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cultură
pag. 9Şi în acest an, Noaptea Euro-

peană a Muzeelor i-a scos pe cra-
ioveni în număr mare din case, aducându-i la
Muzeul Olteniei, unde, în cadrul celor trei sec-
ţii, au putut vedea peste zece expoziţii perma-
nente şi temporare. Aproximativ 12.000 de vizi-
tatori s-au înregistrat în acest an, potrivit con-
ducerii instituţiei, un număr ceva mai mic de-
cât cel de anul trecut, când s-a ridicat la 14.000.
Acum însă Noaptea Muzeelor a „concurat” nu
numai cu vremea capricioasă, cât mai ales cu

Craiova: 12.000
de vizitatori în

Noaptea Muzeelor !

distracţia din centrul oraşu-
lui, unde craiovenii au putut

pe trece  cu mici şi be re,  concerte şi t iribom-
be.  Cei mai mulţi vizitatori – aproximativ
5.000, ca ş i anul tre cut – s -au îndreptat către
Se cţia de  Ştiinţele  Naturii.  Câte 3.500 au avut
Se cţia de  Etnografie (Casa Băniei) şi Se cţia
de  Istorie -Arhe ologie , la aceasta din urmă
chiar formându-se cozi de câţiva metri. Ulti-
mul vizitator a trecut pragul Muzeului Olte-
niei în jurul orei 2.00.
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$1 EURO ...........................4,4275 ............. 44275
1 lirã sterlinã..........................5,4252.......................54252

ploaieploaieploaieploaieAploaieploaieluni, 19 mai  - max: 23 °C  - min:10 °C

METEO

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

Institutul Naþional de Hidrologie
ºi Gospodãrire a Apelor (INHGA)
anunþã instituirea, începând de sâm-
bãtã, ora 10, ºi pânã pe data de 26
mai, a codului portocaliu de inunda-
þii pe Dunãre, pe sectorul aval
S.H.E.N. Porþile de Fier - Zimnicea
(sector îndiguit aval Gruia) - judeþe-
le Mehedinþi, Dolj, Olt, Teleorman.
Potrivit anunþului, sunt aºteptate
creºteri de debite ºi niveluri cu de-
pãºiri ale cotelor de apãrare. De ase-
menea, începând cu data de ieri, 18
mai 2014, ora 06,00, pe Dunãre, sec-
tor aval Zimnicea (judeþele Teleor-
man, Giurgiu, Cãlãraºi, Brãila, Ialo-
miþa, Constanþa, Galaþi ºi Tulcea) a
fost instituit cod galben. INHGA
precizeazã cã momentul de produ-
cere a fenomenelor prognozate, pe
sectorul românesc al Dunãrii, va fi
influenþat semnificativ ºi de modul
de exploatare al S.H.E.N. Porþile de
Fier. „Prognoza debitelor maxime pe
Dunãre la intrarea în þarã are un grad
ridicat de incertitudine în acest mo-
ment datoritã variaþiilor foarte mari
din ultimele zile ale prognozelor de
debite maxime primite de la Centrul
de prognoze hidrologice din Serbia
pentru afluenþii Dunãrii, variaþii ge-
nerate de severitatea excepþionalã a
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Obiectivul lui Bãsescu:
sã-l împiedice pe Ponta
sã ajungã preºedinte

ªeful statului, Traian Bãsescu, a
declarat, sâmbãtã, la Alba Iulia, cã ob-
iectivul sãu este ca în noiembrie Vic-
tor Ponta sã ajungã la un nivel la care
sã nu mai poatã deveni preºedintele
României. Prezent la o dezbatere or-
ganizatã de Fundaþia Miºcarea Popu-
larã Alba, acesta a fost întrebat ce se
va întâmpla cu România dupã pleca-
rea sa de la Cotroceni, afirmând cã „e
uºor de rãspuns”. „Dacã aþi vãzut, ca
rãspuns la atacurile mizerabile pe care
Ponta ºi televiziunile lui le fac la adre-
sa mea, a familiei mele, nu ezit sã rãs-
pund. Iar obiectivul meu, chiar dacã
aceastã atitudine are pierderi electo-
rale ºi pentru mine, este ca pânã în no-
iembrie acest om sã ajungã la un nivel
la care sã nu mai poatã deveni preºe-
dintele României”, a spus Bãsescu.

Bãsescu: Sper ca în iunie
sã se decidã intrarea în Schengen

Preºedintele Traian Bãsescu a de-
clarat, ieri, la Iaºi, cã sperã ca în iunie
sã se ia decizia intrãrii României în
Schengen cu aeroporturile ºi porturi-
le, iar în anul 2015 sã se producã intra-
rea ºi cu forþele terestre. Prezent la o
dezbatere organizatã de Fundaþia
Miºcarea Popularã la Iaºi, Bãsescu a
subliniat cã, deºi România este mem-
brã UE, integrarea nu s-a încheiat, tre-
buind fãcuþi ºi paºii urmãtori: respec-
tiv intrarea în spaþiul Schengen ºi ad-
optarea monedei euro. „ªi cu una ºi
cu alta nu suntem foarte departe, dar
nu reuºim sã ajungem exact acolo
unde vrem. Sper ca anul acesta, mai
precis în iunie, sã se stabileascã intra-
rea în Schengen pe prima fazã, cu ae-
roporturile ºi cu porturile, iar în 2015
sã se producã intrarea ºi cu frontiere-
le terestre”, a precizat preºedintele.

fenomenelor hidrometeorologice,
mai ales cele înregistrate în bazinele
hidrografice ale afluenþilor principali
ai Dunãrii de pe acest sector (Sava
ºi Morava). Menþionãm cã ploile to-
renþiale deosebit de însemnate can-
titativ care s-au înregistrat în ulti-
mele zile în bazinele hidrografice din
Serbia ºi din Bosnia — Herþegovina
au generat viituri excepþionale, care
în multe bazine hidrografice au atins

sau chiar au depãºit valorile maxime
istorice, ca urmare a acestor feno-
mene periculoase deosebit de seve-
re fiind instituitã în Serbia ºi Bosnia
— Herþegovina, la nivel naþional,
Starea de Alertã”, se menþioneazã în
nota INHGA. Conform instituþiei, în
funcþie de evoluþia fenomenelor hi-
drometeorologice ºi a debitelor de-
fluente din S.H.E.N. Porþile de Fier,
se va reveni cu actualizarea progno-

zei hidrologice, impunându-se urmã-
rirea evoluþiei situaþiei hidrometeo-
rologice, în conformitate cu „Regu-
lamentul privind gestionarea situa-
þiilor de urgenþã generate de inun-
daþii, fenomene meteorologice peri-
culoase, accidente la construcþii hi-
drotehnice, poluãri accidentale pe
cursurile de apã ºi poluãri marine în
zona costierã”.

Având în vedere aceastã averti-
zare de cod portocaliu, însemnând
creºteri de debite ºi niveluri cu po-
sibile depãºiri ale cotelor de apãrare
în bazinul hidrografic Dunãre - sec-
tor aval S.H.E.N. Porþile de Fier, In-
spectoratul pentru Situaþii de Urgen-
þã „Oltenia” al Judeþului Dolj infor-
meazã cã la nivelul judeþului Dolj s-
a decis activarea grupei operative la
sediul I.S.U. DJ începând cu data de
17.05.2014, ora 10.00, stabilirea punc-
telor critice de pe cursul de apã al
fluviului Dunãrea ºi zonele care vor
fi monitorizate de cãtre echipaje mixte
constituite din reprezentanþi ai Pre-
fecturii Judeþului Dolj, A.B.A. Jiu,
S.G.A. Dolj, I.S.U. Dolj ºi celelalte
instituþii cu atribuþii în monitoriza-
rea, gestionarea, limitarea ºi înlãtu-
rarea eventualelor efecte negative
ale fenomenului hidrologic vizat.

Preºedintele PSD, premierul Victor Ponta, a
declarat, la Suceava, cã la congresul PSD care
va urma alegerilor europarlamentare nu se va
stabili ºi viitorul premier, ci doar candidatul la
preºedinþie. „Preºedintele þãrii, aºa am zis noi,
Crin Antonescu ºi cu mine, nu mai trebuie sã
facã guverne. Cã nu ne place cã Traian Bãses-
cu fãcea guverne ºi zicea «nu mã intereseazã
cine a câºtigat alegerile, eu îl pun tot pe Boc»”,
a spus Ponta, sublinind cã doar alianþa de gu-
vernare va stabili premierul. „Alianþa de gu-
vernare, care nu va fi niciodatã doar PSD, ci o
alianþã ºi o majoritate parlamentarã care susþi-
ne un guvern. Nu-i suficient sã te susþinã pre-

Congresul USL nu va stabili ºi un premier,
ci doar candidatul la preºedinþie

ºedintele ca sã fii prim-ministru. S-a vãzut în
cazul lui Boc sau al lui MRU (n.r. – Mihai Rãz-
van Ungureanu) cã a fost un eºec”, a spus
Ponta, adãugând cã, în prezent, PSD nu are
majoritate în Parlament. „În 2016 poate va avea
majoritate (n.r.- PSD). Azi nu are ºi, sincer sã
fiu, nici nu mi-aº dori. Nici dacã ar avea majori-
tate PSD n-aº vrea sã guverneze singur. Eu aº
vrea, ºi cred cã dupã 26 (n.r. - mai) aºa se va
întâmpla, sã guvernãm aºa cum ne-au votat
oamenii, USL. Cã aºa am candidat, ca USL, ºi
programul economic pe baza cãruia am obþi-
nut toate aceste rezultate foarte bune nu-i pro-
gramul PSD. E programul USL”, a spus Ponta.

Dezbaterea moþiunii de cenzurã
depuse de PNL în plenul Parlamen-
tului ar putea avea loc dupã 26 mai,
în situaþia în care, astãzi, Birourile
Permanente vor avea cvorumul ne-
cesar pentru a decide data la care
moþiunea se va citi în faþa parlamen-
tarilor, a declarat, la Simeria, pentru
Agerpres, preºedintele Camerei De-
putaþilor, Valeriu Zgonea. Potrivit
acestuia, în cazul în care Birourile
Permanente vor întruni cvorumul ne-
cesar la ºedinþa de astãzi, atunci ci-
tirea moþiunii ar putea fi programatã
în termenul de cinci zile, pentru vi-
neri, la ora 10,00. Apoi, dupã trei zile
se va stabili, împreunã cu prim-mi-
nistrul, data la care va avea loc dez-
baterea moþiunii în Parlament, Vale-
riu Zgonea precizând cã participa-

Zgonea: Dezbaterea moþiunii de cenzurã
va avea loc dupã 26 mai

rea premierului la aceastã ºedinþã
este obligatorie. „Am discutat cu co-
legii mei din Biroul Permanent — unii
sunt cu probleme de sãnãtate, pe
ceilalþi i-am rugat sã vinã neapãrat,
(...) astfel încât sã putem programa
citirea moþiunii vineri, de la ora 10,00.
(...) Dupã care, dupã trei zile, adicã
începând cu ziua de luni, 26 mai,
putem sã stabilim împreunã cu prim-
ministrul ziua în care sã fie dezbate-
rea. Mesajul meu este foarte simplu:
dacã colegii din opoziþie sunt corecþi
ºi vin luni la serviciu, atunci putem
sã spunem cã dupã 26 mai vom avea
aceastã moþiune dezbãtutã în Parla-
mentul României. Obligaþia este a
celor din opoziþie sã vinã la ºedinþã
ºi sã facem cvorum”, a afirmat pre-
ºedintele Camerei Deputaþilor. În

opinia sa, vinovaþi de faptul cã încã
nu s-a stabilit data citirii moþiunii de
cenzurã sunt tot parlamentarii din
opoziþie, care nu au participat la ºedin-

þa Biroului Permanent ºi nu s-a putut
îndeplini condiþia de cvorum. Libera-
lii au depus marþi o moþiune de cenzu-
rã împotriva Guvernului Ponta.
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Ne aflăm deja în săptămâna pre-
mergătoare alegerilor europarla-
mentare, prin care vom trimite în
Parlamentul European un număr de
32 de eurodeputaţi,  dimensiune
conferită de ponderea populaţiei
României la nivelul Uniunii Euro-
pene. Aceştia vor aparţine partide-
lor politice din ţară, de acum cu-
noscute, urmând a se alătura, în
Parlamentul European, familiilor
politice europene la care sunt afi-
liaţi. Care, la rândul lor, se află în
reală competiţie, în sensul că lide-
rul, capul de listă,  reprezintă şi
oferta pentru funcţia de preşedin-
te al Comisiei Europene. Şi aceş-
tia, fiecare cu propriul program,
sunt: conservatorul luxemburghez
Jean Claude Juncker (PPE, la care
sunt afiliate PDL şi urmează PMP);
social-democratul german Martin
Schulz (PES, la care este afiliată

MIRCEA CANŢĂR

Alegerile europarlamentare:
Fiecare ţară cu propriile interese

Alianţa PSD-UNPR-PC); ecologis-
ta germană Ska Keller (Partidul
Verzilor); liberalul belgian Guy Ver-
hofstadt (ALDE, la care este afi-
liat PNL) şi grecul Alexis Tsipras
(stânga radicală europeană). Teme-
le ultimei dezbateri organizate la
Bruxelles, televizată în toate cele
28 de state membre UE, a celor
cinci pretendenţi la preşedinţia CE,
mai exact meniul discuţiilor, au fost
austeritatea, imigraţia, şoma-
jul. S-a vorbit şi despre „deficitul
de democraţie” în luarea unor de-
cizii şi Alexis Tsipras a rostit clar:
„Noi vrem o Europă care să apar-
ţină popoarelor”. Pentru ca bel-
gianul în vârstă de 61 de ani Guy
Verhofstadt să aducă în discuţie
tragedia de la Lampedusa, din oc-
tombrie anul trecut: „Avem nevo-
ie de o politică comună în dome-
niul imigrării şi trebuie să împăr-

ţim responsabilităţile în materie de
azil”. După cum se ştie, insula ita-
liană Lampedusa a fost teatrul nau-
fragiului unui vas supraîncărcat cu
imigranţi, din care 366 şi-au pier-
dut viaţa. Săptămâna trec ută,
Roma a ridicat, cu o vehemenţă
neobişnuită, tonul la Bruxelles, în
urma naufragiului, în largul coas-
tei libiene, a unui vas, soldat cu 17
victime,  recuperate din mare, şi
salvarea a 206 imigranţi din Somalia
şi Eritreea. De ce trebuie să mer-
gem imperativ la votul de dumini-
că, 25 mai a.c.? Răspunsul banal
ar fi acela că suntem cetăţeni eu-
ropeni, cu nu puţine avantaje deri-
vate din acest statut: libera circu-
laţie, accesul la fonduri europe-
ne, accesul la subvenţia cuve-
nită producătorilor agricoli prin
PAC, pacea pe care ne-o garan-
tează prezenţa României în UE,

programul Erasmus, dreptul la
muncă în majoritatea statelor
europene. Pentru toate acestea,
dar mai sunt destule alte avantaje
care decurg din calitatea de cetă-
ţeni europeni, merită să mergem
duminică la vot, sfidând absenteis-
mul de acum cinci ani, când nu ne
dumirisem de ceea ce înseamnă
UE. Mulţi zurbagii pot cultiva reti-
cenţa în a participa la vot, fără a
clama public că nu se regăsesc în
dezideratele spaţiului UE. Ar fi mai
bine în afara acestui spaţiu? Să
privim mai atent la ceea c e se de-
rulează în Uc raina.  Expunerea la
absenteism a alegerilor  europar-
lamentare derivă din competenţa
civică a alegătorilor, din gradul
de inserţie al ac estora,  elemente
de ordin ideologic,  la care am
adăuga efectele conjuncturale ale
ofertei politice.  Apoi, UE a lăsat

impres ia unui sis tem politic  imua-
bil, dominat de diplomaţi şi biro-
craţi.  Funcţionarea UE depinde
însă de c apac itatea PE în a sus-
ţine ş i legitima ac ţiunile executi-
vului.  Ori,  dac ă PE este „rău
ales” şi perc eput a nu apăra inte-
resele cetăţenilor în triunghiul
PE-Comisie-Consiliu,  consecin-
ţele le resimt aceş tia.  Pentru pri-
ma oară, alegerile europarlamen-
tare sunt personalizate, adică de-
semnarea viitorilor preşedinţi ai
CE şi ai Cons iliului European de-
pinde covârşitor de rezultatul vo-
tului.  Pe de altă parte,  o rată ridi-
cată de participare a noas tră la
sc rutinul de duminică sugerează
convingător c ă ne merităm sta-
tutul de ţară membră a UE şi, în
c ontext,  merităm ş i atribuirea
unui post de comisar  european
într-un domeniu important.

Asociaţia Pensionarilor Civili “Mihai Vi-
teazul” susţine Craiova pentru a deveni Ca-
pitală Culturală Europeană în anul 2012. În
acest sens, ieri, peste 150 de seniori din Bănie
au participat la Serbarea Culturală a Verii,
care s-a desfăşurat în grădina de vară a re-
staurantului “Craiova”.

Provocai de muzica bună, pensionarii s-
au prins în nenumărate hore, care mai de
care mai antrenante. De asemenea, seniorii
s-au bucurat şi de prezenţa unor invitaţi de
seamă, printre aceştia numărându-se şi pri-
marul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, care i-

Peste o mie de
locuitori din Po-
iana Mare au pe-
trecut, ieri, într-
un colţ de rai, în
pădure la Ilaru. În
poiana mărginită
de salcâmii care
sunt plini de flori
în ac eas tă pe-
rioadă, s-au în-
cins grătarele pe
care s-au perpe-
lit mititeii şi s-au
dat cep la butoa-
iele cu bere rece.

„Este o zi su-
perbă,  c u mult
soare. Au fost şi câţiva stropi de ploaie care
se iviră către noi probabil doar ca să ne ara-
te că Dumnezeu este alături de noi, şi cu
soare, dar şi cu ploaie. Una peste alta, sunt
mii de oameni care se bucură de această
sărbătoare. Eu vreau să le transmit la toţi să
fie sănătoşi, sunt alături de ei şi le doresc tot
binele din lume”, ne-a mărturisit primarul
localităţii Poiana Mare, Marin Vintilă.

Oamenii s-au bucurat de vremea frumoa-

Din dorinţa de a promova în rândul tinerilor un mod
de viaţă în armonie cu mediul înconjurător, Casa de
Cultură „Traian Demetrescu” a lansat, recent, concur-
sul de creaţie cu tema „Mediul de azi pentru ziua de
mâine”, dedicat Zilei Mondiale a Mediului (5 Iunie).
Competiţia se adresează copiilor şi tinerilor şi va
desfăşura pe trei secţiuni (6-9 ani, 10-14 ani şi 15-18
ani). Pot fi înscrise în concurs creaţii realizate din
materiale reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, alte materia-
le), dar şi colaje pe aceeaşi temă.

Lucrările vor fi aduse la sediul Casei de Cultură
(Craiova, strada „Traian Demetrescu” nr. 31) până la
data de 30 mai a.c., ora 16.00. Pentru validare,

Seniorii craioveni au participat la
Serbarea Culturală a Verii

a felicitat pentru
evenimentul or-
ganizat şi i-a asi-
gurat pe cei cu
pensia sub 1.000
de lei că vor avea
în c ontinuare
gratuitate la
transportul în
comun.

«Au răspuns
invitaţiei noas te
primarul Craio-
vei,  Lia Olguţa
Vasilescu, direc-
torul RAT Craio-
va, Radu Preda,

precum şi directorul RADPFL, Florin Lun-
gu. Acest eveniment organizat de Asociaţia
Pensionarilor Civili “Mihai Viteazul” înseam-
nă întâmpinarea verii şi sărbătorirea seniori-
lor Băniei. Este prima ediţie, dar va deveni
un eveniment tradiţional pe care îl vom or-
ganiza în fiecare an la sfârşitul lunii mai. De
asemenea, încercăm astfel ca şi noi, pensi-
onarii, să susţinem candidatura Craiovei la
titlul de Capitală Culturală Europeană 2021”»,
a spus Marian Trifan, preşedintele Asocia-
ţiei Pensionarilor Civili “Mihai Viteazul”.

ALINA DRĂGHICI

Sărbătoarea salcâmului
la Poiana Mare

să a acestui sfârşit de mai, ieşind cu familiile
la sărbătoare. Primăria Poiana Mare le-a ofe-
rit daruri muzicale, pe scenă aflându-se so-
lişti îndrăgiţi precum Marius Măgureanu,
Cristi Bănăţeanu, Sanda Argint. Sărbătoarea
salcâmului este o adevărată tradiţie aici, lo-
cuitorii din Poiana Mare, consideraţi unii din-
tre cei mai harnici din judeţ, adunându-se
pentru a petrece de zece ani încoace.

LAURA MOŢÎRLICHE

 „Mediul de azi pentru ziua de mâine” –
concurs de creaţie pentru copiii şi tinerii craioveni

Ziua  Mondia lă a
Mediului (Ecologiei) a
fost  instituită în anul
1972 de Adunarea Ge-
ne rală a Naţiunilor
Unite pentru cele bra-
rea Conferinţei „Eco-
logia Umană” de la
Stockholm. Această zi
se sărbătoreşte în data
de  5 iunie a fie cărui
an şi constituie un pri-
lej pentru instituţiile guvernamentale , administraţiile locale,
asociaţiile  de tineri, organizaţiile non-guve rnamentale, între-
prinzători, industriaşi, inclusiv mass-media de a se mobiliza
prin manifes tări comune, menite să atragă atenţia asupra ne-
cesităţii protejării factorilor de me diu.

acestea trebuie să fie însoţite de o fişă care să conţină
numele, prenumele, vârsta, adresa, numărul de telefon
şi adresa de e-mail ale concurentului. Juriul care va
analiza creaţiile va oferi premii constând în diplome
pentru toţi participanţii şi în bani câştigătorilor la
fiecare dintre cele trei secţiuni, după cum urmează:
locul I – 100 lei, locul al II-lea – 70 lei, locul al III-lea
– 50 lei, două menţiuni a câte 40 lei fiecare.

Festivitatea de premiere va avea loc pe data 5 iunie,
ora 14.00, la sediul instituţiei. Cei interesaţi pot solicita
detalii la numărul de telefon 0351.41.33.69 ori la adresa
de e-mail  casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com.

MAGDA BRATU
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Curþii de Apel Craio-
va au respins, ca nefondat, apelul
declarat de craioveanul Nicolae
ªuleapã împotriva sentinþei din 12
noiembrie 2013 a Tribunalului Dolj
prin care a fost condamnat la 2 ani
ºi 6 luni de închisoare cu executare
pentru trafic de influenþã. Hotãrâ-
rea a fost pronunþatã vineri, 16 mai
a.c., ºi este definitivã, astfel cã po-
liþiºtii Secþiei 5 Craiova l-au prins
pe bãrbat ºi l-au introdus în arest,
urmând sã fie transferat în peniten-
ciar pentru ispãºirea pedepsei.

Reamintim cã Nicolae ªuleapã, de
63 de ani, din Craiova, a ajuns dupã
gratii la începutul lunii mai 2012, în
urma unei acþiuni a ofiþerilor Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie Dolj din
cadrul Direcþiei Generale Anticorup-
þie (DGA) sub coordonarea procu-

Fost angajat MApN, condamnatFost angajat MApN, condamnatFost angajat MApN, condamnatFost angajat MApN, condamnatFost angajat MApN, condamnat
definitiv pentru trafic de influenþãdefinitiv pentru trafic de influenþãdefinitiv pentru trafic de influenþãdefinitiv pentru trafic de influenþãdefinitiv pentru trafic de influenþã
Craioveanul Nicolae ªuleapã, fost an-

gajat în cadrul MapN, condamnat în
2012 la doi ani ºi ºase luni de închisoa-
re pentru trafic de influenþã, a fost în-
carcerat, la sfârºitul sãptãmânii, în
arestul IPJ Dolj, dupã ce a fost condam-
nat definitiv într-un nou dosar, pentru
aceeaºi infracþiune. Judecãtorii Curþii
de Apel Craiova i-au respins bãrbatului

rorului desemnat de la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj ºi cu spriji-
nul SRI Dolj. Potrivit anchetatorilor,
un bãrbat din Bãileºti l-a denunþat pe
ªuleapã cã i-a cerut bani, promiþân-
du-i cã îi va aranja sã fie admis la una
din ºcolile de subofiþeri ale Ministe-
rului Administraþiei ºi Internelor, de-
nunþãtorul dorindu-ºi sã devinã jan-
darm sau agent de penitenciar. Aces-
ta îi dãduse, în cursul anului 2011,
11.000 de lei lui Nicolae ªuleapã ºi,
dupã luni întregi de aºteptare, s-a gân-
dit cã cel mai bine ar fi sã-l denunþe
pe bãrbat, ca sã-ºi recupereze mãcar
banii. Numai cã, la începutul lunii mai
2012, ªuleapã a luat din nou legãtura
cu tânãrul dornic sã ajungã agent ºi i-
a spus cã poate sã-l ajute sã intre la
ªcoala de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare de la Târgu Ocna, dacã

îi mai dã bani, „preþul” total al admi-
terii fiind de 4.000 de euro.

Trebuia astfel achitatã diferenþa,
lucru cu care denunþãtorul a fost de
acord. Cei doi s-au întâlnit în Craio-
viþa Nouã, denunþãtorul i-a dat lui
ªuleapã 5.000 de lei, însã banii fu-
seserã marcaþi criminalistic, astfel cã
echipa operativã a intervenit, l-a re-
þinut pe bãrbat ºi l-a dus la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
unde a fost reþinut, apoi arestat pre-
ventiv. ªuleapã a fost trimis în jude-
catã pentru comiterea infracþiunii de
trafic de influenþã, iar judecãtorii de
la Tribunalul Dolj au pronunþat sen-
tinþa pe 28 iunie 2012, bãrbatul fiind
condamnat la 2 ani ºi 6 luni de în-
chisoare cu executare, instanþa dis-
punând ºi confiscarea sumei de
16.000 lei de la inculpat. ªuleapã a

pierdut ºi apelul, la Curtea de Apel
Craiova ºi nu a mai fãcut recurs,
sentinþa rãmânând definitivã.

Al doilea dosar, în februarie anul trecut
Între timp, în februarie 2013, Ni-

colae ªuleapã a fost trimis în judeca-
tã într-un alt dosar de trafic de influ-
enþã. Potrivit procurorilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, acest
dosar a fost disjuns din primul, pen-
tru cã alte douã persoane pãgubite
erau plecate în strãinãtate în momen-
tul anchetei. Dupã întoarcerea aces-
tora în þarã, procurorii au stabilit cã
i-au dat inculpatului 8.400 de lei în

schimbul promisiunii cã le va aranja
admiterea la ªcoala de Agenþi de Pe-
nitenciare. În acest dosar, marþi, 12
noiembrie a.c. ªuleapã a fost din nou
condamnat. Tribunalul Dolj l-a con-
damnat la 2 ani de închisoare, însã a
contopit pedeapsa cu cea din 2012,
din care s-a scãzut perioada execu-
tatã deja. Inculpatul a declarat apel,
însã l-a pierdut acum, ajungând din
nou în spatele gratiilor. Bãrbatul a fost
ridicat de poliþiºti, vineri, de la domi-
ciliu, întrucât pe 20 martie 2013 fu-
sese eliberat condiþionat din puºcã-
rie printr-o hotãrâre a Judecãtoriei
Drobeta Tr. Severin.

Conform reprezentanþilor Poliþiei
doljene, lucrãtorii Secþiei 12 Poliþie
Ruralã Daneþi, în urma activitãþilor
specifice de cercetare desfãºurate, l-
au reþinut, vineri, pentru 24 de ore,
pe Nicu Andrei Dumitraºcu, de 19
ani, din comuna Dobroteºti, Dolj, sus-
pectat de comiterea mai multor fur-
turi din locuinþe din localitatea de do-
miciliu, în perioada 14 iunie 2013 –
17 aprilie 2014. Astfel, oamenii legii
au stabilit cã în noaptea de 14/15 iu-
nie 2013, tânãrul a sãrit gardul ºi a
sustras 4 jante auto din curtea pãrþii
vãtãmate Ion Bãdan, pe care ulterior
le-a vândut la un service din Craio-

Arestat pentru furturi în formã continuatã din locuinþele consãtenilor

Un tânãr de 19 ani din comuna doljeanã Dobro-
teºti a fost arestat pe 30 de zile pentru comiterea
mai multor furturi din locuinþele unor consãteni.
Pentru cã mergea „treaba”, tânãrul a furat de mai
multe ori de la fiecare dintre pãrþile vãtãmate.

va, iar dupã câteva zile, prin acelaºi
mod a sustras cereale dintr-o anexã
aparþinând aceleiaºi pãrþi vãtãmate.
Valoarea totalã a prejudiciului cauzat
a fost estimat la 7.000 lei.

În cursul lunii februarie 2014, pe
timp de noapte, prin escaladarea gar-
dului, tânãrul a sustras dintr-o anexã
din curtea locuinþei lui Ion Popescu,
un cazan ºi un prelungitor, pe care
le-a vândut ulterior. În noaptea de 16/
17 aprilie 2014, tot prin escaladarea
gardului, a sustras un aparat de su-
durã ºi o prelatã pe care le-a comer-
cializat la scurt timp, tot din curtea
lui Ion Popescu.

Mai mult, în perioada 1- 14 aprilie
a.c., în douã nopþi diferite, a intrat
în curtea lui Vasile Ispas ºi a sustras,
dintr-o anexã, 4 motoare electrice ºi
un redresor, pe care le-a vândut unor
alte persoane.

„Tânãrul a fost reþinut pe bazã de
ordonanþã pe timp de 24 de ore pen-
tru sãvârºirea a trei infracþiuni de furt
calificat în formã continuatã, în ace-
eaºi zi fiind prezentat magistraþilor
Judecãtoriei Craiova, care au dispus
arestarea preventivã pe o perioadã de
30 zile a acestuia”, a precizat inspec-
tor principal Alin Apostol, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Un bãrbat de 67 de ani, din comuna dol-
jeanã ªimnicu de Sus, a ajuns, sâmbãtã,
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, dupã ce a intrat cu maºina în ºanþ
ºi s-a izbit de un tub din beton. Acciden-
tul s-a petrecut în jurul orei 14.30, pe

Bãut la volan, a intrat
cu maºina în ºanþ

strada Bisericii, din localitate. Din primele
cercetãri ale poliþiºtilor rutieri s-a stabilit
cã Marin Dudu, de 67 de ani, din locali-
tate, având o concentraþie de 0,71 mg/l
alcool pur în aerul expirat, în timp ce
conducea un autoturism Opel, a pierdut

controlul asupra direcþiei de mers,
a pãrãsit partea carosabilã cãtre
stânga ºi s-a izbit de un tub din
beton din ºanþul pentru scurgerea
apei pluviale. În urma impactului,
conducãtorul auto a fost rãnit, fi-
ind transportat la spital. Pe numele
sãu, poliþiºtii au întocmit dosar pe-
nal pentru conducerea unui autove-
hicul sub influenþa bãuturilor alco-
olice, dupã cum au precizat repre-
zentanþii Biroului de presã al IPJ Dolj.

Având în vedere prevederile
HG 284/16 aprilie 2014 privind
alegerea autoritãþilor administra-
þiei publice locale în Circum-
scripþia electoralã Coºoveni, re-
prezentanþii Tribunalului Dolj
anunþã faptul cã în data de 20
mai 2014, ora 12.00, la sediul
instanþei, din Craiova, strada
„Brestei” nr. 12, în ºedinþã pu-
blicã, se va efectua tragerea la
sorþi pentru desemnarea preºe-
dinþilor birourilor electorale ale
secþiilor de votare ºi a locþiito-
rilor acestora pentru alegerea
autoritãþilor administraþiei publi-
ce locale în Circumscripþia
electoralã Coºoveni.

Se aleg preºedinþii birourilor
electorale la Coºoveni

apelul declarat împotriva sentinþei prin
care Tribunalul Dolj i-a contopit pedep-
sele, dispunând ca inculpatul sã execute
pedeapsa finalã de 2 ani ºi 6 luni închi-
soare. Craioveanul promitea cã poate
„aranja”, în schimbul unor sume de
bani, admiterea unor tineri în ºcoli de
subofiþeri din cadrul MAI ºi fusese eli-
berat condiþionat anul trecut.
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GEORGE POPESCU Detracarea  instituţională marca Băsescu
Printr-un oficiu mediatic declasat sub li-

mita deplorabilului, s-a instituit, în discursul
oficial din ultimii ani o dihotomie pe cât ina-
decvată pe atât de păguboasă. E vorba de o
disjuncţie, apărută oarecum firesc în planul
stric politic – şi fără vreun suport fezabil
„ideologic” –, între băsism şi antibăsism. În
fond, societatea românească în structura ei
profundă şi de suprafaţă acuză, de o manie-
ră gregară, această divizare transformată, cu
o sârguinţă de o crasă gratuitate, într-o sta-
re conflictuală dominantă, surclasând orice
alte obiective proiective şi prospective ale
unui stat livrat, încă şi mai mult, unei crize
fără precedent şi, aparent, fără oportunităţi
de salvare la îndemână.

Polarizarea nu e, cum s-ar putea crede,
încadrabilă în firescul unei confruntări de
idei, de viziuni, de credinţe, de proiecte: re-
cursul, iarăşi „ideologic”, la opţiuni pretins
conceptuale, în aceeaşi paletă binomică (ca-
pitalism vs  socialism, dreapta vs stânga,
economie de piaţă vs economie planificată,
stat neutral vs stat asistenţial etc.). Un ast-
fel de discurs, pe lângă faptul că e desuet şi,
de aceea, exilat de-a dreptul din dezbaterea
teoretică internaţională actuală, nu se susţi-
ne, la propriu, nici măcar la nivelul elemen-
tar al actelor deferite programelor politice.

Clientelismul, da, indiscutabil, poate ex-
plica în mare măsură divizarea, cu conse-
cinţa unui conflict în care opţiunile „ideolo-

gice” nu sunt decât firave pretexte, prepon-
derent retorice. Şi cutez să confer acestui
clientelism, atât de patetic înfierat şi, până
la un punct, cu majoră justeţe, o minimă
scuză, în măsura în care, prin esenţa sa,
politica şi l-a asumat, insidios, în fizionomia
sa intimă, chiar dacă şi cu bună marjă de
clandestinitate.

Realitatea,  în specificitatea ei dâmbovi-
ţeană din ultimul deceniu, etalează, pentru
cine se dec ide la o operaţie de destructura-
re a cazualităţii stării conflictuale în act,
este însă cu totul alta. Şi ea se regăseşte în
profilul ps ihosomatic al lui Băsescu însuşi,
pe de o parte, iar  pe de alta, într-un pro-
ces,  nu neapărat atât de lent pe cât se pre-
zintă, de c ompromitere a c adrului instituţi-
onal statal.  Şi amintesc aici de o observaţie
– pe cât de pertinentă pe atât de actuală,
dar  şi ignorată din păcate cu o lejeritate
amendabilă – pe c are o avansase, cu puţin
înaintea dispariţiei sale f izice, un lider  co-
munist european, a cărui inteligenţă politi-
că i-a conferit un prestigiu greu de con-
tes tat c hiar şi as tăzi.  E vorba de Enrico
Berlinguer,  magicianul acelui istoric com-
promis ce-a restituit Italiei, în acei teribili
ani de plumb din 1977-1980, şansa unei
reveniri normalităţi de care nu mai are par-
te nici în aceşti ani de criză. El recunoş tea,
într-o Italie a mafiei, că problema corupţiei
angrenate de diversele partide nu e atât de

gravă şi n-ar avea impac tul unui tzunami,
aşa cum se credea – şi se crede încă şi azi;
răul absolut, plaga politicii, italiene ş i nu
numai, releva el, rezidă în faptul că Pute-
rea,  oricare ar fi ea, narcisiac ă aşa c um e
în natura ei intrinsecă, îşi începe fiece ci-
clu slăbind instituţiile statale până a le face
coruptibile. În termeni încă şi mai simpli,
un politician, oricare ar f i el şi oricare i-ar
fi c uloarea, s-ar cuveni să servească insti-
tuţia pe care i-o legitimează votul şi în nici
un caz să şi-o aservească. O problemă de…
personalizare, ar spune un psiholog soc ial.

Or, revenind la c onflictul generalizat şi
ajuns, din nefericire, la stadiul unei raţiuni
de stat, ca aproape unic demers al societă-
ţii noastre condamnate, as tfel, la un fel de
stagnare perpetuă, de imobilism (o imundă
încremenire în proiect), răul absolut c omis
de Traian Băsescu constă tocmai în decla-
sarea instituţiei prezidenţiale şi,  prin recul,
a tuturor celorlalte instituţii fundamentale,
de la Parlament, nu doar ocultat ci atacat
în funcţiile sale de bază, la Guvern, redus
la o anexă personală ori atacat, cu sc opul
de anesteziat, în agenda sa legitimă. Cele-
lalte, mai ales din arealul jus tiţiei, n-au fost
decât nişte acolade adiacente într-un dis-
curs  retoric, în c are, în absenţa argumen-
telor de forţă, au fost servite pe pos t de
…explicaţii contingente.

Faptul că Traian Băsescu declară, de la

pupitrul prezidenţial, antamat de drapelul
Statului, că unica sa misiune din timpul ce i-
a mai rămas din mandat e aceea de a-şi ata-
ca prim-ministrul şi a-l împiedica să-i ur-
meze în funcţie nu mai e un simplu caz de
încălcare a normelor constituţionale. Este
compromiterea deschisă, pe faţă şi totală,
cu bună ştiinţă, a instituţiei pe care ar trebui
s-o reprezinte, s-o apere, s-o legitimeze şi,
astfel, s-o lase imună la orice tentativă de
abuz ori de derogare de la funcţionalitatea ei
organică.

Traian Băsescu îmi pare a se fi înstrăinat
cu totul, victimă a unui joc pervertit de un
morb al Puterii căruia n-a dorit să-i reziste,
nu doar de statutul înaltei demnităţi consem-
nate în jocul unei democraţii fragile, ci şi din
acela, aparent mai insignifiant, al unui funcţi-
onar al unui stat supus unor reguli, elementa-
re şi imperative, de convieţuire. A decreta, ca
şef al Statului, că o persoană, oricare ar fi
aceasta, cu ori fără partid, cu ori fără inten-
ţie de candidatură, trebuie oprită din tentati-
va de a accede la Putere e, abia acest lucru,
profilul resentimentar al unui politician din
lumea a treia. Fiindcă, în norma uzuală a
democraţiei, poţi să ataci programe, chiar
adversari, le poţi reproşa idei şi convingeri,
însă nu poţi, fără a nu risca ieşirea din ca-
drul acelei democraţii, să-ţi asumi, ca ob-
iectiv, şi să-l mai şi declami public, scoate-
rea cuiva din ecuaţia electorală.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Parcă văd, Popescule, că la alegerile
prezidenţiale domnul Băsescu o să ne
BOCăneascu cu Elena Udrea.

„Societăţile ştiinţifice nu pot sin-
gure să realizeze ceea ce ne-am
dori apropo de prevenţia bolilor
c ardiovasc ulare,  de reducerea
mortalităţii cardiovasculare la care
suntem fruntaşi – 60% din totalul
cazurilor de mortalitate, de dece-
se, sunt determinate de boli cardi-
ovasculare”, a afirmat, vineri, Ma-
ria Dorobanţu, într-o dezbatere or-
ganizată la Parlament de Comisia
de sănătate din Senat.

Ea a susţinut că societăţile ştiin-
ţifice nu au puterea efectivă de a
transpune legile din România în
practică. „Există legea de interzi-
cere a fumatului, cu toţi vedem în

Preşedintele Societăţii Române de Hipertensiune: 60% din totalul cazurilor de mortalitate,
determinate de boli cardiovasculare60% din totalul cazurilor de mortalitate sunt determinate de

boli cardiovasculare, a declarat prof. dr. Maria Dorobanţu, preşe-
dintele Societăţii Române de Hipertensiune, care a recomandat
autorităţilor să creeze un cadru legislativ de prevenţie a bolilor
cardiovasculare şi de reducere a mortalităţii cauzate de aceste boli
şi să îl pună în practică. Sâmbătă, 17 mai, a fost sărbătorită Ziua
Mondială de Luptă Împotriva Hipertensiunii Arteriale.

toate locurile publice, inclusiv în
restaurante, un colţişor mic de ne-
fumători şi restul tai fumul cu cu-
ţitul. Nu, interzis complet în spa-
ţiile publice. Acest lucru nu poate
fi făcut decât de autorităţi”, a ară-
tat prof. dr. Maria Dorobanţu.

Medicul a mai susţinut că este
nevoie de crearea unui cadru le-
gislativ prin care să se controleze
nivelul de sare din alimentaţie. „Nu
să fie alimente nesărate. Exis tă
unele produse care sunt cu un con-
ţinut mai sărac în sare. În general,
românii mănâncă dublu decât ar
trebui, avem nevoie de maximum
6 grame de sare în 24 de ore, iar
români mănâncă peste 12 grame”,
a afirmat preşedintele Societăţii
Române de Hipertensiune.

De asemenea, medicul a reco-
mandat părinţilor să înveţe copiii,

chiar de la grădiniţă, să facă sport,
iar pentru asta să existe o programă
în şcoli. „Să ne învăţăm copiii să nu
se îngraşe, să ne învăţăm copiii din
grădiniţă să se joace, să se mişte, nu
să le punem o tabletă în faţă şi pe-
trec ore în şir ca părintele să fie li-
niştit. Lăsaţi-l să se joace. Pentru asta
trebuie să existe o programă în şcoli
(...). Să aibă terenuri de sport, să
existe ore de Educaţie fizică”, a spus
Dorobanţu.

Preşedintele Societăţii Române
de Hipertensiune a afirmat că po-
pulaţia trebuie să înţeleagă că aceas-
tă boală, după ce a fost diagnosti-
cată, trebuie urmărită de medici
pentru că poate duce la complicaţii
severe de genul accidentului vas-
cular cerebral sau hemoragiei cere-
brale. Acestea pot determina dece-
sul bolnavului sau o infirmitate pe
viaţă şi acest lucru se întâmplă în
jurul vârstei de 50 de ani.

„Pe de altă parte, complicaţiile
pot duce şi la infarct de miocard,
la insuficienţă renală. Toate aceste

complicaţii pot să ducă la costuri
de zece ori mai mari faţă de sim-
plu tratament. Sunt medicamente
disponibile peste tot acum, multe
generice care sunt mult mai iefti-
ne. Un control al tensiunii arteriale
nu înseamnă vindecarea bolii, în-
seamnă prin tratament să se ajun-
gă la o tensiune care să nu predis-
pună la complicaţii”, a spus  dr.

Maria Dorobanţu.
Aproximativ 3 din 10 persoane

trăiesc cu hipertensiune arterială,
ceea ce înseamnă că la nivel mon-
dial există aproape 1,8 miliarde de
hipertensivi. Din nefericire, apro-
ximativ 50% din aceştia nu ştiu că
au tensiune arterială crescută, ara-
tă statisticile furnizate de World
Hypertension League.

(AGERPRES)

Statul îşi va păstra controlul asupra fa-
bricii de medicamente Antibiotice Iaşi, care
nu se va vinde, a anunţat sâmbătă premie-
rul Victor Ponta, după ce a vizitat o secţie
de producţie a companiei ieşene. „Antibio-
tice este o unitate strategică pentru Româ-
nia” şi „va rămâne în continuare în proprie-
tatea majoritară a statului român”, a expli-
cat premierul.

„La Antibiotice Iaşi, ac ţionar majoritar
es te s tatul ş i este un exemplu că exis tă
societăţi la care Guvernul este ac ţionar şi
pot să funcţioneze foarte bine.  Am anun-
ţat foarte clar că nu se vinde Antibiotic e,
aşa încât nu am avut oferte, c ă nu e de

Ponta: Antibiotice Iaşi nu e de vânzare şi nici nu va fi
vânzare ş i nici nu va f i”, a punctat Ponta,
adăugând că societatea este „un brand na-
ţional”, nu „o s implă unitate de produc-
ţie”.

Potrivit premierului, statul a reuşit salva-
rea Antibiotice „de toate pericolele din ulti-
mii 15 ani”, deoarece „se dorea desfiinţa-
rea, se dorea privatizarea, se dorea orice
altceva, numai să importăm din alte ţăr i,
numai să nu producem în România”. Aces-
ta a anunţat, de asemenea, că, pe perioada
mandatului său la conducerea Guvernului,
Antibiotice Iaşi va fi scutită de plata impo-
zitului pe profit, banii urmând să fie dirijaţi
spre investiţii.
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„Cei ºase militari americani au
depus eforturi deosebite în asigu-
rarea sprijinului medical pentru
militarii români din cadrul Bata-
lionului 20 Infanterie „Scorpionii
Negri, rãniþi în evenimentul din 30
martie 2014, petrecut pe autostra-
da A1 din provincia Zabul, Afga-
nistan. În acel eveniment un mili-
tar român ºi-a pierdut viaþa,
slt.(pm) Claudiu Vulpoiu, iar alþi
cinci au fost rãniþi. Pentru devo-

ªase militari americani au fost medaliaþiªase militari americani au fost medaliaþiªase militari americani au fost medaliaþiªase militari americani au fost medaliaþiªase militari americani au fost medaliaþi
de Statul Major General Românde Statul Major General Românde Statul Major General Românde Statul Major General Românde Statul Major General Român

În baza militarã din Kanda-
har, Afganistan, a avut loc re-
cent ceremonia de acordare a
Emblemei de Onoare a Statu-
lui Major General Român pen-
tru ºase militari americani din
cadrul Unitãþi Medicale Multi-
naþionale NATO din Kandahar.
Aceste distincþii au fost oferite

tamentul ºi dãruirea de care au dat
dovadã, sergent major Mathew
Hamilton, locotenent comandor
Sean Conley, locotenent coman-
dor Ashley Humphries, locotenent
comandor Daniel Grabo, coman-
dor Eric Peterson ºi comandor
Josh Tobin au fost decoraþi cu
Emblema de Onoare a Statului
Major General Român”, a preci-
zat lt.col. Oliver Anghel, într-un
comunicat de presã.

Distincþiile au fost înmânate la
acest eveniment de seniorul naþional
reprezentativ pentru România în Af-
ganistan, colonelul Marian Botea, ºi
de comandantul Batalionului 20 In-
fanterie „Scorpionii Negri”, locote-
nent colonelul Cãtãlin Jianu. La acest
eveniment au fost prezenþi locþiito-
rul comandantului Comandamentu-
lui Regional de Sud din Kandahar,
generalul de brigadã James Rainey,
comandantul bazei militare din Kan-
dahar, generalul de brigadã Michael
Fantini, precum ºi comandantul Uni-
tãþi Medicale Multinaþionale NATO
din Kandahar, colonelul Mary E. Neill.

MARGA  BULUGEAN

Colonelul Mary E. Neill:
„Am deosebita onoare sã accept
astãzi acest certificat de aprecie-
re din partea Ministerului Apã-
rãrii Naþionale din România în
numele bãrbaþilor ºi femeilor din
cadrul Unitãþi Medicale Multi-
naþionale NATO – ROL 3. Nouã
ne este încredinþatã o nobilã mi-
siune, aceea de a salva vieþile,
de a le proteja ºi de a le îndru-
ma. Vorbesc în numele întregului
grup medical din cadrul acestei
facilitãþi medicale ºi subliniez cã
este o mare onoare sã fiu alãturi
de militarii americani, cât ºi de
forþele coaliþiei ce fac parte din
misiunea ISAF”.

În curând va avea loc lansarea primei ini-
þiative locale care se înscrie în programul
Firsts, precum ºi a concursului internaþio-
nal “Pitch your First”, organizat de Vodafo-
ne Group în 10 þãri. “Vodafone Firsts” re-
prezintã noul program global de brand, lan-
sat la începutul anului prin care Vodafone

Românul Adrian Hadean va
face turul culinar al României
ºi prima sa aplicaþie mobilã

Vodafone lanseazã “Pitch your First”, o
iniþiativã menitã sã îi încurajeze pe oamenii
din zece þãri sã facã lucruri extraordinare pentru
prima oarã în viaþã. România este una dintre
cele 10 þãri în care Vodafone Group lanseazã
concursul, pe site-ul www.firsts.com. Adrian
Hadean, blogger sichef, este primul român
care îºi va vedea visul împlinit prin progra-
mul Vodafone Firsts: turul culinar al Româ-
niei ºi prima sa aplicaþie mobilã, dezvoltatã
împreunã cu Vodafone.

Prin Vodafone Firsts,

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

de ºeful Statului Major Gene-
ral Român, generalul locote-
nent ªtefan Dãnilã, cu ocazia
sãrbãtoririi Zilei Independenþei
din România, în semn de apre-
ciere a profesionalismului ºi a
serviciului remarcabil adus mi-
litarilor români participanþi la
operaþiunea ISAF.

doreºte sã îi ajute ºi sã îi inspire pe oa-
meni sã facã lucruri extraordinare, pen-
tru prima datã în viaþa lor, cu ajutorul
tehnologiei mobile.

Taste of Romania – primul “First” românesc
Adrian Hadean, blogger ºi bucãtar pa-

sionat, îºi va vedea visul împlinit, acela de
a face un tur culinar al þãrii ºi de a desco-
peri cele mai savuroase reþete specifice
fiecãrei zone a României. În luna iunie,
Adrian Hadean va strãbate regiunile þãrii

ºi va împãrtãºi, pas cu pas, din experienþele,
reþetele ºi poveºtile strânse pe parcursul cãlã-
toriei sale, prin canalele de social media.

Reþetele sale vor fi cuprinse în aplicaþia mo-
bilã “Taste of România”, dezvoltatã de Voda-
fone, care va fi disponibilã pentru toþi utilizato-
rii, inclusiv pentru turiºtii care viziteazã Româ-
nia, aflaþi în roaming. «Suntem bucuroºi sã
anunþãm prima iniþiativã localã din cadrul pro-
gramului Vodafone Firsts. Astfel, vom susþine
cãlãtoria lui Adrian Hadean prin România culi-
narã ºi vom descoperi, alãturi de el, cu ajuto-
rul tehnologiei mobile. Cele mai interesante ºi
savuroase mâncãruri autohtone. Gustul Ro-
mâniei va fi „redat” într-o aplicaþie mobilã nu-
mitã „Taste of Romania”, care va putea fi des-
cãrcatã gratuit de toþi utilizatorii», a declarat
Laura Barbu, Brand& Marketing Communi-
cation, Vodafone România. Cei 10 câºtigãtori
vor fi anunþaþi în data de 3 octombrie 2014.

Numit succesor al lui Martin Harris în
postul de ambasador al Marii Britanii încã din
iulie 2013, diplomatul Paul Brummell, pe
atunci în misiune în Barbados ºi Estul Carai-
belor, s-a întors la Londra în noiembrie ºi s-
a apucat de învãþat limba românã pentru a fi
pregãtit când va veni la Bucureºti, în august.
Prima postare pe Twitter privind lecþiile de
limba românã dateazã din 12 decembrie, când
Brummell preciza cã a învãþat cum se spune
“to joke” în românã. De Crãciun ºi de Anul
Nou, Paul Brummell a transmis felicitãri atât
în englezã, cât ºi în românã: “Merry Christ-
mas everyone! Crãciun fericit tuturor!”, res-
pectiv “Happy New Year! La mulþi ani!”.

În ianuarie, diplomatul preciza cã a învãþat
cã “tulips” se traduce prin “lalelele”. “Poezia
gramaticii”, comenta Brummell. În februa-
rie, Paul Brummell nota cã se pune la punct
cu “false friends”. Ultima postare privind lec-
þiile de limba românã se referã la primul banc
sec învãþat: “Ce are patru picioare ºi poate
zbura? Douã pãsãri”.

Pe lângã lecþiile de limba românã, diplo-
matul a fost de mai multe ori la Centrul Cul-
tural Român, la ICR, la concertele unor pia-
niºti români ºi a discutat cu studenþi ºi oa-
meni de afaceri din România despre valorile
europene. Totodatã, Brummell a felicitat, pe
Twitter, România pentru aniversarea a 10 ani
de NATO ºi a salutat victoriile Simonei Halep

Viitorul ambasador britanic
în România studiazã intensiv româna

ºi a învãþat primul banc sec
Paul Brummell, care va veni la Bucureºti în august pentru a-ºi

prelua mandatul de ambasador al Marii Britanii, anunþã pe Twitter
cã se pregãteºte pentru misiunea sa studiind limba românã, diplo-

matul învãþând ºi primul banc sec.

în turneele de tenis. Fostul ambasador al Marii
Britanii la Bucureºti, Martin Harris, a decla-
rat, la 13 aprilie, la Pro TV, cã succesorul sãu
în acest post, Paul Brummell, va învãþa limba
românã la Iaºi, dupã cum l-a sfãtuit, înainte
de preluarea mandatului în aceastã varã.MARGA  BULUGEAN
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- La prima vedere, orientându-ne
dupã modul cum aratã numai cen-
trul oraºului, cu strãzile care nu
sunt reabilitate, am putea spune cã
Bãileºtiul ar merita poate mai mult...

- Sunt, într-adevãr, de aproape
ºase primar, dar nu se pot vedea ime-
diat aceste semne. Dar în ultimii trei-
patru ani s-au vãzut aceste lucruri.
S-a plecat pe o prioritate, în sensul
de a decongestiona anumite lucruri
în educaþie, sãnãtate, infrastructurã,
zona publicã. Bineînþeles, dacã le
analizãm toate sunt prioritare, dar ne-
am luat într-o ordine în care am putut
sã accesãm fonduri europene ºi sã
avem ºi co-finanþare. Am început de-
punând un Plan Integrat de Dezvol-
tare Urbanã (PIDU), am fost în aceas-
tã evaluare alãturi de municipii reºe-
dinþã de judeþ cum a fost Slatina,
Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu.
Comparativ cu municipiul Craiova –
care vrem, nu vrem, este inima Olte-
niei ºi este sora noastrã mai mare afla-
tã în polul de creºtere – noi suntem
centre urbane în categoria a treia.
Acestea vin de la 10.000 de locuitori
pânã la 100.000 ºi a trebuit sã fim într-
un mediu concurenþial cu aceste
municipii reºedinþã de judeþ, care nu
se pot compara cu noi. Dar, cu mult

Primarul municipiului Bãileºti, Costel Pistriþu:
Interviu realizat de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

Bãileºtiul, care era odatã unul dintre punctele
importante ale industriei doljene, atrãgând ca un
magnet forþã de muncã din toate localitãþile în-
vecinate, este acum un municipiu care a trecut la
extrema cealaltã. Cele 14.000 de locuri de muncã
de aici s-au pierdut odatã cu toate fabricile ºi coo-
perativele ºi ar mai fi nevoie de 10.000 de posturi
pentru ca bãileºtenii sã aibã unde lucra. Partea
bunã este însã cã municipiul parcurge o perioadã
de schimbãri. Dupã mulþi ani care au trecut fãrã a

se face mare lucru aici, s-a început sã se inves-
teascã în reþelele publice ale oraºului, unele foar-
te vechi, aproape încremenite în timp. Primarul
Costel Pistriþu spune cã marile proiecte ale Bãi-
leºtiului au demarat târziu ºi destul de greu, dar
cã municipiul are, de acum, o traiectorie rectilinie
de dezvoltare. Atuul pe care pare sã-l deþinã ora-
ºul lui Amza Pellea este cã-ºi croieºte destinul
urmând o strategie pe termen lung de la care
Primãria Bãileºti nu concepe sã se mai abatã.

efort, la evaluarea
proiectelor europe-
ne, chiar am fost în
prima linie. Acest
lucru ne-a ºi dat
forþa sã mergem
mai departe, pen-
tru cã, ºtiþi cum e,
atunci când pleci la
drum, dacã ai parte
de succes, te încu-
rajeazã. Iar dacã e
un eºec, poate nu
renunþi, dar eºti mai
timid în a aborda
lucrurile. ªi acest
PIDU ne-a dat
aceastã putere.

- Care e valoarea proiectelor pe
care le-aþi inclus în PIDU?

- PIDU are o valoare de 13 milioa-
ne de euro ºi prevede supraveghere
video, infrastructurã rutierã, spaþii
verzi. ªi el a venit alãturi de Master-
planul de apã ºi canalizare al Consi-
liului Judeþean Dolj. A trebuit sã co-
roborãm graficele de execuþie, pen-
tru cã unul vine din partea Progra-
mului Operaþional Sectorial de Me-
diu, iar celãlalt din partea Programe-
lor Operaþionale Regionale, deci tre-
buiau coroborate, ceea ce este foar-
te greu. Riscam sã punem partea de
asfalt – pentru cã eu am fost gata cu
un an ºi jumãtate înainte – ºi dupã
aceea trebuia sã spargem strada. Noi
nu am acceptat ºi am tras cât am pu-
tut sã miºcãm lucrurile în sens bene-
fic, sã se înþeleagã cã Bãileºtiul este
o prioritate. ªi de asta a ºi intrat în
licitaþia de lucrãri înaintea altor loca-
litãþi, pentru cã era necesar ca aceste
grafice sã se coreleze între ele.

- Ce aþi fãcut, concret, prin inter-
mediul acestui proiect?

- În prima fazã, pe PIDU, am mon-
tat 42 de camere de supraveghere –
a fost primul proiect finalizat –, apoi

a urmat zona de spaþii verzi, cu piaþã
civicã, parc care într-un viitor foarte
apropiat va primi denumirea de Grã-
dina publicã „Prinþul ªtirbei”, pentru
cã acesta a donat terenul ºi a dorit sã
facã o grãdinã publicã. ªi am rãmas
pe partea de parcãri, trotuare, de spa-
þii verzi în zona carosabilã ºi infras-
tructura rutierã de finalizat. Au fost
27 de strãzi, în jur de 20 ne apropiem
sã le finalizãm, urmând ca, în iunie,
sã le finalizãm ºi pe celelalte rãmase.
Dar aceasta este doar prima parte a
PIDU. În momentul în care l-am de-
pus, noi ne-am gândit sã nu avem
probleme cu absorbþia fondurilor.
Puteam sã punem toate strãzile din
oraº, dar nu puteam sã facem canali-
zare ºi, la momentul respectiv, riscam
sã pierdem sume de bani ºi sã nu
implementãm proiectele cu finanþare

europeanã. ªi atunci aveam noi o pro-
blemã. Dupã finalizarea proiectului
cu canalizarea, vom depune a doua
etapã.

- Deci abia acum veþi avea canali-
zare în tot Bãileºtiul...

- Da, din punctul de vedere al ca-
nalizãrii, vom fi acoperiþi 100%. Iar
reabilitarea pe apã este foarte micã,
nici 10% din sistem, ceea ce ne obli-
gã pe noi ca, în ciclul bugetar 2014-
2020, sã-l reabilitãm în tot oraºul, dar
pe zona pietonalã pentru cã infras-
tructura nu o sã ne mai permitã sã
spargem asfaltul.

- De ce nu aþi intrat pe Master-
plan ºi cu reabilitarea reþelei de apã?

- Primarul dinaintea mea nu a vrut,
iar Consiliul Judeþean Dolj îi intro-
dusese pe cei din comunele limitrofe
dacã Bãileºtiul nu a vrut sã intre. A

trebuit sã mã zbat ºi sã fiu inclus ºi
eu, dar pentru asta a fost necesar sã
aduc sistemul meu de apã ºi canal cu
datoriile la zi. Am avut mult de pier-
dut oricum, pentru cã se fãcuserã ºi
programãrile. Pe etapa a doua a Mas-
terplanului însã încerc reabilitarea
acestei conducte de apã care este
foarte veche, din anii ‘70.

- De unde se aduce apa la Bãi-
leºti?

- Din cele 12 puþuri ºi este o apã
extraordinar de bunã, lipsitã în tota-
litate de nitriþi, nitraþi. Eu am spus cã
nu mai doresc sã extind canalizarea,
pentru cã nu mai am unde, acoperim
tot oraºul, dar vrem sã reabilitãm
aceste conducte care sunt din azbo-
ciment, din fier, unele sunt chiar din
anul 1968.

- Dar acum existã alimentare cu
apã?

- Existã în tot oraºul, numai cã
aceastã conductã este veche ºi tre-
buie reabilitatã.

- Care sunt proiectele la care þi-
neþi cel mai mult?

- Sunt mai multe, de fapt este o
combinaþie între un aerodromul îni-
erbat, la Cilieni, ºi o ºcoalã de pla-
norism. ªtiþi cã Amza Pellea, la sfâr-
ºitul filmului «Nea Mãrin, miliardar»,

când îl întreabã americanul dacã este
aeroport la Bãileºti, el a zis: «Cum
sã nu, aeroportul internaþional Ci-
lieni!». Viitorul este al acelor avioa-
ne mici pentru oamenii de afaceri.
Una este sã vinã aici fãrã costuri pe
partea de hangar, îºi iau maºina ºi
ajung în Craiova. Pe aeroporturile
mari trebuie sã plãteascã mult mai
mult. Acest proiect este combinat
ºi cu un sat de vacanþã Amza Pel-
lea, care se aflã la un kilometru de
Bãileºti. Alte douã proiecte sunt o
ºcoala de echitaþie ºi un hipodrom.
Toate sunt legate între ele.

- Ce puteþi face, totuºi, pentru
ca bãileºtenii sã aibã locuri de
muncã?

- Avem ca proiecte înfiinþarea
unei pieþe de gros, cu prelucrare de
legume ºi conserve. De altfel, am
terminat de amenajat ºi primul mo-
dul al pieþei noastre agro-alimenta-
re. Am muncit foarte mult pentru
piaþa aceasta, am avut foarte multe
probleme cu ea, dar am reuºit pânã
la urmã. Vreau sã fac ºi o tãbãcãrie
pentru cã nu mai existã în momen-
tul de faþã partea aceasta a indus-
triei uºoare. Se aruncã pieile ºi se
polueazã, iar zona aceasta este rãu
privitã din punctul de vedere al me-
diului.

- Dincolo de aceste probleme,
Bãileºtiul are, totuºi, ceva unic: îl
are pe Amza Pellea...

- L-am cunoscut personal pe Amza
Pellea, când eram copil. Unul din ve-
rii mei primari a fost coleg de bancã
cu el ºi de câte ori venea Amza la
Bãileºti mã lua cu el. Pentru Amza
veneau toþi colegii ºi actorii ºi, de
fiecare datã, el era cel care îi servea
la masã. Îi întreba: «Vã dau zaibãr, ce
vreþi?». La puterea pe care o avea ºi
credibilitatea sa, eu cred cã nici Ro-
mânia nu ajungea aici. Amza Pellea
în 1971, cu Bocãneþ, fãcând un inter-
viu dupã filmul «Mihai Viteazul», a
zis: «Îi mulþumesc bunului Dumne-
zeu cã mi-a dat ºansa sã joc acest
rol, pentru cã altfel nu înþelegeam ce
înseamnã sã fii patriot». Oriunde mer-
gea îºi promova localitatea ºi noi tre-
buie sã facem la fel acum, avem
aceastã datorie de onoare.
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Lucrarea premiatã s-a intitulat
“Merchandisingul senzorial apli-
cat în comercializarea alimente-
lor bio-organice” ºi a fost ela-
boratã sub coordonarea doamnei
conf. univ. dr. Sorina-Raula Gîr-
boveanu. La aceastã fazã finalã
s-au confruntat în plan ºtiinþific
40 de lucrãri ale studenþilor, care
au reprezentat facultãþile de ºtiin-
þe economice din Universitatea
“ªtefan cel Mare” din Suceava,
Universitatea “Valahia” din Târ-
goviºte, Universitatea din Piteºti,
Universitatea “Ovidius” din Con-
stanþa, Universitatea “Artifex”
din Bucureºti, Universitatea de
Vest din Timiºoara, Universita-
tea “Eftimie Murgu” din Reºiþa,
Universitatea “Petru Maior” din

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Facultatea de Business din cadrul
Universitãþii „Babeº Bolyai” din Cluj-
Napoca în colaborarea cu AFER (Aso-
ciaþia Facultãþilor de Economie din
România) a organizat a IX-a ediþie a
Olimpiadei Naþionale a Studenþilor
Economiºti, secþiunea Administrarea
Afacerilor. Marele Premiu la secþiunea

Licenþã a fost obþinut de echipa forma-
tã din studentele Liana Risipitu ºi An-
dreea Maria Popa (anul al III-lea, spe-
cializarea Economia comerþului, turis-
mului ºi serviciilor), reprezentând Fa-
cultatea de Economie ºi Administrarea
Afacerilor din cadrul Universitãþii din
Craiova.

Târgu Mureº, Universitatea
“Bogdan Vodã” din Cluj-Napoca,
Universitatea “Transilvania” din
Braºov, Universitatea “Constan-
tin Brâncuºi” din Tg. Jiu, Uni-
versitatea “Petrol-Gaze” din Plo-
ieºti, Universitatea „Babeº Boly-
ai” – Facultatea de ªtiinþe Eco-
nomice ºi Gestiunea Afacerilor,
precum ºi Facultatea de Business,
Universitatea Româno America-
nã – Facultatea de Turism Intern
ºi Internaþional, Academia de
ªtiinþe Economice Bucureºti –
Facultatea de Comerþ, precum ºi
Facultatea de Marketing.

Competiþia s-a desfãºurat la
un nivel ºtiinþific foarte ridicat,
mult mai înalt decât toate ediþii-
le anterioare, de aceea Marele

Premiu de anul acesta este ºi mai
valoros pentru Facultatea de
Economie ºi Administrarea Afa-
cerilor din Craiova. «Lucrarea
studentelor Liana Risipitu ºi An-
dreea Maria Popa s-a detaºat la
toate aspectele evaluate, respec-
tiv: complexitatea cercetãrii, pro-
funzimea analizei, originalitatea
temei ºi a demersului de investi-
gare ºi mai ales creativitatea în
prezentarea lucrãrii, precum ºi
combativitatea la dezbateri, si-
guranþa ºi claritatea rãspunsuri-
lor la întrebãrile primite. Olim-
piada organizatã la Cluj a con-
stituit un moment, pentru fieca-
re student, de a-ºi cunoaºte co-
legii din alte centre universitare,
de a face schimb de idei, de a

confrunta opinii ºi astfel ºi-au
îmbogãþit experienþa ºi interac-
þiunile profesionale. Organizarea
a fost ireproºabilã. Din turul
ghidat al oraºului Cluj-Napoca de
neuitat au rãmas pentru toþi par-
ticipanþii  “strada în oglindã” ºi
“calul lui Matei Corvin”. La ul-
timele douã ediþii ale olimpiadei

naþionale a studenþilor econo-
miºti, secþiunea Administrarea
Afacerilor, din 2010 ºi 2012, Fa-
cultatea de Economie ºi Admi-
nistrarea Afacerilor din Craiova
a  obþinut premii, iar anul acesta
participarea a fost încununatã cu
Marele Premiu», au precizat re-
prezentanþii instituþiei.

Obiectivele principale ale proiectului
“Creºtini sau musulmani, împreunã vorbim
europeanã” sunt stimularea învãþãrii limbi-
lor strãine, în special limba de comunicare a
proiectului – engleza –, precum ºi limbi mai
puþin vorbite la nivel internaþional, ca româ-
na sau turca. De asemenea, elevii celor douã
ºcoli sunt implicaþi în activitãþi care menite
sã stimuleze dialogul intercultural între douã
þãri cu religii ºi tradiþii diferite. Activitãþile
proiectului precum schimbul de informaþii
despre literaturã, religia, tradiþiile ºi obiceiu-
rile populare demonstreazã cã cele douã þãri
aderã la aceleaºi valori morale sau culturale
comune promovate la nivelul Uniunii Euro-
pene: democraþia, libertatea de exprimare,
egalitatea de ºanse ºi toleranþã.

“În perioada 11-21 mai, partenerii din Tur-
cia se aflã în ºcoala noastrã cu ocazia
schimbului de elevi prevãzut în cadrul pro-

„Creºtini sau musulmani, împreunã vorbim europeanã”,
proiect Comenius la ªcoala Gimnazialã Mârºani

Timp de doi ani, ªcoala Gimnazialã nr. 1 Mârºani desfãºoarã proiectul ºcolar
Comenius bilateral – „Creºtini sau musulmani, împreunã vorbim europeanã” –, în

colaborare cu o ºcoalã din Turcia din oraºul Darica – Zeki Gezer Ortaokulu.
Acest proiect de parteneriat între cele douã unitãþi de învãþãmânt, care a înce-

put la 1 septembrie 2013, se desfãºoarã în cadrul Programului de Învãþare pe Tot
Parcursul Vieþii, ºi este finanþat de Comisia Europeanã.

iectului. În aceastã perioa-
dã se desfãºoarã în ºcoalã
diferite activitãþi comune
ale elevilor turci ºi români,
precum spectacole artisti-
ce, lecþii comune de lite-
raturã românã ºi turcã, ge-
ografie, istorie. Sub coor-
donarea profesorilor din
ambele þãri, elevii vor ela-
bora produse comune ale
proiectului precum logo-ul
proiectului, o broºurã cu
scriitori reprezentativi din

ambele tari partenere, un dicþionar englez-
român-turc ºi web site-ul dedicat proiec-
tului. În afarã activitãþilor din ºcoalã, în
aceastã perioadã sunt prevãzute ºi alte ac-
tivitãþi culturale: vizitarea muzeelor din Cra-
iova, mãnãstirile din regiunea Olteniei, pre-
cum ºi castelul medieval de la Hunedoara
sau castelul Peleº. Proiectul este susþinut
nu doar de profesorii membri ai echipei de
proiect din ºcoalã, ci ºi de cãtre pãrinþii ele-
vilor care s-au implicat activ în organiza-
rea întâlnirii. De asemenea, primarul comu-
nei Mârºani, Constantin Ghencioiu, spriji-
nã în mod activ ºi apreciazã aceste proiec-
te de schimb cultural considerând cã ele
sunt o cale foarte eficientã de a arãta ºi
împãrtãºi valorile culturale ºi morale pe care
comunã Mârºani le posedã: pãstrarea tra-
diþiilor populare dar ºi hãrnicia locuitorilor
comunei Mârºani”, a precizat profesorul
Ion Doru Savu, coordonatorul proiectului.

Proiectul „EURO GO TO VOTE!”
pentru alegerile europarlamentare îºi
propune sã încurajeze participarea la vot a
cetãþenilor la alegerile pentru Parlamentul
European din data de 25 mai 2014,
precum ºi conºtientizarea importanþei
votului fiecãrei persoane. „Demersul se
adreseazã în principal tinerilor care au
împlinit 18 ani ºi care voteazã pentru
prima datã la alegerile europarlamentare,
dar ºi celorlalþi cetãþeni ai României cu
drept de vot. Astfel, beneficiarilor proiec-
tului li se vor prezenta informaþii despre
Uniunea Europeanã  ºi Parlamentul
European, precum ºi despre metodele de
participare publicã la nivel european. În
cele patru judeþe din þarã vor fi organizate
prezentãri în licee ºi facultãþi, dezbateri pe
baza legilor europene cu impact direct
asupra tinerilor, fotovoice-uri ºi distribuire
de materiale informative”, a afirmat
Rucsandra Filloreanu, manager de progra-
me Qvorum.

Informãri în rândul tinerilor doljeni
„EURO GO TO VOTE!” reprezintã

un follow-up al proiectului „Informaþia

Consiliile de Tineret
Qvorum, în parteneriat cu
Institutul European pentru
Democraþie Participativã

Qvorum, organizeazã proiec-
tul „EURO GO TO VOTE!”

pentru alegerile europarla-
mentare în perioada 15-21
mai. Aflat la cea de-a III-a

ediþie, proiectul se desfãºoarã
în pareu judeþe din þarã: Dolj,

Sibiu, Gorj ºi Dâmboviþa.

înseamnã putere! Fii Puternic!”,
desfãºurat de Institutul Qvorum din
anul 2010 ºi se organizeazã cu regulari-
tate în perioada premergãtoare alegeri-
lor locale, parlamentare ºi europarla-
mentare. «În cadrul proiectului „EURO
GO TO VOTE!” are loc o serie de
prezentãri în licee ºi facultãþi, în cadrul
cãrora tinerii vor fi informaþi cu privire
la  dreptul ºi importanþa votului, atribu-
þiile autoritãþilor locale ºi centrale, ce
reprezintã Parlamentul European ºi care
este rolul unui eurodeputat, precum ºi
despre metode de participare publicã
cetãþeneascã la nivel local, naþional ºi
european. De asemenea, vor avea loc
dezbateri pe baza legislaþiei naþionale ºi
europene cu impact direct asupra
tinerilor», a mai explicat Rucsandra
Filloreanu.

În Craiova, prima întâlnire cu tinerii a
avut loc vineri, 16 mai a.c., la Colegiul
Naþional „Nicolae Titulescu”, urmând
ca astãzi sã se desfãºoare cea de-a
doua, la Liceul Teoretic „Tudor Ar-
ghezi”.
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Pagină realizată de

MAGDA BRATU

Ţinând cont de aceste aspecte,
şi, desigur, de faptul că accesul pu-
blicului a fost gratuit, Noaptea Mu-
zeelor poate fi considerată un suc-
ces la Craiova, unde evenimentul tin-

de să se transforme într-unul de
tradiţie şi, în egală măsură, de at-
mosferă. Un succes este şi dacă
ne gândim că, pe parcursul unui
an întreg, Muzeul Olteniei are
aproximativ 30.000 de vizitatori, cu
toate că preţurile biletelor  sunt
modice (2,50 lei pentru elevi, stu-
denţi şi pensionari şi 5 lei pentru
adulţi), iar program de vizitare este
inclusiv sâmbăta şi duminica, în-
tre orele 9.00 şi 17.00.

După cum a declarat Florin Ri-

„Autorii sunt în sală” este un
proiect menit să încurajeze drama-
turgia contemporană românească,
din dorinţa de a sensibiliza regizo-
rii aflaţi în căutare de texte valo-
roase, precum şi de a atrage publi-
cul către creaţia dramatică auto-
htonă.  Proiectul este destinat pre-
zentării în premieră pe ţară a unor
texte din dramaturgia originală ro-
mânească a ultimilor ani.

Valentin Nicolau s-a născut în
Bucureşti, pe 22 iunie 1960, şi a
studiat la Universitatea Bucureşti –
Facultatea de Geologie şi Geofizi-
că (1980-1985). Imediat după ab-
solvire, a devenit, până în 1990,
inginer geofizician, apoi şef de
echipă de prospecţiuni gravimetri-
ce la Întreprinderea de Prospecţi-
uni Geologice ş i Geofizice din
Bucureşti. În 1991 a fondat Editu-

Claudiu Bleonţ şi Mircea Cornişteanu,
în distribuţia spectacolului-lectură

„Păstrează copia şi nu uita originalul”
Naţionalul craiovean continuă seria spectaco-

lelor-lectură din cadrul proiectului „Autorii sunt
în sală”, deschis anul trecut, propunând publi-
cului o nouă întâlnire. De această dată, cu dra-
maturgul Valentin Nicolau şi piesa sa intitulată
„Păstrează copia şi nu uita originalul”. Spectaco-
lul va fi prezentat vineri, 23 mai, de la ora 17.00,
la Sala „Ion D. Sîrbu” a TNC, şi îi va avea în
distribuţie pe Mircea Cornişteanu şi Claudiu
Bleonţ. Intrarea publicului va fi liberă.

ra „Nemira”. Zece ani mai târziu,
în iulie 2001, a fost ales consilier
al prim-ministrului pentru cultură,
educaţie, cercetare, funcţie pe care
a ocupat-o timp de un an, pentru
ca, în perioada 2002-2005 să fie
preşedinte-director general al So-
cietăţii Române de Televiziune. Din
2007 este membru al Consiliului
Naţional al Audiovizualului şi, de
asemenea, profesor asociat la Uni-
versitatea „Lucian Blaga” din Si-
biu (Facultatea de Litere şi Artă –
catedra de Artă teatrală).

În 2009, Valentin Nicolau a obţi-
nut doctoratul în ştiinţele comuni-
cării la Universitatea din Bucureşti,
cu teza „Serviciul public în audio-
vizualul românesc în raport cu
modelele europene” (îndrumător:
prof. dr. Mihai Coman). Din fe-
bruarie 2010 este profesor asociat

la Universitatea Bucureşti – Facul-
tatea de Jurnalism şi Ştiinţele Co-
municării, unde predă cursul „Ma-
nagementul instituţiilor şi trusturi-
lor de presă”. Totodată, din 2001
este profesor asociat la Facultatea
de Sociologie ş i Comunicare a
Univers ităţii „Transilvania” din
Braşov, iar din 2012 – profesor la
UNATC (Universitatea Naţională de
Artă Teatrală şi Cinematografică
„I.L.  Caragiale”) ,  unde predă
cursul „Managementul cultural –
de la principii la aplicaţii practice”.

Valentin Nicolau este recunos-
cut ca un împătimit de teatru, un
autor dramatic jucat deja pe mai
multe scene din Bucureşti şi din

ţară: Teatrul „Radu Stanca” din
Sibiu, Teatrul „Nottara” şi Teatrul
Naţional „I .L.  Caragiale” din
Bucureşti, Teatrul Dramatic „Elvi-
ra Godeanu” din Tg. Jiu, Teatrul
„I.D. Sîrbu” din Petroşani, Teatrul
de Nord din Satu Mare, Teatrul
„Victor Ion Popa” din Bârlad, Tea-
trul Naţional Radiofonic şi Teatrul
Naţional de Televiziune.

A public at volumele de teatru
„Dacă aş fi un înger” (Editura UNI-
TEXT, 2000), „Ultimul împărat”
(Ed. „Polirom”, 2001), „Mai jos de
Figueras” (Ed. „Nemira”, 2006),
„Le mystere des anges” (Lansman,
2009), „Taina îngerilor” (Ed. „Ne-
mira”,  2009), „Pov eşti din al

nouălea cer” şi „Păstrează copia şi
nu uita originalul” (Ed. „Nemira”,
2012). Se adaugă texte publicate în
volume colective, traduceri, cărţi de
literatură pentru copii şi de poezie,
literatură de specialitate („TVR –
mărire şi decădere”, Editura Nemi-
ra, 2009) şi publicistică („România
feudelor târzii”, Ed. „Nemira”,
2012; „Dumnezeu e în sens in-
vers”, Ed. „Nemira”, 2011). Acti-
vitatea literară i-a fost răsplătită cu
Marele Premiu „Camil Petrescu”
pentru dramaturgie, decernat în
2000 de Ministerul Culturii şi Cul-
telor, ca şi cu două nominalizări,
în 1999 şi 2000, la Premiul UNI-
TER pentru dramaturgie.

Ca în fiecare an, din 1977 încoace, comunitatea mondială a muzeelor
a sărbătorit, ieri, 18 mai, Ziua Internaţională a Muzeelor. În 2014, tema
aleasă a fost „Legăturile create de colecţiile muzeelor”. „Povestind is-
toria patrimoniului cultural al unei comunităţi, precum şi memoria sa
colectivă, muzeele contribuie la dezvoltarea societăţii în mijlocul căreia
se află şi pe care o servesc, ţesând legături trainice între vizitatori şi
obiectele – atât de diferite – pe care muzeele le expun. Tema din acest an
are în vedere reînnoirea metodelor tradiţionale adoptate de muzee, în
secolul trecut, în sensul unei mai profunde implicări în cadrul comunită-
ţilor, rămânând în serviciul publicului lor, ale cărui gusturi şi preferinţe
sunt în permanentă evoluţie”, a subliniat dr. Virgil Ştefan Niţulescu, pre-
şedintele Comitetului Naţional Român al Consiliului Internaţional al Mu-
zeelor (ICOM) şi managerul Muzeului Naţional al Ţăranului Român.

Şi în acest an, Noaptea Europeană a Muzeelor
i-a scos pe craioveni în număr mare din case, adu-
cându-i la Muzeul Olteniei, unde, în cadrul celor
trei secţii, au putut vedea peste zece expoziţii per-
manente şi temporare. Aproximativ 12.000 de
vizitatori s-au înregistrat în acest an, potrivit con-

ducerii instituţiei, un număr ceva mai mic decât
cel de anul trecut, când s-a ridicat la 14.000. Acum
însă Noaptea Muzeelor a „concurat” nu numai cu
vremea capricioasă, cât mai ales cu distracţia din
centrul oraşului, unde craiovenii au putut petre-
ce cu mici şi bere, concerte şi tiribombe.

diche, managerul Muzeului Olteniei,
în primele două ore de la startul Nop-
ţii Europene a Muzeelor, dat sâm-
bătă, la 19.00, aproximativ 1.000 de
persoane s-au grăbit să viziteze ex-

poziţiile deschise la
cele trei secţii ale in-
stituţiei. „Vârful” s-
a înregistrat între
orele 21.00 şi 0.00,
cei mai mulţi craio-
veni – aproximativ
5.000, ca şi anul tre-
cut – îndreptându-se
c ătre Secţia de
Ştiinţele Naturii. Aici,
expoziţia „Oltenia –
Terra Fossilis”, ce

cuprinde reconstituirile scheletelor de
mastodont descoperit în anul 1928
la Stoina (Gorj) şi de urs găsit la Peş-
tera Muierilor, ca şi Planetariul, au
reprezentat principalele „atracţii”.

Câte 3.500 de vizitatori au avut
Secţia de Etnografie (Casa Băniei) şi
Secţia de Istorie-Arheologie, la
aceasta din urmă chiar formându-
se cozi de câţiva metri. Pentru a evi-
ta supraaglomerarea încăperilor, re-
prezentanţii muzeului au permis aici
accesul în grupuri de 50 până la 75
de persoane.

Ultimul vizitator a trecut pragul
Muzeului Olteniei în jurul orei 2.00.
Curioşii au continuat să vină şi pe
parcursul zilei de ieri, când s-a săr-
bătorit Ziua Internaţională a Muze-
elor. Accesul a fost însă contracost.

Pe parcursul celor şapte ore de
vizitare pe timpul
nopţii, craiovenii
au fos t îndru-
maţi nu numai de
muzeografii de la
cele trei secţii, ci
şi de mai mulţi
tineri voluntari,
care au ales să
facă un stagiu de
c âteva luni la
Muzeul Olteniei
şi care au fost de
un real folos în
ceea ce priveşte
interacţiunea cu
publicul şi pro-
movarea eveni-
mentului.
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Separatiºtii proruºi din estul
Ucrainei au anunþat cã, în recente-
le lor confruntãri cu forþele ucrai-
nene, au ucis ºi agenþi ai CIA, o
afirmaþie dezminþitã de agenþia
americanã, a informat ieri RIA
Novosti. Autoproclamatul primar
al oraºului Slaviansk, Viaceslav
Ponomarev, bastion al rebeliunii
armate din regiunea Doneþk, a de-
clarat cã forþele guvernamentale
ucrainene au suferit pierderi impor-
tante în timpul operaþiunii lor spe-
ciale duse în sud-estul Ucrainei.
Potrivit lui Ponomarev, în ultimele
10 zile au fost ucise, rãnite sau lua-
te prizoniere 650 de persoane, în-
tre care 70 de strãini. Acelaºi Via-
ceslav Ponomarev a afirmat cã 13
agenþi ai FBI ºi CIA au fost uciºi ºi
12 au fost rãniþi. Un purtãtor de
cuvânt al CIA, citat de ambasada
americanã la Berlin, a dezminþit
aceste afirmaþii, precizând cã „nici
un agent nu a fost ucis în Ucrai-
na” ºi cã „declaraþiile militanþilor
proruºi nu corespund realitãþii”.
Ziarul german „Bild am Sonntag”
scria recent cã agenþi ai CIA ºi FBI
ajutã Kievul sã punã capãt rebeliu-
nii din estul Ucrainei ºi sã plaseze

UcrainaUcrainaUcrainaUcrainaUcraina: Separatiºtii proruºi susþin: Separatiºtii proruºi susþin: Separatiºtii proruºi susþin: Separatiºtii proruºi susþin: Separatiºtii proruºi susþin
cã au ucis agenþi americani, CIA dezmintecã au ucis agenþi americani, CIA dezmintecã au ucis agenþi americani, CIA dezmintecã au ucis agenþi americani, CIA dezmintecã au ucis agenþi americani, CIA dezminte

un dispozitiv de securitate efica-
ce, fãrã ca aceºtia sã se angajeze
direct în confruntãri.

Insurgenþii proruºi l-au eliberat,
sâmbãtã, pe guvernatorul autopro-
clamatei Republici Populare Lu-
gansk, Valeri Bolotov, reþinut cu
câteva ore înainte de Serviciul de
pazã a frontierei din Ucraina
(SGU), au informat surse ucraine-
ne, citate de agenþia EFE. „Grãni-
cerii l-au arestat la 05:45 (ora loca-
lã) ºi au informat forþele de securi-
tate, inclusiv pe reprezentanþii ope-
raþiunii antiteroriste, însã dupã ce

au aºteptat aproximativ douã ore nu
au primit sprijinul solicitat”, a expli-
cat biroul de presã al SGU, în de-
claraþii acordate mass-media ucrai-
nene. Dupã „o luptã îndârjitã”, un
grup armat format din circa 100 de
insurgenþi au reuºit sã-l elibereze pe
Bolotov, a precizat SGU, care a dez-
minþit cã în rândurile sale s-ar fi
înregistrat „victime”.

Douã milioane de alegãtori din
estul Ucrainei ar putea fi privaþi de
dreptul de vota la scrutinul prezi-
denþial din 25 mai dacã guvernul
nu intervine pentru a garanta se-

curitatea, a avertizat sâmbãtã Co-
misia Electoralã Centralã de la Kiev,
transmite AFP. Într-un comunicat
de presã, Comisia Electoralã se
declarã îngrijoratã de imposibilita-
tea de a pregãti ºi organiza acest
scrutin crucial pentru viitorul
Ucrainei, ca urmare a „acþiunilor
ilegale ale necunoscuþilor”, termen
folosit pentru a-i desemna pe se-
paratiºtii militari proruºi din re-
giunile Doneþk ºi Lugansk. Aces-
tea ºi-au proclamat, la 13 mai,
„suveranitatea”, dupã organizarea
de referendumuri considerate ile-
gale de Kiev ºi comunitatea in-
ternaþionalã. Autoritatea electoralã
ucraineanã aminteºte de mai mul-
te cazuri de „ameninþãri ºi presi-
uni fizice contra membrilor co-
misiilor electorale” locale din es-
tul Ucrainei. În total, potrivit unei
numãrãtori a AFP pe baza cifre-
lor oficiale privind alegãtorii în-
registraþi în aceste comisii, peste
970.000 de alegãtori din regiunea
Doneþk ºi 940.000 din regiunea
Lugansk ar putea fi împiedicaþi
sã voteze. La alegerile preziden-
þiale din 25 mai sunt aºteptaþi la
vot 36 de milioane de ucraineni.

Peste 120 de persoane, luate
ostatice într-o închisoare
din Brazilia

Peste 120 de persoane au
fost luate ostatice, sâmbãtã,
de cãtre deþinuþii dintr-o
închisoare din nord-estul
Braziliei, în timpul unei
revolte a acestora, a indicat
o sursã a penitenciarului în
cauzã, citatã de AFP. Din cei
122 de ostatici, 118 sunt
apropiaþi ai familiilor deþinu-
þilor ºi patru sunt membri ai
personalului închisorii, a
precizat Sandra Melo, purtã-
tor de cuvânt al închisorii
„Advogado Jacinto Filho”,
situatã în oraºul Aracaju,
statul Sergipe (nord-est).
Potrivit sursei citate, situaþia
s-a mai calmat, iar ieri
dimineaþã urma sã fie reluate
„negocierile” în vederea
eliberãrii persoanelor reþinu-
te. Revolta s-a produs într-o
aripã a închisorii unde se
aflau 123 de deþinuþi, din cei
476 ai penitenciarului.
Cauzele acestei revolte nu
sunt, deocamdatã, foarte
clare, dar ea are loc cu 26 de
zile înainte de deschiderea
Campionatului Mondial de
Fotbal (12 iunie-13 iulie),
marcat de o importantã
miºcare de contestare în
stradã, generatã în special de
costul ridicat al acestei
manifestãri sportive.

Accidentul minier
din Turcia: Numãrul morþilor
a ajuns la 301

Bilanþul catastrofei miniere
din Soma a ajuns la 301
morþi, în timp ce doi mineri
erau în continuare blocaþi pe
fundul puþului afectat de
explozie, a anunþat sâmbãtã
ministrul Energiei, Taner
Yildiz, citat de AFP. „Douãs-
prezece familii au venit sã ne
spunã cã au o rudã în subte-
ran ºi am evacuat încã zece
mineri. Ceea ce înseamnã cã
mai sunt zece mineri blocaþi
sub pãmânt. Dar i-am locali-
zat ºi flãcãrile sunt sub
control”, a declarat acesta,
completând cã „operaþiunile
de salvare vor fi oprite când
vom recupera ºi aceºti doi
mineri”. Un nou incendiu s-a
declanºat sâmbãtã dimineaþã
în apropiere de locul unde
lucrau echipele de salvare,
întârziind avansarea lor în
galerii. Accidentul minier din
Soma a provocat, de marþi, o
emoþie intensã în toatã þara ºi
a declanºat o nouã frondã
împotriva guvernului islamo-
conservator al premierului
Recep Tayyip Erdogan, acuzat
cã a neglijat securitatea
minerilor ºi cã este indiferent
faþã de soarta lor. Poliþia
turcã a dispersat violent,
vineri dupã-amiazã, cu tunuri
de apã ºi gaze lacrimogene,
circa 10.000 de persoane care
manifestau la Soma pentru a
denunþa condiþiile de muncã
ale minerilor.

Cel puþin 30 de persoane ºi-au pierdut
viaþa în ultimele trei zile, în cele mai grave
inundaþii pe care le cunosc Bosnia ºi Ser-
bia de peste un secol, a fãcut cunoscut o
sursã oficialã, citatã de AFP. „Pânã în pre-
zent, peste 20 de corpuri au fost trans-
portate la morga din Doboj”, a declarat,
sâmbãtã, Obren Petrovic, primarul aces-
tui oraº situat în nordul Bosniei, la postul
naþional de televiziune FTV. Precedentul
bilanþ comun pentru Serbia ºi Bosnia
anunþase cel puþin 16 morþi, dintre care 6
la Doboj. „La Doboj (nord), au fost des-

Cel puþin 30 de morþi în urma celor mai catastrofale
inundaþii din Bosnia ºi Serbia din ultimul secol

coperite 6 cadavre în zona în care apele
s-au restras”, a declarat Milorad Dodik,
preºedintele Republicii Srpska, entitatea
sârbilor din Bosnia, unde se aflã Doboj. O
altã victimã a fost descoperitã la Samac
(nord). Bosnia, la fel ca Serbia, nu s-a con-
fruntat cu ploi atât de abundente de 120
de ani. Zeci de mii de persoane au rãmas
blocate în casele lor, în timp ce unele lo-
calitãþi au fost evacuate în întregime în
urma alunecãrilor de teren. De joi, peste
15.000 de persoane au fost evacuate din
circa zece oraºe sinistrate din Serbia.

Liderul Partidului Independenþei
din Marea Britanie (UKIP, euroscep-
tic), Nigel Farage, ºi-a ºocat din nou
conaþionalii atunci când a afirmat,
la postul londonez de radio LBC,
cã nu doreºte sã aibã români prin-
tre vecinii sãi, potrivit publicaþiei In-
ternational Business Times. În ca-
drul emisiunii extrem de populare
„James O’Brien Show”, Farage a
spus: „Am fost întrebat dacã aº fi
îngrijorat în cazul în care un grup
de bãrbaþi români s-ar muta în lo-
cuinþa vecinã. Cred cã dacã trãiþi
în Londra, aþi fi îngrijoraþi. Nu de-
monizez pe nimeni. Acuz o clasã
politicã care a lãsat uºa deschisã,
permiþând sã se întâmple astfel de
lucruri”. Atunci când gazda emisi-
unii l-a întrebat care ar fi diferenþa
dintre români ºi germani, dacã aceº-
tia ar deveni vecini cu Farage, lide-
rul UKIP, a cãrui soþie este germa-

Nigel Farage: Nu vreau sã am români printre vecinii mei
nã, a rãspuns: „ªtiþi diferenþa”. În
replicã la aceste declaraþii, secreta-
rul de stat în Ministerul Muncii
Codrin Scutaru a precizat ieri, pen-
tru Mediafax, cã „libera circulaþie a
lucrãtorilor români trebuie sã fie o
temã ºi o preocupare constantã
pentru candidaþii noºtri la alegerile
pentru Parlamentul European. Ro-
mânii au, din acest an, dreptul de a
lucra în orice þarã europeanã. În
acest context, declaraþiile recente
ale politicianului britanic Nigel Fa-
rage, prin care afirmã cã nu vrea
vecini români, sunt triste ºi reflec-
tã spiritul retrograd al unor oameni
care, din pãcate, fac politicã în alte
þãri europene”. Potrivit secretaru-
lui de stat, Nigel Farage „trebuie sã
înþeleagã cã dacã nu vrea vecini
români, nu vrea sã fie european, ci
sã aparþinã altor timpuri, pe care,
din fericire, le-am depãºit prin spi-

ritul UE”. „Românii din Marea Bri-
tanie sunt preponderent oameni
educaþi ºi profesioniºti, care lucrea-
zã din greu ºi contribuie la sistemul
de protecþie socialã ºi la bunul mers
al societãþii britanice. Românii nu
sunt cerºetori. Românii sunt o re-
sursã, un capital pe care societatea
în care aceºtia s-au integrat ºtie sau
trebuie sã înveþe sã îl respecte. 1
ianuarie 2014 a fost momentul ridi-
cãrii restricþiilor de pe piaþa muncii
din cele nouã state membre care au
menþinut astfel de mãsuri. Drumul
european pe care ne aflãm cu toþii
ne oferã tuturor aceleaºi drepturi ºi
obligaþii, iar ridicarea restricþiilor de
la 1 ianuarie 2014 a fost ultimul pas
în a restabili echilibrul în acest sens.
Nu avem spaþiu pentru paºi înapoi
de la UE, ci numai pentru paºi siguri
înainte”, mai aratã Codrin Scutaru
în comunicatul remis Mediafax.
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Anunþul tãu!
Societatea Cooperativã de

Consum Craiova vinde prin licita-
þie publicã deschisã cu strigare,
„Spaþiu Magazin Radomir”, comu-
na Dioºti, judeþul Dolj. Licitaþia va
avea loc pe data de 4.06.2014, ore-
le 11.00, la sediul unitãþii din stra-
da Petrache Poenaru, nr. 1, locali-
tatea Craiova, judeþul Dolj. În caz
de neadjudecare licitaþia rãmâne
deschisã în fiecare zi de miercuri
din sãptãmânã, la ora 11.00 pânã
la vânzarea spaþiului. Relaþii la te-
lefon: 0251/544.242.

SC OLTENIA RENEWABLE
ENERGY SRL, cu sediul în muni-
cipiul Bucureºti, sector 3, bule-
vardul Basarabia, nr. 238, bloc
MY5, scara A, etaj  6, Apartament
16, Camera 2, în asociere cu Con-
siliul  Local al comunei Ostroveni,
judeþul Dolj anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectulâ: REALIZARE ªI
EXPLOATARE PARC FOTOVOL-
TAIC propus a fi amplasat în co-
muna Ostroveni, judeþul Dolj, Tar-
laua 141-Parcelele 1195/1 ºi 1195/
2 ºi Tarlaua 142, Parcela 1199/2.
Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.
1 ºi la sediul Consiliului Local al
comunei Ostroveni, judeþul Dolj,
în zilele de luni-vineri, între orele
9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1.

SC MAR CAN CONSTRUC-
TION angajeazã inginer mecanic
utilaj tehnologic pentru construc-
þii. CV la telefon/fax: 0251412.232.

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.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare orice ma-
gazin, ajutor bucãtar,
îngrijire bãtrâni sau
copii minori. Telefon:
0747/072.570; 0251/
552.089.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Gresie, faianþã, zugrã-
veli, zidãrie, tencuieli.
Telefon: 0736/003.526.
Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maximã
seriozitate, în scopul
donãrii unei locuinþe.
Telefon: 0723/466.154.
Coafez ºi tund la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0785/449.260.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului, asigur garanþie. Te-
lefon: 0785/103.411.
Tapiþer la domiciliu,
execut reparaþii cana-
pele, fotolii, colþare.
Calitate ºi seriozitate.
Telefon: 0351/416.198;
0768/623.964.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând (închiriez) garso-
nierã Brazdã. Telefon:
0765/610.457.
Vând garsonierã
Lãpuº etaj 3/4 deose-
bitã. Preþ 83.000 lei.
Telefon: 0761/142.328.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate do-
tãrile. Telefon: 0762/
109.595.
Vând (schimb) aparta-
ment semidecoman-
dat etaj 1/4 cu aparta-
ment  decomandat p/
3 sau diferenþa. Tele-
fon: 0742/390.301.
Vând apartament 2 ca-
mere, bloc PATRIA,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.

Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate.
Telefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Vând apartament 2 ca-
mere, în fostã casã na-
þionalizatã, zonã cen-
tralã, gaze, curte, cum-
pãrat de la proprietar.
Eventual, schimb cu
apartament în bloc. Te-
lefon: 0727/816.959.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Tele-
fon: 0723/692.884;
0722/151.452.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

Vând 3 decomandate
1 Mai, 2 bãi, 2 balcoa-
ne, 86 m.p. îmbunãtã-
þiri. Preþ 49.000 euro.
Telefon: 0761/142.328.

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 ca-
mere, bucãtãrie, apã
curentã. Telefon:
0746/ 375.946.
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt, 13
km de Craiova, comu-
na Robãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu depen-
dinþe în satul Negoeºti -
Dolj. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa Nouã
zona Triaj, fãrã acte,
1000 Euro negociabil.
Telefon: 0763/806.750.

Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefini-
satã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în comu-
na Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
7000 mp teren, 2,5
Euro / mp. Telefon:
0757/650.778.
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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 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, des-
chidere 22 m, Telefon:
0784/607.532.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.

Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZ-
DA, Calea Bucureºti,
km 9, ideal showroom
parc auto, benzinãrie,
1000 m, deschidere
18 m, sau 2000 m - 36
m. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni. str.
Scurtu Gheorghe. Te-
lefon: 0251/457.204.
Teren 1000 mp loc de
casã, Secui – Dolj. Te-
lefon: 0768/304.392.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp Te-
lefon: 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 spate-
le spitalului Balº-Olt. Te-
lefon: 0763/690.698.

Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren arabil.
Telefon: 0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2
camere decomandate
(50 mp), str. General
Magheru, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0251/452.233.

Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Audi A6, fabricat
în 2006, full options, sta-
re perfectã, bleu-marin,
piele, xenon, limited edi-
tion, 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 reali,
1500 Euro sau varianta
Rabla. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plug pentru boi
ºi grapã. Telefon:
0251/421.727.
Vând familii de albine.
Telefon: 0741/034.955.
Vând CEAS ELVEÞIAN
original sigilat, garan-
þie, tip Jovial 5020G-
ss 0313, 200 Euro Te-
lefon: 0722/456.609.

Vând PC model MSI –
ALL- IN- ONE, WIND TOP
AE 1920 nefolosit, sigilat,
garanþie 300 Euro. Tele-
fon: 0722/456.609.
Vând pãlãrie fetru nr. 55
nouã- 50 lei, sapã ºi
casma cu coadã 7 lei/
buc, saltea Dormeo 2/
1m cu husã 90 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând aparat de sudu-
rã, autogen polizor, bor-
maºinã, parbriz Tico.
Telefon: 0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând þiglã Jimbolia din
demolãri ºi cãpriori ste-
jar. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Perucã pãr sintetic,
scurt, ondulat, culoare
roºu spre castaniu, 60
RON, negociabil. Tele-
fon: 0351/181.202;
0767/049.976.
Instalaþie hidrofor iriga-
þii trifazatã completã,
motor Honda pentru
pompã ºi echipament
vânãtoare din piele. Te-
lefon: 0760/521.340.
Vând motosapã nouã
ROBI – 206- LB. Tele-
fon: 0251/414.112;
0727/463.456.
Vând albine, familii pu-
ternice. Podari. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgianã
8 luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, tele-
vizor mic ºi mare, ºifo-
nier stejar. Telefon:
0752/142.493.
VÂND cavou. Telefon:
0741/654.981.
Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemente
calorifer fontã, 5 bate-
rii, 110 þigle beton. Te-
lefon: 0251/458.192.

Vând ªabloane impri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BA-
TISTE toate mãrimile
manuale. Telefon:
0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron, apa-
rate de radio Selena,
Gloria, 30 lei bucata.
Telefon: 0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil
- stazã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
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, cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon:
0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon: 0351/437.906.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon: 0769/
682.917.
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Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire co-
pii nou, combinã stereo
- nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.

Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã, bu-
telie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã, di-
verse scule, motor re-
zervã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg,  2 damigene 10-
15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon: 0767/
153.551.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultra-
central, pretabil firmã.
Telefon: 0745/698.425.
Caut colegã de apar-
tament, 2 camere de-
comandate Brazdã. Te-
lefon. 0745/ 062.618;
0762/ 267.631.
ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semideco-
mandat, Valea Roºie.
Telefon: 0740/522.562.
Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 came-
re cu centralã Craiovi-
þa Nouã, 250 lei/lunã.
Telefon: 0766/328.569.

Închiriez apartament
decomandat Sãrari, re-
novat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craio-
viþa Nouã (Bigul
Vechi). Telefon: 0767/
993.510.
MATRIMONIALE
Tânãr, doresc cunoº-
tinþã 22-23 ani pentru
cãsãtorie, prietenie. Te-
lefon: 0251/421.727.
Pensionar caut doam-
nã maxim 70 ani cu
permis auto. Telefon:
0757/322.534.
Pensionar, 65 ani, 1,60
înãlþime, caut pensio-
narã cu suflet fãrã lo-
cuinþã ºi copii, pentru a
petrece tot restul vieþii
împreunã ºi îngrijire
gospodãrie la þarã. Te-
lefon: 0784/743.541.
Domn, doresc doamnã
peste 50 ani, modes-
tã, fãrã obligaþii. Telefon:
0351/181.202; 0767/
049.976.

Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

DIVERSE
Se deschide un nou
Club al pensionarilor
pe strada Fraþii Bu-
zeºti nr. 26 (fostul se-
diu al Regiei de Ter-
moficare). Relaþii la te-
lefon: 0752/ 060.141;
0770/ 491.130, între
orele 10-12 ºi 20-21.
Caut meseriaºi pentru
a fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Caut o echipã de oa-
meni pentru a amena-
ja o grãdinã. Telefon:
0727/884.205.
Absolvenþi i  C.N.
Fraþii Buzeºti promo-
þia 1969 sunt invitaþi
la întâlnirea aniver-
sarã în data de 21
iunie 2014, ora
10.00. Informaþi i :
Rada C-tin; 0726/
210.110; Gheorghe
Aristide - Telefon:
0 7 4 4 / 9 1 4 . 2 7 4 ;
0723/172.191.

CONDOLEANÞE
Colectivul ALMA CONS
este alãturi de colegul ºi
colaboratorul Doru
ªania în aceste momen-
te grele pricinuite de de-
cesul mamei sale. Fie ca
Bunul Dumnezeu s-o
odihneascã în liniºte ºi
pace.  Sincere condo-
leanþe familiei îndoliate.
Colectivul Tipografiei
ALMA este alãturi de
Doru ªania la durerea pri-
cinuitã de decesul mamei.
Sincere condoleanþe!
Cu adâncã durere în
suflet regret dispariþia
fulgerãtoare a celei ce
mi-a fost mamã – mult
iubitoare cu suflet ales,
nobil – ANTONESCU
TATIANA. Iubire vesni-
cã! Doru ªANIA. Înmor-
mântarea va avea loc
luni, 19.05.2014, ora
12.30 la Cimitirul Si-
neasca, cu plecare de
la biserica Sf. Apostol
Andrei, Craioviþa Nouã.
Lacrimi, flori ºi durere
sufleteascã pentru dra-
ga nostrã ANTONES-
CU TATIANA în veci
neuitatã. Fam. ENE AN-
DREEA ºi IONEL Ace-
leaºi gânduri ºi senti-
mente din partea Fam.
EFIMOV GABRIELA.
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PRIMERA DIVISION – ETAPA A 38-A
(ULTIMA)

Malaga – Levante 1-0 (Portillo 60), Real
M. – Espanyol 3-1 (Bale 64, Morata 86,
90+1 / Pizzi 90), Barcelona – Atl. Madrid
1-1 (Alexis 34 / Godin 49), Valencia – Celta
2-1 (Feghouli 41, Piatti 55 / I. Lopez 5).

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Sociedad –
Villarreal, Rayo – Getafe, Almeria – Bilbao,
Valladolid – Granada, Osasuna – Betis, Se-
villa – Elche.

1. Atl. Madrid 90 11. Malaga 45
2. Barcelona 87 12. Rayo* 43
3. Real M. 87 13. Espanyol 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. Valencia 49 18. Osasuna* 36
9. Celta 49 19. Valladolid* 36
10. Levante 48 20. Betis* 25
* - un joc mai puþin.
Locurile 1-4 – grupe sau preliminarii

Champions League, locurile 5-7 – Europa
League, locurile 18-20 retrogradeazã.

LIGUE 1 – ETAPA A 38-A (ULTIMA)
Bastia – Nantes 0-0 (La oaspeþi, Bãnel Ni-

coliþã a jucat începând cu minutul 70), Lo-
rient – Lille 1-4 (Aliadiere 22 / S. Kalou
32, 65, Roux 53, Bourillon 90+2 aut.),
Marseille – Guingamp 1-0 (A. Ayew 51),
Monaco – Bordeaux 1-1 (Ocampos 69 /
Hoarau 15), Nice – Lyon 0-1 (B. Kone 6),
Paris SG – Montpellier 4-0 (Lavezzi 2, Ibra-
himovici 20, Lucas 49, Rabiot 88), Reims
– Rennes 1-3 (Diego 82 / Doucoure 34, Toi-
vonen 53, Ntep 59), St. Etienne – Ajaccio
3-1 (Perrin 19, 77, Erdinc 35 / Baradji
90+2), Sochaux – Evian TG 0-3 (Wass 9,
72, Angoula 42), Toulouse – Valenciennes
3-1 (Ben Yedder 30, 45 pen., 90+1 / Le
Tallec 87; La gazde, Mihai Roman a fost
aruncat în luptã în minutul 82).

1. Paris SG 89 11. Reims 48
2. Monaco 80 12. Rennes 46
3. Lille 71 13. Nantes 46
4. St. Etienne 69 14. Evian TG 44
5. Lyon 61 15. Montpellier42
6. Marseille 60 16. Guingamp 42
7. Bordeaux 53 17. Nice 42
8. Lorient 49 18. Sochaux 40
9. Toulouse 49 19. Valencien. 29
10. Bastia 49 20. Ajaccio 23
Locurile 1-3 – grupe sau preliminarii

Champions League, locurile 4-5 plus câº-
tigãtoarea Cupei Franþei, Guingamp –
Europa League, locurile 18-20 au retro-
gradat.

SERIE A – ETAPA A 38-A (ULTIMA)
Udinese – Sampdoria 3-3 (Di Natale 26,

31, 88 / Okaka 10, Eder 53, Soriano 55).
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Catania – Ata-

lanta, Juventus – Cagliari, Genoa – Roma,
Lazio – Bologna, Napoli – Verona, Chievo –
Inter, Parma – Livorno, Milan – Sassuolo,
Fiorentina – Torino.

1. Juventus 99 11. Atalanta 50
2. Roma 85 12. Sampdoria* 45
3. Napoli 75 13. Udinese* 44
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
* - un joc în plus.
Locurile 1-3 – grupe sau preliminarii

Champions League, locurile 4-6 – Euro-
pa League, locurile 18-20 au retrogradat.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 2
18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga I: Oder-

heiu Secuiesc – CS City’us Târgu Mureº.
EUROSPORT

13:00 – TENIS (M) – Turneu la Dusselo-
dorf, în Germania: ziua I.

Dupã un deceniu în care
titlul a mers fie în vitrina
Barcelonei, fie în cea a lui
Real Madrid, Atletico a reu-
ºit sã stopeze, sâmbãtã sea-
ra, hegemonia celor douã,
trecându-ºi în palmares pri-
mul triumf în La Liga din
sezonul 1995-1996 încoa-
ce, al 10-lea în total. Având
nevoie doar de o remizã în
“directul” cu Barca, în con-
textul a trei puncte avans,
Atletico a intrat pe “Camp
Nou” decisã sã rezolve re-
pede ecuaþia titlului. Deter-
minarea oamenilor lui Die-
go Simeone, în teren la
succesul din urmã cu 18 ani, a avut însã
efect de bumerang, doi dintre cei mai buni
oameni ai madrilenilor în acest sezon, gol-
gheterul Diego Costa ºi “regizorul” Arda
Turan, accidentându-se pânã la jumãtatea
primei pãrþi. Iar când Alexis Sanchez (34)
a mai ºi înscris, cu un ºut direct în vinclu,
dintr-un unghi imposibil, titlul pãrea ca ºi
adjudecat de Barcelona. Golul a dat aripi
gazdelor, inexistente pânã atunci, ºi pauza
a venit ca o mãnuºã lui Atletico.

De la cabine au venit alte echipe! Alb-
roºii s-au nãpustit iarãºi spre butul catalan,
iar uruguayanul Diego Godin (49), fãrã mar-
caj, s-a înãlþat imperial la un corner, resta-
bilind egalitatea. Titlul era din nou în vitri-
na lui Atletico. Acolo unde a ºi rãmas, ºi
chiar mult mai uºor decât era de aºteptat.
Barcelona, cu un Messi ireal de ºters, ºi-a
continuat prestaþiile cenuºii, capotând într-
un mod jenant. La final, suporterii Bracelo-
nei au aplaudat momente bune succesul
madrilenilor.

A spart blocada, încoronându-se chiar în fief-ul urmãritoarei

Simeone: “E un sentiment incredibil,
nu pot explica”

Diego Simeone nu s-a manifestat imediat
dupã fluierul de final al meciului care a fã-
cut-o campioanã pe Atletico, preferând sã ia
loc pe bancã ºi sã analizeze de la distanþã
performanþa reuºitã. Jucãtorii sãi au fost însã
de altã pãrere, venind sã-i ia de pe bancã ºi
sã-l arunce în aer de câteva ori pentru a sãr-
bãtori titlul. În declaraþii însã, argentinianul
a fost ceva mai euforic.

“E ceva fabulos! Ãsta e cuvîntul care
defineºte totul! În spatele acestui succes este
multã, multã muncã. Aceasta este una din-
tre cele mai importante zile din istoria clu-
bului. E incredibil, nu pot explica.

Nu-mi doresc acum decât sã-i vãd pe su-
porteri îmbrãcaþi în roºu ºi alb sãrbãtorind.
La pauzã nu a fost nevoie sã spun mare lu-
cru, doar am încercat sã-mi liniºtesc jucã-
torii, sã le transmit încredere. ªtiam cã un
gol ne ajunge pentru a lua trofeul. Cu sigu-
ranþã, de acolo de unde e acum, Luis Arago-

nes ne-a ajutat sã ne apã-
rãm în ultimele minute, a
fost cu noi pe teren. Însã
trebuie sã începem sã ne
gîndim ºi la finala Ligii
Campionilor (n.r. sâmbã-
tã, 24 mai, contra rivalei
Real)”, a spus dupã meci,
tehnicianul lui Atletico,
Diego Simeone.

“Tata” Martino
a demisionat:

“A fost o onoare
sã antrenez aceastã

echipã”
De cealaltã parte,

“Tata” Martino a apãrut foarte afectat la con-
ferinþa de presã. Tehnicianul argentinian,
cum tot scrisese presa spaniolã în ultimul
timp, ºi-a anunþat demisia ºi le-a cerut scu-
ze fanilor catalani pentru cã nu a reuºit sã
aducã nici un trofeu în acest sezon.

„A fost o onoare sã antrenez echipa asta.
Le cer scuze fanilor pentru cã nu ne-am în-
deplinit obiectivele. Vreau sã mulþumesc
echipei, am antrenat mari jucãtori ºi mari
oameni. Rãmân cu o admiraþie profundã faþã
de ei ºi sunt convins cã acest club va conti-
nua sã câºtige trofee în anii care vin.

Am decis de comun acord cu clubul sã
nu mai continuãm ºi în sezonul viitor. Am
încercat sã câºtigãm pânã în ultima secun-
dã, dar am dat peste un adversar mai bun
decât noi.

Pe aceºti jucãtori i-am admirat înainte sã
vin aici, i-am admirat fiindu-le antrenor ºi
voi continua sã-i admir ºi dupã ce plec. Vã
mulþumesc ºi dumneavoastrã, presei, la re-
vedere”.

Bayern Munchen a triumfat,
sâmbãtã, pe Olympiastadion din
Berlin, în Cupa Germaniei,
trcând cu 2-0, dupã prelungiri,
de rivala Borussia Dortmund. Al
17-lea titlu în competiþie, în 20
de finale, record absolut, a fost
pus în scenã de reuºitele lui
Arjen Robben (107) ºi Thomas
Muller (120+3). Cu aceastã
ocazie, Bayern a realizat al
doilea event consecutiv, cam-
pionat-Cupã.

Tot sâmbãtã, pe Wembley,
Arsenal a reuºit sã punã mâna
pe un nou trofeu dupã 9 ani,
impunându-se dramatic în Cupa
Angliei, cu 3-2, de asemenea
dupã prelungiri, în faþa lui Hull
City. Halucinant, în minutul 8,
„tigrii” din Hull, aflaþi în pre-
mierã într-un ultim act, condu-
ceau cu 2-0, graþie reuºitelor lui
Chester, din primul minut, ºi
Davies. Pentru „tunari” au
marcat Cazorla (17), Koscielny
(71) ºi Rampsey (108). La
precedenta performanþã notabi-
lã, în 2005, Arsenal izbândise
tot în FA Cup. Pe care o are
acum în palmares de 11 ori, la
fel ca ºi Manchester United,
cele douã fiind cele mai prolifi-
ce echipe din istoria întrecerii.

Bayern ºi Arsenal au

câºtigat Cupele naþionale

Echipa femininã de gimnasticã a României a
câºtigat, sâmbãtã, medalia de aur la Campiona-
tul European de la Sofia, cea de argint revenind
Marii Britanii, iar cea de bronz, Rusiei. Deþinã-
toarea en-titre a titlului, dupã victoria din 2012,
de la Bruxelles, România a ajuns la 7 astfel de
distinþii în 11 ocazii, precedentele venind în 1994
(când a fost introdusã proba pe echipe), 1996,
1998, 2004, 2008. La nivel european, România
mai are un argint ºi douã medalii de bronz.

“Tricolorele”, în componenþa  Larisa Iorda-
che, Diana Bulimar, Andreea Munteanu, Alina
Stãnilã ºi Silvia Zarzu,  au controlat de la un

Al 7-lea titlu continental!

Echipa României ºi-a apãrat
aurul european la Sofia

capãt la altul concursul din capitala Bulgariei ºi
s-au aflat dupã fiecare rotaþie pe prima poziþie.
Cea mai mare notã a echipei noastre a fost ob-
þinutã de una dintre debutante, Andreea Mun-
teanu, 14,933p la bârnã.

Fetele pregãtite de Octavian Belu ºi Mariana
Bitang au obþinut un total de 172,754p, în timp
ce Marea Britanie ºi Rusia au adunat 170,663p,
respectiv 169,329p.

Generaþii diferite de gimnaste au dus Româ-
nia pe cea mai înaltã treaptã a podiumului. Douã
dintre componentele echipei de la Sofia, Diana
Bulimar ºi Larisa Iordache, au fãcut parte ºi
din team-ul din 2012.

În calificãrile de joi, România încheiase pe
poziþia secundã, în
spatele Marii Britanii,
la 1.017p, ºi înaintea
Rusiei, la 0.509p.

GIMNASTICÃ

Atletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a SpanieiAtletico Madrid, noua campioanã a Spaniei

Alte 3 medalii,
câte una din fiecare culoare, la individual

Larisa Iordache angrenatã în 4 probe la
individual a obþinut medalii la 3 dintre ele:
aur la sol(la egalitate cu italianca Vanessa
Ferrari), argint la bârnã ºi bronz la sãri-
turi. Cel mai slab rezultat l-a obþinut la pa-
ralele, unde s-a clasat pe locul 6.

La sol a concurat ºi Diana Bulimar care
a încheiat pe 6.

La închiderea
ediþiei
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CS Podari s-a impus sâmbãtã
cu 2-1 în derby-ul doljean cu Vii-
torul Municipal Craiova ºi a câºti-
gat cu 3-1 la general confruntãrile
din acest sezon cu gruparea care
evolueazã la Iºalniþa. La Podari,
Bogdan Vrãjitoarea a fost înlocuit
cu o zi înainte de meci de Victor
Naicu, dar acesta este legat prin
contract de FC Balº, astfel
încât implicarea sa rãmâne
la nivel „neoficial”. Secun-
zii blondului tehnician, Mur-
gan ºi Preda, au fost pe te-
ren ºi au contribuit la victo-
ria cu rivala din judeþ. To-
tuºi, esenþialã a fost dubla
juniorului Dina, care a des-
chis scorul în minutul 11 ºi
ºi-a readus echipa în avan-
taj, decisiv, în minutul 71.
Oaspeþii puteau egala rapid
în minutul 15, dar Mirescu
a fost negat la execuþia unui
penalty de portarul Purcea,
golul de 1-1 venind abia în
debutul pãrþii secunde, de la
Varia. Pentru CS Podari au
evoluat: Purcea - Orban,
Dina, Dreºcã, Ciocioanã -

Liga a III-a, seria a 3-a, play-out

Podariul a câºtigatPodariul a câºtigatPodariul a câºtigatPodariul a câºtigatPodariul a câºtigat
a treia oarã derby-ula treia oarã derby-ula treia oarã derby-ula treia oarã derby-ula treia oarã derby-ul
Dubla juniorului Dina a fost decisivã pentru victoria echipei lui Naicu

Bãlmãu, Murgan (46 Stoica), Jia-
nu, Rãduþ - Preda, Dicu (76 Bar-
bu). De partea cealaltã, antrenorul
Alin Gavrilã a mizat pe urmãtorii
jucãtori: Viºanu – Badea (37 Tu-
dor), Gheorghiþã, Bãlan, M. Popa
– Fruntelatã (78 ªtoiu), Chiriþã,
Flori, L. Scarlat – Mirescu (46 C.
Scarlat), Nãstase (46 Varia). În ce-

lelalte meciuri ale etapei din play-
out: Concordia II – Dinamo II 1-1
ºi Viitorul Domneºti – CS Tunari
1-1.  Clasamentul play-out-ului
seriei a treia a Ligii a III-a: 1. Di-
namo II 33p, 2. CS Tunari 25p, 3.
CS Podari 22p, 4. Viitorul Dom-
neºti 19p, 5. Concordia II 18p, 6.
Viitorul Municipal Craiova 18p.

Liga I – etapa a 33-a
Pandurii – Corona 5-0
Au marcat: Anton 10, Alex Dos Santos 18, 65, Matulevicius 62, 76.
CFR Cluj – Gaz Metan 3-1
Au marcat: Deac 10, 74, Camora 70 / Bawab 51.
FC Braºov – „U” Cluj 0-0
Oþelul – Viitorul 4-1
Au marcat: Marquinhos 47, Henrique 62, Zaharia 63, Cooper 86 / M.

Axente 89.
Dinamo – Sãgeata 4-1
Au marcat: V. Lazãr 19, 75, Þucudean 24, C. Matei 43 / V. Dinu 88.
Astra – ACS Timiºoara 5-1
Au marcat: Budescu 20, Yazalde 31, Bukari 40, Nuno Claro – 59 aut.,

Alibec 87 / Boldea 24.
Ceahlãul - FC Vaslui 2-0
Au marcat: Achim 8, Jula 21.
Concordia – FC Botoºani 1-1
Au marcat: Wellington 20 / Croitoru 86.
Petrolul – Steaua 0-0

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
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Steaua 33 22 10 1 69-18 76
Astra 33 21 6 6 66-27 69
Petrolul 33 17 14 2 50-20 65
Dinamo 33 16 8 9 50-33 56
CFR Cluj 33 13 12 8 43-31 52
FC Vaslui 33 15 6 12 37-28 51
Pandurii 33 13 8 12 56-39 47
Botoºani 33 12 7 14 35-50 43
Ceahlãul 33 10 11 12 27-30 41
Oþelul 33 12 4 17 41-50 40
„U” Cluj 33 11 7 16 29-43 40
Chiajna 33 10 9 14 34-46 39
Gaz Metan 33 10 8 15 31-37 38
FC Braºov 33 9 10 14 31-39 39
Viitorul 33 9 10 14 28-50 37
ACS Poli 33 9 8 16 25-42 35
Sãgeata 33 9 8 16 30-53 35
Corona 33 2 8 23 20-66 14

În etapa a 3-a a play-off-ului
Ligii a IV-a Dolj s-a disputat ºi
derby-ul dintre Dunãrea Calafat
ºi CSO Filiaºi, acesta încheindu-
se la egalitate, 1-1, goluri mar-
cate de Coca (44), respectiv Bãlã
(70). Înaintea startului partidei s-
a þinut un moment de reculegere
pentru Constantin Popescu, ta-
tãl lui Gicã Popescu, iar echipa
gazdã a purtat tricouri omagiale
cu mesaje pentru cel dispãrut. La
Dunãrea Calafat au evoluat: Ghi-

Liga a IV-a Dolj, play-off

Remizã cu eliminãri ºi penalty ratat la Calafat
þã - Ganea, Riza, Sârbu Doroban-
þu - Mihalache, Brebenel, Puþin-
telu, Sârbu – A. Coca, Afrem. De
partea cealaltã, Gigi Ciurea i-a
folosit pe: Lascu - Iancu, Celea,
Sodoleanu, Mateiþã, - Pais, Hre-
lea, Dumitrescu, Cruºoveanu -
Pârvuicã, Bãlã. Au mai jucat: Rã-
ducanu, Cârjan, Borneci, Ciurea.
Mihalache de la gazde a primit
cartonaº roºu în minutul 65, iar
pe final, Bãlã ºi Ciurea de la oas-
peþi au fost eliminaþi ºi ei. Rãdu-

canu a ratat un penalty în minu-
tul 50 pentru CSO Filiaºi. Au ar-
bitrat: Sebastian Colþescu - Adri-
an Popescu, Viorel Cristian Ni-
cola, iar observatori au fost Or-
lando Pãdureanu ºi Ciry Mayer.
În celãlalt meci al etapei, Progre-
sul Segarcea – Dunãrea Bistreþ
3-3. Dupã aceastã rundã, clasa-
mentul aratã astfel: 1. Dunãrea
Calafat 18p, 2. CSO Filiaºi 16p,
3. Dunãrea Bistreþ 8p, 4. Progre-
sul Segarcea 6p.

La debutul în turneul
pentru locurile 7-9, echipa de
handbal SCM Craiova a
învins rivala din capitalã,
CSM Bucureºti, scor 33-30
(17-14), dupã un meci pe
care l-a avut permanent la
îndemânã. Prima reprizã a
confirmat dominarea echipei
pregãtitã de Gheorghe Sbora
ºi Aurelian Roºca, aceasta
conducând ºi la 6 goluri
diferenþã, în ciuda faptului
cã formaþia oaspete era
consideratã favoritã certã.
Partea a doua a avut aveeaºi
desfãºurare, fetele pregãtite
de Mette Kliit reducând
diferenþa doar pe fondul

Handbal, play-out-ul Ligii Naþionale

Victorii pe linie pentru SCM Craiova pe final de sezon
superioritãþii numerice duble
din unele momente. De altfel,
SCM Craiova a terminat
meciul doar cu 4 handbaliste
pe parchet, inclusiv portarul.
Ca ºi în dubla din play-out
cu Neptun Constanþa, una
dintre remarcatele echipei din
Bãnie a fost Andreea Ianaºi,
reprofilatã ca pivot. „Acþiuni-
le fetelor m-au ajutat sã
marchez aºa mult în ultima
vreme. Avem o echipã bunã,
care merita mai mult în acest
sezon” a spus handbalista la
final. Pentru SCM au jucat:
Paºca, Munteanu (portari) –
Ianaºi (6 goluri), Dincã (4),
Apipie (5), Tivadar (3),

Snopova (8), A. Amariei (1),
Ilie, Han (3),  Floricã,
Cioarec (1), Joldeº. „A fost
un joc bun al nostru contra
unei echipe cu pretenþii, am
avut o mare poftã de a
marca. Ne bucurãm cã au
venit mulþi suporteri la meci
ºi cã le-am oferit o bucurie”
a declarat  antrenorul Aure-
lian Roºca. Craiova câºtigã al
treilea meci din acest sezon
cu CSM Bucureºti, dupã cel
de acasã din sezonul regulat,
dar ºi dupã amicalul de acum
o lunã. Urmãtoarea partidã a
echipei din Bãnie va fi
miercuri, în deplasare, cu
Cetate Deva.
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Jocul şi-a păstrat nota fadă, dar
week-end-ul a fos t pro lific pen tru
ech ipa Craiovei. S-au contabilizat
destule veşti bune ca să mai insis-
tăm pe exprimarea incoerentă a tru-
pei lui Balint. Primul câştig a fost cel
al atitudin ii. „Mercenarii” de până
acum n-au ezitat să bage capu l în
bocancul adversarilor, iar Ganea şi
Vătăjelu aveau la final e faţă semnele
luptei, cei doi puşti ieşind însânge-
raţi de pe gazon. Apoi, victoria, una
devenită tradiţională, cu 1-0, a fost
una foarte importantă în lupta pen-
tru promovare. Au mai rămas patru
meciuri, iar distanţa faţă de locul 3 a
crescut cu un punct. Seara a sosit şi
vestea care conferă liniştea necesa-
ră pentru disputele următoare şi pe
care Cuvântul Libertăţii o anunţa de
acum câteva zile: s-a dat OK pentru

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 16 9 4 3 20-10 31
2. CS Universitatea 16 8 3 5 21-17 27
.......................................................................................................
3. CSM Rm. Vâlcea16 6 5 5 16-14 23
4. Gloria Bistriţa 16 5 6 5 16-16 21
5. Metalul Reşiţa 16 6 3 7 15-18 21
6. FC Olt Slatina 16 2 3 11 7-20 8

Etapa viitoare: Gloria Bistriţa – Universitatea Craiova (sâmbătă, 24
mai, ora 11), Metalul Reşiţa – FC Olt (vineri, 23 mai, ora 17), ASA Tg.
Mureş – CSM Rm. Vâlcea (sâmbătă, 24 mai, ora 18).

Play-off, Liga a II-a, seria a II-a,
etapa a 6-a

FC Olt – Universitatea Craiova 0-1
CSM Rm. Vâlcea – Gloria Bistriţa 1-0
Metalul Reşiţa – ASA Tg. Mureş 0-0

Balint, mulţumit de joc
şi de atitudine

Antrenorul Gabi Balint a considerat că de data aceasta echipa a făcut un
meci bun, subliniind şi dăruirea pe teren a jucătorilor. „Sunt trei puncte folo-
sitoare, o gură de oxigen. Am făcut un joc bun, ne-am creat ocazii. Sper să
continuăm la fel. Mă aşteptam la un meci echilibrat, pentru că ştiam că FC Olt
este o echipă care se închide foarte bine, împotriva căreia e greu să marchezi.
Mă bucur că nu am mai făcut erori. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, atât timp
cât au ieşit doi jucători cu capetele sparte, Ganea şi Vătăjelu. Vreau să câşti-
găm la Bistriţa, să-i ţinem la distanţă“ a spus antrenorul CS Universitatea.

Ganea: „Promovarea
depinde doar de noi”

Reuşita lui Cristian Ganea s-a dovedit decisivă pentru victoria de la Slati-
na. Mijlocaşul căruia i s-a reproşat de către fani neimplicarea permanentă în
joc şi lipsa de dăruire în multe momente a avut o atitudine îmbunătăţită în
acest joc. La final, a declarat: Sunt bucuros pentru victoria echipei, trebuia să
câştigăm neapărat. Aşa cum a spus şi domnul profesor, egalul era o înfrânge-
re. Important este că am câştigat după atâtea meciuri fără victorie şi mergem la

Bistriţa să ne impunem. Am început b ine meciul, în prima repriză am avut
ocazii, iar în a doua, după gol, ne-am retras puţin. Depindem doar de noi, nu
ne uităm la alţii. Dacă mai batem în două meciuri suntem în Liga I

Ferfelea: „Punctele sunt
mai importante acum decât jocul”

Meciul de la Slatina a fost printre puţinele terminate pe teren de Viorel
Ferfelea, care de obicei este înlocuit, meningita de anul trecut încă resimţin-
du-se în planul potenţialului fizic. Play-maker-ul Craiovei a ratat 3 ocazii, iar la
final a făcut o analiză a jocului şi a echipei, solicitând mai multă clemenţă
pentru jocul deloc impresionant al echipei. „Era foarte important meciul aces-
ta pentru noi, aveam nevoie de o victorie şi este bine că a venit. Mergem la
Bistriţa, sperăm să câştigăm şi să intrăm pe ultima sută de metri spre promova-
re. Este greu să faci o echipă peste noapte. O echipă nu se formează în şase-
opt luni, ci în trei, patru ani. Până la urmă important este să ne atingem obiec-
tivele. Şi noi ne dorim să jucăm mai frumos, mai spectaculos, dar importante
sunt punctele. Trebuie să câştigăm în etapa viitoare, la Bistriţa, şi ne vom
linişti”, a spus Ferfelea.

Pleşan: „Sperăm să fim promovaţi
după meciul cu ASA”

Aşa cum anunţase Gabi Balint, Mihăiţă Pleşan a acuzat anumite probleme
medicale pentru jocul de la Slatina, dar căpitanul obişnuit a fost trecut pe foaia
de joc, bifând câteva minute pe final, iar experienţa lui a fost utilă pentru conser-
varea rezultatelui. La final, Pleşan a declarat: „Sunt trei puncte importante, care
ne ţin pe locul de promovare şi ne ducem la Bistriţa să câştigăm. Nu ne aşteptam
să fie un meci uşor. Am avut un joc foarte greu în campionat cu ei, când am
câştigat cu 1-0 datorită unui autogol şi ne aşteptam la o replică bună din partea
lor şi acum. Slatina are o echipă bună şi sper la anul să promoveze şi ea. Sper ca
după meciul cu Târgu Mureş, de acasă, să fim promovaţi. Mi-aş dori o victorie
cu Târgu Mureş şi să sărbătorim promovarea”.

Dan Oprescu: „Meci modest
pentru două echipe de play-off”

Antrenorul echipei gazdă, Dan Oprescu, a constatat că evoluţia celor două
echipe nu a fost una deosebită şi a considerat că înfrângerea a fost cauzată în
principal de lipsa de inspiraţie la finalizare a jucătorilor săi. „A fost un joc destul
de modest pentru două echipe care sunt în play-off. Am mai primit goluri ca
acesta, din faze care nu anunţau mare lucru, dar ăsta este fotbalul. Cred că
echipa Craiovei va promova în Liga I. Rezultatele i-au ajutat în această etapă,
dar trebuie să se ajute şi ei în continuare. Urmează meciuri foarte importante
pentru Craiova, în timp ce noi suntem cu treaba noastră, ne-am îndeplinit obiec-
tivul. Nu am ce să spun despre arbitraj după un asemenea meci. Avem jucători
care pot evolua în Liga I şi l-aş remarca în special pe Bancu, dar nu după modul
în care a jucat astăzi. Dobrescu a intrat bine în joc, dar a ratat două ocazii mari de
gol. Când ai asemenea oportunităţi trebuie să le fructifici, pentru că s-ar putea
ca echipa adversă să te taxeze”, a declarat Dan Oprescu.

Victorie dublă pentru CraiovaVictorie dublă pentru CraiovaVictorie dublă pentru CraiovaVictorie dublă pentru CraiovaVictorie dublă pentru CraiovaVictorie dublă pentru CraiovaVictorie dublă pentru CraiovaVictorie dublă pentru CraiovaVictorie dublă pentru Craiova
Alb-albaştrii s-au impus în meciul de la Slatina

şi au fost anunţaţi de FRF că au licenţa de  Liga I

FC Olt Slatina – Universitatea Craiova 0-1 (0-0)
Stadion: „1 Mai”, Slatina, spectatori: 1.500

A marcat: Ganea 47
FC Olt Slatina: Mogoşanu 5 – Bogdanovic 6, Cruşoveanu 6, Gligor 6, Siminic 6 -  Pavel, Ignea 5

(66 Quist) 5, Huţanu 6, Ciobanu 5 (55 Dobrescu) 6, Bancu 5 - Marincău 5 (75 Cuedan) 5. Antrenor:
Dan Oprescu

Universitatea Craiova: Brac 7 – Ljubinkovic 7, Patriche 6, Izvoranu 6, Vătăjelu 7 – Ganea 7 (80
Ivan) 7, Ionescu 6 (44 Pătraşcu) 6, Precup 6 – Varga 6, Ferfelea 7, Curelea 6. Antrenor: Gabi Balint

Arbitri: Denis Haidiner Denis (Hunedoara) – Florin Ungureanu (Bucureşti), Sebastian  Stoianov (Constanţa).

licenţa Craiovei. „Universitatea Cra-
iova are dreptul de a evolua în prima
ligă în sezonul competiţional 2014-
2015. Universitatea Craiova îndepli-
neş te toate criteriile de licen ţiere:
sportiv, juridic, administrativ, finan-
ciar, de infrastructură”. De precizat,
licenţa pentru a evolua în Liga I nu
este acelaşi lucru cu dreptul de pro-
movare, care încă nu a fost recunos-
cut şi care va face obiectul şedinţei
Comisiei de Disciplină a FRF de la
finalul acestei săptămâni. Pe de altă
parte, Gloria Bistriţa nu a primit li-
cenţa, la fel ca şi Rapid, din seria I,
dar cele două pot face apel la TAS.

Patru victime în rândul oaspeţilor
Pe teren, Craiova a fost mai deter-

minată şi puţin mai bună decât Slati-

na, câştigând a patra oară în acest
sezon contra vecinei de la Olt. Cu o
echipă oarecum improvizată, în care
impozantul stoper Marincău a fost
folosit vârf, ca pe vremuri Vasile Bră-
tianu la Brăila, Oltul a pus mai multe
probleme decât era cazul echipei lui
Balint. Din partea căreia, în prima re-
priză, Ferfelea a oferit singurele mo-
mente notabile, cu şuturi de la dis-
tanţă. Unul din lovitură liberă a fost
oprit de portarul Mogoşanu, celălalt
de la 25 de metri a ameninţat vinclul.
Dacă prima parte s-a încheiat cu o
veste proastă – accidentarea lui Io-
nescu, a doua repriză a început opti-
mist, cu reuşita lui Ganea. Centrarea
lui Varga a fost tratată superficial de
fundaşii gazdelor, iar pe respingere
mijlocaşul Craiovei a strecurat min-
gea pe sub Mogoşanu. Gazdele pu-
teau egala prin proaspătul Dobres-
cu: cap peste poartă din 6 metri şi
voleu din unghi parat de Brac. Oca-
ziile cele mai mari au fost însă de ma-
jorare a avantajului Craiovei. Ferfe-
lea nu a taxat gafa lui Mogoş anu,
şutând paralel cu poarta neapărată,
iar Ljubinkovic s-a „lăsat” pe minge
cutremurând transversala. Pe lângă
însângeraţii Ganea şi Vătăjelu, Iones-
cu şi Curelea au fost alte două victi-
me ale încrâncenării de pe gazon, ie-
şind accidentaţi. Puştiul Ivan a avut
la dispoziţie puţine minute pe final şi
a demonstrat din nou că ar merita mai
multă încredere. La final, alb-albaş-
trii din peluză şi din teren s-au aplu-
dat recip roc şi au cântat  împreună
„O iubire alb-albastră”. Mai sunt pa-
tru meciuri şi aceasta s-ar putea ex-
prima din nou în Liga I.


