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Premierul Victor Ponta
despre Hyperion:
“Acest tren
arată şi merge la
standardele cele
mai înalte”

Firma Soft ronic a p rezen tat
s âmbătă cel mai nou  produs  al
s ău , t renu l elect ric  Hyperion . La
even iment  a fos t inv itat p remie-
ru l Victor Ponta, care a p lecat din
Gara Craiova, în  p rima cursă a
t renulu i, pe ru ta Craiova-Bucu-
reş ti. Premierul a  ven it  înso ţ it  de
v icepremieru l Liviu  Dragnea ş i
min is t ru l Tran s por tu lu i, Dan
Şova. Hyperion este p rimul t ren
electric cu  podea joasă fabricat
în România ş i va fi pus  în exploa-
tare pe căile ferate după data de
1 iunie 2014.

Alianţa PSD-UNPR-PC a obţinut cele mai multe procente la
alegerile europarlamentare de ieri (între 41 şi 43%), fiind urma-
tă de PNL – între 13,3 şi 14,92%, şi de PDL – între 11,5 şi 12% din
voturi, arată rezultatele exit-poll-urilor efectuate de CURS, CSCI,
Operation Research, IRES, făcute publice aseară, la închiderea
urnelor.

Potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central, prezenţa
la vot la nivel naţional a fost, până la ora 19.00, de 26,52%, din
care 23,69% în mediul urban şi 30,37% în rural. Procente mai
mari s-au înregistrat în Olt (37,93%), Ilfov (34,21%), Mehedinţi
(33,16%), Dâmboviţa (31,89%) şi Dolj (31,37%). Participare mai
redusă a fost în Maramureş (20,53%), Ialomiţa (22,06%), Tulcea
(22,34%), Timiş (22,75%), Brăila (23,21%). Prezenţa a fost mai
mare decât cea înregistrată până la aceeaşi oră la alegerile euro-
parlamentare din 2009 (21,63%), dar mai mică decât la cele din
2007 (27,29%).

Peste 18 milioane de cetăţeni cu drept de vot au fost aşteptaţi la
urne, ieri, pentru a-i alege pe cei 32 de reprezentanţi ai României
în Parlamentul European. În Dolj au fost amenajate 525 de secţii
de votare, fiind aşteptaţi la urne 585.784 de alegători. Votarea a
început la ora 7.00, cele peste 18.000 de secţii de votare organiza-
te la nivel naţional închizându-se la ora 21.00.
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În PÎn PÎn PÎn PÎn PE, pentru blocarea... PE, pentru blocarea... PE, pentru blocarea... PE, pentru blocarea... PE, pentru blocarea... PE!E!E!E!E!
MIRCEA CANÞÃR

Puseele eurosceptice erau aºteptate, numai
cã o comensurare a acestora era anevoioasã,
mai mult aproximativã, ºi însuºi Jean Domeni-
que Giuliani, preºedintele Fundaþiei Schuman,
„rezerva” forþelor antieuropene circa 100 de
locuri în Parlamentul European. Insuficiente
pentru a bulversa construcþia europeanã, dar
suficiente pentru a zdruncina partide tradiþio-
nale. UKIP-ul britanic, FN-ul francez, Syriza
din Grecia, Miºcarea 5 Stele (M5S) din Italia,
Jobbik-ul maghiar, „popularii” danezi (Dansk
Folkeparti) s-au înfiripat nu doar ca fiind con-
testatare ale partidelor de guvernãmânt, ci ºi ca
reacþie la activitatea Comisiei Europene pe man-
datul lui Jose Manuel Barroso. Care n-a fãcut
altceva decât ceea ce i s-a „permis”, fiind de-
semnat într-un anumit context politic. Sã mai
consemnãm cã un grup politic în PE necesitã,
la constituire, minimum 25 de eurodeputaþi,

proveniþi din 7 state membre diferite. Nu în-
tâmplãtor, pe sediul Comisiei Europene din Bru-
xelles un mare banner proclama: „De data
aceasta va fi diferit, votul vostru contea-
zã”. De altfel, însãºi una din raþiunile votului de
ieri a fost aceea ca viitorul preºedinte al CE sã
aparþinã „unei alte familii politice”, nu populari-
lor europeni. Principalele familii politice care vor
fi reprezentate în viitorul PE au prezentat fieca-
re candidaþi proprii, deºi mai mulþi lideri euro-
peni, printre care cancelarul german Angela Mer-
kel, omologul sãu britanic David Cameron, re-
fuzã noua logicã parlamentarã ºi postulatele sale,
creºtin-democratul Jean Claude Juncker, so-
cial-democratul Martin Schulz, sau centristul
Guy Verhofstadt. În faþa unui Parlament Euro-
pean realmente fragmentat, rezultat din alegerile
de ieri, ºefii de stat ºi de guvern urmeazã sã se
întâlneascã mâine, pentru a încerca o punere de

acord în Consiliul European, deºi va trebui þinut
cont, cum spuneam, de deznodãmântul alegeri-
lor ºi de faptul cã viitorul preºedinte al CE trebu-
ie sã primeascã votul eurodeputaþilor. Aducând
în discuþie crearea unei majoritãþi în PE, inclusiv
preºedintele Consiliului European, Herman Von
Rompuy, opina cã negocierile vor dura „sãptã-
mâni”, pânã la... „fumul alb”. Absenteismul a
fost primul partid al Uniunii Europene, devan-
sând PPE ºi PES. La noi, a avut ca notabilã sur-
sã de alimentare, între altele, ºi mesajele confuze
lansate de partidele politice, unele dintre acestea,
dacã nu toate, lãsând impresia incapacitãþii de a
explica alegãtorilor destinaþia votului, importanþa
lui ºi aºa mai departe. N-am rupt „gura” Europei
cu prezenþa la vot, dar, faþã de „alþii”, ne putem
consola cu gândul cã garnitura de eurodeputaþi
desemnatã nu cuprinde ºi „filonul” euroscep-
tic, pe care îl livreazã nu puþine state membre

UE. Unele chiar excesiv. Potrivit sondajelor, ale-
gãtorii din cele mai multe þãri din Europa de
Est, pentru care apartenenþa la UE ºi NATO
constituie o garanþie de securitate, ºi-au dat vo-
tul, în majoritatea lor, partidelor proeuropene.
Dar astãzi vom ºti mai multe.

P.S. Rata de participare, în þãrile UE, potrivit
informaþiilor furnizate de birourile P.E., în capi-
talele acestora: Franþa - 35% (ora 17); Spania -
24% (ora 14); Bulgaria - 19% (ora 13); Litua-
nia 23% (ora 14); Suedia - 16%; Polonia 7,3%
(ora 12); Cipru 42,4% (ora 17); Ungaria - 24%
(ora 17); Estonia 31,6% (ora 15); Italia - 16,7%
(ora 12); Letonia - 30 %; Regatul Unit 26%;
Slovacia 13%; Danemarca 29,6% (ora 14); Slo-
venia 16,1% (ora 16); Croaþia 16,4% (ora 16);
România 18,4% (ora 15); Malta 75%; Portu-
galia 12,1%; Cehia 20%; Irlanda 51% (ora 14);
Germania 25,6% (ora 18); Austria 46%.

Una dintre contestaþiile ajunse
ieri la BEJ Dolj a vizat decizia pre-
ºedintelui Biroului Secþiei de Vota-
re (BSV) nr.123 din Craiova care
nu primit cererile pentru urna mo-
bilã venite din partea Spitalului Cli-
nic Municipal Filantropia, deºi re-
prezentanþii instituþiei medicale au
înaintat solicitãrile în termenul ºi
în condiþiile prevãzute de lege.
Conform legii, reprezentanþii spi-
talului au prezentat tabelul nomi-
nal cu cele 70 de persoane inter-
nate în spital ºi care doreau sã-ºi
exercite drepturile electorale, tabel
care prezenta toate datele de iden-
tificare ale unitãþii spitaliceºti pur-
tând, de asemenea, ºtampila spita-
lului. Considerând mãsura abuzi-
vã, reprezentanþii PSD Dolj au de-
pus contestaþie la BEJ Dolj, iar în
cursul dupã-amiezii aceasta a fost
admisã, astfel cã pacienþii internaþi
la „Filantropia” au putut vota, urna
mobilã plecând de la unitatea me-
dicalã în jurul orei 18.00.

De cealaltã parte, acuzaþii au
fost formulate ºi de reprezentanþii

Urna mobilã ºi „turismul electoral” –
temele sesizãrilor din ziua votului

Ziua de ieri a fost una agitatã, însã în mod special la nivelul
partidelor politice. Asta pentru cã au „curs” sesizãri cãtre presã,

ba din pricina solicitãrilor de vot cu urna mobilã, ba din cauza
faptului cã unele s-au aprobat iar altele nu, ba cã ar fi multe

persoane care au votat pe liste suplimentare în diverse localitãþi.
La Poliþie s-au înregistrat însã doar opt sesizãri, majoritatea

vizând „turism electoral”, care nu s-au confirmat dupã verificãri.
Cele mai multe plângeri ºi contestaþii au fost primite ºi soluþio-

nate la nivelul Biroului Electoral Judeþean (BEJ) Dolj.

PDL Dolj, care au anunþat cã ar fi
depus plângeri penale împotriva
unor medici de familie care au eli-
berat adeverinþe cã nu sunt trans-
portabile unor doljeni ce au solici-
tat urna mobilã pentru a-ºi expri-
ma opþiunea la alegerile pentru Par-
lamentul European. Nici una din-
tre plângerile vizând cadre medi-
cale nu a ajuns însã la Poliþie. Co-
misar-ºef Adrian Cãpraru, din ca-
drul IPJ Dolj, ne-a declarat cã,
pânã la ora 18.00, la subunitãþile
instituþiei se înregistraserã opt se-
sizãri referitoare la incidente de
naturã electoralã.

ªase dintre acestea vizau anu-
mite autovehicule despre care re-
prezentanþii unor formaþiuni poli-
tice afirmau cã transportã persoa-
ne cãtre secþiile de votare (în di-
verse comune printre care Arge-
toaia, Giurgiþa, Drãnic), însã toate
autovehiculele au fost oprite în tra-
fic de echipele mixte de oameni ai
legii, persoanele aflate în interior
au fost legitimate, ºi nu s-au con-
statat suspiciuni cu privire la în-

cãlcãri ale legii electorale.
Într-un alt caz este vorba de una

din secþiile din comuna Leu, unde
procesul de vot a început cu în-
târziere de o orã întrucât preºedin-
tele secþiei „rãtãcise” ºtampila de
control, pe care a gãsit-o în pro-
pria borsetã. În ultima situaþie este
vorba despre alegerile pentru Con-
siliul Local din Coºoveni, unde doi
cetãþeni au anunþat cã le-au fost
înþepate anvelopele autoturismelor
personale. Poliþiºtii au deschis do-
sar penal pentru distrugere ºi fac
cercetãri pentru a identifica auto-
rii ºi pentru a se stabili dacã este
vorba despre incident electoral.

În plus, în jurul orei 18.30, de la
o secþie de votare din comuna Vela
s-a primit o sesizare cã preºedinte-
le ar fi distrus douã buletine de vot.
Un echipaj de poliþiºti a demarat
cercetãrile pentru a stabili exact ce
s-a întâmplat. Cert este cã ambele
buletine de vot aveau aplicate mai
multe ºtampile, însã, chiar dacã
erau nule, ar fi trebuit sã fie în urnã.

CARMEN ZUICAN
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GEORGE POPESCU

Scrutinul s-a încheiat asearã târziu ºi,
din motive de asincronie calendaristicã,
rezultatele, nici cele ale exit-poll-urilor,
nu ne-au parvenit înainte de a trimite spre
tipar aceste pasagere rânduri. Însã, din-
colo „aritmetica” lor, ceea ce va conta
va fi dinamica punctajelor în distribuþia
pretins „ideologicã” ce va permite agre-
garea, pe un criteriu deja în vãditã desu-
etudine, a direcþiilor evolutive ale Euro-
pei de mâine. Oricum, surpriza – totuºi
ºocantã, în ciuda certitudinilor previzio-
nale – o constituie avansul adversarilor
actualei Europe Unite. ªi cromatica sa mai
mult decât diversã, pe alocuri adversati-
vã. Faptul în sine genereazã o ineditã ºi
insolitã condiþie a viitorului subiect de
drept politic ºi istoric, fiindcã noii ac-
tori, cu o pondere întreitã pe ansamblu,
ar putea, dacã vor rãmâne fideli progra-
melor proprii, nu doar sã schimbe, în
bine ori în rãu, Uniunea însãºi, ci chiar
s-o submineze pânã spre ruinarea teme-
liilor ei ºi aºa ºubrezite.

S-a spus ºi s-a tot repetat: campania a
fost ºtearsã, un pic zãludã, tasatã de ba-
nalitãþi lozincarde într-o competiþie a or-
goliilor pretins europeniste din partea ce-

Post-festum:Post-festum:Post-festum:Post-festum:Post-festum:
o ecuaþie neliniºtitoareo ecuaþie neliniºtitoareo ecuaþie neliniºtitoareo ecuaþie neliniºtitoareo ecuaþie neliniºtitoare

lor trei familii impuse de exerciþiul ulti-
melor decenii din care, cu minime ex-
cepþii, argumentele forte de conþinut
aproape au lipsit. N-am reþinut nicio pre-
ocupare pentru un proiect fezabil apt sã
contureze liniile salvatoare ale organis-
melor continentale în mare pierdere de
substanþã ºi de credibilitate.

Am mai spus-o, unica soluþie cât de cât
tonicã consistã în dinamica alternanþei,
chiar dacã, în derapajul vertiginos acuzat
la nivelul întregii clase politice de pe sce-
na internaþionalã, în aceastã epocã post-
istoricã ori post-umanã, cum se va mai fi
numit, nici alternanþa nu ºi-a probat efi-
cienþa. ªi totuºi… Dupã aproape un de-
ceniu, dacã nu chiar mai mult, direcþia im-
primatã, cu un supradimensionat ºi rãpã-
nos elan liberist, de „familia” popularilor,
alternativa socialiºtilor pare unica posibi-
lã, fie ºi sub spectrul acelei schimbãri de
care, aiuritor, au vorbit cu toþii.

Se pare cã aºa se va ºi întâmpla, iar în
acest caz singura preocupare ºi grijã a
reprezentanþilor de stânga va fi de a ope-
ra, în adâncime ºi în termeni de îndrãz-
nealã, acele schimbãri pe care experien-
þa de pânã acum le impune într-o ecuaþie

de totalã dezambiguizare.
E vorba de o formulã dilematicã cu

premise într-o logicã aristotelicã, cea a
lui aut/aut: sau/sau; sau redirecþionarea,
de la palierul legislativ, parlamentar dar
nu numai, la cel al reconstrucþiei politicii
economice, cu accent pe muncã, id est

investiþii, locuri de muncã, reevaluarea
educaþiei ºi a sãnãtãþii, ca sectoare prio-
ritare, sau continuarea liniei de austeri-
tate forþatã, prin pârghiile unui control
„jandarmeresc” intervenþionist în ambien-
tul distribuþiei resurselor, naþionale ºi eu-
ropene, în ograda fiecãrui stat membru.

Oricare altã variantã e din start soritã
eºecului. Fiindcã, aºa cum s-a prezis de
avizaþi specialiºti ºi cum e deja dureros
de real, neo-liberismul supravieþuitor cri-
zei capitalismului profetizate judicios
încã de-acum un veac de Max Weber
ne-a condus în pragul unui faliment epo-
cal: o extindere, pe orizontalã, ºi o po-
tenþare, pe verticalã, a sãrãciei. Efec-
tul, cel mai vizibil ºi principalul genera-
tor al euroscepticismului ºi antieurope-
nismului, este grava lipsã de orizont, ba
chiar starea de devãlmãºie, ce cuprinde
mase largi de cetãþeni, de la Nord la Sud,

de la Vest la Est.
Or, dacã socialiºti – ca principali ac-

tori ai proiectului european în faza sa con-
stitutivã decisivã de acum aproape 35 de
ani – recuzã direcþia de-acum a Uniunii,
tot ei ar fi, datã fiind erodarea dinspre
dreapta popularã, cei abilitaþi pentru o
restituire a liniilor robuste, aºezate în
spaþiul unei veracitãþi promise.

E ceea ce declara zilele trecute un ex-
socialist italian de marcã, Giuliano Ama-
to, nu doar ex-ministru ºi ex-premier în
douã rânduri al þãrii sale, dar ºi copreºe-
dinte al Convenþiei Europene ce-a pre-
mers primele alegeri continentale comu-
ne. El denunþa hãul creat între speranþa
ce însoþea chinurile facerii Europei Uni-
te, acompaniate de entuziasmul primelor
alegeri din 1979 pentru un parlament
continental, ºi dezolarea, funebrã, de as-
tãzi, prilej ºi pretext pentru ofensiva ra-
dicalismelor de varii culori ce-au însoþit
acest ultim test electoral.

Un post-festum, aºadar, mai neliniºti-
tor decât oricând, a cãrui gestionare va
marca, îmi pare, dacã nu destinul, mã-
car viitorul imediat al Europei ºi, de fapt,
al nostru, al tuturor.

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, 2.100 de angajaþi
ai Ministerului Afacerilor In-
terne au fost „pe baricade” în
judeþul Dolj, pentru asigura-
rea unui climat de ordine ºi si-
guranþã publicã, precum ºi
pentru protecþia celor 525 de
secþii de votare,  pe timpul ale-
gerilor pentru Parlamentul
European, precum ºi a alege-
rilor membrilor Consiliului lo-
cal al comunei Coºoveni.

Este vorba despre  mai mult
de 1.100 de poliþiºti, 180 de
poliþiºti de frontierã, 250  de
jandarmi ºi 350 de pompieri.
Dintre aceºtia,1.480 de anga-
jaþi M.A.I. au asigurat protec-
þia celor 525 de secþii de vota-
re, amplasate în 434 locuri. În
plus, au fost luate mãsuri de
protecþie ºi la cele 3 secþii de
votare amenajate pentru alege-
rea membrilor Consiliului lo-
cal al comunei Coºoveni. Alþi
266 de poliþiºti ºi 92 jandarmi,
în perioada desfãºurãrii proce-
sului electoral, au patrulat, în

Peste 2.000 de poliþiºti, jandarmi ºi anga-
jaþi ai ISU Dolj au fost angrenaþi, ieri, în
asigurarea mãsurilor de ordine, dar ºi a

pazei celor 525 de secþii de votare din tot
judeþul Dolj. În arestul IPJ Dolj au votat 37

dintre persoanele încarcerate ºi o singurã
persoanã arestatã la domiciliu a cerut urna

specialã pentru a-ºi exprima opþiunea.
stradã, pentru a asigura mã-
suri de ordine ºi liniºte publi-
cã, în vederea prevenirii ori-
cãror fapte antisociale.

De asemenea, pentru solu-
þionarea solicitãrilor ºi semna-
lãrilor cu privire la evenimen-
tele produse în ziua alegeri-
lor, la nivelul judeþului au fost
constituite 36 echipe operati-
ve de cercetare. Totodatã, a
fost stabilit ºi un efectiv de
rezervã format din 150 de
oameni ai legii, pregãtiþi sã ac-
þioneze în situaþii deosebite.

În Centrul de Reþinere ºi
Arestare Preventivã al IPJ Dolj
se aflã încarceraþi 46 arestaþi
preventiv cu drept de vot. Din-
tre aceºtia, 37 ºi-au exprimat
dorinþa de a-ºi exercita dreptul
de a vota. De asemenea, la ni-
velul judeþului sunt 9 arestaþi la
domiciliu, dintre care unul sin-
gur a solicitat sã voteze prin in-
termediul urnei speciale.

Pentru promovarea mesaju-
lui Campaniei de Informare a
Ministerului Afacerilor Interne,

„Voteazã legal”, la I.P.J Dolj au
fost primite 600 de afiºe, ce
au fost postate în spaþiile cu
vizibilitate mare, la toate sec-
þiile de votare din judeþul Dolj.
Scopul campaniei este infor-
marea, prevenirea ºi conºtien-
tizarea cetãþenilor români, cu

drept de vot, asupra sancþiu-
nilor aplicate în cazul neres-
pectãrii legislaþiei în vigoare.

Oamenii legii au insistat în
mod special asupra articolu-
lui 387 din Codul Penal (Frau-
da la vot), în care se specifi-
cã faptul cã votarea de douã

sau mai multe ori, sau intro-
ducerea în urnã a mai multor
buletine de vot, constituie in-
fracþiune ºi se pedepseºte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amendã ºi interzicerea
exercitãrii unor drepturi.

CARMEN ZUICAN
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Aleşii locali au votat pentru ca România
să aibă o voce puternică la Bruxelles

România va trimite în Parlamentul
European un număr de 32 de parla-
mentari. În Dolj au fost amenajate 525
de secţii de votare. Au fost aşteptaţi
la urne 585.784 de alegători cu drept
de vot. La nivelul judeţului Dolj s-au
tipărit 644.398 buletine de vot şi 2.652
de ştampile cu menţiunea „Votat”. Au
fost distribuite 552.807 autocolante cu
menţiunea „Votat”.

Reprezentanţii autorităţii judeţene
şi locale au mers încă de dimineaţă la
secţiile de vot la care au fost arondaţi.
Dacă la ultimele alegeri, cele locale

din 2012, au venit la urne împreună cu membrii familiei, de această dată pri-
marul Lia Olguţa Vasilescu şi preşedintele Consiliului Judeţean Dolj s-au în-
soţit reciproc pentru a demonstra „că suntem o mare familie”, după cum a
declarat primarul Craiovei. După ce au introdus buletinele în urne, dincolo de
accentele uşor politice, toţi au declarat că au votat pentru ca România să fie
mai bine reprezentată în Parlamentul European.

Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj:

„Alegerile pentru Parlamentul European sunt
printre cele mai importante scrutine la care
participăm”

Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor:

„Am votat pentru o Românie prosperă, cu locuri
de muncă”

Preşedintele Camerei Deputaţi-
lor, Valeriu Zgonea, a declarat, la
ieşirea de la urne, că a votat pen-
tru o Românie prosperă, puternică
în Europa, respectată şi la Bruxel-
les şi la Strasbourg.

 Valeriu Zgonea a votat la secţia
de votare nr. 166 din Craiova, ame-
najată într-un punct termic  din car-
tierul c raiovean Lăpuş . „Am votat
as tăzi (n.r.  ier i) pentru o Românie
puternică reprezentată la Bucureşti,
respec tată şi la Bruxelles şi la Strasbourg, o Românie a noastră prosperă,  cu loc uri de
muncă,  cu înc redere că putem să construim ţara în care trăim. Am votat pentru niş te
oameni în care am încredere că s-au bătut şi se vor bate pentru noi, indiferent de
calităţile pe care le avem,  de pregătirea pe care o avem, de etnia pe care o avem, de
religia pe care o avem. Dacă suntem născuţi în România, vom avea reprezentanţi pe
care îi merităm, după 25 de ani. Şi pentru dumneavoastră. Am votat pentru o Românie
liberă în care să avem încredere în instituţiile statului ş i pentru c a oamenii c are ocupă
funcţii să ne reprezinte şi să aibă respect faţă de noi, toţi”, a spus Zgonea.

Primarul Lia Olguţa Vasilescu:

„Am votat cu speranţa că cei pe care îi vom
trimite în Parlamentul European vor fi mândri

că sunt români”

Europarlament arul Marian Jean Marinescu:

„Am votat un oltean!”
Europarlamentarul Marian Jean Marinescu a votat la Secţia

20 din cartierul Sărări şi a spus că a venit hotărât să voteze un
oltean. Preşedintele PDL Dolj a spus că indiferent de prezenţa la
urne, la Bruxelles vor pleca tot 32 de europarlamentari români,
dar ei vor fi decişi de un număr mai mic de români şi asta ar
dăuna imaginii ţării noastre. „Eu am venit la secţia de votare şi
am căutat un oltean şi am votat un oltean şi cred că este impor-
tant să votăm nişte oameni care pot să apere interesul naţional şi
interesul românilor în Parlamentul European. La Bruxelles se
decide şi soarta românilor, pe lângă soarta germanilor, a france-
zilor şi atunci trebuie să fie acolo reprezentanţi competenţi, tre-
buie neapărat să vină şi să voteze pe orice, pentru că absenţa nu
schimbă cu nimic lucrurile, din contră, avantajează pe altcineva
şi apoi al treilea motiv, indiferent câţi vor veni la vot, tot 32 de europarlamentari pleacă, dar
decişi de foarte puţini votanţi”, a precizat vicepreşedintele EPP Grup.

Deputatul PNL Ionuţ Stroe:

„Cine aşteaptă schimbarea
în bine să vină la vot!”

Deputatul PNL Ionuţ Stroe s-a prezentat la secţia
de votare, dimineaţa devreme, hotărât pentru a reali-
za restabilirea normalităţii în societatea românească,
sublinind ideea că cei care vor schimbarea în bine
trebuie să se prezinte la vot, că altfel nu poţi doar să
te plângi şi în fapt să stai acasă şi să decidă alţii pen-
tru tine. „Mai mult decât o reprezentare bună, corec-
tă şi demnă a României la Bruxelles, azi (n.r. – ieri)
am votat pentru restabilirea normalităţii în societate,
pentru echilibru şi raţiune în mediul politic şi pentru
stoparea derapajelor antidemocratice în România.
Privesc cu încredere dar şi cu determinare ca toţi cei
care, ca şi mine, aşteaptă schimbarea în bine, să vină
la vot!”, a subliniat deputatul Ionuţ Stroe.

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN şi LAURA MOŢÎRLICHE

Preşedintele Consiliului Judeţean
(CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a declarat,
ieri, la ieşirea de la urne, că alegeri-
le pentru desemnarea celor 32 de
eurodeputaţi în Parlamentul Euro-
pean prezintă o mare însemnătate,
fiind esenţial pentru România să aibă
o voce puternică la Bruxelles. La sec-
ţia de votare, amenajată în incinta
Liceului cu Program Sportiv „Petra-
che Trişcu”, Ion Prioteasa a fost în-
soţit de primarul municipiului Cra-
iova, Lia Olguţa Vasilescu.

„Apreciez că aceste alegeri pentru Parla-
mentul European sunt printre cele mai im-
portante scrutine la care participăm. Ca unul
care ajunge cel puţin o dată la două luni la
Bruxelles, în calitate de preşedinte al delega-
ţiei României la Comitetul Regiunilor, pot să
vă spun că ţara noastră, a şaptea ca mărime
din spaţiul comunitar, trebuie să-şi câştige
locul pe care-l merită. Dacă nu ar fi existat
Uniunea Europeană, România ar fi rămas în-
ţepenită, iar judeţul Dolj ar fi beneficiat, dacă
ne axam doar pe fondurile alocate de la buge-
tul de stat, de până la cinci procente din cât
are acum. Anul acesta, mai mult ca oricând,
PSD are posibilitatea să ducă între cei 32 de
europarlamentari români mai mulţi reprezen-

tanţi decât în oricare dintre mandatele trecu-
te, pe care le-a câştigat în legislativul de la
Bruxelles. Voturile lor pot conta astfel în de-
semnarea viitorului preşedinte al Comisiei
Europene, care să provină din zona socialiş-
tilor europeni – un om care să fie apropiat de
ţara noastră şi care să vină cu inima deschisă
aici, un om care să se gândească la România
cu prietenie. În ceea ce priveşte marile proiec-
te ale judeţului Dolj, ele sunt strâns legate de
fondurile nerambursabile. Uniunea Europeană
înseamnă mult mai mult: nu doar bani, ci şi o
anumită siguranţă, o dezvoltare armonioasă în
toate domeniile. Este nevoie de investiţii în in-
frastructura de sănătate, de transport, în edu-
caţie şi cultură”, a declarat preşedintele Consi-
liului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasiles-
cu, a venit la vot la ora 11.00 (la sec ţia de
votare nr.  123 din incinta Liceului CFR),
fiind însoţită de colegii de partid – preşe-
dintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prio-
teasa, senatorul Mihai Fifor  şi deputaţii
Florentin Gus t şi Cosmin Enea. La ieşire,
Lia Olguţa Vas ilescu a declarat că a votat
pentru a trimite la Bruxelles oameni dintre
cei care să apere ţara. „Am votat c u spe-
ranţa că cei pe care îi vom tr imite în Par-

lamentul European vor fi mândri că
sunt români, nu vor mai merge aco-
lo doar c a să ceară sanc ţiuni îm-
potriva României,  ci vor fi oameni
care vor apăra ţara. Am votat şi cu
speranţa că familia politică de la
nivel european se va sc himba ca să
se întoarc ă şi spre România c u
faţa. Eu sunt convinsă că scorul
PSD-ului va f i foarte bun, aştep-
tăm să se şi concretizeze la vot”,  a
spus Olguţa Vas ilesc u.  Primarul
Craiovei a introdus buletinul în urnă

ajutată de nepoţica sa, despre c are Olguţa
Vasilescu crede că îi poartă întotdeauna
noroc,  candidaţii votaţi ieşind câş tigători.
„Am votat împreună c u nepoata,  aşa cred
eu că îmi poartă noroc de fiecare dată. De
când ea avea vârs ta de doi ani ş i o ţineam
în braţe,  o luam cu mine la vot. Şi de fie-
care dată a ieşit ce trebuie din urnă. Aşa
că am zis să nu ne pierdem obic eiul. Până
la 18 ani, când va putea să voteze singură,
votează împreună cu mine”.
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Hyperion este un proiect
feroviar al anilor 2010-2013,
fiind cel mai nou produs
european de acest tip. Pentru
activitãþile de cercetare proiec-
tul a fost cofinanþat din
fonduri europene, iar pentru
fabricaþie din fondrui proprii ºi
atrase de la Garanti Bank,
Banca Transilvania ºi alte
bãnci. Trenul are în compo-
nenþã cele mai performante
echipamente feroviare produse
de companii recunoscute în
industria de profil pentru
performanþele ºi calitatea
produselor. ABB, Knorr
Bremse, Lucchini, Voight,
Ultimate sunt doar câteva
nume care au contribuit la
performana acestui produs.
“Am promis în urmã cu o lunã
cã vin ºi facem primul drum
cu un tren electric românesc,
un tren care aratã mai bine ca
orice tren din Germania,

Premierul Victor Ponta despre Hyperion:
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Firma Softronic a prezent sâm-
bãtã cel mai nou produs al sãu, tre-
nul electric Hyperion. La eveni-
ment a fost invitat premierul Vic-
tor Ponta, care a plecat din Gara
Craiova, în prima cursã a trenu-
lui, pe ruta Craiova-Bucureºti.

Premierul a venit însoþit de vice-
premierul Liviu Dragnea ºi minis-
trul Transportului, Dan ªova. Hy-
perion este primul tren electric cu
podea joasã fabricat în România
ºi el va fi pus în exploatare pe cãi-
le ferate dupã data de 1 iunie 2014.

Franþa sau America ºi sunt
absolut convins cã de la
Craiova vor pleca foarte multe
trenuri moderne. Am vãzut cã
facem ºi locomotive, dupã 24
de ani, se fac trenuri de care
suntem mândri ºi eu o sa fiu
mândru sã merg cu trenul
fãcut la Craiova, la Softronic,
în toatã Europa”, a afirmat
Ponta, când a ajun sâmbãtã la
Craiova.

Viteza maximã
de 160 km/h

Hyperion poate fi alimentat
de la reþeaua de 25 Kvca sau 4
kVcc, este acþionat de patru
motoare asincrone fiecare
având 430 kW, la frânare
recupereazã energia ºi asigurã
un consum specific la jumãta-
te faþã de cel al unui tren
clasic cu locomotivã ºi
vagoane. Rama se compune

din patru vagoane cu podea
joasã ºi are viteza maximã de
160 km/h, 188 locuri pe
scaune, dotãri speciale pentru
persoanele cu dizabiltãþi, aer
condiþionat, Wi-Fi, sistem
modern de comunicare cu
pasagerii. Întrebat de jurnaliºti
de ce trenul atinge o vitezã
micã, el a rãspus cã din cauza
ºinelor de cale feratã, ci nu
din cauza trenului: “Este aºa
din cauza ºinei, nu din cauza
trenului, de-aia l-am, adus pe
domnul ªova, sã facã ºi ºina,
pentru cã tren avem”.

„Nu avem drumuri
ca în occident”

Premierul s-a urcat în tren
împreunã cu primarul Craio-
vei, Lia-Olguþa Vasilescu,

preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
reprezentanþi ai firmei Softro-
nic ºi ai unor bãnci care au
acordat împrumuturi pentru
realizarea investiþiei. La
Caracal, Ponta a coborât din
tren împreunã cu ceilalþi
oficiali, aceºtia fiind aºteptaþi
în garã de preºedintele Consi-
liului Judeþean Olt, Paul
Stãnescu. “Acest tren aratã ºi
merge la standardele cele mai
înalte. Am fost cu trenuri ºi în
alte pãrþi ale lumii, în Franþa,
în Germania, în America ºi nu
e cu nimic mai prejos trenul
oltenesc ºi acum rãmâne sã
muncim sã dotãm companiile
cu cât mai multe asemenea
facilitãþi, pe de o parte, iar
partea cea mai grea este sã

facem ºi infrastructura
feroviarã la nivelul unor
asemenea trenuri. E ca la
partea rutierã - maºini facem
ºi la Dacia, ºi la Ford, maºini

ca în occident, dar nu avem
drumuri ca în occident, la fel
va fi ºi cu trenul. Eu oricum
sunt foarte mândru cã dupã
25 de ani la Craiova se fac din
nou ºi locomotive ºi trenuri ºi
am venit la Caracal sã îmi
gãsesc prietenii aici, sã le urez
succes”, a afirmat Ponta.

Hyperion
este expresia
experienþiei
ºi capacitãþii
companiei
Softronic

Hyperion a trecut cu succes
testele efectuate de Autoritatea
Feroviarã Românã ºi îndepli-
neºte toate cerinþele aplicabile

din Normele Naþionale Tehnice
de referinþã privnd interopera-
bilitatea sistemului feroviar în
Comunitatea Europeanã.
Hyperion, prin caracteristicile
tehnice ºi funcþionale, este
recomandat pentru transportul
Regio, InterRegio sau Interci-
ty. Ionel Ghiþã, reprezentant al
companiei Softronic a precizat
cã acest tren, Hyperion este
expresia experienþiei ºi capaci-
tãþii companiei Softronic care,
în cei 15 ani de la înfiinþare a
ajuns un competitor important
pe piaþa europeanã. „Vehiculele
feroviare de tracþiune electricã
marca Softronic sunt prezente
pe cãile ferate din România ºi
Ungaria alãturi de noile produ-
se ale unor firme de renume ca
Siemens, Alstom, Bombardier,
Stadler. Acest prototip l-am
împrumutat pentru Companiei
Cãi Ferate Române, pentru 60
de zile, urmând sã fie achiziþio-
nat de CFR, dar în urma unei
licitaþii, bineîneþeles. Cursele
se vor face regulat în zilele de
luni, miercuri ºi vineri, înce-
pând cu 1 iunie. A rãmas pe
agenda noastrã ºi ruta Craiova-
Motru dar o vom face cu un
alt tren, iar în varã trenul
Softronic va acoperi, sperãm
noi ºi ruta Craiova-Constanþa.
Acest tren a fost pentru Italia,
dar noi am considerat cã acel
contract de 9 bucãþi este mai
puºin profitabil pentru firmã
decât sã-l ducem sã circule în
România, sã-i fie cunoscute
aici performnaþele, mai ales cã
ºi România are nevoie de astfel
de trenuiri”, a precizat Ionel
Ghiþã, reprezentant al compa-
niei Softronic.
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Cei mai mulþi bolnavi cu dia-
bet se aflã în sudul þãrii, unde s-
a înregistrat o prevalenþã a bolii
de 13,39%, regiune urmatã de
Bucureºti-Ilfov, cu 12,79%. Pe
locul trei în topul prevalenþei dia-
betului se aflã regiunea de Nord-
Est (12,38%), urmatã de Sud-
Vest (12,1%), Nord-Vest
(11,69%) ºi Sud-Est (10,44%).
Cei mai puþini pacienþi cu diabet
sunt în Vestul (8,2%) ºi Centrul
(9,99%) României. Dintre pa-
cienþii cu diabet zaharat, 20,69%
au reprezentat cazuri noi depista-
te, iar 79,31% erau deja în evi-
denþa medicilor de familie. Aces-
te rezultate au reieºit în urma pri-
mului Studiu Naþional privind
Prevalenþa Diabetului, Prediabe-
tului, Supraponderii, Obezitãþii,
Dislipidemiei, Hiperuricemiei ºi
Bolii Cronice de Rinichi. Acesta
a durat un an ºi jumãtate ºi aratã
exact câþi români suferã de dia-

România, locul al doilea în EuropaRomânia, locul al doilea în EuropaRomânia, locul al doilea în EuropaRomânia, locul al doilea în EuropaRomânia, locul al doilea în Europa
ca numãr al bolnavilor de diabetca numãr al bolnavilor de diabetca numãr al bolnavilor de diabetca numãr al bolnavilor de diabetca numãr al bolnavilor de diabet

Indiferent cã este vorba de tubercu-
lozã sau boli cardiovasculare, Româ-

nia continuã sã se afle în primele
locuri în Europa când vine vorba de
numãrul de bolnavi. Cel mai recent

astfel de clasament, plaseazã România
pe poziþia a doua, dupã Turcia, din

punct de vedere al numãrului de pa-
cienþi cu diabetul zaharat. Aproape
douã milioane de români suferã de
aceastã afecþiune, adicã 11,6% din

numãrul persoanelor cu vârste cuprin-
se între 20 ºi 79 de ani.

Poliþiºti din cadrul Serviciului
Rutier Dolj – Biroul Drumuri Na-
þionale ºi Europene împreunã cu
poliþiºti rutieri din cadrul Birou-
lui Rutier Craiova ºi ai tuturor for-
maþiunilor de poliþie rutierã din
judeþ au organizat, la acest sfâr-
ºit de sãptãmânã o acþiune pe

Razie rutierãRazie rutierãRazie rutierãRazie rutierãRazie rutierã
de amploare în judeþde amploare în judeþde amploare în judeþde amploare în judeþde amploare în judeþ

Aproape 2.000 de craioveni
au participat, sâmbãtã diminea-
þa, la un spectaculos miting avia-
tic, realizat pe Aeroportul din
Craiova cu avioane, planoare ºi
paraºutiºti de la aerocluburile din
þarã. Evenimentul a fost organi-
zat de Aeroclubul României, în

bet. Pentru acest
studiu a fost fo-
losit un eºantion
reprezentativ de
3.000 de persoane din 101 cen-
tre din România.

Peste 35.000 de pacienþi în
Dolj

Diabetul este una dintre cele
mai rãspândite boli ºi în judeþul
Dolj. În prezent, în evidenþele Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã (DSP)
sunt înscriºi peste 35.000 de pa-
cienþi diagnosticaþi cu aceastã
afecþiune. Dupã cum precizeazã
însã medicii, numãrul lor ar putea
fi încã ºi mai mare din cauza fap-
tului cã multe persoane suferã de
diabet fãrã ca mãcar sã ºtie acest
lucru.  De la an la an, spitalele ºi
cabinetele medicale contabilizea-
zã o creºtere continuã a numãru-
lui de pacienþi cu diabet, care de-
vine tot mai costisitor nu doar

pentru pacient ºi familia acestuia,
ci pentru întreg sistemul sanitar.
Diabetul ocupã locul al doilea în ie-
rarhia bolilor înregistrate în rândul
populaþiei din Dolj.

Potrivit specialiºtilor, diabetul
scade speranþa de viaþã în medie
cu 5-10 ani ºi este una dintre cau-
zele majore de deces prematur.
Surprinzãtor însã, efectele distruc-
tive ale diabetului se fac cu atât mai
vizibile în alte secþii medicale, unde
sunt internaþi pacienþi care, la tim-
pul potrivit, au ignorat sfaturile
doctorilor. Astfel, peste jumãtate
din bolnavii internaþi la cardiologie
au diabet zaharat. Un procent foar-
te mare din persoanele care se pre-
zintã la secþia de oftalmologie su-
ferã ºi ele din cauza acestei afecþi-
uni. La fel în secþia de chirurgie.

Tot mai mulþi
bolnavi

Medicii încearcã
sã atragã atenþia cã
diabetul nu este doar
o boalã de sânge, ci o
afecþiune care apare
la nivelul tuturor þesu-
turilor, tuturor orga-
nelor, astfel încât re-
prezintã prima cauzã
de insuficienþã renalã
cronicã, este principa-
la cauzã de orbire.
Amputaþiile sunt de
60 de ori mai frec-
vente la pacienþii cu
diabet, iar infarctul
miocardic ºi acciden-
tele vasculare cere-
brale sunt de patru ori

mai frecvente.
Acestea sunt motivele pentru

care ºi Organizaþia Mondialã a Sã-
nãtãþii acordã o atenþie deosebitã
acestei boli. Aceeaºi organizaþie

estimeazã cã, pânã în anul 2030,
numãrul bolnavilor de diabet se va
dubla.

Conform statisticilor naþionale,
anul trecut s-au înregistrat peste
33.000 de cazuri noi de diabet.
Prevalenþa afecþiunii în acelaºi an
a fost 315,6 la 100.000 de locui-
tori. Judeþul cu cea mai ridicatã
prevalenþã a fost Sãlaj, cu 550,6
la 100.000 locuitori, iar judeþul cu
cea mai redusã prevalenþã a fost
Bistriþa-Nãsãud, cu 130,1 la
100.000 de locuitori.

Recent s-a readus în discuþie
întocmirea unui registru naþional
pentru diabet funcþional care sã
cuprindã toþi pacienþii ce suferã
de aceastã afecþiune. Datele me-
dicale ale pacienþilor vor fi intro-
duse în aceastã aplicaþie electro-
nicã, scopul fiind acela de a îm-
piedica fraudele, dar ºi de a deþi-
ne o evidenþã cât mai precisã a
bolnavilor de diabet.

principalele drumuri naþional-eu-
ropene în scopul prevenirii ºi
combaterii accidentelor de circu-
laþie cauzate de nerespectarea
regimului legal de vitezã. De ase-
menea, oamenii legii au acþionat
ºi pentru prevenirea accidentelor
rutiere în care ar putea fi impli-

cate autovehicule destinate
transportului public de per-
soane.

În cadrul activitãþilor des-
fãºurate de poliþiºtii rutieri au
fost constatate 204 abateri de
naturã contravenþionalã pen-
tru sancþionarea cãrora au
fost aplicate sancþiuni de pes-
te 20.000, dintre care 120
sancþiuni au fost aplicate
pentru vitezã neregulamenta-
rã, alte 9 transportatorilor
rutieri de persoane, restul fi-
ind alte abateri de la regimul
circulaþiei pe drumurile pu-
blice, 3 permise fiind reþinu-
te în vederea suspendãrii.

Pe parcursul acestor acti-
vitãþi, Vasile Tuþã, de 39 de
ani, din Craiova, a fost de-

pistat în timp ce conducea un au-
toturism, pe bulevardul „ªtirbei
Vodã” din municipiu, cu viteza de
99 km/h. Acesta a fost sancþionat
contravenþional în conformitate cu
prevederile legale, dupã cum au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Spectacol în aer!

parteneriat cu Primãria Craiova
ºi Consiliul Judeþean Dolj. Ac-
cesul publicului la spectacolul
aerian a fost liber, în plus craio-
venii având a dispoziþie autobu-
zele RAT Craiova care au circu-
lat pe o rutã specialã Helin Lãpuº
– Aeroport ºi retur.

RADU ILICEANU

CARMEN ZUICAN
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Caravana Metropolis revine în
2014, dupã douã sezoane în care
a strâns peste 130.000 spectatori,
în nouã oraºe din þarã. Evenimen-
tul se va desfãºura în perioada 5
iunie – 14 septembrie, la Târgu-
Mureº, Braºov, Hunedoara, Iaºi,
Piatra-Neamþ, Craiova, Sibiu, Ti-
miºoara, Constanþa ºi Bucureºti,
în pieþe centrale ºi parcuri.

Cinema în aer liberCinema în aer liberCinema în aer liberCinema în aer liberCinema în aer liber, în centrul Craiovei,, în centrul Craiovei,, în centrul Craiovei,, în centrul Craiovei,, în centrul Craiovei,

la la la la la Caravana MetropolisCaravana MetropolisCaravana MetropolisCaravana MetropolisCaravana Metropolis!!!!!
Caravana Metropolis – Cinema în aer liber

revine cu cele mai bune 15 filme europene ºi
de autor, printre care „La grande bellezza”,
„Closer to the Moon” ºi „Her”, care vor fi pro-

Elevii din clasa a VIII-a au fost
informaþi ºi consiliaþi privind în-
vãþãmântul profesional în cadrul
acþiunilor “Sãptãmâna meseriilor”
ºi “Târgul meseriilor“. Înscrierea
se face pe baza opþiunii candida-
tului pentru o calificare profesio-
nalã din oferta ºcolii. Elevul are
posibilitatea sã înregistreze mai
multe opþiuni în fiºa de înscriere.
Prima etapã are loc în zilele de
26 ºi 27 mai a.c. Înscrierea can-
didaþilor la unitãþile de învãþãmânt
care ºcolarizeazã învãþãmânt pro-
fesional cu durata de 3 ani, pe baza

MAGDA  BRATU

Încep înscrierile pentru învãþãmântul profesional
Elevii care vor sã se urmeze cursurile unei

ºcoli profesionale trebuie sã ºtie cã înscrieri-
le au loc astãzi ºi mâine. Potrivit Metodolo-

giei de organizare ºi funcþionare a învãþãmân-
tului profesional de stat, anul ºcolar 2014-

2015 va fi primul în care învãþãmântul profesi-
onal va avea o duratã de 3 ani.  Candidaþii
respinºi sau cei care doresc sã renunþe la
locul ocupat în ºcoala profesionalã se pot
înscrie la admiterea în învãþãmântul liceal.

ALINA DRÃGHICI

fiºei de înscrie-
re în învãþã-
mântul profe-
sional cu dura-
ta de 3 ani.
Conform calendarului, în 28 mai
are loc afiºarea listei candidaþilor
înscriºi la învãþãmântul profesio-
nal cu durata de 3 ani ºi a grafi-
cului de desfãºurare a sesiunii de
preselecþie ºi/sau a probei supli-
mentare de admitere, dupã caz.
Cea de-a doua etapã se desfãºoa-
rã în perioada 27-28 iulie a.c., iar
înscrierea elevilor la unitãþile de

învãþãmânt profesional pe baza fi-
ºelor de înscriere în învãþãmântul
profesional cu durata de 3 ani, iar
în 29 iulie vor fi afiºate listele. Ul-
tima etapã de înscriere ale lor în
perioada 1-2 septembrie, iar afiºa-
rea rezultatelor în 3 septembrie,
conform programului publicat de
MEN.

Candidaþii respinºi se pot înscrie
la o altã ºcoalã profesionalã
Pentru a se înscrie, elevii cer la

secretariatul ºcolii gimnaziale com-
pletarea fisei de înscriere în învã-
þãmântul profesional cu durata de
3 ani. Depun apoi fiºa la ºcoala
profesionalã pe care vor sã o ur-
meze. În fiºa de înscriere, un elev
poate înregistra mai multe opþiuni
de calificare profesionalã, în ordi-
nea preferinþelor. În ºcolile profe-
sionale unde numãrul elevilor can-
didaþi este mai mic sau egal cu nu-
mãrul de locuri oferit, media de ad-
mitere la învãþãmântul profesional
va fi calculatã cã medie ponderatã

între media generalã la
Evaluarea Naþionala sus-
þinutã de absolvenþii cla-
sei a VIII-a, care are o
pondere de 75%, ºi me-
dia generalã de absolvi-
re a claselor a V-a – a
VIII-a, care are o pon-
dere de 25%. Dacã fir-
ma se implicã prin sus-
þinere financiarã în for-
marea profesionalã a ele-
vilor, atunci poate cere
ºcolii sã organizeze o se-
siune de preselecþie a
candidaþilor. Elevii care
sunt respinºi la preselec-
þie se pot înscrie la o altã

ºcoalã profesionalã cu durata de
3 ani care nu a organizat sesiune
de preselecþie sau se pot înscrie
la învãþãmântul liceal. În cazul în
care numãrul candidaþilor este
mai mare decât numãrul locuri-
lor oferite de ºcoala profesiona-
lã, atunci se organizeazã o
probã suplimentarã de ad-
mitere (dupã sesiunea de pre-
selecþie, în ºcolile în care
aceasta a fost organizatã).
Admiterea se va face luând
în calcul 70% media de ad-
mitere definitã mai sus ºi în
proporþie de 30% nota obþi-
nutã la proba suplimentarã
de admitere stabilitã de uni-
tatea de învãþãmânt.

Elevii primesc burse
lunare

Avantajul elevilor care op-
teazã pentru o astfel de for-
mã de învãþãmânt este cã la
finalul studiilor primesc un
certificat de competenþã, iar
pe perioada celor trei ani de

Astfel, 15 filme vor fi proiecta-
te de marþi pânã duminicã, de la
ora 21.30, utilizând cel mai per-
formant echipament de proiecþie
în aer liber din România, un ecran
gonflabil de 120 de metri pãtraþi
ºi singurul proiector digital mobil
din þarã, de 17.000 lumeni, care
permit vizionarea filmelor la o ca-
litate înaltã, întâlnitã în marile ci-

nematografe ale lu-
mii.

«Caravana Me-
tropolis urmãreºte
facilitarea accesu-
lui publicului la
film, diversificarea
ofertei de petrece-
re a timpului liber
ºi a ofertei de film,
prin prezentarea
unor producþii pre-
miate la importan-
te festivaluri inter-

naþionale, precum cele de la Can-
nes ºi Berlin, recompensate cu
Oscar, Globul de Aur ºi trofee
ale Academiei de Film Europe-
ne, dar care nu se bucurã de o
atenþie deosebitã în sistemul tra-
diþional de distribuþie, pelicule
europene ºi producþii indepen-
dente care satisfac cele mai pre-
tenþioase gusturi, dar ºi pe cele
ale necunoscãtorilor», precizea-
zã organizatorii.

Cele 15 filme din selecþia ofi-
cialã a Caravanei Metropolis care
vor putea fi urmãrite de publicul
spectator anul acesta sunt „Kon-
Tiki” (regizor: Joachim Ronning),
„The Deep” (regizor: Baltasar
Kormakur), „Marea frumuseþe”
/ „La grande bellezza” (regizor:
Paolo Sorrentino), „Hotel Grand
Budapest” / „The Grand Buda-
pest Hotel” (regizor: Wes Ander-
son), „Ea” / „Her” (regizor: Spi-

ke Jonze), „Bor-
gman” (regizor:
Alex Van War-
derdam), „Para-
disul spulberat”
/ „The Broken
Circle Break-
down” (regizor:
Felix Van Groe-
ningen), „Tante
Hilda!” (regizor:
Jacques Remy
Gerard), „Coli-
via auritã” / „La
cage dorée” (regizor: Ruben Al-
ves), „Inside Llewyn Davis”
(regizori: Joel ºi Ethan Coen),
„Casse-tete chinois”/ „Chinese
Puzzle” (regizor: Cedric Kla-
pisch), „Aºa tatã, aºa fiu” /
„Like Father, Like Son” (regi-
zor: Kore-EdaHirokazu), „Closer
to the Moon” (regizor: Nae Ca-
ranfil), „Domniºoara popularã” /

iectate în zece oraºe din România, în perioada
5 iunie – 14 septembrie. Între acestea, ºi Cra-
iova, unde caravana va poposi în perioada 8-
13 iulie, în Piaþa „Mihai Viteazul”.

studiu li se acordã burse lunare,
de câte 200 de lei. În funcþie de
implicare, elevii vor primi o anu-
mitã subvenþie ºi de la agentul eco-
nomic cu care încheie un contract,
încã de la începutul cursurilor. Pe
parcursul celor 3 ani, numãrul
orelor de pregãtire practicã va fi
egal cu numãrul orelor de pregã-
tire pentru culturã generalã.  La
finalul învãþãmântului profesional
cu durata de trei ani, absolvenþii
trebuie sã se înscrie la examenul
de certificare a calificãrii profesi-
onale. Examenul este organizat
de ºcoala, iar probele examenu-
lui de certificare se organizeazã la
operatorii economici sau la ºcoa-
la care a asigurat formarea profe-
sionalã în situaþia în care con-
tractele-cadru cu operatorii econo-
mic/instituþiile publice partenere
prevãd în mod expres acest lucru.

„Populaire” (regizor: Regis Roin-
sard) ºi „Nono, o aventurã în zig-
zag” / „Nono, het Zigzag Kind”
(regizor: Vincent Bal).

Detalii despre programul Cara-
vanei Metropolis ºi filmele pe care
le va aduce în cele zece oraºe din
România, pe http://caravana.metro-
polisfilm.ro.
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Ironia sorţii
celor două scenarii de succes

Coproducţie internaţională Româ-
nia – Italia – Polonia – Franţa, cu o
distribuţie hollywoodiană, în rolurile
principale aflându-se Mark Strong,
Vera Farmiga şi Harry Lloyd, „Clo-
ser to de Moon” / „Mai aproape de
lună” a avut premiera mondială pes-
te ocean. S-a întâmplat pe 29 noiem-
brie 2013, în deschiderea Festivalu-
lui „Making Waves: New Romanian

Cinema” din New York, premiera
naţională venind la începutul aces-
tui an, pe 7 martie.

Scenariul – a menţionat Nae Ca-
ranfil – fusese scris însă, cu câţiva
an i în urmă, în  limba română, d in
convingerea s a că, fiind o poveste
românească, ea va fi spusă de ac-
tori români. «A  fos t o iron ie care
mi-a dat de înţeles  că există un des-
tin în viaţa oricărui om, nu numai a
unui creator. În 1988, plecând din
România şi gândindu-mă că o fac de-
finit iv, am început să s criu scenariul
la „Restul e tăcere” în limba engle-
ză, chiar dacă era un subiect româ-
nesc. Era evident că nu puteam face
filmul în România, în cinematografia
sub regimul lui Ceauş escu. Singura
şansă ar fi fost să găsesc producă-
tori străini destul de puternici, care
să îl finanţeze. Aş a că l-am scris  din
start, la Bruxelles , în limba engleză.
Am putut face acest film, aproape
20 de ani mai târziu, traducând sce-
nariu l în limba română, cu un  pro-
ducător român , cu finanţare su tă la
su tă românească. „Closer to  the
Moon” l-am scris  în urmă cu mai
mulţi ani, în  limba română, gândin-
du-l ca un film românesc, cu actori
români… Dar curând mi-am dat sea-
ma că a finan ţa o producţie de ase-
menea anvergură şi complexitate cu
ban i din România era o utopie. Şi
iată că a devenit coproducţia in ter-

Regizorul Nae Caranfil, „extrem de nemulţumit” de
promovarea în România a filmului său „Closer to the Moon”

Nae Caranfil – considerat de nu puţini cel mai important
cineast român al momentului – s-a aflat, ieri, la Craiova, la
proiecţia celui mai recent film al său „Closer to the Moon”.
Unul de care artistul s-a declarat „foarte mândru”, pentru
că „a reuşit să fie un film de artă dublat de un film de pu-
blic, fără a face compromisuri artistice”. În acelaşi timp, un
film de a cărui promovare Nae Caranfil este „extrem de
nemulţumit”. „S-a făcut cu o oarecare doză de incompeten-
ţă, aş spune. Putea să fie mult mai vizibil”, a afirmat regi-
zorul, care îi prevede peliculei „un traseu şi o viaţă în afara
frontierelor”.

Scenariul lungmetrajului „Closer to the Moon”, scris tot de
Nae Caranfil, este inspirat din fapte reale petrecute în Bucu-
reştiul anului 1959, şi anume marele jaf asupra unei furgo-
nete a Băncii Naţionale, eveniment care a fost şi subiectul
câtorva filme documentare. „Este 75% bazat pe fapte reale
şi… 75% sunt ficţiuni”, a glumit Caranfil. Ca şi „Filantropi-

ca” (2002) şi „Restul e tăcere” (2008), noua sa producţie a fost
bine primită de critica de specialitate şi de publicul larg. În-
trebat despre următorul său film, Nae Caranfil a spus doar
că „va fi o comedie contemporană”. „Prefer să nu destăinui
mare lucru, pentru că sunt superstiţios”, a adăugat acesta.

Proiecţia lungmetrajului „Closer to the Moon” a avut loc
la cinematograful „Modern” – unde filmul urmează să rule-
ze cât de curând –, regizorul-scenarist răspunzând invitaţiei
Teatrului Naţional „Marin Sorescu” de a veni la „Întâlnirile
SpectActor”. Proiectul, care a demarat în anul 2009, aduce
publicul în contact cu mari personalităţi ale vieţii culturale
româneşti, din toate domeniile. Următorul invitat va fi acad.
Răzvan Theodorescu, care va reveni în fotoliul „Întâlnirilor
SpectActor” la sfârşitul lunii septembrie, pentru a vorbi de-
spre „Oltenia lui Constantin Brâncoveanu”. După cum se ştie,
2014 a fost închinat marelui domnitor, la împlinirea a 360
de ani de la naştere şi 300 de ani de la moarte.

Nae Caranfil: «Sunt extrem de nemulţumit de promovarea care a
fost făcută acestui film în România. Se putea realiza mult mai bine. S-a făcut cu
o oarecare doză de incompetenţă, aş spune. Acest film putea să fie mult mai
vizibil, ca produs, în viaţa culturală a oricărui oraş de talia Craiovei sau altora
din România. Şi chiar şi în Bucureşti acest film a fost lansat… şters. Există
multe motive care explică lucrul acesta. Eu am făcut tot ce am putut, dar soarta
filmului este în alte mâini. Şi nu pot face decât să privesc cu tristeţe, alteori cu
stupoare, cum un film care are potenţial este oarecum invizibil. Speranţa mea
este ca de-acum încolo filmul să aibă un traseu şi o viaţă în afara frontierelor».

Sfârşitul celei de-a şaptea arte. Previziunile lui Caranfil!
«Publicul de mall nu mai merge la cinema să vadă un film. Vrea să îşi

cumpere o pungă de pop-corn, iar filmul vine ca anexă la pop-corn! Sfârşitul
celei de-a şaptea arte, după părerea mea, care este foarte apropiat, este marcat
de tranziţia de la pop-corn la nugets. De ce? Pop-corn-ul este prietenos cu
filmul, deoarece poţi să-l mănânci mecanic, cu privirea aţintită spre ecran, şi
nu trebuie să faci altceva. Deci, atenţia este focalizată. La nugets trebuie să ai
mare grijă când îl înmoi în sos! Din momentul acesta, contactul dintre specta-
tor şi film se întrerupe…».

naţională care „Restu l e  tăcere”
n-a reuşit să devină…», a povestit
Nae Caranfil.

„Limba engleză a devenit
o convenţie cinematografică

mondială”
Întrebat la Craiova, şi nu numai,

de ce a realizat „Closer to the
Moon” cu artişti american i şi în lim-
ba engleză, regizorul a dat exemplul
mai multor pelicu le care au avut

aceas tă abordare. „Limba engleză a
deven it o convenţie cinematografi-
că mondială”, a explicat acesta. „În
plus , eu mi-am pet recut copilăria şi
adolescenţa în veneraţie pentru fil-
mul american de bună calitate. Visul
meu era ca într-o zi să fac şi eu un
film în eng leză, care să aibă acest…
american glamour. Iată că acest vis
s-a împlinit într-o  bună zi. Numai că
a fost cam târziu: eu visam la trenu-
leţu l electric la o vârstă şi l-am pri-
mit la alta, la care nu prea mă mai joc
cu el…”, s-a amuzat  regizorul.

Cât  p riveşte dis t ribu ţia, Nae
Caranfil a  menţ ionat  că a lucrat cu
o firmă de casting profesionistă de
la Londra. «Mai g reu  îmi este să
fac aud iţ ii cu  actori români, pen-
tru simplu  motiv că aici compet iţ ia
nu es te atât de mare, deşi ei îş i
doresc foarte mult  s ă joace în fil-
me. Dar nu este o lege a junglei
atât de pu ternică, aş a cum este
acolo , încât să faciliteze munca re-
gizorului, ven ind  cu lecţiile  făcu te
foarte bine…», a afirmat acesta.
Propria dezlegare a misterului,

în cheie tragic-comică
Despre povestea filmului „Closer

to the Moon”, Caranfil spune că i-a
fost sugerată de documentarul reali-
zat de Alexandru Solomon, „Marele
jaf comunist”, fiind fascinat de acest
episod din istorie, asupra căruia mis-

terul planează şi astăzi. Este vorba
de spectaculosul jaf asupra unei fur-
gonete a Băncii Naţionale care pu-
nea întreaga ţară pe jar în 1959. Au-
torii loviturii: patru bărbaţi şi o feme-
ie, toţi comunişti situaţi la vârful ie-
rarhiei de partid, departe de orice lip-
suri materiale. O lună mai târziu sunt
arestaţi, judecaţi şi condamnaţi la
moarte. Dar în aşteptarea execuţiei
sunt „invitaţi” să-şi joace propriile
roluri într-o reconstituire cinemato-
grafică a acţiunii lor, menită să devi-

nă un film educativ şi de propagan-
dă, destinat oamenilor muncii din în-
treaga ţară! Şi totuşi, dincolo de cele
5.000 de pagini ale dosarului lor, ră-

mâne aceeaşi întrebare: de ce au fă-
cut-o, care a fost scopul lor?

Nae Caranfil propune propria dez-
legare a misterului, într-o cheie tra-
gic-comică: opţiunea sinucigaşă a
celor cinci, care vine din dezamăgi-
rea unei lumi la construcţia căreia şi
ei au pus umărul, dar care li se reve-
lează acum ca un imens rateu. «Eu
am folosit  ce se cunoaşte despre
povestea reală şi sigur că am adău-
gat de la mine o serie de elemente de
ficţiune, care îmi serveau pentru a
construi o structură cinematografică
viabilă. Deci, filmul este 75% bazat
pe fapte reale şi… celelalte 75% sunt
ficţiuni! Aşadar, sub umbrela ficţiu-
nii, am încercat să avansez o ipote-
ză», a menţionat regizorul.

Care este adevărul?
Tatăl tenismanului Ilie Năstase,

şoferul furgonetei atacate!
Referindu-se la povestea reală,

Caranfil a precizat că femeia impli-
cată în jaful din ‘59, Monica Săvea-
nu, are două nepoate care trăiesc
astăzi în Statele Unite ale Americii şi

pe care le-a cunos cut. Una, Irene
Luszt ig – cineastă stabilită la New
York –, a venit la s fârşitu l anilor ‘90
în România, unde a realizat un do-
cumentar pe acest subiect , intitulat
„Reconstruction” / „Reconstitui-
rea”. Cealaltă, sora lui Irene Lusz-
tig, s-a aflat în sală la p remiera mon-
d ială a filmului „Closer to  the
Moon”, d in toamna anului trecut.
„Senzaţia, aproape certitudinea mea
a fost că a detestat filmul. Pentru că
e dificil să te confrunţi cu o ficţ iune
care atinge familia ta, oameni de care
eşti legat prin istoria personală”, a
mărturisit Nae Caranfil.

„În afară de aceste două nepoa-
te, mai există un fiu al şefului grupu-
lui de jefuitori, care trăieşte la Lon-
dra şi care în mod foarte bizar con-
testă faptu l că acest jaf s-a în tâm-
plat  în mod real. Susţine că a fost o
înscenare, că acestor oameni li s-a
înscenat totu l pentru ca regimul să
se debaraseze de ei. Deci, că nu a
exis tat aces t jaf, că a fos t o invenţie
a securităţ ii. E cam greu  de crezut…
Tenismanul Ilie Năstase povesteşte
că tatăl lui a fost  şoferu l furgonetei
atacate de banda lui Ioanid şi că a
fost anchetat de securitate, chiar
bătut. Aşa că e cam greu să conteşti
existenţa acestui jaf…”, a mai spus
regizorul-scenarist.

Filmul va reveni în curând
pe ecranele din Craiova

Cu toate controversele pe care
le-a iscat – privind abordarea sub-
iectului, dar şi versiunile de montaj –
, „Closer to the Moon” este un film
de care Nae Caranfil s -a declarat
„foarte mândru”. „A reuşit să fie şi
un fim de autor, şi unul de public, în
acelaşi timp, fără ca eu să trebuiască
să fac un compromis artistic”, a subli-
niat acesta. Singura nemulţumire, în
momentul de faţă, a regizorului este
legată de slaba promovare a lungme-
trajului în România. „Şansa acestui
film este să fie văzut peste hotare”, a
conchis Caranfil.

Craiovenii pot vedea „Closer to
the Moon” în perioada imediat ur-
mătoare la cinematograful „Modern”,
unde a mai rulat în primăvară. De ase-
menea, filmul va fi prezentat în ca-
drul Caravanei „Metropolis”, care va
popos i la Craiova, în  Piaţa „Mihai
Viteazul”, în perioada 8-13 iulie.
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Astãzi ºi mâine sunt progra-
mate alegeri prezidenþiale în
Egipt. Ele sunt pe larg comenta-
te prin faptul cã singurul con-
tracandidat al mareºalului Abdel
Fattah al-Sissi, marele favorit al
armatei ºi al mediului de afaceri,
este Hamdine Sabahi, „unul de-
ai noºtri”, cum sunã principalul
sãu slogan de campanie. Dar di-
ficil de fãcut faþã „maºinii” pro-
Sissi. Care n-a mai pierdut tim-
pul în a se întâlni cu poporul. Ofi-
cial, „discreþia” sa a rãspuns
unui motiv de securitate, dupã ce
a scãpat din douã tentative de
asasinat. În realitate, fostul mi-
nistru al Apãrãrii, veritabil om
forte al Egiptului, dupã înlãtura-
rea lui Mohamed Morsi, se vede
deja învingãtor. Paradoxal, cu
excepþia acestuia din urmã, toþi
liderii Egiptului au aparþinut ar-
matei. ªi, în context, al-Sissi este
considerat omul situaþiei, singu-
rul capabil sã restaureze ordinea,

EgiptEgiptEgiptEgiptEgipt: Abdel Fattah al-Sissi,: Abdel Fattah al-Sissi,: Abdel Fattah al-Sissi,: Abdel Fattah al-Sissi,: Abdel Fattah al-Sissi,
mare favorit al prezidenþialelormare favorit al prezidenþialelormare favorit al prezidenþialelormare favorit al prezidenþialelormare favorit al prezidenþialelor

sã punã capãt insecuritãþii ºi sã
relanseze mediul economic dupã
„primãvara arabã”, vãzutã la Tel
Aviv ca „noaptea arabã”. Fiind-
cã venirea Fraþilor Musulmani la
putere a mãrit îngrijorarea în
aceastã regiune ºi aºa destul de
fluidã. Nãscut în 1954 la Cairo,

Abdel Fattah al-Sissi este un mi-
litar de carierã, care ºi-a fãcut
studiile în academii britanice ºi
americane. „Primãvara egiptea-
nã” l-a adus în scena politicã,
devenind în 2012 ministru al
Apãrãrii ºi comandant al forþe-
lor armate, pânã în 2013 vice-

premier, perioadã în care avan-
seazã de la gradul de general la
cel de mareºal. Se spune cã se
considerã un predecesor al lui
Gamal Abdel Nasser, preºedin-
tele naþionalist egiptean (1956-
1970). În realitate, Sissi nu este
nici Nasser, nici Sadat (1970-
1981), ci mai aproape de Muba-
rak, în toatã splendoarea aces-
tuia. Acceptarea lui derivã nu atât
din faptul cã a declarat „rãzboi
contra terorismului”, cât din
buna relaþie pe care o are cu li-
derii israelieni. Care n-aveau ne-
voie de o zonã inflamatã în veci-
nãtatea imediatã. Toate discuþii-
le despre înlãturarea lui Morsi,
la un an dupã ce fusese ales prin
sufragiu universal, din partea
Fraþilor Musulmani, au mai pu-
þinã importanþã, date fiind erori-
le sãvârºite de aceºtia. Idealul
democratic pentru o þarã cu ase-
menea fracturi, inclusiv religioa-
se, rãmâne un deziderat.

Peste 36 de milioane de alegã-
tori au fost chemaþi la urne ieri, 25
mai, în Ucraina, pentru a-ºi alege
preºedintele, dupã luni de crizã po-
liticã în care fuga fostului ºef al sta-
tului, Viktor Ianukovici, ºi escalada-
rea violenþelor au adus þara aproape
în pragul unui rãzboi civil, comen-
teazã France Presse. 21 de candi-
daþi au fost înscriºi pe buletinele de
vot, dar 2 au anunþat deja cã se re-
trag din cursã. Miliardarul proocci-
dental Petro Poroºenko (48 de ani) -
numit ºi „regele ciocolatei”, datoritã
afacerilor în domeniu, proprietarul
holdingului de dulciuri Roshen, cu o
avere estimatã la 1,6 miliarde de do-
lari - era considerat marele favorit în
sondaje, cu peste 30% din intenþiile
de vot, cu mult în faþa fostului pre-
mier Iulia Timoºenko (6%), figurã
centralã a „revoluþiei portocalii” din
2004. Potrivit unor exit-polluri, Po-
roºenko ar fi câºtigat alegerile prezi-
denþiale chiar din primul tur, fiind

Ucraina: Poroºenko, ales
preºedinte din primul tur

Ucraina: Doneþk
ºi Lugansk
au fuzionat
într-un nou stat –
„Novorossia”

Regiunile ucrainene
Doneþk ºi Lugansk au for-
mat, sâmbãtã, un stat nou,
denumit „Republica Novo-
rossia”, într-un congres al
susþinãtorilor federalizãrii
Ucrainei ce s-a desfãºurat la
Doneþk, cu o zi înaintea
alegerilor prezidenþiale din
Ucraina, considerate de
Occident „cruciale” pentru
rezolvarea crizei politice din
aceastã þarã, informeazã
agenþia de presã RIA No-
vosti. Astfel, aºa-numitul
premier al „republicii popu-
lare” Doneþk, Aleksandr
Borodai (la origine expert în
strategii politice din Rusia),
ºi autointitulatul lider al
„republicii populare” Lu-
gansk, Aleksandr Kariakin,
au semnat un acord de
reunificare, în cadrul unei
ceremonii la care au avut
acces doar reprezentanþii
televiziunii oficiale din
Rusia, Rossia-24. Congresul,
la care se spune cã au
participat 145 de delegaþi
din opt regiuni din sud-estul
Ucrainei, s-a desfãºurat
sâmbãtã, cu uºile închise, în
hotelul „Shakhtar Plaza”
din Doneþk. Organismul
suprem în „Novorossia”, la
care pot adera alte „repu-
blici populare”, va fi aºa-
numitul „Consiliu special”,
ce va fi format din câte trei
reprezentanþi ai fiecãrei
„republici”. Potrivit aºa-
numitului guvernator „popu-
lar” al Doneþkului, Pavel
Gubarev, se preconizeazã ca
la „Novorossia” sã adere
alte ºase regiuni ale Ucrai-
nei: Dniepropetrovsk, Zapo-
rojie, Odessa, Nikolaev,
Herson ºi Harkov. Separarea
acestor regiuni (de Ucraina)
ar urma sã aibã loc în
acelaºi mod ca în cazul
regiunilor Doneþk ºi Lu-
gansk, respectiv prin referen-
dum, a spus Gubarev. Regiu-
nile Doneþk ºi Lugansk ºi-au
proclamat independenþa la
începutul lunii mai, în urma
unor controversate referen-
dumuri cu privire la viitorul
lor statut politic.

creditat cu un scor îintre 55,90 -
57,30. Miliardarul a promis cã dacã
va fi ales preºedinte va reglementa
problema cu Rusia în trei luni”. Ti-
moºenko (53 de ani) a reapãrut în
prim-planul scenei politice ucraine-
ne în februarie, dupã eli-
berarea sa din închisoa-
re, unde o trimisese jus-
tiþia ex-preºedintelui Ia-
nukovici. Îmbogãþitã în
tumultul anilor postso-
vietici, cu un trecut plin
de zone de umbrã, ea
promite o luptã necru-
þãtoare împotriva olig-
arhilor ºi chiar a „treia
revoluþie”, dacã nu va
fi aleasã. În urma lor,
ceilalþi 17 candidaþi (în-
tre care se numãrã Ser-
ghei Tighipko, ex-ban-
cher prorus, Anatoli
Griþenko, fost ministru
al Apãrãrii, Mihailo

Dobkin, fost guvernator al fostei ca-
pitale ucrainene Harkov, Oleg Tiag-
nibok, liderul partidului Svoboda,
Dmitri Iaroº, liderul miºcãrii ultra-
naþionaliste paramilitare Pravîi Sek-
tor, acuzat de „terorism” de cãtre
ruºi) sunt creditaþi cu mai puþin de
4% fiecare. Scrutinul, apreciat drept
crucial de cãtre Occident ºi ironizat
de Rusia, care îl comparã cu un
exerciþiu de democraþie „în bubuitul
tunurilor”, a început la ora localã 8:00
(5:00 GMT) ºi s-a încheiat la 20:00
ora localã (17:00 GMT). Nici o par-
ticipare minimã nu este cerutã pen-
tru validarea scrutinului, în urma mo-
dificãrii, în luna martie, a legii elec-
torale. Altfel spus, o eventualã im-
posibilitate de a deschide birouri de
vot în estul þãrii, în zonele controlate
de rebeli proruºi, nu este de naturã
sã invalideze scrutinul. Dacã nici un
candidat nu întruneºte peste 50% din

sufragiile exprimate, al doilea tur este
prevãzut sã aibã loc dupã trei sãptã-
mâni, în 15 iunie, pentru candidaþii
clasaþi pe primele douã locuri. Pri-
mele rezultate oficiale vor fi anunþa-
te începând de la miezul nopþii (21:00
GMT).

Potrivit Ministerului ucrainean de
Interne, doar 20% din secþiile de vo-
tare din regiunea Doneþk erau des-
chise ieri ºi nici una în oraºul Do-
neþk. Tot aici, mii de simpatizanþi pro-
ruºi care contestã scrutinul preziden-
þial din Ucraina au organizat un mi-
ting în faþa vilei omului de afaceri
Rinat Ahmetov, patronul echipei de
fotbal ªahtior Doneþk, care a criti-
cat deschis miºcarea separatistã pro-
rusã, relateazã Itar-Tass. La rândul
sãu, Ahmetov a mobilizat agenþi în-
armaþi având cagule pe feþe, cel mai
probabil angajaþi ai unor firme pri-
vate de securitate.
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Anunþul tãu!
SC Hodosana SRL anunþã ela-

borarea primei versiuni a planului:
„Plan Urbanistic Zonal -Construi-
re Ansamblu Rezidenþial P+1+M,
Trup DN 6, str. Silozului, nr. 28 -co-
muna Cârcea - judeþul Dolj” ºi de-
clanºarea etapei de încadrare pen-
tru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, Cra-
iova, judeþul Dolj, la sediul titula-
rului: Craiova, str. Peneº Curcanul,
nr. 7, bloc B24, scara 1, etaj 2, ap. 7
ºi la Primãria comunei Cârcea, cu
sediul în Cârcea, str. Aeroportului,
nr. 45, comuna Cârcea, judeþul Dolj.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Cra-
iova în termen de 18 zile calenda-
ristice de la publicarea anunþului.

Cabinetul  Individual  de  Insol-
venþã  Durlã  Sorin  Daniel notificã
toþi  creditorii privind  deschiderea
procedurii simplificate de insolven-
þã prevãzutã de legea 85/2006 împo-
triva debitoarei S.C. ELITTE BUSI-
NESS S.R.L., cu sediul în Craiova,
str. Teatrului, bl. T3A, parter, judeþul
Dolj, numãr de înregistrare în Re-
gistrul Comerþului J16/1354/2008,
CUI 24171997. Dosarul  este  înre-
gistrat la Tribunalul Dolj, str. Bres-
tei, nr.12, Craiova, secþia a II-a civi-
lã, cu numãrul 1896/63/2014. Con-
form sentinþei nr. 768 din 7.05. 2014,
termenul limitã de depunere a crean-
þelor este stabilit pentru 1.06.2014.
Termenul limitã pentru verificarea
creanþelor, întocmirea, afiºarea ºi
comunicarea tabelului preliminar al
creanþelor este 11.06.2014. Termenul
limitã pentru depunerea, soluþiona-
rea eventualelor contestaþii ºi afi-
ºarea tabelului definitiv al creanþe-
lor este 25.06.2014.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A. I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de
execuþie vacante:

- consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Direcþia Juridicã, Asis-
tenþã de Specialitate ºi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de spe-
cialitate al Primarului Municipiului Craiova – 3 posturi;

- consilier juridic, clasa I, grad profesional principal - Direcþia Juridicã, Asis-
tenþã de Specialitate ºi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de spe-
cialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc în data de 26.06.2014 ora 10:00 – proba scrisã, ur-
mând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

a) pentru funcþiile publice de execuþie vacante de consilier juridic, clasa I,
grad profesional asistent:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul
ºtiinþelor juridice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 1 an;
b) pentru funcþia publicã de execuþie vacantã de consilier juridic, clasa I, grad

profesional principal:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioa-

re de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul
ºtiinþelor juridice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în

Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi
trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Ser-

viciul Resurse Umane.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare orice maga-
zin, ajutor bucãtar, îngri-
jire bãtrâni sau copii mi-
nori. Telefon: 0747/
072.570; 0251/552.089.
Inspector protecþia
muncii nivel superior ºi
cadru tehnic PSI ofer
serviciu. Telefon:
0721/995.405.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Gresie, faianþã, zugrã-
veli, zidãrie, tencuieli.
Telefon: 0736/003.526.
Coafez ºi tund la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0785/449.260.

Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maximã
seriozitate, în scopul
donãrii unei locuinþe.
Telefon: 0723/466.154.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 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 apartament
nou, 2 camere, deco-
mandat, parter, mobi-
lat, Calea Severinului,
nr. 46R. Preþ - 23.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0744/789.669.
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate.
Telefon: 0770/901.283.

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
camere, bloc PATRIA,
etaj. III. Telefon: 0761/
387.316.
Apartament 2 camere,
zonã centralã km 0
(sau închiriez). Tele-
fon: 0741/784.417.
Vând apartament 2 ca-
mere Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251.
Particular vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0770/174.116.
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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 apartament 2
camere, în fostã casã
naþionalizatã, zonã
centralã, gaze, curte,
cumpãrat de la pro-
prietar. Eventual,
schimb cu apartament
în bloc. Telefon: 0727/
816.959.
Vând apartament 2
camere lângã Kau-
fland Craiova. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 decomandate
1 Mai, 2 bãi, 2 balcoa-
ne, 86 m.p. îmbunãtã-
þiri. Preþ 49.000 euro.
Telefon: 0761/142.328.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate
43 mp, etaj 1 cu apar-
tament 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Tele-
fon: 0351/409.381.

CASE
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.

Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând D+P 6 camere,
pivniþã, utilitãþi, 2 bãi +
3 camere cãrãmidã, te-
ren 1.300 mp str. Bu-
covãþ – 95.000 Euro.
Telefon: 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 Nego-
eºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.

Vând casã cu 3 came-
re, teren, Craioviþa
Nouã zona Triaj, fãrã
acte, 1000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0763/
806.750.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
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.
Telefon: 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.
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 Ba-
riera 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 ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.

Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fã-
cut. 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 intravilan
Coºoveni. Telefon:
0763/111.036.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.

Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibilita-
te energie + alte avan-
taje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând 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.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren ara-
bil. Telefon: 0723/
364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centra-
lã. 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 teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

Schimb apartament în
Timiºoara cu similar
Craiova. Telefon:
0740/887.095

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, fabri-
cat în 2006, full op-
tions, stare perfec-
tã, bleu-marin, pie-
le, xenon, l imited
edition, 9000 Euro.
Accept orice verifi-
care. Telefon: 0762/
10.95.95.
VÂND Fiat Stilo, stare
impecabilã, 2.200
Euro negociabil. Tele-
fon: 0728/981.100
VÂND Chevrolet Kalos,
2005, unic proprietar,
200 Euro. Telefon:
0768/ 104.581.
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 varian-
ta 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 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 cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, delcou
aprindere Dacia 1310
nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând CEAS ELVEÞIAN
original sigilat, garan-
þie, tip Jovial 5020G- ss
0313, 200 Euro. Tele-
fon: 0722/456.609.
Vând PC model MSI –
ALL- IN- ONE, WIND
TOP AE 1920 nefolo-
sit, sigilat, garanþie 300
Euro. Telefon: 0722/
456.609.
Vând pãlãrie fetru nr.
55 nouã- 50 lei, sapã
ºi casma cu coadã 7
lei/buc, saltea Dor-
meo 2/1m cu husã 90
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat de sudu-
rã, autogen polizor,
bormaºinã, parbriz
Tico. Telefon: 0761/
155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Vând þiglã Jimbolia
din demolãri ºi cã-
priori stejar. Telefon:
0722/943.220; 0771/
215.774.
Binoclu, perucã cas-
taniu 40 Ron, Lulea
6 bucãþi 10 Ron bu-
cata. Telefon: 0351/
181.202; 0767/
049.976.
Instalaþie hidrofor iri-
gaþii trifazatã comple-
tã, motor Honda pen-
tru pompã ºi echipa-
ment vânãtoare din
piele. Telefon: 0760/
521.340.

Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de spã-
lat, frigider inox, televi-
zor mic ºi mare, ºifoni-
er stejar. Telefon:
0752/142.493.
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,
aparate de radio Se-
lena, 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 lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând video player -
100 lei. Telefon:
0769/016.889, 0723/
984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3
braþe 25 lei, fereastrã
cu toc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã 40 grade ºi
vin roºu. Telefon:
0745/751.558.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Te-
lefon: 0351/437.906.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antidera-
pante, cãrucior copii
modern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate la
cimitirul Romaneºti,
convenabil. Telefon:
0729/977.036.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 26 mai 2014

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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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 in-
struire copii nou, com-
binã stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei bo-
vinã velurate, piese
Dacia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Tele-
fon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã spã-
lat Albalux, Telefon:
0729/977.036.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/291.623.

LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, du-
lap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsu-
rã, pãturã antistres. Te-
lefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9 ha
pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu
capac smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã, 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.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.

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, þea-
vã neagrã, schelã me-
talicã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
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, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Te-
lefon: 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, ul-
tracentral, pretabil
firmã. Telefon: 0745/
698.425.
Închiriez cabinet medi-
cal (km 0), mobilat ºi
dotat cu ecograf Hon-
da - HS 2000 (sonde
3,5- 7,5 Mhz), suprafa-
þa 40 mp (25E/mp). Te-
lefon: 0744/184.267.
Bucureºti - Mall Vitan,
garsonierã confort I,
etaj 1, bloc 5 nivele,
complet mobilatã, 230
euro / lunã. Telefon:
0722/714.578.

Caut colegã de aparta-
ment, 2 camere deco-
mandate Brazdã. Tele-
fon: 0745/062.618;
0762/267.631.
ÎNCHIRIEZ apartament
2 camere, semideco-
mandat, Valea Roºie.
Telefon: 0740/522.562.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.
Închiriez birou + depo-
zit stradal Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906.
MATRIMONIALE
Tânãr, doresc cunoº-
tinþã 22-23 ani pentru
cãsãtorie, prietenie.
Telefon: 0251/421.727.
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.
Pensionar caut doam-
nã maxim 70 ani cu
permis auto. Telefon:
0757/322.534.

65 - 172 – 85, nefumã-
tor, fãrã obligaþii, mo-
dest, simpatic, doresc
doamnã pentru priete-
nie, cãsãtorie. 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
Absolvenþii C.N. Fraþii
Buzeºti promoþia 1969
sunt invitaþi la întâlnirea
aniversarã în data de
21 iunie 2014, ora
10.00. Informaþii: Rada
C-tin; 0726/210.110;
Gheorghe Aristide - Te-
lefon: 0744/914.274;
0723/172.191.
Caut meseriaºi pentru
a fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
Cumpãr cãþel
SCHNAUTZEER ºi
veveriþe. Telefon:
0721/995.405.
Caut o echipã de oa-
meni pentru a amena-
ja o grãdinã. Telefon:
0727/884.205.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Chiar dacã sunã banal, aido-
ma unui cliºeu, finala ediþiei 2014
a Ligii Campionilor a fost un
mare spectacol fotbalistic prin
tãria de caracter a celor douã
formaþii, ambele din acelaºi oraº,
ceea ce i-a oferit un caracter ine-
dit. Real Madrid dorea coroana
sacrã dupã 12 ani de aºteptare,
de la dobândirea ultimului sãu
trofeu, sperând sã atingã „deci-
ma”. La rândul sãu Atletico Ma-
drid, campioana Spaniei, se afla
pentru a doua oarã într-o finalã
C1 dupã 40 de ani de aºteptare.

Real Madrid – „Decima”!Real Madrid – „Decima”!Real Madrid – „Decima”!Real Madrid – „Decima”!Real Madrid – „Decima”!
Echipa cu cele mai multe trofee Champions League a celebrat
la Lisabona un nou succes, în faþa rivalei din capitala Spaniei

Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).

Real Madrid – Atletico Madrid 4-2 (dupã prelungiri)

Au marcat: Ramos 90+3, Bale 110,
Marcelo 118, Ronaldo 120 (penalti) / Godin 36.

Real Madrid: Casillas – Carva-
jal, Sergio Ramos, Varane, Coen-
trao (Marcelo 59) – Modric, Khe-
dira (Isco 59), Di Maria – Bale,
Cristiano Ronaldo, Benzema (Mo-
rata 79). Antrenor: Carlo Ancelotti.

Atletico Madrid: Courtois –
Juanfran, Miranda, Godin, Filipe
(Alderweireld 83) – Raul Garcia
(Sosa 66), Tiago, Gabi, Koke –
Villa, Diego Costa (Adrian 9). An-
trenor: Diego Simeone.

ªi ce paradox! Atunci, în 1974,
a fost regina Europei pentru mai
puþin de 10 minute. De data
aceasta a mângâiat cu privirea
trofeul 57 de minute. Godin des-
chisese scorul, printr-o loviturã
de cap, la o ieºire neinspiratã a
portarului Casillas-adevãratã lo-
viturã de teatru – dar toate iluzii-
le s-au risipit în ultimul minut de
prelungire când Sergio Ramos, la
un corner executat de Modric, a
restabilit egalitatea pe tabela de
marcaj, împingând finala în pre-
lungiri. Suspans teribil. Godin

adusese titlul de campioanã a
Spaniei echipei sale deschizând
scorul pe Camp Nou, în ultima
partidã din La Liga, altminteri de-
cisivã, cu FC Barcelona. Era prea
mult sã le aducã ºi mult jinduitul
trofeu? „Atleti” a dominat psihic
partida în cea mai mare parte a
timpului prin jocul sãu elaborat,
tehnic, de o determinare incredi-
bilã, prin care a inhibat realmen-
te cea mai gomoasã echipã a Spa-
niei. Care a suferit enorm într-
un scenariu de coºmar, pânã la
egalarea adusã de fabulosul Ser-
gio Ramos, cel care în semifina-
la cu Bayern Munchen deschidea
scorul în partida retur pe Allianz
Arena. Când argentinianul Di Ma-
ria a luat pe cont propriu o acþi-
une devastatoare în cea de-a doua
reprizã a prelungilor ºutând în
Courtois, Bale decisiv ca ºi în fi-
nala Cupei Regelui a dus scorul la

2-1 (min. 110) ºi balanþa s-a în-
clinat decisiv spre tabãra Realu-
lui. Marcelo 3-1 (min. 118) ºi
Ronaldo 4-1 (min. 120 d.p) au
rãsucit doar cuþitul într-un adver-
sar tenace, prãbuºit psihic, inca-
pabil de vreo reacþie. Angel Di
Maria ºi Sergio Ramos au fost
imperiali, în timp ce Benzema ºi
Cristiano Ronaldo, sub aºteptãri.
În fine, Carlo Ancelotti celebrea-
zã cel de-al treilea sacru trofeu al
Ligii Campionilor, performaþã de-
þinutã doar de Bob Paisley. Avea
douã titluri ca jucãtor (1989 ºi
1990) cu AC Milan-ul lui Arrigo
Sacchi ºi tot atâtea ca antrenor al
rossoneri-lor (2003 ºi 2007). Lân-
gã acestea adaugã acum perfor-
manþa înregistratã cu Real Ma-
drid. Accidentat în 1984, nu a
putut evolua la Roma, ca jucãtor,
în faþa celor de la Liverpool (1-1,
2-4 dupã loviturile de pedeapsã).

În 2005 la Istanbul, contra celor
de la Liverpool (3-3; 2-3) a eºuat
ca antrenor, dupã o finalã memo-
rabilã, în care AC Milan a condus
cu 3-0. Argentinianul Diego Si-
meone este al 8-lea non-european
prezent într-o finalã de Cupã sau
de Liga Campionilor. Ca o întâm-
plare, în 1974, când Atletico a
pierdut finala C1 în faþa celor de
la Bayern (1-1; 0-4 la rejucare)
era condusã tot de un argentinian:
Juan Carlos Lorenzo. Se spune cã
în fotbal „istoria nu se repetã”, dar
ce mai este valabil astãzi în fot-
bal?! Madridul este un „mecca”
al fotbalului, iar Spania cu 36 de
cupe ale Europei dominã ierarhia
la o manierã impresionantã. Ca o
constantã în era Ligii Campioni-
lor, Real Madrid, învingãtoare în
1998, 2000, 2002, 2014, a termi-
nat în La Liga pe poziþiile 4, 5, 3
ºi anul acesta tot pe 3.

Doar doi antrenori
au cucerit trofeul de
trei ori de-a lungul
timpului: Carlo Ance-
lotti (2003, 2007) ºi
Bob Paisley (Liverpo-
ol 1977, 1978, 1981).
Cinci antrenori au cu-
cerit trofeul UCL cu
douã cluburi diferite.
Ancelotti a intrat în
galeria selectã din
care mai fac parte
Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld, Jose
Mourinho ºi Jupp Heynckes. Car-
lo Ancelotti a recunoscut cã ob-
iectivul la care s-a gândit încã din
momentul în care a semnat con-
tractul cu Real era cucerirea „La
Decima”. „Când am venit la Ma-
drid, am vizitat ºi sala trofeelor,
alãturi de Florentino Perez. I-am

Ancelotti: „Golul din prelungiri
ne-a dat forþa sã câºtigãm”

spus atunci cã eu la asta mã gân-
deam, la cucerirea celei de-a ze-
cea cupe. Clubul a fãcut atunci o
serie de achiziþii foarte importan-
te, iar conducerea ne-a asigurat tot
suportul pentru campania europea-
nã” a spus antrenorul, recunos-
când în acelaºi timp cã jocul echi-
pei sale n-a fost unul strãlucit în

prima parte a meciului de la Li-
sabona: „Am suferit în acest
meci, dar am meritat victoria.
Faptul cã am reuºit sã egalãm
în prelungiri aratã cã am crezut
mereu cã putem întoarce me-
ciul. Nu am ce sã-i reproºez lui
Casillas, toþi jucãtorii au fãcut
tot ce-a fost posibil pentru a câº-
tiga acest trofeu. Atletico s-a
apãrat foarte bine, aºa cã noi am
suferit foarte mult în timpul me-
ciului. Egalarea pe care am re-

uiºit-o în prelungiri ne-a dat forþa
necesarã pentru a câºtiga aceastã
partidã. Sunt un antrenor în gene-
ral norocos, dar adevãrul este cã
fotbalul se joacã pânã în ultima se-
cundã”. Discursul lui Ancelotti a
fost întrerupt de o parte dintre ju-
cãtorii sãi, care au venit sã sãrbã-
toreascã ºi în sala de conferinþe.

Jurnaliºtii prezenþi la Lisabona
l-au aplaudat în picioare pe Diego
Simeone, înainte de începerea dis-
cursului sãu de la conferinþa de
presã. „Nu trebuie sã vãrsãm o la-
crimã dupã acest meci! Sã recu-
noaºtem cã Real a fost mai bunã
în a doua jumãtate a partidei. Noi
am avut liniºte înaintea jocului,
pentru cã ea ne-a dat totul ºi sunt
convins cã avem posibilitatea sã
creºtem. Nu simt tristeþe, tre-
buie sã recunosc cine este mai
puternic ºi mã depãºeºte. Fanii
trebuie sã fie mândri de sezonul
nostru extraordinar ºi sã nu fie
supãraþi nici mãcar o secundã.
Vom continua sã fim o concu-
rentã serioasã pentru echipele
mari, aºa cum am fost în acest
an. Cred cã echipa meritã nota
nouã ºi jumãtate pentru acest se-
zon. Luni mã voi întâlni cu cei
din conducere pentru a vedea ce
avem de fãcut, iar apoi am în
plan sã mã odihnesc alãturi de
familie. Am tot entuziasmul din

Simeone: „Nu sunt trist,
am tot entuziasmul din lume”

lume dupã titlul recent câºtigat în
La Liga” a spus Simeone dupã
meci. La final, francezul Varane s-
a dus spre banca lui Atletico ºi le-a
fãcut semn adversarilor sã tacã ºi
sã priveascã tabela. Diego Simeo-
ne nu s-a mai putut stãpâni ºi s-a
nãpustit cãtre fundaºul Realului,
îndepãrtat însã rapid de Cassillas
ºi avertizat de arbitru.

Rusia – Slovacia, fotbal, meci amical (Digisport 2, ora 17), Ase-
soft Ploieºti – Mobitelco Cluj, baschet, Liga Naþionalã, semifina-
lele play-off-ului, meciul 5, scor general 2-2 (Digisport 2, ora 20),

City’us Târgu Mureº – Odorheiu Secuiesc, futsal, play-off-ul
Ligii I (ora 20, Digisport 3), Roland Garros, tenis, a doua zi a
Openului Franþei (ora 12, Eurosport 1 ºi Eurosport 2).

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

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

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

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

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

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 17 9 4 4 20-11 31
2. CS Universitatea 17 9 3 5 24-18 30
.......................................................................................................
3. CSM Rm. Vâlcea17 7 5 5 17-14 26
4. Gloria Bistriţa 17 5 6 6 17-19 21
5. Metalul Reşiţa 17 6 3 8 15-19 21
6. FC Olt Slatina 17 3 3 11 8-20 12

Play-off, Liga a II-a, seria a II-a,
etapa a 7-a

Gloria Bistriţa – Universitatea Craiova – 1-3
Metalul Reşiţa – FC Olt – 0-1
ASA Tg. Mureş – CSM Rm. Vâlcea – 0-1

Gloria Bistriţa – Universitatea Craiova 1-3
Stadion: Jean Pădureanu, spectatori: 200

Au marcat: Feher 85 – pen. / Ganea 50, Varga 53 – pen.,
Velcovici 86

Gloria: Albuţ –  Budăcan, D. Matei, Chibulcutean, Ţârcă - O.
Bucur, Feher, Nalaţi (60 Roşu), Colţa (60 Ţegle) - Brumă (73 C.

Bucur), Al. Pop. Antrenor: Cristi Coroian
Universtatea: Brac – Ljubinkovic, Patriche, Izvoranu, Vătăjelu

– Pătraşcu, Pleşan, Ferfelea (73 Vandelannoite), Ganea, Varga
(57 Velcovici) – Curelea (78 Ivan). Antrenor: Gabi Balint

Au arbitrat: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) – Radu Ghingu-
leac (Bucureşti), Mircea Grigoriu (Bucureşti). Adrian Illyeş

(Ploieşti)
Observatori: Dan Costin (Zalău), Laszlo Sajtos (Sibiu)

Victoria alb-albaştrilor la Bistriţa a
fost clară şi meriată, însă clasamentul

s-a strâns datorită surprizei reuşite
de Vâlcea la Târgu Mureş

Craiova bate, dar nu se desprindeCraiova bate, dar nu se desprindeCraiova bate, dar nu se desprindeCraiova bate, dar nu se desprindeCraiova bate, dar nu se desprindeCraiova bate, dar nu se desprindeCraiova bate, dar nu se desprindeCraiova bate, dar nu se desprindeCraiova bate, dar nu se desprinde

Etapa viitoare (miercuri, 28 iunie, ora 18): Universitatea Craio-
va – ASA Tg. Mureş, CSM Rm. Vâlcea – Metalul Reşiţa, FC Olt –
Gloria Bistriţa.

Când mai erau 5 etape din play-
off, nu mai puţin de 5 echipe lup-
tau pentru cele două locuri promo-
vabile, doar Slatina se resemnase.
Bistriţa a fost prea datoare pentru
a lua licenţa, deci cu 4 etape răma-
se, 4 echipe sperau la Liga I. Când
mai sunt 3 runde până la verdict, 3
echipe rămaseră să dea bătălia fi-
nală. Asta fiindcă Reşiţa n-a luat în
calcul că Slatina joacă, deşi n-are
pretenţii de prim eşalon. Şi totuşi,
ecuaţia se putea lămuri, dacă Vâl-
cea nu câştiga la Târgu Mureş...

Craiova şi-a complicat situaţia
doar în prima repriză la Bistriţa. A
ratat câteva ocazii, dar în ultimul
sfert de oră a tremurat, urmaşii lui
Tata Jean fiind aproape de a avea
avantaj la jumătatea meciului. Brac
dă în continuare garanţii de portar
de Liga I, aşa că partea a doua a
fost abordată cu scor alb. Când au
ieşit din cabine, alb-albaştrii au fost
la fel de decişi ca la startul parti-
dei, dar acum şi eficienţi. Ganea a
confirmat că „nicăieri nu e mai
bine ca acasă” şi a sărbătorit a 22-
a aniversare cu o fază spectacu-
loasă, din care a deschis scorul. O

pătrundere pe dreapta, printre fun-
daşii precauţi de teama unui penal-
ty, finalizată cu un voleu direcţio-
nat pe scurt a însemnat autocadoul
juniorului. Craiova s-a descătuşat
şi imediat Curelea a ajuns singur
cu Albuţ. Discipolul lui „Burebis-
ta” Câmpeanu a fost mai lent de-
cât vârful Ştiinţei, pe care l-a az-
vârlit în careu. Varga şi-a „răzbu-
nat” colegul de la Sportul, Vaslui şi
Craiova, fiind cinic la execuţia de
la 11 metri. Curelea n-avea să mai
apuce finalul de joc, fiindcă la o
ciocnire cu Dan Matei, bistriţea-
nul a fost mai tare de cap. Pe Vă-
tăjelu l-a cuprins frenezia primei
selecţii la lot, iar pe final a neglijat
puţin jobul la stema cu dungi. Cu
ochii doar la minge, nu şi la rivalul
din preajmă, a provocat un penal-
ty, complicând finalul. Brac şi-a
încetat invincibilitatea la cercul cu
var, dar Velcovici a liniştit atmo-
sfera la faza următoare. Dacă Ga-
nea a punctat în fieful unde a cres-
cut, „Baronul” s-a simţit şi el în
largul său pe arena care i-a fost
gazdă ani la rând. Un stâng din pri-
ma, propus de la peste 20 de me-

tri, n-a ţinut cont de plonjonul lui
Albuţ şi mingea a găsit calea spre
vinc lu. Ivan putea face 4-1 în ul-
timul minut, dar n-a fos t de ajuns
exec uţia pe scurt. Craiova a fă-
cut un pas în faţă ca joc, dar nu a
scăpat e „umbra” Vâlcea, care a
fost şi ea prolifică în Ardeal, adu-
c ând toate punc tele în Zăvoi.
Mierc uri e intermediară, iar coş-
marul ASA revine în Bănie. Dea-
dline-ul pentru bilete gratis  la
meci,  pe site-ul clubului, csuc.ro,
este astăzi, ora 12.

Balint: „Promovarea se joacă”
Balint a analizat jocul, conclu-

zionând că victoria a fost merita-
tă, dar promovarea se dispută în
continuare. „Sunt trei puncte pre-
ţioase. Poate fi considerat meciul
play-off-ului, era foarte important
pentru noi să câştigăm la Bistriţa.
Am meritat victoria. Dacă prima
repriză a fost una echilibrată, în
partea a doua am avut mai mult
iniţiativa, ne-am creat mai multe
ocazii şi am marcat de trei ori. Este
adevărat, Gloria a fost o echipă

care nu a avut motivaţie. Meciul
de la Craiova, pe care l-am câşti-
gat c u 1-0 dintr-o fază fixă, a fost
mult mai greu, acum ne-am fă-
cut viaţa mai uşoară. Promova-
rea încă se joacă. Băieţii au săr-
bătorit în vestiar aces t succes,
f iec are joc  are o încărc ătură
mare, iar  la vic torii se produce
descătuşarea.  Suntem împreună
şi la bine şi la rău, pentru c ă sun-
tem o familie. Cu Târgu Mureş
trebuie să câş tigăm, pentru că
avem o revanşă de luat“. De par-
tea cealaltă, directorul tehnic Re-
mus Vlad a comentat: ”Şşansele

noastre s-au diminuat total, şi
din punctul de vedere al licen-
ţierii, şi din cel sportiv. A fost
un mec i cu două s tări diferite:
Craiova îşi dorea foarte mult să
obţină vic toria pentru a fi sigură
cel puţin în plan sportiv de pro-
movare,  apoi Gloria,  o ec hipă
desc urajată,  nemulţumită, fără
acea determinare, fără motivele
pentru care o partidă trebuie abor-
dată cu maximă conc entrare.
Parc ă a fost mai mult un joc de
vacanţă. Şi dacă tot a fost un joc
de vacanţă, pe căldură, unii ju-
cători chiar  vor primi vacanţă”.

Vătăjelu şi Mateiu, convocaţi la naţională

Liga a III-a, play-out / Podariul a adus un punct cu un fundaş în poartă

Universitatea propune din Liga a II-a un jucător la
lo tul naţional, Bogdan  Vătăjelu atrâgându-i atenţ ia lui
Victor Piţurcă. Vestea bună este umbrită de fap tul că
fundaş ul s tânga va lipsi la u rmătoarele meciuri, fiind
în  lotul pentru tu rneul naţionalei în  Elveţia. Print re cei
chemaţ i es te ş i un alt jucător al Craiovei, Alexandru
Mateiu  (24 de ani). Acesta şi-a încheiat  con tractul cu
FC Braşov şi d in sezonul următor va evolua în alb-
albastru. Selecţionerul Victor Piţurcă a susţinut astăzi o
conferinţă de presă în care a oferit detalii legate de jucă-
torii convocaţi şi de planurile de viitor pe banca naţiona-
lei. „Sunt jucători noi veniţi la echipa naţională. Sunt ti-
neri, au demonstrat că au calităţile necesare să fie selec-
ţionaţi. Sper să reacţioneze pozitiv şi să rămână în antura-
jul echipei naţionale” a spus Piţurcă. Fundaşii Cristi Ma-
nea şi Bogdan Mitrea, de la Viitorul au doar 16 ani.

În perioada 29 mai – 5 iunie, naţionala României va efec-
tua un turneu de pregătire în Elveţia, în cadrul căruia sunt
programate două jocuri amicale împotriva Albaniei (31 mai)
şi Algeriei (4 iunie). Totodată, Gabi Balint va trebui să se
descurce pentru următoarele două jocuri şi fără fiziokine-
toterapeutul Ovidiu Blendea, el făcând parte şi din staff-ul
naţionalei României. Lotul pe care contează Piţurcă în acest
turneu de pregătire: Tătăruşanu (Steaua), Pantilimon (Man-
chester City), Lung jr. (Astra) – portari; Chiricheş (Totten-
ham), Măţel, V. Găman (ambii de la Astra), Raţ (Rayo Valle-
cano), C. Manea, B. Mitrea (ambii de la Viitorul), D. Grigore
(Dinamo), Vătăjelu (Craiova) – fundaşi;  Pintilii, Tănase
(ambii de la Steaua), Bourceanu (Trabzonspor), C. Lazăr
(PAOK), Mateiu (Braşov), Nicoliţă (Nantes), C. Matei (Di-
namo), Fl. Tănase (Viitorul) – mijlocaşi; Maxim (VfB Stut-
tgart), Chipciu (Steaua), Marica (Getafe), Rusescu (Braga)

CS Podari a remizat la 1 în depla-
sarea de la Tunari, din etapa a 7-a
din play-out-ul Ligii a III-a, seria 3.
Ilfovenii au deschis scorul prin M.
Dumitru, în minutul 80, iar în prelun-
giri  Bălmău a prins o torpilă de la
distanţă, cu care a egalat. Podariul l-
a reprofilat ca portar pentru acest
meci, şi se pare pentru finalul de cam-
pionat, pe fundaş ul Geacă, acesta

scoţând „tot ce era de scos”, după
cum declară oficialii podăreni. Echi-
pa pe care au convenit să o utilizeze
antrenorul din umbră Victor Naicu
şi secunzii-jucători Preda şi Murgan
a fost: Geacă – Orban, Dreşcă, Crân-
goiu , Ciocioană - Stoica, Jianu, Ră-
duţ, Bălmău – Preda. Dicu (84 Dina).
Cealaltă echipă doljeană, ACS Vii-
toru l Municipal Craiova a fost  în-

vins ă, scor 2-3, la  Işalniţa, de Dina-
mo II, goluri: Şto iu (33) şi Năs tase
(84), res pectiv Cio inac (25, 37) şi
Kraus z (76). Clasament: 1. Dinamo
II 36p, 2. CS Tunari 26p, 3. CS Po-
dari 23p, 4. Domneşti 20p , 5. Chiaj-
na II 19p, 6. ACSVM Craiova 18p.
Marţ i, de la  ora 18, în etapa interme-
diară, CS Podari – Viitorul Domneşti
şi Chiajna II - ACSVM Craiova.


