39 9. Dioºti 20

4. Dobreºti* 37 10. Secui* 16

5. Zãnoaga* 35 11. Drãgoteºti* 8

6. Sadova* 34 12. Popânzãl.* 3

Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a IV-a – Etapa a 22-a

Duminicã, 11:00: Vulturul Cernãteºti –

Progresul Mischii, AS Greceºti – Energia

Craiova, AS Scaeºti – FC Schitu. Avântul

Gherceºti – Viitorul Sfârcea, Viitorul Brãdeºti

– Jiul Mihãiþa (ore nestabilite; cele douã echi-

pe Viitcorul nu s-au prezentat rundele trecu-

te). Viitorul Valea Fântânilor ºi Voinþa Raznic

stau.

1. Scaeºti 49 7. Mihãiþa 22

2. Cernãteºti** 43 8. Valea F.* 19

3. Energia* 32 9. Mischii** 18

4. Raznic 31 10. Sfârcea 16

5. Gherceºti 27 11. Brãdeºti 10

6. Schitu** 25 12. Greceºti 9

* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri

mai puþin.
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PRIMERA DIVISION – ETAPA A 38-A
(ULTIMA)

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Malaga –
Levante.

Sâmbãtã: Real M. – Espanyol (17:00),
Barcelona – Atl. Madrid (19:00), Valencia –
Celta (23:00).

Duminicã: Sociedad – Villarreal (13:00),
Rayo – Getafe, Almeria – Bilbao, Valladolid
– Granada, Osasuna – Betis (toate 19:00),
Sevilla – Elche (22:00).

1. Atl. Madrid 89 11. Rayo 43
2. Barcelona 86 12. Espanyol 42
3. Real M. 84 13. Malaga 42
4. Bilbao 69 14. Elche 40
5. Sevilla 60 15. Almeria 39
6. Sociedad 59 16. Getafe 39
7. Villarreal 56 17. Granada 38
8. Celta 49 18. Osasuna 36
9. Levante 48 19. Valladolid 36
10. Valencia 46 20. Betis 25
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii

Champions League, locurile 5-7 – Euro-

pa League, locurile 18-20 retrogradeazã.

LIGUE 1 – ETAPA A 38-A (ULTIMA)
Sâmbãtã, 22:00: Bastia – Nantes, Lorient

– Lille, Marseille – Guingamp, Monaco –
Bordeaux, Nice – Lyon, Paris SG – Mon-
tpellier, Reims – Rennes, St. Etienne – Ajac-
cio, Sochaux – Evian TG, Toulouse – Va-
lenciennes.

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

Champions League, locurile 4-5 plus

câºtigãtoarea Cupei Franþei, Guingamp

– Europa League, locurile 18-20 retro-

gradeazã.

SERIE A – ETAPA A 38-A (ULTIMA)
Sâmbãtã: Udinese – Sampdoria (21:45).
Duminicã: Catania – Atalanta, Juventus –

Cagliari, Genoa – Roma (toate 16:00), La-
zio – Bologna, Napoli – Verona, Chievo –
Inter, Parma – Livorno, Milan – Sassuolo,
Fiorentina – Torino (toate 21:45).

1. Juventus 99 11. Atalanta 50
2. Roma 85 12. Sampdoria 44
3. Napoli 75 13. Udinese 43
4. Fiorentina 64 14. Genoa 41
5. Inter 60 15. Cagliari 39
6. Torino 56 16. Sassuolo 34
7. Parma 55 17. Chievo 33
8. Milan 54 18. Bologna 29
9. Verona 54 19. Catania 29
10. Lazio 53 20. Livorno 25
Locurile 1-3 – grupe sau preliminarii

Champions League, locurile 4-6 – Euro-

pa League, locurile 18-20 au retrogradat.

CUPA GERMANIEI – FINALA
Sâmbãtã, 21:00: Borussia Dortmund –

Bayern Munchen.

CUPA ANGLIEI – FINALA
Sâmbãtã, 19:00: Arsenal – Hull City.

Final pe muchie de cuþit pentru cam-
pionatul spaniol, la ambii poli ai clasamen-
tului! Despãrþite de doar trei puncte, cam-
pioana en-titre, FC Barcelona, ºi liderul sur-
prizã, Atletico Madrid, îºi vor încruciºa
sãbiile pentru trofeu, pe terenul celei din-
tâi. În cazul unui foarte posibile egalitãþi la
puncte, catalanii îºi vor pãstra titlul, de-
partajarea fãcându-se la „directe”, 0-0 pe
„Vicente Calderon”. În afara acestei parti-
de, Barca ºi Atletico s-au mai înfruntat de
patru ori în acest sezon, iar catalanii n-au
obþinut vreo victorie. Chiar ºi aºa, au câº-
tigat Supercupa Spaniei, evident, dupã alte
douã remize (1-1 la Madrid ºi 0-0 la Bar-
celona), pentru ca apoi sã se încline în
„sferturile” Ligii (1-1 la Barcelona ºi 0-1
la Madrid). Ulterior, alb-roºii au eliminat-
o ºi pe Chelsea, ajungând în finala din 24
mai, de la Lisabona, unde o vor avea ca
adversarã pe rivala din oraº, Real.

Barca ºi Atletico par stoarse de sezonul
epuizant, nici una dintre ele nereuºind sã
se impunã în ultimile douã runde ale Pri-
merei. Oamenii lui „Tata” Martino au ter-
minat de fiecare datã la egalitate, 2-2 (a)
cu Getafe ºi 0-0 la Elche, iar cei ai lui Die-
go „Cholo” Simeone, ºi mai rãu, au obþi-
nut doar un punct, dupã 0-2 (d) cu Le-
vante ºi 1-1 (a) cu Malaga. De paºi greºiþi
ai celor douã ar fi putut profita Real, însã
„galacticii” au fãcut-o ºi mai latã, scoþând
doar douã puncte din ultimele 9 posibile ºi
ieºind din luptã. Trupa lui Ancelotti se poa-
te consola însã cu Cupa Spaniei, cuceritã

Barcelona ºi Atletico îºi disputã titlul în Primera, madrilenii având nevoie de o remizã pentru
a se încorona întâia oarã, dupã 18 ani. Meciul va fi în direct astãzi, de la ora 19:00, pe Digi Sport 1

Lucescu a ratat a patra “dublã”
la rând: ªahtior a pierdut finala Cupei

Mircea Lucescu a încheiat trist
sezonul, dupã ce echipa lui, ªahtior
Doneþk, a pierdut finala Cupei Ucrai-
nei, disputatã, joi seara, la Poltava, în
faþa rivalei Dinamo Kiev (1-2).

Formaþia românului a avut o primã
reprizã dezastruoasã, în care nu a
ameninþat nici mãcar o datã poarta lui
ªovkovski ºi a luat ºi douã goluri.
Primul a marcat Kucher, în propria
poartã (40), iar numai trei minute mai
târziu, Vida a majorat diferenþa.

Lucescu ºi-a dezmeticit elevii la
vestiare, iar efectul s-a vãzut dupã
pauzã. Brazilienii lui ªahtior au
început sã preseze ºi sã îºi facã
simþitã prezenþa pe teren, gol Douglas
Costa, în minutul 57.

Nu a fost însã decât un foc de paie.
ªahtior nu a mai avut forþa de a reveni
în joc, iar nervii au luat locul concen-
trãrii. Pe final, Rakiþki, unul dintre cei
mai iritaþi fotbaliºti ai lui Mircea
Lucescu, s-a luat la harþã cu Yarmolen-
ko, iar ambii au sfârºit prin a fi elimi-
naþi. Nu a mai contat decât pentru
statistici. Arbitrul a pus în doar câteva
secunde punct final, iar Cupa a plecat
spre Kiev. “Il Luce” rãmâne doar cu
titlul în acest sezon, ratând al patrulea
event consecutiv de când antreneazã în
Ucraina.

Cu 19 trofee a rãmas Lucescu la
ªahtior, din 2004 încoace, 8 campio-
nate, 5 Cupe ale Ucrainei, 5 Supercupe
ºi o Cupa UEFA.

în dauna Barcei, plus cã vor juca finala
Ligii, cum am notat deja mai sus, în com-
pania lui Atletico.

Barcelona are în palmares 22 de titluri
de campioanã, ultimul cucerit chiar anul
trecut, în timp ce Atletico a triumfat în
competiþie de 9 ori, cel mai recent în se-
zonul ’95-’96.

În partea inferioarã a ierarhiei, în afa-
ra retrogradatei Betis, cinci echipe luptã
sã evite celelalte douã locuri ce duc în
Segunda. Printre ele ºi formaþia lui Cos-
min Contra, Getafe, care are nevoie de-o
remizã pe terenul concidatinei Rayo, pen-
tru a se salva. La fel ca ºi Almeria, care
primeºte vizita „liniºtitei” Bilbao. Alãturi
de Betis, una dintre Valladolid ºi Granada
va retrograda mai mult ca sigur, sau poa-
te ºi amândouã, ele înfrându-se în meci
direct, pe terenul primeia. Cealaltã echi-
pã aflatã în mare pericol e Osasuna.

Confruntare de galã
ºi în Germania

Alãturi de Barca – Atletico, ºi fotbalul
german propune o încleºatare senzaþiona-
lã, duelul pentru Cupã dintre Borussia

Dortmund ºi Bayern Munchen. Partida,
gãzduitã de „Olympiastadion” din Berlin,
va debuta la ora 21:00, ºi va fi în direct la
Dolce Sport.

Ambele eliminate din Ligã de Real, Bo-
russia în sferturi iar Bayern în semifinale,
cei doi giganþi germani s-au întâlnit de trei
ori în acest sezon. Chiar în startul sãu,
Dortmundul a învins cu 4-2 în Supercupa
Germaniei, pentru ca în campionat victo-
riile sã fie împãrþite: fiecare s-a impus cu
3-0 pe terenul celeilate. Succesul lui BVB
a venit însã când Bayern îºi acontase deja
titlul.

Bayern este de departe cea mai titratã
echipã din istoria de 79 de ani a competi-
þiei, pe care ºi-a adjudecat-o de 16 ori în
19 ocazii; este însoþitã pe podium de Wer-
der Bremen (6) ºi Schalke (5). De cealaltã
parte, Borussia are 3 victorii în 5 finale.
Cel mai recent, în 2012, chiar cu Bayern,
cãreia i-a aplicat o veritabilã corecþie, 5-
2. N-a fost singura finalã dintre cele douã.
S-au mai aflat faþã în faþã ºi în 2008. Atunci
au triumfat bavarezii, 2-1 dupã prelungiri.

Arsenal, în faþa primului
trofeu dupã 9 ani

În încheierea periplului european, Ar-
senal va încerca în aceastã searã, de la
ora 19:00, în direct la Sport.ro, sã cuce-
reascã un nou trofeu dupã 9 ani, indife-
rent de competiþie, „tunarii” urmând sã dea
piept, pe „Wembley”, cu Hull City, în fi-
nala Cupei Angliei. Ultima victorie majorã
a formaþiei lui Arsene Wenger (foto) a fost
tot în FA Cup, pe care ºi-a adjudecat-o de
10 ori, în 17 ocazii. Cât o priveºte pe Hull,
„tigrii” au ajuns în premierã, în cei 110 de
existenþã, într-un ultim act.

În actuala ediþie de campionat, londo-
nezii s-au impus de fiecare datã, 2-0 (a)
ºi 3-0 (d).
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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

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 32 22 9 1 69-18 75
Astra 32 20 6 6 61-26 66
Petrolul 32 17 13 2 50-20 64
Dinamo 32 15 8 9 46-32 53
CFR Cluj 33 13 12 8 43-31 52
FC Vaslui 32 15 6 11 37-26 51
Pandurii 33 13 8 12 56-39 47
Botoşani 32 12 6 14 34-49 42
„U” Cluj 32 11 6 16 29-43 39
Gaz Metan 33 10 8 15 31-37 38
Ceahlăul 32 9 11 12 25-30 38
Chiajna 32 10 8 14 33-45 38
Viitorul 32 9 10 13 27-46 37
Oţelul 32 11 4 17 37-49 37
FC Braşov 32 9 9 14 31-39 36
ACS Poli 32 9 8 15 24-37 35
Săgeata 32 9 8 15 29-49 35
Corona 33 2 8 23 20-66 14
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5
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LIGA IEtapa a XXXIII-a
Pandurii – Corona 5-0
Au marcat: Anton 10, Alex Dos Santon 18, 65, Matulevicius 62, 76.
CFR Cluj – Gaz Metan 3-1
Au marcat: Deac 10, 74, Camora 70 / Bawab 51.
Meciurile FC Braşov – „U” Cluj, Oţelul – Viitorul, Dinamo – Să-

geata şi Astra – ACS Timişoara s-au jucat aseară.
Ceahlăul - FC Vaslui – sâmbătă, ora 15
Concordia – FC Botoşani – sâmbătă, ora 18
Petrolul – Steaua – sâmbătă, ora 21.30

Pagină realizată de COSMIN STAICU

FC Olt Slatina – CS Universitatea Craiova
Stadion: „1 Mai”, Slatina, ora 11

FC Olt: Mogoşanu – Ciobanu, Gligor, Cruşoveanu, Giurcă – Ignea, Marincău, Pavel, Quist,
Bancu – Cl. Ionescu. Antrenor: Dan Oprescu.

Universitatea: Brac – Ljubinkovic, Patriche, Izvoranu, Vătăjelu – Ad. Ionescu – Ivan, Ferfelea,
Valskis, Varga – Curelea. Antrenor: Gavril Balint.

Arbitri: Denis Haidiner (Hunedoara) – Eduard Ungureanu (Bucureşti), Sebastian Stoianof (Con-
stanţa). Rezervă: Cristina Babadac (Alexandria).

Observatori: Zaharia Ciev (Timişoara), Traian Marcu (Sibiu).

Returul play-out-ului Ligii a III-a începe cu derby-ul doljean, CS
Podari – Viitorul Municipal Craiova, dar acesta va fi abordat de gru-
parea gazdă cu un nou antrenor. Astfel, Bogdan Vrăjitoarea a fost
destituit şi antrenamentul de ieri a fost condus de Victor Naicu, teh-
nicianul care promovase echipa în eşalonul al treilea şi care a pregătit
până acum pe FC Balş, pe care a calificat-o în play-off-ul seriei a 3-
a. Fiindcă nu şi-a reziliat încă înţelegerea cu FC Balş, Naicu nu va sta
pe bancă la meciuri de astăzi, echipa fiind condusă oficial de cei doi
secunzi aleşi de el, respectiv jucătorii Mădălin Murgan şi Dorin Pre-
da. Meciul CS Podari – Viitorul Municipal se joacă astăzi, de la ora
18, pe terenul podărenilor, care conduc cu 2-1 la general în disputele
din acest sezon. Arbitri vor fi: Vladimir Nagy – Florin Potora (ambii
din Aiud), Alina Dănăşel (Târgu Jiu), iar observatori au fost delegaţi:
Ionel Turlete din Alexandria şi Marin Stelian din Bucureşti. Celelalte
două meciuri din play-out-ul seriei a III-a s-au jucat aseară. Clasa-
mentul play-out-ului: 1. Dinamo II 32p, 2. CS Tunari 24p, 3. CS
Podari 19p, 4. Viitorul Domneşti 18p, 5. Viitorul Municipal Craiova
18p, 6. Concordia Chiajna II 17p.

Înaintea unui nou derby doljean
Podari l-a readus
antrenor pe Naicu

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 15 9 3 3 20-10 30
2. CS Universitatea 15 7 3 5 20-17 24
3. Gloria Bistriţa 15 5 6 4 16-15 21
4. CSM Rm. Vâlcea15 5 5 5 15-14 20
5. Metalul Reşiţa 15 6 2 7 15-18 20
6. FC Olt Slatina 15 2 3 10 7-19 8

Play-off, Liga a II-a, seria a II-a,
etapa a 6-a, sâmbătă, ora 11

FC Olt – Universitatea Craiova
CSM Rm. Vâlcea – Gloria Bistriţa
Metalul Reşiţa – ASA Tg. Mureş

„Dacă nu batem la Slatina,
nu putem emite pretenţii la
promovare” afirma Gabi Balint.
Declaraţia este realistă dacă
ţinem cont de obiectivul echipei,
de fotbaliştii din lot. Numai că
antrenorul nu face decât să
amplifice  inconştient presiunea
asupra jucătorilor şi mai ales
asupra sa, presiune pe care nu
pare să o poată gestiona. În
fiecare săptămână apare public
şi recunoaşte nonşalant că
echipa joacă prost, dar tot la o
etapă la alta pe teren nu
observăm vreo schimbare în
bine. Dimpotrivă, jocul etalat
este mult sub cel din perioada
Stângă. Dacă am la în calcul
rezultatele din ultima vreme,
jocul etalat în tot mandatul lui
Balint şi mai ales ultima prestaţie
de la Slatina, când Craiova nu a
tras nici un şut pe poartă şi a
câştigat dintr-un autogol, atunci
ea nu ar fi deloc favorită azi. Cu
Balint pe bancă, echipa joacă
oribil. La Târgu Mureş a fost
umiilită, iar la Vâlcea nu şi-a
creat nici o ocazie. Este obligată
să învingă astăzi, dar nimeni nu
se aşteaptă la o metamorfoză
într-o echipă care-şi impune
jocul, care face spectacol, care-
şi crează ocazii şi care câştigă
detaşat. Este vremea rezultate-

Universitatea Craiova joacă astăzi
pe terenul ultimei clasate în play-off
şi nu are voie să piardă puncte

lor, este vremea punctelor
pentru promovare, nu a esteticii,
dar când se va trage linie ar
trebui să cadă multe capete,
indiferent dacă se va îndeplini
sau nu obiectivul. Slatina a
intrat în play-off doar să
arbitreze lupta pentru promova-
re. Nu a primit licenţa şi nici nu
a câştigat vreun punct. Săptă-

mâna trecută, la Târgu Mureş,
Dan Oprescu a folosit şi
jucători aflaţi în ultimul an de
juniorat, însă contra Craiovei
primul „11” va fi mai matur,
întrucât puştii sunt la turneul
final de republicani A. De la
oaspeţi vor lipsi Vandelannoite,
Pleşan şi Şerban, iar Curelea
este incert. Dacă nu va câştiga

lângă Olt, Balint n-ar trebui să
mai ia în calcul întoarcerea. Nici
pe cea în Bănie, nici pe cea în
Bistriţa natală, unde Ştiinţa
joacă săptămâna viitoare. Până
atunci se va lămuri şi problema
licenţei, FRF anunţând ieri că
Viorel Duru va oferi luni
concluziile procesului de licen-
ţiere pentru liga a II-a.
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