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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu nu dau bani avocatului
ca sã câºtig procesul, Popescule,
dau judecãtorului.
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Primãria Craiova îi
provoacã pe construc-
tori sã termine de reabi-
litat Parcul „Nicolae
Romanescu” în doar
câteva luni. Pentru a nu
pierde finanþarea de 12
milioane de euro – care
a fost oferitã Craiovei
chiar la încheierea
perioadei de finanþare
europeanã –, municipali-
tatea a stabilit ca lucrã-
rile sã fie realizate în
patru luni ºi nu mai
târziu de sfârºitul aces-
tui an. Un alt hop ar
putea fi eventualele
contestaþii de care nici o
licitaþie a Primãriei
Craiova nu a fost ocolitã.
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Dupã o lungã carierã în serviciul
naþiunii, Hillary Clinton (n. 26 octom-
brie 1947) refuzã „sã rãmânã acasã, sã
facã prãjituri ºi sã ia ceaiul”, pentru a
relua o frazã de-a sa din 1992. ªi-a anun-
þat deja candidatura democratã la pre-
zidenþialele din 2016, dupã o tentativã
similarã în 2008, când s-a vãzut învin-
sã de Barack Obama. „Nu m-am nãs-
cut Prima Doamnã ºi nici senator. Nu
m-am nãscut membru al Partidului
democrat, nu m-am nãscut avocat sau
susþinãtor al drepturilor femeii ºi ale
omului. Nu m-am nãscut soþie sau
mamã. M-am nãscut în America mij-
locului de secol XX, un loc ºi un timp
al oportunitãþilor”, mãrturiseºte Hil-
lary Clinton în cartea sa „Istorie trãi-
tã” (Ed. Rao, 2003).
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Peste 600 de doljeni au avut ne-
voie de îngrijiri medicale dupã ce au
mâncat sau au bãut prea mult de Paº-
te. Din noaptea de Înviere ºi pânã
luni, în camerele de gardã ale spita-
lelor sau în cadrul Serviciului Jude-
þean de Ambulanþã medicii au lucrat
încontinuu, indiferent cã a fost vor-
ba de victime ale exceselor alimen-
tare sau bahice. Desigur, nu au lip-
sit nici pacienþii transportaþi la spi-
tal în urma unor agresiuni ce s-au
petrecut, în mare parte, pe fondul
consumului de alcool. Din fericire,
spre deosebire de anii trecuþi, nu s-
a mai înregistrat un numãr mare de
urgenþe majore.
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Rata absorbþiei
fondurilor
europene
pe POR a
crescut
la aproape
61%, în martie

Programul Operaþional
Regional 2007 - 2013 avea o
absorbþie de 60,89%, la finalul
lunii martie, în creºtere cu 2,31
puncte procentuale faþã de
nivelul de la finalul lunii
precedente, se aratã în datele
publicate pe site-ul Ministeru-
lui Fondurilor Europene
(MFE).

Potrivit MFE, valoarea
declaraþiilor de cheltuieli
transmise la Comisia Europea-
nã se ridica la 2,415 miliarde
de euro, în timp ce valoarea
plãþilor intermediate de la
Comisia Europeanã a ajuns la
2,323 miliarde euro, respectiv
58,57%. Numãrul total al
proiectelor depuse era de
10.070, iar valoarea totalã a
acestora de 63,145 miliarde
lei. Au fost aprobate 5.174
proiecte, în valoare de 22,737
miliarde lei, iar 4.667 con-
tracte (20,543 miliarde lei) au
fost deja semnate.

Obiectivul general al PO
Regional constã în sprijinirea
unei dezvoltãri economice,
sociale, echilibrate teritorial ºi
durabile a Regiunilor Româ-
niei, corespunzãtor nevoilor lor
ºi resurselor specifice, prin
concentrarea asupra polilor
urbani de creºtere, prin îmbu-
nãtãþirea condiþiilor infras-
tructurale ºi ale mediului de
afaceri pentru a face din
regiunile României locuri mai
atractive pentru a locui, vizita,
investi ºi a munci.

Secretarul Camerei Deputaþilor,
Niculae Mircovici, a anunþat, ieri,
dupã ºedinþa Biroului permanent, cã
ºedinþa de plen a Camerei a fost pro-
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Peste 105.000 de români ºi-au petrecut Paºtele
în România, cheltuind 31,2 milioane de lei pe servi-
cii turistice (cazare ºi masã), cele mai cãutate fiind
pensiunile, care au primit în acest an aproximativ
65.000 de turiºti, potrivit datelor prelucrate de Fe-
deraþia Patronatelor din Turismul Românesc
(FPTR). Ofertele au vizat toate categoriile, de la
pachetele turistice oferite de pensiunile din zona
ruralã pânã la city break-uri, ideale pentru miniva-
canþa de Paºte. Numãrul aproximativ de locuri puse
la dispoziþia turiºtilor în cadrul structurilor de ca-
zare din România a ajuns la 136.400, dintre care
105.600 au fost vândute pentru sãrbãtorile de Paº-
te din acest an.

Locul întâi în topul preferinþelor românilor pri-
vind petrecerea sãrbãtorilor pascale este ocupat
ºi anul acesta de pensiunile rurale. Cele mai soli-
citate destinaþii au fost zonele Bran-Moeciu, Bu-
covina, Vrancea, Sibiu (Mãrginimea Sibiului), Ma-

ramureº ºi Buzãu. Au fost
puse la dispoziþie 75.000 de
locuri în cadrul structurilor de
cazare din zonele rurale, din-
tre care s-au vândut 65.000 de
locuri. Pe lângã produse tra-
diþionale ºi petreceri în aer li-
ber, ofertele au inclus plimbãri
cu cãruþa sau ateliere interac-
tive de încondeiat ouã. Turiº-
tii ajunºi la pensiuni au chel-
tuit 19,5 milioane de lei doar
pe cazare ºi masã.

Pe locul al doilea se aflã sta-
þiunile montane, cele mai soli-
citate fiind structurile de caza-
re de pe Valea Prahovei. Au fost
puse la dispoziþie 30.000 de lo-
curi, dintre care s-au vândut
22.000 de locuri. Turiºtii au chel-
tuit aici 6,6 milioane de lei. Iubi-

torii de schi au putut practica sporturi de iarnã ºi în
aceastã perioadã. Din oferte nu a lipsit masa
cu produse tradiþionale, însã au fost ºi me-
niuri speciale, pentru cei cãrora nu le place
carnea de miel. Familiile care au mers cu copiii
la munte i-au putut lãsa pe cei mici în ateliere
de creaþie, unde aceºtia au învãþat sã vop-
seascã ouã sau sã confecþioneze felicitãri de
Paºte ºi au primit cadouri de la “Iepuraº”.

“Datoritã tarifelor mici, românii ºi-au pe-
trecut Paºtele ºi în diferite staþiuni balneocli-
materice. Aici au fost vândute 18.000 de lo-
curi dintre cele 28.000 puse la dispoziþie. Tu-
riºtii au cheltuit în staþiunile balneare aproa-
pe 4,9 milioane de lei’, spun reprezentanþii
FPTR. Hotelierii de pe litoral au avut ºi ei
oferte pentru turiºtii care au vrut sã petreacã
Paºtele la malul mãrii, litoralul nefiind o des-
tinaþie tradiþionalã pentru aceastã sãrbãtoa-

re. Majoritatea unitãþilor care au pregãtit totuºi pa-
chete s-au aflat în Mamaia, iar ofertele au inclus
excursii la mãnãstiri din Dobrogea. Au fost puse la
dispoziþie 2.800 de locuri, din care doar 300 au fost
vândute. Datoritã serviciilor complete oferite pa-
sionaþilor de pescuit ºi inedit, au fost puse la dis-
poziþie 600 de locuri în structurile din Delta Dunã-
rii, doar 300 de locuri fiind vândute.

Gradul de ocupare a ajuns pânã la 86% în zona
ruralã ºi a coborât treptat, în funcþie de preferin-
þele turiºtilor, pânã la 73% în zona montanã, 64%
în structurile balneare, 50% în Delta Dunãrii ºi
10% pe litoral.

Aproximativ 5.000 de români ºi-au petrecut va-
canþa de Paºte în strãinãtate ºi au cheltuit peste
1,3 milioane euro pentru servicii turistice. O micã
parte dintre români au ales sã petreacã vacanþa
de Paºte în destinaþii precum Roma, Atena sau
Ierusalim, fiind atraºi de semnificaþia religioasã.
Cele mai solicitate destinaþii externe au fost, însã,
cele din apropierea þãrii – Bulgaria ºi Grecia.

Preºedintele Klaus Iohannis ur-
meazã sã aibã, sãptãmâna viitoare,
cea de-a treia rundã de consultãri cu
partidele, pe tema stadiului legilor
electorale, dar ºi pe tema respingerii
unor solicitãri ale Justiþiei pentru în-
cuviinþarea arestãrii preventive sau
urmãririi penale a unor parlamentari.

ªeful statului anunþa intenþia de a
chema partidele parlamentare la con-
sultãri în conferinþa de bilanþ, la 100
de zile de mandat prezidenþial. Ulte-
rior, el scria pe Facebook: „Dupã sãr-
bãtorile de Paºti, voi relua consultã-
rile cu partidele politice ºi vom eva-
lua cât s-a realizat din calendarul ac-

Peste o treime din noii dentiºti
care îºi exercitau meseria în Franþa
în 2014 au fost formaþi în strãinãta-
te, în special în România, Spania ºi
Portugalia, cifrã în creºtere faþã de
2013, a constatat recent Ordinul na-
þional al chirurgilor-dentiºti din
Franþa, potrivit publicaþiei franceze
„Le Figaro”. Dintre cei 1466 chi-
rurgi-stomatologi care s-au înscris
pentru prima oarã în evidenþele Or-
dinului în Franþa în 2014, 510 practi-
cieni au obþinut o diplomã în dome-
niu în afara þãrii. Adicã 34,7% din ei,
precizeazã Ordinul într-un articol
publicat pe site-ul sãu internet,
amintind cã procentul era de doar
27,9 % în 2013.

Plenul Camerei Deputaþilor are loc astãzi,
când se va lua act de demisia deputatului Marko Attila

gramatã pentru astãzi, la ora 10.00,
când va fi prezentatã cererea de de-
misie în original a deputatului UDMR
Marko Attila. „ªedinþa Biroului per-

manent de astãzi
(n.r. – ieri) a decis
câteva probleme,
în primul rând o
modificare de pro-
gram. Mâine (n.r. –
astãzi) este plen, de
la ora 10.00 la ora
13.00, va fi prezen-
tatã cererea, pentru
cã a venit cererea în
original a domnului
deputat Marko At-
tila, de demisie ºi
se va lua act în
plen de aceastã de-

misie, întrucât avem deja confirma-
rea domniei sale cã nu va veni la plen
sã o susþinã, deci e doar citirea ei în
plen, dupã care vor fi respingeri”, a
precizat Mircovici.

El a adãugat cã, în urma acestei
demisii, se va putea comunica Minis-
terului Justiþiei posibilitatea ca, nemai-
fiind parlamentar, Marko Attila sã poa-
tã fi reþinut, “în cazul în care o astfel
de propunere va fi din partea procu-
rorilor, sau arestat, dacã judecãtorul
va decide un asemenea lucru”. Mir-
covici a precizat cã modificarea pro-
gramului a fost determinatã în primul
rând de faptul cã parlamentarii UDMR
vor fi joi în teritoriu, pentru pregãtirea
congresului formaþiunii.

“Adicã vineri ºi sâmbãtã. ªi joi au
activitãþi pregãtitoare Congresului ºi

vor fi în teritoriu ºi, conform cutu-
mei, de fiecare datã când a fost un
congres al unei formaþiuni politice
parlamentare, se participã la aceastã
activitate ºi atunci e firesc sã se acor-
de în mod egal aceastã obiºnuinþã. E
vorba de aceastã cutumã, ca partide-
le politice parlamentare care au gru-
puri parlamentare ºi în Senat, ºi în
Camerã, atunci când au Congresul,
participã liderii celorlalte formaþiuni
politice, participã deputaþi de la alte
grupuri parlamentare ºi e frumos ºi e
normal sã fie respectaþi, indiferent cã
sunt mai mari sau mai mici. Nu era
vorba de cvorum, era vorba de aceas-
tã problemã”, a spus Mircovici. Se-
cretarul Camerei a mai spus cã ziua
de joi este dedicatã activitãþilor în
comisii.

România, sursã majorã de medici
stomatologi pentru Franþa

Mare majoritate dintre ei (477) ºi-
au obþinut diploma în þãri din Uniu-
nea Europeanã, în special în Româ-
nia, Spania ºi Portugalia. Ordinul în-
registreazã astfel „218 diplome ro-
mâneºti (faþã de 205 în 2013), 132
spaniole (96 în 2013) ºi 74 portughe-
ze (faþã de 56 în 2013)”.

Originea diplomelor nu corespun-
de în mod obligatoriu naþionalitãþii
deþinãtorilor lor, 202 practicieni ro-
mâni, 102 spanioli ºi 77 portughezi
fiind înscriºi pentru prima oarã în
Ordin în 2014. Cifrele indicã o creºte-
re majorã în ultimii patru ani, numãrul
practicienilor români sosiþi în Franþa,
de exemplu, triplându-se faþã de anul
2010, când nu erau înscriºi decât 57.

Iohannis cheamã partidele
sãptãmâna viitoare la Cotroceni,

la a treia rundã de consultãri
þiunilor stabilite la începutul sesiunii
parlamentare”.

Prima rundã de consultãri a avut
loc în 12 ianuarie, scopul acestor
discuþii fiind încheierea unui acord
politic cu vederea asigurãrii, în anul
2017, a unui prag minimal de 2% din
PIB pentru Ministerul Apãrãrii Na-
þionale. A doua rundã de consul-
tãri preºedinte-partide a avut ca te-
maticã prioritãþile legislative ale
sesiunii parlamentare: votul în dia-
spora, finanþarea campaniilor ºi a
partidelor ºi ridicarea imunitãþii par-
lamentare. Întâlnirile s-au desfãºu-
rat în 28 ianuarie.
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Municipalitatea craioveanã a
scos la licitaþie lucrãrile de reabili-
tare a Parcului „Nicolae Romanes-
cu”, valoarea estimatã a investiþiei
fiind de 54 de milioane de lei fãrã
TVA, adicã puþin peste suma de 12
milioane de euro. Pentru cã banii
trebuie sã fie consumaþi pânã la
sfârºitul acestui an – în caz con-
trar finanþarea europeanã se pier-
de ºi Primãria Craiova trebuie sã
suporte de la bugetul local toate
costurile –, autoritãþile au impus un
termen de execuþie mic, de numai
patru luni. La stabilirea acestei date,
municipalitatea a luat în calcul ºi
faptul cã licitaþia ar putea sã aibã
ºi contestaþii, ceea ce ar prelungi
ºi mai mult lucrarea.

Contestaþiile ar zãdãrnici
proiectul

Potrivit autoritãþilor, din experi-
enþa de pânã acum, aproape toate
lucrãrile care au fost scoase la lici-
taþie de Primãria Craiova au fost
contestate ulterior. De cele mai
multe ori, cazurile au ajuns sã fie
soluþionate de instanþã ºi s-a aºtep-
tat dupã o sentinþã care sã îi dea
dreptul municipalitãþii sã adjudece
licitaþia. Reprezentanþii municipali-
tãþii nu exclud nici acest fapt ºi se
aºteaptã ca unul dintre ofertanþi sã
conteste rezultatul final. Cu tot cu
timpul care s-ar pierde cu soluþio-
narea eventualelor contestaþii, lucra-
rea de reabilitare a parcului ar fi la
limitã. Autoritãþile sperã, totuºi, cã
termenul scurt de lucru îi va face
pe constructori sã renunþe la a mai
pierde vremea cu contestaþiile.

Toate aleile vor fi reabilitate
Principala lucrare care se va face

în incinta Parcului „Nicolae Roma-
nescu” se referã la infrastructurã.
Toate aleile care existã încã de la

Parcul „Nicolae Romanescu”,
reabilitat în timp-record

Primãria Craiova îi provoacã pe constructori sã termine de
reabilitat Parcul „Nicolae Romanescu” în doar câteva luni. Pen-
tru a nu pierde finanþarea de 12 milioane de euro – care a fost
oferitã Craiovei chiar la încheierea perioadei de finanþare euro-
peanã –, municipalitatea a stabilit ca lucrãrile sã fie realizate în
patru luni ºi nu mai târziu de sfârºitul acestui an. Un alt hop ar
putea fi eventualele contestaþii de care nici o licitaþie a Primãriei
Craiova nu a fost ocolitã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎTLICHE

creionarea parcului, precum ºi cele
care au fost trasate ulterior au fost
incluse pe lista de lucrãri, urmând
sã fie reabilitate în totalitate. Astfel,
aleile care sunt acum destinate pie-
tonilor ºi sunt îmbrãcate în asfalt vor
fi refãcute în acelaºi mod, prin apli-
carea un strat nou de bitum. În ceea
ce priveºte aleile din beton, acestea
vor fi aºternute, de aceastã datã, cu
un strat de piatrã cubicã. Autoritãþile
intervin ºi asupra aleilor din pãmânt
care au fost trasate pe lângã cursul
de apã, acestea urmând sã fie îm-
brãcate cu piatrã spartã.

Podurile ºi foiºoarele
vor fi recondiþionate

Potrivit documentaþiei, lucrãri-
le de reabilitare includ decolmata-
rea pârâului în aval de lacul mare
ºi recondiþionarea cascadelor ºi a
cãderilor de apã. Podul suspendat,
precum ºi toate celelalte podeþe vor
fi ºi ele reabilitate, la fel ºi cele
douã intrãri în parc ºi împrejmui-
rea. Tot în acest proiect vor fi
modernizate toate pavilioanele care
existã în parc, inclusiv pavilionul
fanfarei, Glorieta ºi Debarcaderul.
Autoritãþile locale îºi propun sã
reabiliteze, de asemenea, toate bãn-
cile ºi grupurile sanitare, precum
ºi sã înlocuiascã stâlpii de iluminat
ºi coºurile de gunoi. Ciºmelele pu-
blice care existã în incinta parcu-
lui vor fi recondiþionate ºi vor fi
completate ºi cu alte fântâni cu apã
potabilã care vor fi construite în
stilul parcului. Pentru spaþiile verzi,
vor fi achiziþionate sisteme de iri-
gare automatã. Parcul va fi supra-
vegheat cu o reþea de 100 de ca-
mere video care vor fi montate
dupã ce se vor termina amenajãri-
le. O altã dotare va fi o reþea de
wireless la care vizitatorii se vor
putea conecta gratuit.
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În cursul zilei de luni, a doua zi
de Paºte, la nivelul judeþului Dolj a
fost organizatã o razie pentru pre-
venirea accidentelor rutiere, urmã-
rindu-se, în plus, prevenirea ºi
combaterea faptelor comise cu vio-
lenþã în mediul urban ºi rural.
Poliþiºtii de la formaþiunile de ordi-
ne publicã, intervenþie rapidã ºi
poliþie rutierã au acþionat în 36 de
filtre rutiere, pe principalele dru-
muri din judeþ, dar ºi în Craiova,
astfel fiind constatate 6 infracþiuni
pentru care s-au întocmit dosare

Tragedia în urma cãreia Marin Stuparu,
de 53 de ani, din Craiova, ºi-a pierdut viaþa,
s-a petrecut pe bulevardul „Nicolae Roma-
nescu”, pe 13 iunie 2012, în jurul orei 11.30.
Reamintim cã, potrivit datelor furnizate la

Douã persoane, un bãrbat de 42 de ani ºi
o tânãrã de 24 de ani, au ajuns, ieri dupã-
amiazã, la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
din Craiova în urma unui accident de circu-
laþie petrecut pe bulevardul „Decebal” din
Craiova. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
din primele cercetãri ale poliþiºtilor de la

Cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Oltenia” al judeþului Dolj au fãcut
donaþii, în perioada Sãrbãtorilor Pascale,
cãtre Complexul “Sf. Maria” – Centrul de
Îngrijire ºi Asistenþã din Craiova ºi cãtre
Centrul de Recuperare ºi Reabilitare a Per-
soanelor cu Handicap “Sf. Dumitru” din Fi-
liaºi. Dupã discuþii cu administratorii aces-
tor instituþii, pompierii doljeni au achiziþio-
nat un robot de bucãtãrie, un fotoliu rulant
pentru persoanele care nu se pot deplasa,
precum ºi dulciuri ºi bãuturi rãcoritoare cu
care i-au bucurat pe bãtrânii internaþi în cele
douã centre. Valoarea bunurilor donate de
cãtre ISU Dolj s-a ridicat la 3.200 de lei,
dupã cum au anunþat reprezentanþii unitãþii.
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Închisoare cu suspendare pentru autorul accidentului mortal
de pe bulevardul „Romanescu”
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Rutierã s-a stabilit cã Florin F., de 42
de ani, din Craiova, în timp ce condu-
cea un autoturism  Skoda Octavia nu
a pãstrat o distanþã de siguranþã ºi a
lovit în spate o autoutilitarã la volanul
cãreia se afla Ion P., de 37 de ani, din
comuna Teslui, care oprise în faþa sa
pentru a vira la stânga. În urma im-
pactului violent autoutilitara s-a rãs-
turnat. ªoferul autoturismului Skoda
a fost testat cu aparatul etilotest, care
a indicat o concentraþie de 0,99 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Atât el, cât
ºi tânãra aflatã pe locul din dreapta faþã

al Skodei, au fost transportaþi la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde s-a
stabilit cã au suferit leziuni uºoare. Poliþiºtii
îl cerceteazã acum pe ºoferul vinovat pen-
tru conducere sub influenþa bãuturilor alco-
olice ºi vãtãmare corporalã din culpã, dupã
cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Un craiovean care a provocat
decesul conducãtorului unui moped,
din neatenþie, a fost condamnat, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, la 3 ani
de închisoare cu suspendare pentru
ucidere din culpã. Sentinþa, pronun-
þatã de Judecãtoria Craiova, nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

momentul respectiv de poliþiºtii de la Rutierã,
Vasile Bîru, de 46 de ani, din Craiova, a oprit
autoutilitara marca Iveco pe care o conducea
în dreptul unui magazin de pe bulevardul “Ni-
colae Romanescu”, pentru a lãsa pâine. Când
a vrut sã coboare, bãrbatul a deschis portiera
din stânga fãrã sã se asigure ºi a lovit mope-
dul condus de Marin Stuparu, de 53 de ani,
din Craiova. Acesta s-a dezechilibrat ºi a cã-
zut pe carosabil unde a fost lovit de un auto-
turism Cielo la volanul cãruia se afla Liviu
Stanciu, de 49 de ani, tot din municipiu, care
circula pe bulevardul “Romanescu”, în spa-
tele bãrbatului cu mopedul, ºi nu a mai avut
timp sã-l evite. Medicii de pe autospeciala
SMURD solicitatã la locul accidentului n-au

mai putut face altceva decât sã constate de-
cesul bãrbatului. Poliþiºtii i-au testat pe ambii
conducãtori auto cu aparatul etilotest, rezul-
tatul fiind negativ, ºi au întocmit în cauzã dosar
penal, cercetãrile fiind continuate sub aspec-

tul comiterii infracþiunii de ucide-
re din culpã.

Dupã finalizarea cercetãrilor ºi
a tuturor expertizelor tehnice ce-
rute în cauzã, în octombrie 2014
s-a înregistrat la Judecãtoria Cra-
iova dosarul în care Vasile Bîru a
fost trimis în judecatã pentru co-
miterea infracþiunii de ucidere din
culpã. La sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, vineri, 10 aprilie a.c., instan-
þa a pronunþat sentinþa, Vasile Bîru
fiind condamnat la 3 ani de închi-
soare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 5 ani.

În plus, judecãtorii l-au obligat pe inculpat la
plata sumei de 2600 lei cu titlu de cheltuieli
judiciare avansate de stat. Sentinþa nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel la Cur-
tea de Apel Craiova.

Perioada Sãrbãtorilor Pascale a fost plinã de acþiuni
preventive ale oamenilor legii, fiind organizate razii
atât în judeþ, cât ºi în Craiova, însã, cu toate acestea,
în prima zi de Paºte, trei doljeni ºi-au pierdut viaþa în
urma unor accidente de circulaþie. În a doua zi, oamenii
legii au dat peste mai mulþi ºoferi bãuþi la volan, aceº-
tia alegându-se cu dosare penale.

penale, iar pentru abaterile consta-
tate au fost aplicate 131 sancþiuni
contravenþionale, valoarea amen-
zilor fiind de peste 22.000 lei. De
asemenea, au fost reþinute în ve-
derea suspendãrii 6 permise de
conducere ºi retrase 4 certificate
de înmatriculare. Oamenii legii au
depistat mai mulþi conducãtori auto
care au urcat bãuþi la volan, unii
dintre ei fiind chiar în stare avan-
satã de ebrietate.

Astfel, potrivit reprezentanþilor
IPJ Dolj, luni searã, în jurul orei

20.00, pe DJ 561, în co-
muna Bîrca, poliþiºtii dol-
jeni l-au depistat pe Tudo-
rel F., de 44 de ani, din lo-
calitate, în timp ce condu-
cea un autoturism având
o alcoolemie de 1,11 mg/l
alcool pur în aerul expirat.
În aceeaºi searã, poliþiºti
din cadrul Biroului Rutier
Craiova l-au depistat pe
Marian S., de 47 de ani,

din comuna Pleºoi, în timp ce con-
ducea un autoturism, pe strada
Brestei, aflându-se sub influenþa bã-
uturilor alcoolice. Acesta a fost
testat cu aparatul etilotest care a
indicat o valoare de 1,13 mg/l al-
cool pur în aerul expirat. „Celor
în cauzã li s-au recoltat probe bi-
ologice în vederea stabilirii alco-
olemiei, pe numele lor fiind întoc-
mite dosare penale pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii de conducerea
unui autovehicul pe drumurile
publice sub influenþa bãuturilor
alcoolice”, ne-a declarat agent ºef
adjunct Amelia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.
Trei accidente mortale în prima
zi de Paºte

Din nefericire, în prima zi de
Paºte s-au înregistrat nu mai puþin
de trei accidente mortale, în douã
cazuri victimele fiind pietoni. Ast-
fel, potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, primul dintre evenimentele
rutiere s-a petrecut duminicã di-
mineaþa, în jurul orei 2.00. Victor
Mihalache, de 60 de ani, din Cra-
iova în timp ce conducea un auto-
turism Ford, pe D.N.6,  în afara
localitãþii Iºalniþa, dinspre Craiova
cãtre Filiaºi, l-a accidentat mortal
pe Mihaiu Stãvaru, de 73 ani, din

Bucureºti care se afla în partea
carosabilã. Poliþiºtii rutieri ajunºi la
faþa locului au întocmit în cauzã
un dosar de cercetare penalã sub
aspectul comiterii infracþiunii de
ucidere din culpã. Aproximativ trei
ore mai târziu, în comuna Apele
Vii, pe D.J. 604, Cosmin Cãlin, de
23 ani, din localitate în timp ce
conducea un autoturism Logan
înregistrat la o firmã de taxi, din-
spre Castranova cãtre Celaru, l-a
accidentat pe Marin Cãlin, de 77
de ani, din aceeaºi localitate care
se deplasa pe partea carosabilã,
venind de la bisericã. Victima a
fost transportatã la Unitatea de
Primiri Urgenþe a Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, unde
a decedat. Conducãtorul auto a fost
testat cu aparatul etilotest de cãtre
poliþiºtii ajunºi la faþa locului, sta-

bilindu-se cã avea o concentraþie
de 0,32 mg/l alcool pur în aerul
expirat. ªi în acest caz s-a întoc-
mit dosar penal ºi se continuã cer-
cetãrile. ªi tot duminicã, seara, în
jurul orei 23.30, în Craiova, pe
strada Râului, Liviu Fieraru, de 37
de ani, din localitate în timp ce
conducea un autoturism Toyota,
în dreptul blocului H6, pe fondul
neadaptãrii vitezei la condiþiile de
drum (carosabil acoperit cu nisip
ºi pãmânt) a pierdut controlul asu-
pra direcþiei, a pãrãsit partea caro-
sabilã cãtre dreapta intrând într-un
autoturism parcat. Din impact
maºina a fost proiectatã într-un
pom, dupã care s-a rãsturnat pe
partea stângã, ºoferul pierzându-
ºi viaþa. Medicii de pe ambulanþa
ajunsã la faþa locului n-au mai pu-
tut face nimic pentru bãrbat.
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Dupã o lungã carierã în servi-
ciul naþiunii, Hillary Clinton (n. 26
octombrie 1947) refuzã „sã rãmâ-
nã acasã, sã facã prãjituri ºi sã
ia ceaiul”, pentru a relua o frazã
de-a sa din 1992. ªi-a anunþat deja
candidatura democratã la prezi-
denþialele din 2016, dupã o tenta-
tivã similarã în 2008, când s-a vã-
zut învinsã de Barack Obama.
„Nu m-am nãscut Prima
Doamnã ºi nici senator. Nu m-
am nãscut membru al Partidu-
lui democrat, nu m-am nãscut
avocat sau susþinãtor al drep-
turilor femeii ºi ale omului. Nu
m-am nãscut soþie sau mamã.
M-am nãscut în America mij-
locului de secol XX, un loc ºi
un timp al oportunitãþilor”,
mãrturiseºte Hillary Clinton în car-
tea sa „Istorie trãitã” (Ed. Rao,
2003). Extrem de liberalã, în sen-
sul american al termenului, foarte
feministã, francã, foarte... Lady
Macbeth, soþie, mamã, avocatã,
militantã, autoare, deþinãtoare de

MIRCEA CANÞÃR

Hillary Clinton ºi... BucureºtiulHillary Clinton ºi... BucureºtiulHillary Clinton ºi... BucureºtiulHillary Clinton ºi... BucureºtiulHillary Clinton ºi... Bucureºtiul
câini, fan al deux piece-ului cu
pantalon, inteligentã, chiar extrem
de inteligentã, absolventã a Facul-
tãþii de Drept din Yale, iatã o de-
scriere succintã a unei personali-
tãþi neobiºnuit de puternice. Se
spune despre Hillary Clinton cã nu
a mai condus maºina din 1996, cã
a avut conversaþii imaginare cu
mai mulþi dintre idolii sãi, precum
Eleanor Roosevelt, formã de tera-
pie care se numeºte „meditaþie re-
flexivã”, este fan Fabian, un cân-
tãreþ/actor/idol al anilor’50, precum
Elvis, dar nu acelaºi stil. Prezida
chiar la liceul din Illinois fan club-ul
Fabian, a devorat romane poliþiste,
a câºtigat mai mult decât soþul sãu,
când acesta era guvernator în Ar-
kansas: în 1991, Hillary Clinton a
câºtigat peste 188.000 de dolari,
onorariu prin cabinetul de avoca-
turã, în timp ce Bill câºtiga mult mai
puþin din demnitatea deþinutã. În
douã rânduri, în 1981 ºi 1991, Na-
tional Law Journal a plasat-o prin-
tre cei mai influenþi 100 de avo-

caþi ai Americii. În 2004, aflându-
se în Estonia, cu John Mc Cain,
ambii senatori, l-a convins pe
acesta, într-un restaurant, cã þine
la bãuturã. În cartea sa „Istorie
trãitã”, Hillary Clinton povesteº-
te despre cãlãtoria sa în Europa
Centralã, începutã la Bucureºti,
„cândva, una dintre cele mai
frumoase capitale europene”.
Aflase cã Bucureºtiul fusese
comparat cu Parisul, la începu-
tul secolului al XX-lea, dar pier-
duse mult din eleganþã ºi strãlu-
cire în timpul celor 40 de ani de
guvernare comunistã. „Arhitec-
tura dominantã acum era re-
alismul socialist în stil sovi-
etic, vizibil chiar în schelete-
le goale ale clãdirilor gigan-
tice care nu au fost termina-
te”. Dupã întâlnirea cu repre-
zentanþi ai Asociaþiei „21 De-
cembrie”, care ºi-au spus poves-
tea revoluþiei lor, Hillary Clinton
nareazã: „Am fost surprinsã
de haitele de câini vagabonzi

de pe strãzi – aºa ceva nu mai
vãzusem în nici un alt oraº –
ºi l-am întrebat pe ghidul
nostru despre ei”. „Sunt pre-
tutindeni. Oamenii nu îºi pot
permite sã îi þinã acasã, ca ani-
male de casã, ºi nu existã nici
o metodã de a-i strânge de pe
strãzi”. Alte referiri vizeazã
moºtenirea copiilor bolnavi de
SIDA, sistemul adopþiilor mãci-
nat de corupþie, dar „de la vizi-
ta mea, România a fãcut pro-
grese impresionante, în con-
diþii nefavorabile, fiind mem-
bru în devenire atât al NATO,
cât ºi al UE”. Relatarea este
premergãtoare admiterii Româ-
niei în NATO ºi UE. Impresiile
sunt nedecantate ºi destul de
ambigue. Se spune cã Hillary
Clinton a demarat cursa pentru
alegerile prezidenþiale, de anul
viitor, dintr-o poziþie mai bunã ca
cea deþinutã în 2008, când era
datã în sondaje ca învingãtoare
la alegerile primare. Fostã Pri-

mã Doamnã, senator de New
York ºi secretar de stat, se pre-
gãteºte sã intre în istorie ca pri-
ma femeie aleasã preºedinte al
SUA. Rivalii sãi potenþiali, în ale-
gerile primare, vicepreºedintele
Joe Binden, senatoarea Elisabeth
Warren, care nu ºi-au anunþat
intenþia de a candida, sunt, po-
trivit sondajelor, mult mai slab
plasaþi în privinþa intenþiilor de
vot. Puternicã psihic, agerã ºi
complexã, rece ºi determinatã,
dupã ce a suportat supliciul Ra-
portului „Kenneth Starr”, suplã
în gândire, cunoscãtoare a rea-
litãþilor lumii complicate în care
trãim, Hillary Clinton îºi va juca
ºansele, cu inteligenþã ºi farmec,
dar ºi cu înverºunare. Asta cu
certitudine. Adversarii politici din
câmpul republican, pe reþelele de
socializare îi reamintesc deja
„Afacerea Benghazi” (septem-
brie 2012), care a costat vieþile
a patru persoane, inclusiv pe cea
a ambasadorului Chris Stevens.

Mesele bogate, stropite din plin
cu alcool, au aglomerat pânã la
refuz camerele de gardã ale spita-
lelor. Nici de data aceasta nu s-a
fãcut excepþie de la regulã ºi, în
zilele de Paºte, drobul, ouãle roºii,
friptura de miel, dar mai ales alco-
olul consumat fãrã mãsurã le-au
dat bãtãi de cap gurmanzilor. În
plus, aºa cum era de aºteptat, con-
sumul exagerat de alcool a provo-
cat evenimente neplãcute, din me-
niul zilelor de sãrbãtoare fiind ne-
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Peste 600 de doljeni au avut nevoie
de îngrijiri medicale dupã ce au mân-
cat sau au bãut prea mult de Paºte. Din
noaptea de Înviere ºi pânã luni, în ca-
merele de gardã ale spitalelor sau în
cadrul Serviciului Judeþean de Ambu-
lanþã medicii au lucrat încontinuu, in-
diferent cã a fost vorba de victime ale

exceselor alimentare sau bahice. De-
sigur, nu au lipsit nici pacienþii trans-
portaþi la spital în urma unor agresi-
uni ce s-au petrecut, în mare parte, pe
fondul consumului de alcool. Din feri-
cire, spre deosebire de anii trecuþi, nu
s-a mai înregistrat un numãr mare de
urgenþe majore.

lipsite agresiunile. Mai mulþi dol-
jeni au ajuns în departamentul trau-
matologie al Urgenþei, dupã ce au
cãzut victime ale unor altercaþii sau
au suferit accidente casnice.

Excesele
alimentare,
din nou
pe primul loc

O categorie aparte au reprezen-
tat-o craiovenii care s-au prezen-

tat la Urgenþã cu afecþiuni digesti-
ve dupã ce au exagerat cu bucate-
le tradiþionale. Cap de afiº au fost
ºi de aceastã datã colicile biliare,
indigestiile ºi pancreatitele. „În ge-
neral au ajuns la noi pacienþi cu
tulburãri digestive care au abuzat
de mâncare ºi alcool. Au existat ºi
destul de multe cazuri tratate la
traumatologie în urma unor agre-
siuni. Au fost 35 de persoane care
au ajuns la Unitatea de Primiri Ur-
genþe a Spitalului Clinic Judeþean

în urma unor
astfel de episoa-
de de violenþã”, a
declarat dr. Cris-
tina Geormãnea-
nu, purtãtor de
cuvânt al Spita-
lului Clinic Jude-
þean de Urgenþã
din Craiova.

Bolnavii cro-
nic au avut însã
cel mai mult de
suferit. Medicii
de la Urgenþa
Spitalului Jude-
þean din Craiova
s-au confruntat
ºi anul acesta,
în zilele de sãr-

bãtoare, cu un aflux de pacienþi
care figurau deja cu diferite boli.
Masa de Paºte le-a pus probleme
în condiþiile în care ar fi trebuit
sã þinã cont de regimul alimen-
tar. Au ignorat însã tratamentul
prescris de medici ºi au dat me-
dicamentele ºi restricþiile de ori-
ce fel pe meniul de sãrbãtoare.
Iar ospãþul nu a fost tocmai uºor
de digerat. Tentaþi de mesele îm-
belºugate, unii dintre ei nu ºi-au
luat tratamentul la timp sau, ºi
mai grav, au renunþat complet la
el. Urmarea fireascã a acestui
fapt, dar ºi a consumului exce-
siv de preparate culinare specifi-
ce sãrbãtorilor pascale, foarte
mulþi pacienþi, fie cu suferinþe
digestive, fie cu suferinþe cardi-
ovasculare ºi-au petrecut sãrbã-
torile pe patul de spital.

80 la sutã au fost
urgenþe minore

În aceastã perioadã, medicii nu
s-au confruntat însã numai cu
urgenþe. Destul de mulþi au fost

ºi bolnavii cronic care s-au gân-
dit cã un consult medical ar fi
numai bun în perioada sãrbãtori-
lor pascale. Ca în fiecare an,
aceste aºa-zise urgenþe au dat
bãtãi de cap, mai ales prin pris-
ma faptului cã au aglomerat fãrã
motiv camerele de gardã. Chiar
dacã aveau probleme medicale de
douã-trei sãptãmâni, aceºtia au
ales sã vinã, în ziua de Paºte,
perturbând încã ºi mai mult acti-
vitatea în Urgenþã. „Cele mai
multe prezentãri, în proporþie de
peste 80 la sutã, au fost urgenþe
minore. În plus, ieri (n.r. - luni)
a fost un aflux de pacienþi care
aveau suferinþe încã dinainte de
Paºte. Au venit cu plãgi suprain-
fectate pentru cã au aºteptat sã
treacã sãrbãtorile pentru a fi con-
sultaþi de un medic. Aºa se face
cã Urgenþa a fost destul de aglo-
meratã. La un moment dat unui
singur medic îi reveneau ºi 11
pacienþi”, a mai precizat dr. Cris-
tina Geormãneanu.

RADU ILICEANU
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Utilizatorii Vodafone România pot înregis-
tra pre-comenzile pentru noul LG G Flex2.
Noul smartphone este disponibil la pre-co-
manda online, împreunã cu abonamentul
RED 39. „Utilizatorii care vor achiziþiona
noul LG G Flex2 de la Vodafone vor primi,
gratuit, un card de memorie microSD King-
ston, de 16 Gb. În plus, toþi utilizatorii care
înregistreazã o pre-comandã pentru smar-

tphone-ul LG G Flex2, în perioada 3 martie
– 19 martie 2015, vor primi, gratuit, ºi o
carcasã specialã”, se precizeazã în comuni-
catul companiei Vodafone.  LG G Flex2 se
distinge printr-un aspect elegant, o formã
unicã, performanþã ridicatã ºi o experienþã
îmbunãtãþitã de utilizare. Terminalul dispu-
ne de un procesor octa-core Qualcomm
Snapdragon 810 ºi de un ecran Plastic-

OLED Full HD de 5,5
inci. Ecranul este inte-
grat într-o carcasã cur-
batã ºi este dotat cu o
tehnologie de auto-repa-
rare, ce poate corecta
zgârieturile superficiale,
în cateva secunde. Da-
toritã funcþiei Fast Char-
ge, smartphone-ul per-
mite încarcarea bateriei
de 3000mAh pana la
aproape 50%, în apro-
ximativ jumãtate de ora.

Agenþia Judeþeana pentru Ocuparea For-
þei de Muncã Dolj organizeazã în data de
24 aprilie 2015, Bursa Generalã  a  Locu-
rilor  de  Muncã. “Evenimentul reprezintã
o oportunitate pentru toþi solicitanþii de
locuri de muncã interesaþi de a cunoaºte
mai bine piaþa muncii, ofertele de locuri
de muncã, pentru a putea astfel sã alea-
gã un loc de munca, conform pregãtirii
lor profesionale, sau în ultimã instanþã
sã se (re)orienteze profesional spre ocu-
paþii cu posibilitãþi mai mari de angajare
pe termen mediu ºi lung”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al AJOFM
Dolj. Agenþii economici care vor partici-
pa la aceastã acþiune vor avea prilejul sã-
si recruteze personalul direct, fãrã inter-
mediari, în funcþie de cerinþele concrete
ale locului de munca pe care îl oferã. An-
gajatorii care dispun de locuri de muncã
vacante ºi sunt interesaþi sã participe la
Bursa Generalã a Locurilor de Muncã
pot depune situaþia privind locurile de
muncã vacante ce vor fi oferite în ca-
drul bursei la sediul Agenþiei Locale Cra-

Bursa Generalã a Locurilor de Muncã
iova, str. Eugeniu Carada , nr. 13A sau le
pot transmite atât pe adresa de email a in-
stituþiei: ajofm@dj.anofm.ro , cât si pe fax
(0351/401.557).

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În portofoliul BCR Banca pen-
tru Locuinþe existã peste 362.000
de contracte pe baza cãrora clien-
þii au economisit peste 2,5 miliar-
de lei. Valoarea contractelor în-
cheiate în cursul anului 2014 a
fost de 3,3 miliarde lei, cu 37%
mai mare decât valoarea contracte-
lor încheiate în cursul anului 2013
(2,4 miliarde lei). „BCR Banca
pentru Locuinþe a continuat tren-
dul crescãtor ºi în anul 2014, con-
solidându-ºi poziþia de lider de pia-
þã în sectorul de bãnci de econo-
misire-creditare din România.
Deºi contextul economic a rãmas
unul dificil, clienþii BCR Banca
pentru Locuinþe au continuat sã
economiseascã ºi sã investeascã
pentru îmbunãtãþirea locuinþelor
lor. Astfel, în cursul anului 2014,
depozitele atrase de bancã au în-
registrat creºteri de 27% faþã de
anul 2013, iar portofoliul bãncii a
depãºit 362.000 contracte de eco-
nomisire-creditare”, a declarat

Începând cu anul 2014, BCR Banca
pentru Locuinþe dezvoltã împreunã cu
Asociaþia Monumentum ºi Global Heri-
tage Fund un proiect special pentru fi-
nanþarea accesibilã a restaurãrii ºi ame-
najãrilor caselor tradiþionale. Soluþia
financiarã a BCR Banca pentru Locuin-
þe pentru proprietarii acestor case este

un credit special în lei, cu dobândã fixã
de 5% pe an pe toatã perioada creditu-
lui. BCR Banca pentru Locuinþe (BCR
BpL), liderul pieþei de economisire-cre-
ditare pentru domeniul locativ, a înre-
gistrat în cursul anului 2014 o creºtere
a depozitelor cu 27%, ajungând la peste
2,5 miliarde lei.

Carmen Schuster, Preºedinte BCR
Banca pentru Locuinþe.

Clientul cunoaºte de la început
dobânda fixã oferitã de bancã

Portofoliul de credite acordate
de BCR Banca pentru Locuinþe
S.A. a crescut cu 33%, depãºind
152 milioane lei la finalul anului
2014, în comparaþie cu 114 mili-
oane lei la finalul anului 2013. BCR
Banca pentru Locuinþe oferã doar
produse de creditare în lei, cu do-
bândã fixã pe toatã perioada con-
tractului, de 4,44% pe an pentru
creditele Intermediare ºi Anticipa-
te, ºi, respectiv, de 5% pe an pen-
tru creditele Bauspar. Astfel, pro-
dusele BCR Banca pentru Locuin-
þe nu sunt afectate de riscurile va-
lutare ºi de riscurile de creºtere a
dobânzii. Clienþii sunt atraºi în con-
tinuare de stabilitatea sistemului de
economisire-creditare, în cadrul
cãruia caracteristicile produselor
sunt fixate ºi cunoscute încã din

momentul semnãrii contractului.
Astfel, clientul cunoaºte de la în-
ceput dobânda fixã oferitã de ban-
cã în etapa de economisire (2% pe
an) ºi dobânda fixã perceputã pe
toatã durata etapei de creditare.

„Activitatea de creditare este
încã la început”

Mai mult decât atât, BCR Ban-
ca pentru Locuinþe nu percepe
niciun comision  de analizã a cre-
ditului ºi niciun comision la eva-
luarea imobilului adus în garanþie.
ªi în cazul rambursãrii anticipate
comisionul este ZERO, iar asigu-
rarea de viaþã este gratuitã. „Porto-
foliul total de credite acordate de
BCR Banca pentru Locuinþe a în-
registrat o creºtere substanþialã în
ultimul an, de 33%, de la cca. 114
milioane RON la finalul anului
2013, la peste 152 milioane RON
la finalul anului 2014. Activitatea
de creditare este încã la început,

portofoliul de contracte al BCR
Banca pentru Locuinþe fiind încã
tânãr, astfel încât putem conside-
ra cã acest trend crescãtor se va
continua ºi în urmãtoarea perioa-
dã, când multe dintre contractele
de economisire-creditare vor ajun-
ge la repartizare ºi clienþii vor pu-
tea accesa creditele Bauspar, cu
dobândã fixã de 5% pe an pe toa-
tã perioada contractului”, a subli-
niat Preºedinte BCR Banca pen-
tru Locuinþe.

„Suntem conºtienþi de impor-
tanþa arhitecturii tradiþionale”

Începând cu anul 2014, BCR
Banca pentru Locuinþe dezvoltã

împreunã cu Asociaþia Monumen-
tum ºi Global Heritage Fund un
proiect special pentru finanþarea
accesibilã a restaurãrii ºi amenajã-
rilor caselor tradiþionale. Soluþia
financiarã a BCR Banca pentru
Locuinþe pentru proprietarii aces-
tor case este un credit special în
lei, cu dobândã fixã de 5% pe an
pe toatã perioada creditului. „Sun-
tem conºtienþi de importanþa arhi-
tecturii tradiþionale pentru imaginea
localitãþilor din România. Aceste
clãdiri conferã peisajului urban ºi
rural o identitate specialã, sunt pur-
tãtoare de istorie localã ºi de me-
morie culturalã a comunitãþii res-
pective. Dorim sã susþinem ºi fi-
nanciar restaurarea acestui patri-
moniu care conferã frumuseþe lo-
calitãþilor noastre. În colaborare cu
Asociaþia Monumentum ºi Global
Heritage Fund venim în întâmpi-
narea proprietarilor care locuiesc
într-o casã tradiþionalã ºi doresc sã
pãstreze specificul acesteia. Ofe-
rim credite cu dobândã redusã de
5% pe an ºi fixã pe toatã durata
contractului. Este o încurajare pen-
tru proprietarii care se angajeazã
în demersul de restaurare a case-
lor lor tradiþionale”, a mai spus
Carmen Schuster.
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GEORGE POPESCU Învãþãturile unui patriarh al cunoaºteriiÎnvãþãturile unui patriarh al cunoaºteriiÎnvãþãturile unui patriarh al cunoaºteriiÎnvãþãturile unui patriarh al cunoaºteriiÎnvãþãturile unui patriarh al cunoaºterii
O singurã datã m-am aflat în compania

academicianului Solomon Marcus, Se întâm-
pla la ediþia din 2007 a Zilelor „Marin Sores-
cu”, atunci când, cu concursul unui grup
de prieteni, am propus ºi am reuºit sã orga-
nizãm întâiul Colocviu Internaþional consa-
crat operei ºi personalitãþii marelui scriitor.
Avizat din lecturi ºi din varii surse nu doar
asupra polivalenþei ºi acribiei creativ-cultu-
rale a domniei sale, dar ºi a spiritului de jo-
vialitate ce-i este nu mai puþin propriu, am
sfârºit, la capãtul a patru zile de intense dis-
cuþii ºi dezbateri, prin a identifica în persoa-
na sa acel evantai de daruri ºi de vocaþii ce
atestã ºi împlinesc figura unui veritabil ma-
estru de viaþã ori, în latina lui Vergiliu ori a
lui Cicero, un inconfundabil magister vitae.

Iatã de ce nu m-a surprins ultima sa inter-
venþie în spaþiul public, chiar în ajunul Paºte-
lui, când, la provocarea unei televiziuni de ºtiri,
ne-a propus, de la înãlþimea celor 90 de ai sãi
abia împliniþi, un propriu decalog pe modelul
celui biblic, cunoscut mai ales sub genericul
„Cele zece porunci”. Mi-am amintit, în con-
text, de o altã provocare, survenitã în alt con-

text ºi cu un alt protagonist, dar cumva asu-
mându-ºi o mizã similarã. E vorba de inega-
labilul cineast italian Roberto Benigni care,
dupã imensul succes împlinit cu spectacole-
le sale exegetice din „Divina Comedie” a lui
Dante, propunea, prin intermediul Televiziu-
nii italiene, un spectacol având drept argu-
ment interpretarea, în stilul sãu inconfunda-
bil, a Decalogului creºtin.

În acest caz, nu similitudinile sunt impor-
tante, ci deosebirile, esenþiale, capitale. Cãci
distinsul savant român, matematician ºi lingvist
de faimã internaþionalã, nu se referã la porun-
cile divine, nici nu le invocã, ci le completeazã
cu ale sale, formulând, în baza propriilor trãiri,
învãþãturi de o urgentã actualitate. Mai ales într-
o lume care acuzã din plin grave confuzii în
domeniul valorilor ºi în care tehnica pare a-ºi
fi înrobit ºi ºtiinþa ºi existenþa umanã în for-
mele sale milenare cunoscute.

Plictiselii de viaþã, stresului, anomaliilor
psihice de care par cã suferã mai ales ado-
lescenþii de azi, Profesorul le aminteºte fap-
tul cã minunile sunt la un pas, dar cã trecem
pe lângã ele fãrã sã le observãm.

Viaþa are în mod necesar un sens, la ni-
vel elementar, ne asigurã domnia sa, verifi-
cabil în actul de a respira, de a privi cerul,
pãmântul, iar ºirul maladiilor de care sufe-
rim îºi are originea tocmai în incapacitatea
– lenea, abandonul etc. – de a cãuta ºi a
conferi vieþii un sens primordial.

În dubla sa organicitate, fiinþa umanã e
mai atentã cu curãþirea ºi purificarea trupu-
lui, ignorând ori uitând cu totul aceleaºi ne-
voi ale spiritului, ale psihicului. Existã, apoi,
un gust, o sapoare a vieþii de care ne-am
înstrãinat, ne-am pierdut/ratat ºansa testãrii
gustului ºi al savorii, clipã de clipã, a fiecã-
rui bun ºi gest ce ne ispiteºte, de la fructul
împrumutat pomului, pânã la hrana pe care
natura nu oboseºte sã ne-o ofere: a face din
fiece act un prilej de contemplaþie.

Obsesia erorii ºi a erorilor e altã sursã de
neliniºte ºi de paupertate a trãirii, de sufocare
a oricãrui elan vital. Solomon Marcus denunþã
tendinþa de a aºeza greºeala ºi eºecul sub sem-
nul infracþiunii ºi al pãcatului, când ele ar tre-
bui asumate ca trepte ale unei iniþieri în taine-
le vieþii ºi care fac parte din natura umanã.

Existã o practicã a dojenii, în educaþie,
pornind chiar din sânul familiei ºi la cea mai
fragedã vârstã a copilului, aceea de a-i impu-
ne sã fie ascultãtor, cu orice chip, ignorând
cu totul ºi nevoia copilului de a fi ascultat.

Nici mãcar lumea globalizatã de astãzi
nu scapã acurateþei ºi dreptei cumpãniri a
acestui patriarh al cunoaºterii. Metamor-
fozele lucrurilor, cu tot imprevizibilul lor,
nu înseamnã nicidecum dispariþia ori
moartea lor, ci doar trecerea în alte for-
me, uneori insolite ºi, deci, mai dificil de
omologat. Astfel, patriotismul e departe de
a-ºi fi epuizat substanþa, dar ca ºi ideea de
patrie, ºi-a schimbat în bunã parte forma
în care ne survine; apar noi tipuri de soli-
daritãþi, în era comunicãrii instantanee,
însã paternale rãmân, ca punþi de conti-
nuitate ºi de supravieþuire, cultura ca su-
port identitar al fiinþei umane. Nu sclavi
culturali, surzi la marile spectacole ale ar-
tei, ci inºi deciºi sã-ºi valorifice potenþia-
lul adormit de creativitate cu care indivi-
dul uman e înzestrat de la naturã. Ori de
la Dumnezeu.

În septembrie 1939, armatele hitleriste
întrã în Polonia, pe la Gdansk (Danzig – în
termeni germani) ºi ocupã þara. De abia
atunci, Cancelariile Occidentale reacþionea-
zã, Anglia ºi Franþa declarând rãzboi celui
de-al Treilea Reich. Se întâmpla pe 9 sep-
tembrie 1939, zi care se constituie în înce-
putul celei mai mari Conflagraþii Armate
Mondiale. La acel moment, Statul Polonez
cerea sprijin României. Guvernul Þãrii Noas-
tre nu pregetã sã acorde ajutorul solicitat,
astfel cã peste 100.000 de refugiaþi polonezi
îºi gãsesc sprijin aici. Craiova a fost unul
dintre cele mai puternice „forturi”, aici gã-
sindu-ºi adãpostul câteva sute de polonezi,
inclusiv reprezentanþi cu grad înalt ai Statu-
lui Polonez.

Înalþi demnitari polonezi au fost cazaþi la
Craiova

În Arhive se gãsesc foarte multe date. Ast-
fel, aflãm cã, în acel septembrie 1939, La
Craiova, în Palatul „Jean Mihail”, actualul
Muzeu de Artã al Craiovei, ºi-au gãsit refu-
giul mareºalul  Edward Rydz-Smigly – co-
mandantul Armatei Poloneze, care a locuit
acolo împreunã cu toþi membrii Statului Ma-
jor – ºi însuºi preºedintele Republicii Polone
– Ignacy Moscicki.Ceilalþi refugiaþi au fost
cazaþi în mai multe imobile din Craiova, cele-
brã fiind „Casa Polonã”, pe actuala stradã
„Tabaci”, în apropierea „Medicinii vechi”. De
aceste lucruri, care þin de istorie, ºi-a adus
aminte ºi Excelenþa Sa Marek Szczygiel,
ambasadorul Poloniei la Bucureºti, care, la vi-

Craiova a fost, tot timpul,Craiova a fost, tot timpul,Craiova a fost, tot timpul,Craiova a fost, tot timpul,Craiova a fost, tot timpul,
alãturi de polonezialãturi de polonezialãturi de polonezialãturi de polonezialãturi de polonezi

România ºi Polonia sunt strâns legate, din punct de vedere istoric, vreme de câte-
va secole. Ambele þãri, de-a lungul timpului, au avut parte de împãrþiri teritoriale,
departe de gândul lor, dictate de „stãpânii” lumii acelor vremuri. Amândouã statele

au fost „jucate” la o „ruletã” cu aceeaºi
competitori – Germania ºi Rusia. Româ-
nia afost tot timpul aproape de Polonia,
iar cea mai bunã dovadã a constituit-o spri-
jinul acordat polonezilor, dupã ce þara le-
a fost cotropitã de armatele hitleriste, în
septembrie 1939, fapt care a condus la iz-
bucnirea celui de-al II-lea Rãzboi Mondial.
Craiova s-a constituit într-un bastion al
apãrãrii drepturilor polonezilor, prin cola-
borarea cu Serviciul Judeþean al Arhivelor
Naþionale Dolj putând sã arãtãm câteva din
cele întâmplate atunci.

„Bãtaie”, pe 21 aprilie,
pentru ºefia Casei
Corpului Didactic

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiin-
þifice a stabilit data de susþinere a con-
cursului pentru ocuparea postului de di-
rector al Casei Corpului Didactic Dolj. Ast-
fel, examenul va fi susþinut pe 21 aprilie,
la sediul ministerului, strada Berthelot nr.
28-30, începând cu ora 10.00. Au fost
depuse trei dosare de concurs: Vasile ªte-
fan, deþinãtorul actual al portofoliului, ºi
douã cadre didactice din judeþe vecine
Doljului: Maria Irina Godeanu (Gorj) ºi
Adrian Luca (Vâlcea).

CRISTI PÃTRU

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

zita de la Craiova, din urmã cu douã sãptã-
mâni, a amintit de acele vremuri: „Ne leagã
foarte multe lucruri de Craiova. Avem o isto-
rie comunã, în acest oraº polonezii gãsind un
adevãrat sprijin. Mulþumim, Craiova!”.

Date scriptice, cu valoare istoricã
ªi, dacã tot vorbim despre date istorice, în

Arhivele Naþionale – Serviciul Judeþean Dolj
– am gãsit câteva documente de acest fel.
Astfel, la data de 1 iunie 1940, în scriptele
Prefecturii Dolj se aflau 712 cetãþeni polo-
nezi, 638 dintre aceºtia fiind din Craiova, 68
din Calafat ºi 6 din Filiaºi. Mai mult, la 1 oc-
tombrie 1944, când, deja, România trecuse

de partea Puterilor Aliate, gen.  I.N.Petres-
cu, prefectul judeþului Dolj, emitea Decizia
nr. 21275, prin care „Decidem (...) însuma-
rea ºi reînsumarea la drepturi a refugiaþilor
poloni mai jos menþionaþi, pe datele lor speci-
fice în dreptul lor ºi anume (...)”. Conform
acestei Deciziuni, peste 20 de refugiaþi polo-
nezi au beneficiat sau li s-au redus din drep-
turile bãneºti. Un singur lucru rãmâne de sem-
nalat: Craiova a ajutat tot timpul polonezii.

CRISTI PÃTRU
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Lunea, de ora 17.00, maximum
15 copii cu vârste cuprinse între 4
ºi 7 ani sunt aºteptaþi la atelierul
„Dincolo de poveste” (coord.: Ro-
dica Prisãcaru), în care vor desco-
peri tehnici de animaþie, vor desena
personajul preferat ºi îl vor anima
ca în teatru. Marþea, de la aceeaºi

O nouã serie de ateliereO nouã serie de ateliereO nouã serie de ateliereO nouã serie de ateliereO nouã serie de ateliere
de creaþie la Tde creaþie la Tde creaþie la Tde creaþie la Tde creaþie la Teatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”
Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” va organiza, în perioada 27 aprilie – 20 iunie, o nouã serie

de ateliere de creaþie. Înscrieri se fac în intervalul 15- 24 aprilie, la sediul instituþiei din Calea Bucu-
reºti 56, prin telefon, la numãrul 0251.416.323 (între orele 9.00-15.00) sau prin e-mail, pe adresa
colibricolibri2012@yahoo.ro. Pentru fiecare curs existã un numãr limitat de locuri, iar preþul unuia
este de 100 lei. Atelierele se vor finaliza cu serbare-spectacol pe scena teatrului.

orã, 17.00, va avea loc un atelier de
introducere în arta teatrului de ani-
maþie, folosind tehnici teatrale (dic-
þie, atitudine, improvizaþie, ritm, ure-
che muzicalã, lucrul cu obiecte ani-
mate, miºcare scenicã). Se intituleazã
„Micii creatori” (coord. Ionica
Dobrescu) ºi este destinat unui nu-

mãr de 10 participanþi, cu vârsta în-
tre 4 ºi 6 ani. Tot marþea, dar de la
ora 18.30, 10 tineri iubitori de cine-
ma, cu vârsta minimã 10 ani, vor
învãþa ABC-ul documentarului, de la
teorie la practicã, la atelierul „Pup-
pets occupy screen / Pãpuºile ocu-
pã ecranul” (coord. Iulia Encules-
cu). Atelierul se va finaliza cu un film
document despre Teatrul „Colibri”.

„Primul pas pe scenã” va fi
fãcut în fiecare zi de miercuri, de
la ora 17.00, sub coordonarea ac-
triþei Alis Ianoº, de 10 copii din
categoria de vârstã 5 – 8 ani. În
cadrul atelierului, aceºtia vor des-
coperi variate tehnici teatrale ºi îºi
vor pun în valoare abilitãþile artis-
tice. Joia este ziua întâlnirii cu Oana
Stancu, la atelierul „Jocul de-a
joaca”. De la ora 17.00 pot parti-
cipa 10 copii cu vârste între 6 ºi 8
ani, iar de la ora 18.30 – alþi 12, de

9-14 ani. Atelierul este unul de de-
prindere a artei mânuirii pãpuºilor
bi-ba-bo (pãpuºi pe mânã), de îm-
prietenire cu acestea în adevãrate
scenete de teatru. Publicul va primi
în dar de la copii un spectacol, la
finalul atelierului. Cu sprijinul Be-
beti – primul magazin de jucãrii din
lemn pentru copii din Craiova –,
vinerea, începând cu ora 17.00, va
fi susþinut atelierul „Magazinul de
teatru” (coord. Laura Pumnea),
pentru copii de la 3 ani. O aventu-
rã în care cei mici dau roluri de
teatru jucãriilor dragi…

Sâmbãta va aduce alte douã ate-
liere, ambele cu începere de la ora
17.00. Unul este „Gazetarul de te-
atru” (coord. Laura Pumnea), pen-

tru maximum 10 participanþi, cu
vârsta minimã 10 ani. „Gazetarul de
teatru este cu ochii pe tot ce miºcã
în teatru. Vede spectacole ºi scrie
cronici, ia interviuri, realizeazã ar-
ticole despre ºi cu actori, regizori,
scenografi, oamenii din spatele sce-
nei. Totul pentru Gazeta de teatru!”,
explicã organizatorii. Celãlalt, „Fa-
brica de poveºti” (coord. Adriana
Teodorescu), pentru copiii de mi-
nimum 3 ani, este destinat dezvol-
tãrii abilitãþilor practice ºi imagina-
þiei, stimulãrii fanteziei ºi. Prichin-
deii vor avea posibilitatea sã reali-
zeze colaje din diverse materiale, sã
dea formã ºi culoare ideilor. Numã-
rul maxim de participanþi este 15.

MAGDA BRATU

La începutul anului trecut, Günter Grass,
o figurã majorã a literaturii germane contem-
porane, a declarat într-un interviu pentru co-
tidianul regional Passauer Neue Presse cã nu
va mai scrie romane, din cauza vârstei sale
înaintate. „Acum am 86 de ani. Nu cred cã
voi reuºi sã mai scriu un roman” a spus
Günter Grass. „Starea mea de sãnãtate nu
îmi permite sã fac proiecte pe cinci sau ºase
ani. Or, aceasta ar fi condiþia pentru activita-
tea de documentare pentru un roman”, a adã-
ugat renumitul scriitor. Romancierul german
mai spunea, la acel moment, cã se consacra-
se desenului ºi picturii în acuarelã, dupã o
perioadã în care a fost spitalizat.

Cunoscut pentru convingerile sale politi-
ce social-democrate, Günter Grass a declan-
ºat o polemicã puternicã, în aprilie 2012,
dupã ce a publicat în presa germanã un poem
în care critica Israelul ºi afirma cã aceastã
þarã „ameninþã pacea mondialã” prin arse-
nalul ei atomic. Statul Israel l-a declarat la
scurt timp dupã aceea pe autorul german
persona non grata. În 2006, Günter Grass a
recunoscut cã a fãcut parte în tinereþe din
Waffen-SS, o unitate de elitã a regimului

Scriitorul Günter Grass, laureatul Premiului Nobel pentruScriitorul Günter Grass, laureatul Premiului Nobel pentruScriitorul Günter Grass, laureatul Premiului Nobel pentruScriitorul Günter Grass, laureatul Premiului Nobel pentruScriitorul Günter Grass, laureatul Premiului Nobel pentru
literaturã pe anul 1999, a muritliteraturã pe anul 1999, a muritliteraturã pe anul 1999, a muritliteraturã pe anul 1999, a muritliteraturã pe anul 1999, a murit

Scriitorul german Günter Grass, laureatul
Premiului Nobel pentru literaturã pe anul 1999,
autor al unor romane celebre, precum „Toba

de tinichea”, a murit la vârsta de 87 de ani, in-
formeazã Reuters. Informaþia a fost confirmatã
luni de fundaþia care poartã numele scriitorului.

nazist al lui Adolf Hitler, deºi în scrierile sale
a criticat adeseori Germania pentru trecutul
ei nazist. Günter Grass a intrat ºi în atenþia
poliþiei secrete est-germane, STASI, în 1961,
când a scris o scrisoare deschisã în care
contesta construcþia Zidului Berlinului, ba-
riera de separare între Berlinul Occidental ºi
Republica Democratã Germanã (RDG).

Poet, prozator, dramaturg, sculptor ºi
grafician, Günter Grass s-a nãscut pe 16
octombrie 1927, la Danzig (Gdansk, aflat în
prezent în Polonia), unde ºi-a petrecut copi-
lãria ºi adolescenþa, iar cea mai mare parte a
operei sale de ficþiune este plasatã în univer-
sul acestui port la Marea Balticã. La 17 ani
s-a înrolat în Waffen-SS, iar, în 1945, este
luat prizonier de americani. Dupã rãzboi a
urmat cursurile Academiei de Artã din Dus-
seldorf (1947 - 1952), apoi Universitatea de
Arte Plastice din Berlin. A trãit un timp la
Paris, apoi în Italia, iar, din 1960, în Berlinul
de Vest ºi la þara, în landul Schleswig-Hol-
stein, potrivit site-ului Editurii „Polirom”.
Günter Grass a reprezentat vocea unei ge-
neraþii de tineri germani care s-au maturizat
în anii de dupã Al Doilea Rãzboi Mondial ºi

au purtat pe
umeri povara vi-
nei resimþite de
pãrinþii lor din
cauza atrocitãþi-
lor comise de tru-
pele naziste.

A debu-tat în
1956, cu volumul
de poezii „Avantajele gãinilor-girueta”, dar,
ulterior, s-a afirmat ca prozator, cu romanul
care îl va consacra pe plan internaþional, „Toba
de tinichea” (1959). Împreunã cu „Pisica ºi
ºoarecele” (1961) ºi „Ani de câine” (1963),
acesta intrã în alcãtuirea „Trilogiei Danzigu-
lui”. Günter Grass a publicat numeroase cãrþi,
dintre care pot fi amintite romanele „Anestezie
localã” (1969), „Calcanul” (1977), „O ches-
tiune încurcatã” (1995) ºi „În mers de rac”
(2002), volumele de prozã scurtã „Întâlnire
la Telgte” (1979), „Rubrica naºteri sau ger-
manii sunt pe moarte” (1980) ºi „Povestiri
lugubre” (1992), volumul de eseuri ºi pole-
mici politice „Din jurnalul unui melc” (1972),
volumele de versuri „Ultimul dans” (2003) ºi
„August stupid” (2007).

În 2006 i-a apãrut prima carte de memo-
rii, „Decojind ceapa”, urmatã, doi ani mai
târziu, de „Aparatul de fotografiat”, am-
bele stârnind controverse aprinse. Activita-
tea sa literara a fost recom-pensatã cu unele
dintre cele mai prestigioase distincþii: pre-
miul Buchner (1965), premiul Fontane
(1968) ºi premiul Nobel pentru literaturã
(1999). La Editura „Polirom” au apãrut:
„Toba de tini-chea” (2005, 2007, 2012),
„Anestezie localã” (2008), „Pisica ºi ºoa-
recele” (2009), „Secolul meu” (2011), „În
mers de rac” (2002, 2013), „Decojind cea-
pa” (2007, 2012), „Aparatul de fotogra-
fiat” (2010), „Între Germania ºi Germania”
(2012) ºi „Cuvintele Fraþilor Grimm”
(2013). (Mediafax)

În aprilie, cinci dirijori
la pupitrul Orchestrei Simfonice
a Filarmonicii „Oltenia”

Programul lunii aprilie aduce în faþa Orchestrei Simfo-
nice a Filarmonicii „Oltenia” cinci dirijori: Marius Hristes-
cu, Eduardo Gonzalez, Constantin Grigore, Radu Popa ºi
Romeo Rîmbu, primii doi evoluând deja pe scena institu-
þiei. De asemenea, publicul meloman îi va putea asculta
evoluând pe pianistul Vlad Dimulescu, violoniºtii Remus
Rîmbu ºi Bogdan Zvoriºteanu. Acesta din urmã va con-
certa chiar la sfârºitul sãptãmânii – vineri, 17 aprilie, de la
ora 19.00, în compania Orchestrei conduse de dirijorul
Constantin Grigore. Pe lângã lucrãri de Felix Mendelssohn-
Bartholdy, Claude Debussy ºi celebrul Bolero al lui Mauri-
ce Ravel, muzicienii propun ºi o primã audiþie absolutã:
Serghei Rahmaninov/Marian Didu – Preludiul în Sol mi-
nor, op. 23, nr. 5 (transcripþie pentru orchestrã).

MAGDA BRATU

Comedia „Triunghiul
femeilor”, la TNC

Luni, 27 aprilie, ora 19.00, la Sala „Amza Pellea” a
Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova este pro-
gramat spectacolul cu piesa „Triunghiul femeilor”. Pe
scurt: trei doamne elegante ºi misterioase au o întâlnire
enigmaticã, într-un salon ciudat, la ora ºapte. Nu ºtiu
unde se aflã, de cine sunt aºteptate ºi care ºapte, dimi-
neaþa sau seara. Toate trei. ªi când se întâlnesc trei fe-
mei, bãnuiþi ce  urmeazã: intrigi, minciuni, adevãruri, dis-
cuþii pro ºi contra. Trei mari actriþe ale teatrului româ-
nesc interpreteazã cu talent, rafinament ºi inteligenþã sce-
nicã cele trei personaje: Viviana Alivizache, Tania Popa ºi
Rodica Popescu-Bitãnescu, care a scris ºi regizat spec-
tacolul. Biletele pot fi procurate de la Agenþia Naþionalului
craiovean (tel. 0251.413.677), la preþul de 65 lei.

MAGDA BRATU
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Genocidul armean: DiscordieGenocidul armean: DiscordieGenocidul armean: DiscordieGenocidul armean: DiscordieGenocidul armean: Discordie
diplomaticã între Ankara ºi Vdiplomaticã între Ankara ºi Vdiplomaticã între Ankara ºi Vdiplomaticã între Ankara ºi Vdiplomaticã între Ankara ºi Vaticanaticanaticanaticanatican

„Genocid”: pentru prima datã acest cu-
vânt a reverberat, duminicã a.c., în Basilica
Sf. Petru din Roma, rostit fiind de Suveranul
Pontif pentru a califica masacru unui milion-
un milion ºi jumãtate de armeni, de trupele
otomane, în urmã cu o sutã de ani, masacru
considerat ca fiind între primele genocide ale
secolului al XX-lea. El a avut loc între 1915-
1923. La o sutã de ani, bilanþul victimelor ºi
deportãrilor rãmâne un subiect controversat.
Armenia estimeazã 1,5 milioane de victime.
Turcia considerã cã este vorba de un rãzboi
civil, care a fãcut între 300.000 ºi 800.000
de morþi, de o parte ºi cealaltã. Dincolo de
cifre, recunoaºterea genocidului cristalizea-
zã tensiunile ºi recunoaºterea a devenit moti-
vul unui conflict diplomatic, dar ºi a unor
fricþiuni între Ankara ºi UE la eventuala ade-
rare a Turciei. Formula „primul genocid al
secolului XX” figureazã deja într-un docu-
ment din 2001, consemnat de Ioan Paul al
II-lea ºi Patriarhul armean. Actualul suveran
Pontif, deplasat în Turcia, în noiembrie 2014,

a enunþat aceastã formulã la Vatican acum,
în preajma centenarului tragediei, care se va
þine la 24 aprilie, la Erevan, capitala Arme-
niei. Prima þarã care a recunoscut oficial
masacrul armean a fost Uruguay, la 20 apri-
lie 1965. Ultimul masacru, în date, este cel
din Siria. În total, 23 de þãri l-au recunoscut.
Existã diferenþe între aceste recunoaºteri. În
SUA, de exemplu, mai multe rezoluþii au tre-
cut de Camera Reprezentanþilor ºi Comisia
pentru afaceri Externe, contrar avizului lui
Geoge W. Bush, fãrã ca textele sã dobân-
deascã forþã de lege. Franþa a recunoscut
public genocidul armean printr-o lege din 22
ianuarie 2001. Germania admite „deportãri ºi
masacre”. Dar Turcia nu este desemnatã
explicit ca având responsabilitatea faptelor.
Se preferã citarea „Imperiului Otoman”, adi-
cã efectiv genocidul a fost comis în acest
Imperiu Otoman, Turcia nefiind constituitã
ca stat în 1923, dar fiind prezentatã ca moº-
tenitoare a acestui imperiu. Problema este
delicatã. Turcia fiind un aliat vechi al NATO,

cu un rol strategic al intereselor americane
în Orientul Mijlociu. În Regatul Unit, diplo-
maþii nu vorbesc de genocid, ci „de ceea ce
s-a petrecut între 1915 ºi 1923”, din cauza
bunelor relaþii avute cu Turcia. Ceea ce nu a
împiedicat parlamentele scoþian ºi al Irlandei
de Nord sã voteze o moþiune de recunoaºtere a
genocidului, în ianuarie 2010. Afirmaþiile din
12 aprilie ale Suveranului Pontif pot genera un
rãzboi rece în relaþiile bilaterale. Astfel, cotidia-
nul „Haberturk” publicã, la prima paginã, o de-
claraþie a premierului turc, Ahmet Davutoglu,
care considerã cã afirmaþiile Papei constituie
„o incitare la rasism, deja în creºtere în Euro-
pa”. La rândul sãu, Murat Barkaci, istoric ºi
editorialist la publicaþia menþionatã, estimeazã
cã poziþia Papei Francis este paradoxalã, rizibi-
lã, întrucât acesta este original din Argentina, o
þarã care a fost deschisã naziºtilor, responsa-
bili de genocidul evreilor ºi care a negat aceas-
tã realitate. Presa turcã, în general, a acordat
spaþii comentariilor pe seama diferendumului
apãrut între Vatican ºi Ankara.

Moscova ºi Kievul au cãzut de
acord, luni noapte, la Berlin, sã
retragã mai multe tipuri de arma-
ment din estul Ucrainei, inclusiv
mortiere, tancuri ºi arme grele cu
calibrul sub 100 mm. S-a ajuns la
acest nou acord la Berlin, în pre-
zenþa ºefilor diplomaþiilor ruse ºi
ucrainiene, dar ºi a celei germane
ºi a celei franceze. Totodatã, pãr-
þile ºi-au reafirmat angajamentul
de a respecta acordul semnat în
februarie la Minsk, în Belarus.
Dupã patru ore de discuþii lungi,
intense ºi, uneori, chiar conflic-
tuale, cele patru þãri ºi-au expri-
mat o poziþie comunã, prin vocea
ministrului german de Externe.
„Nimic nu este uºor în criza ucrai-
neanã, nu este o noutate”, dar nu
existã „nicio alternativã” la dialo-
gul politic, a spus Frank-Walter
Steinmeier. Cei patru miniºtri ºi-

Alegeri legislative
în Marea Britanie
(sondaj):
Conservatorii au un
avans de 2% în faþa
laburiºtilor

Cu mai puþin de o lunã
înaintea alegerilor parlamentare
din Marea Britanie, programate
la data de 7 mai a.c,  Partidul
Conservator britanic, al premie-
rului David Cameron, are un
avans de douã procente în faþa
Partidului Laburist potrivit celor
mai recente sondaje realizate de
institutul TNS. Conservatorii
conduc cu 34% din intenþiile de
vot (cu 4% mai mult decât în
precedentul sondaj de opinie,
realizat în martie), faþã de 32%
din voturi (în scãdere cu 1%
comparativ cu sondajul anterior)
care ar fi obþinute de laburiºti.
Liberal-democraþii, partenerii de
coaliþie guvernamentalã ai
conservatorilor, ar obþine 9% din
voturi, cu mult în spatele Partidu-
lui pentru Independenþa Marii
Britanii (UKIP, eurofob), preferat
de 14% din alegãtorii britanici.
Potrivit TNS, Partidul Naþional
Scoþian (SNP) ºi-a dublat în
Scoþia avansul în sondajele de
opinie faþã de Partidul Laburist
scoþian, în perspectiva alegerilor
legislative din Marea Britanie
programate pentru 7 mai. Astfel,
naþionaliºtii scoþieni ar obþine în
Scoþia 52% din voturi la scrutinul
legislativ din mai (faþã de 46%
cât indica sondajul din luna
martie), în timp ce laburiºtii
scoþieni 24% din voturi (faþã de
30% potrivit sondajului prece-
dent). SNP s-ar putea situa în
poziþia de a avea cuvântul decisiv
dupã alegeri, partidul câºtigând
în popularitate de la referendu-
mul pentru independenþa Scoþiei,
desfãºurat anul trecut.

Atac armat asupra
Ministerului
Educaþiei din
Mogadiscio

ªase morþi, este bilanþul unui
nou atac al islamiºtilor shebab.
Aceºtia au atacat, ieri, Ministerul
Educaþiei din Mogadiscio,
detonând o maºinã-capcanã în
faþa clãdirii, dupã care un
comando înarmat al insurgenþilor
a pãtruns în interior. „ªase
persoane au fost ucise, în majori-
tate civili, dar ministerul este
acum securizat ºi forþele guverna-
mentale au preluat controlul în
totalitate”, a declarat un respon-
sabil al poliþiei, Ahmed Weli
Malim. Ministerul este situat în
cartierul denumit K5 al capitalei
somaleze, un cartier ce a fost deja
þinta atacurilor islamiºtilor
shebab în ultimele luni. Islamiºtii
shebab, având legãturi cu Al-
Qaida, au revendicat imediat
atacul. Purtãtorul lor de cuvânt
Abdulaziz Abu Musab a afirmat,
de asemenea, cã luptãtori
înarmaþi au pãtruns ºi în interio-
rul Ministerului Petrolului, vecin
cu Ministerul Educaþiei, informa-
þie ce nu a fost însã confirmatã.
Militanþii shebab au adoptat
deseori tactica atentatului cu
maºinã capcanã pentru a forþa
accesul în clãdiri fortificate, dupã
care oameni înarmaþi pãtrund în
interior prin breºa formatã.

Comisarul european pentru Jus-
tiþie, Vera Jourova, a estimat cã
între 5.000 ºi 6.000 de europeni
au plecat în Siria sã se alãture gru-
pãrilor jihadiste. Oficialul european

au exprimat „profunda îngrijora-
re” cu privire la încãlcarea acor-
dului de încetare a focului în
Ucraina ºi au cerut oprirea lupte-
lor ºi un dialog politic. „Ne expri-
mãm profunda îngrijorare cu pri-
vire la luptele care au avut loc în
acest weekend, în special cu im-
plicarea armelor grele în apropie-
re de ªirokin ºi aeroportul din
Doneþk. Facem apel la toate pãr-
þile sã înceteze luptele”, au decla-
rat cei patru miniºtri din cadrul
aºa-numitului format „Norman-
dia”. ªefii diplomaþiilor din cele
patru þãri au cerut „retragerea ar-
mamentului greu”, dar ºi a „mor-
tierelor, armelor grele cu calibrul
sub 100 mm, precum ºi tuturor
tipurilor de tancuri”, a declarat
ºeful diplomaþiei germane, Frank-
Walter Steinmeier, la finalul reu-
niunii, într-o conferinþã de presã.

Cei patru miniºtri de Externe ºi-
au anunþat intenþia de a înfiinþa
„patru grupuri de lucru cât mai
curând posibil în cadrul grupului
de contact trilateral”, ce include

Ucraina, Rusia ºi OSCE. Ele tre-
buie sã se ocupe de „securitatea,
procesul politic, chestiunile uma-
nitare ºi afacerile economice” în
zona de conflict.

a recunoscut însã cã aceste cifre
ar putea fi subestimate.  Din nu-
mãrul total, aproximativ 1.450 din-
tre aceºtia au plecat din Franþa, a
indicat Jourova, care subliniazã

necesitatea încheierii de cãtre Uni-
unea Europeanã a unor acorduri de
cooperare judiciarã cu þãri terþe.
Existã deja acorduri bilaterale în-
tre þãri UE ºi state precum Ma-

roc, Tunisia, Tur-
cia ºi Egipt. Acor-
durile avute în pre-
zent în vedere sunt
menite sã creeze la
scarã europeanã o
accelerare a
schimbului de in-
formaþii între pro-
curori ºi magis-
traþi, în special în
privinþa aspiranþilor
la jihadism în Siria.
„Nivelul european
este important pen-
tru cã sunt în creº-
tere cazurile care

afecteazã nu doar o singurã þarã,
ci mai multe state membre”, subli-
niazã comisarul european pentru
Justiþie înainte de a exemplifica:
„Un jihadist francez poate decide
sã ia un avion din Spania ºi, la în-
toarcerea din Siria, sã treacã prin
Italia”. Vera Jourova spune cã va
extinde schimbul de informaþii cu
privire la antecedentele cetãþeni-
lor din þãrile terþe care comit de-
licte pe teritoriul UE. În opinia sa,
prioritare în lupta împotriva radi-
calizãrii jihadiste trebuie sã fie mã-
surile de prevenire. În cele mai
multe cazuri, radicalizarea nu are
raþiuni religioase, ci are ca moti-
ve „cãutarea aventurii, plictisea-
la, nemulþumirea faþã de statutul
social sau lipsa de perspectivã”,
menþioneazã comisarul european
pentru justiþie.
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Diavolul se îmbracã
de la Prada

Se difuzeazã la HBO, ora 17:05

Pentru a deveni asistenta perfectã,
Andy va trebui sã se conformeze
tuturor pretenþiilor Mirandei ºi sã se
supunã regimului draconic impus de
aceasta. In scurtã vreme, spre dispera-
rea iubitului sau Nate, Andy învaþã sã
vorbeascã în jargonul modei, sã alerge
în pantofi cu toc cui marca Manolo
Blahnik ºi sã facã deosebirea între
Domenico Dolce ºi Stefano Gabbana.
Dar, pe masurã ce pãtrunde mai adânc
în lumea Mirandei, Andy începe sã se
întrebe dacã meritã sã faci asemenea
sacrificii pentru a ajunge celebru.

Henri IV

Se difuzeazã la TVR 1, ora  0:10

Filmul prezintã viaþa protestantului
Henry din Navarre, mai exact perioada
de ascensiune, când din simplu
soldat ajunge un iubit rege al Franþei,
cunoscut ca Henri IV. Spre sfârºitul
secolului al XVI-lea în Franþa se ducea
un rãzboi între catolici ºi hughenoþii
protestanþi, iar regina Franþei, Catheri-
ne de Medici îi trimite lui Henry o
citaþie sã se prezinte la curtea judecã-
toreascã, unde îi propune sã se
cãsãtoreascã cu fiica ei, unind douã
religii aflate în conflict. Oricum, însã,
catolicii sacrificã protestanþii veniti la
nuntã în ziua care a ramas în istorie
sub denumirea de " Masacrul din
noaptea Sfantului Bartholomeu"...

Rãzboiul fanilor

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Patru prieteni, fani Star Wars trãiesc
provocarea vieþii lor: aceea de a se
furiºa la Ferma Skywalker, casa lui
George Lucas, creatorul francizei Star
Wars, pentru a fura filmul The Phantom
Menace, primul film din noua trilogie. Ei
intenþioneazã sã fure filmul pentru a
îndeplini ultima dorinþã a prietenului
lor, Linus, aflat pe moarte. Astfel, într-o
noapte de Halloween, îmbrãcaþi în
soldaþi ai imperiului: Linus, Windows ºi
Hutch iau decizia de a da o fugã pânã la
ferma Skywalker, pentru a pune planul
în aplicare înainte ca Linus sã nu mai
aibã ocazia de a-l vedea...

MIERCURI - 15 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Politicã ºi delicateþuri
09:55 Petrecerea Iepuraºilor
10:50 Teleshopping
11:30 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Cãsuþa cu poveºti
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 Opinii fiscale
17:10 Se zice cã…
18:30 Clubul celor care

muncesc în România
18:40 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Sophia Loren-povestea

unei vieþi
23:00 Starea naþiei
00:10 Henri IV
2010, Germania, Franþa, Cehia,

Spania, Biografic, Dramã
01:35 Andografia zilei
01:40 Sport

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mic dejun cu un campion
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Destine ca-n filme
13:00 D'ale lu' Miticã
14:00 Naturã ºi sãnãtate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Amfitrion Radu F.

Alexandru
20:20 În afara legii
1958, SUA, Western
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
00:30 Europa 360°
01:00 Festival SoNoRo 2011

(R)
02:00 Destine ca-n filme
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Naturã ºi sãnãtate
03:30 Memorialul Durerii

TVR 2

07:50 Pe urmele dinozaurilor
09:15 O zi ca oricare alta
11:05 Scooby-Doo! Robotul
11:30 Adolescentul atomic
13:20 Turbo
14:55 Jappeloup
17:05 Diavolul se îmbracã de la

Prada
18:55 Silicon Valley
19:25 Vicepreºedinta
20:00 Dl. Peabody ºi Sherman
21:30 Urzeala tronurilor
22:30 Filiera evreiascã
00:00 Þeapã în stil american
02:15 Justiþie la limita legii
04:05 Însãrcinaþi
05:30 Filme ºi vedete

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
21:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Tanti Florica
2012, România, Comedie
01:00 Ferma vedetelor (R)
02:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
03:00 ªtirile Pro Tv (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Los Miserables (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Los Miserables
21:00 Los Miserables
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei
02:00 Acasã la români
03:00 Iubire ca în filme (R)
04:00 Doctorul casei

07:15 La Mãruþã
08:45 La bloc (R)
09:45 La bloc
11:15 Dragoste de tatã (R)
13:15 Doamna Winterbourne

(R)
15:30 Cum þi-e scris (R)
17:45 Raþiune ºi simþire
20:30 Povestea unui cavaler
23:30 Copiii intunericului
0:30 La bloc (R)
02:00 Lumea Pro Cinema
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Hell’s Kitchen – Iadul

bucatarilor
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Rãzboiul fanilor
2008, SUA, Aventuri, Comedie,

Dramã
03:30 Observator (R)
04:00 Acces direct (R)

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul (R)
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
07:45 Sãnãtate cu Stil (R)
08:20 Jurnalul STV Junior (R)
09:00 Click! Poftã bunã! (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:10 Imagini incredibile din

lume (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Levintza prezintã (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Imagini incredibile din

lume
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Ora exactã în sport

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Mai mult
seninmiercuri, 15 aprilie - max: 19°C - min: 7°C

$
1 EURO ...........................4,4104 ............. 44104
1 lirã sterlinã................................6,1103....................61103

1 dolar SUA.......................4,1743........41743
1 g AUR (preþ în lei)........159,9406.....1599406

Cursul pieþei valutare din 15 aprilie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
Ministerul Finanþelor Publice / Agen-

þia Naþionalã de Administrare Fiscalã / Di-
recþia Regionalã  a Finanþelor Publice
CRAIOVA/ Administraþia Judeþeanã a Fi-
nanþelor Publice Dolj / Serviciul Colecta-
re, Executare Silita Persoane Fizice. Nu-
mãr de înregistrare ca operator de date
cu caracter personal 19282. În temeiul art.
162 alin.(1),(2) din Ordonanþa Guvernu-
lui nr. 92/2003 privind Codul de Proce-
durã Fiscalã, republicatã, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare, se face cu-
noscut cã în ziua de 27.04.2015, ora 15,00
, în localitatea Craiova , str. Mitropolit Fir-
milian, nr.2, cam.10 , se vor vinde prin li-
citaþie publicã urmãtoarele bunuri imo-
bile proprietate a debitorulor COJOCA-
RU GEORGETA-RODICA;COJOCARU
ALEXANDRU; Localitatea CRAIOVA, Cal
SEVERINULUI, nr. 16, bl. 310, sc. 1, ap.
33, et. 8, judetul DOLJ. CNP2:/
1570802163191/2580227163205 - aparta-
ment doua camere cu suprafata de 50,19
mp si un balcon in suprafata de 11 mp,
loc Craiova, strada Severinului nr. 16, bl
310, sc1, ap 33 . preþ pornire licitaþia a II-a
128250. lei, exclusiv TVA; -  autoturism
marca Dacia , tip 1310 L(DJ19 COG) . preþ
pornire licitaþia a II-a 1200. lei, exclusiv
TVA; - Cota de taxã pe valoarea adãuga-
tã pentru vânzarea bunurilor imobile este
stabilitã în conformitate cu prevederile Ti-
tlului VI din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Bunurile imobile mai sus
menþionate sunt grevate de urmãtoare-
le: Creditori*6) Sarcini*7) AJFP DOLJ Mi-
nisterul Public Parchetul de pe langa Inal-
ta Curte de Casatie si Justitie, Directia Na-
tionala Anticoruptie. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bu-
nuri sã înºtiinþeze despre aceasta orga-
nul de executare, înainte de data stabilitã
pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpã-
rarea bunurilor sunt invitaþi sã prezinte,
pânã la termenul de vânzare sau, în ca-
zul vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua pre-
cedentã termenului de vânzare (camera
9): oferte de cumpãrare; în cazul vânzãrii
la licitaþie, dovada plãþii taxei de partici-
pare sau a constituirii garanþiei sub for-
ma scrisorii de garanþie bancarã. Taxa de
participare reprezintã 10% din preþul de
pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în
contul IBAN RO16TREZ-
2915067XXX005062,cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria Craiova; împuter-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
nicirea persoanei care îl reprezintã pe
ofertant; pentru persoanele juridice de
naþionalitate românã, copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de ofi-
ciul registrului comerþului; pentru persoa-
ne juridice strãine, actul de înmatriculare
tradus în limba românã;pentru persoa-
nele fizice strãine,copie de pe paºaport
(cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/
2005); pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada
emisã de organele fiscale cã nu au obli-
gaþii fiscale restante, urmând sã se pre-
zinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la
locul fixat în acest scop. Împotriva pre-
zentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contestaþie la instanþa judecãtoreas-
cã competentã, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoºtinþã, în
conformitate cu prevederile art. 172-173
din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003,
republicatã, cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare. Potrivit dispoziþiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/
2003, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia
mãsuri de executare silitã, nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. Pentru in-
formaþii suplimentare, vã puteþi adresa la
sediul A.J.F.P. Dolj, str. Mitropolit Firmilian
nr. 2,cam.9, sau la telefonul nr. 0251/402285.

Ministerul Finanþelor Publice / Agen-
þia Naþionalã de Administrare Fiscalã / Di-
recþia Regionalã  a Finanþelor Publice CRA-
IOVA/ Administraþia Judeþeanã a Finanþe-
lor Publice Dolj/ Serviciul Colectare, Exe-
cutare Silita Persoane Fizice. Numãr de în-
registrare ca operator de date cu caracter
personal 19282. În temeiul art. 162 alin.(1),(2)
din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 pri-
vind Codul de Procedurã Fiscalã, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, se face cunoscut cã în ziua de
27.04.2015, ora 14,00 , în localitatea Craio-
va , str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam.10 ,
se vor vinde prin licitaþie publicã urmãtoa-
rele bunuri imobile proprietate a debitoru-
lui CORNEANU LENUÞA, cu domiciliul/
sediul în Localitatea CRAIOVA, Str SÃCE-
LU, nr. 19, judetul DOLJ, CNP2:
2591211163202 -IMOBIL compus din te-
ren intravilan (345 mp),  situat  in Locali-
tatea Craiova, str Dealul Spirei nr 67, jud
Dolj. preþ pornire licitaþia a II-a 136500. lei,
exclusiv TVA; Cota de taxã pe valoarea
adãugatã pentru vânzarea bunurilor imo-
bile este stabilitã în conformitate cu pre-

vederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Bunurile imobile
mai sus menþionate sunt grevate de ur-
mãtoarele: Creditori*6) Sarcini*7). AJFP
DOLJ Ministerul Public Parchetul de pe
langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,
Directia Nationala Anticoruptie. Invitãm
pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare, înainte de
data stabilitã pentru vânzare. Cei intere-
saþi în cumpãrarea bunurilor sunt invi-
taþi sã prezinte, pânã la termenul de vân-
zare sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie,
pânã în ziua precedentã termenului de
vânzare (camera 9): oferte de cumpãra-
re; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii
taxei de participare sau a constituirii ga-
ranþiei sub forma scrisorii de garanþie
bancarã. Taxa de participare reprezintã
10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se
plãteºte în lei, în contul IBAN RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod fiscal
4830007 deschis la Trezoreria Craiova; îm-
puternicirea persoanei care îl reprezintã
pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naþionalitate românã, copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de ofi-
ciul registrului comerþului; pentru persoa-
ne juridice strãine, actul de înmatriculare
tradus în limba românã;pentru persoa-
nele fizice strãine,copie de pe paºaport
(cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/
2005); pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada
emisã de organele fiscale cã nu au obli-
gaþii fiscale restante, urmând sã se pre-
zinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la
locul fixat în acest scop. Împotriva pre-
zentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contestaþie la instanþa judecãtoreas-
cã competentã, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoºtinþã, în
conformitate cu prevederile art. 172-173
din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, re-
publicatã, cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare. Potrivit dispoziþiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, când urmeazã
sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este
obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi
adresa la sediul A.J.F.P. Dolj, str. Mitro-
polit Firmilian nr. 2,cam.9, sau la telefo-
nul nr. 0251/402285.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Ministerul Finanþelor Publice / Agen-

þia Naþionalã de Administrare Fiscalã / Di-
recþia Regionalã  a Finanþelor Publice
CRAIOVA/ Administraþia Judeþeanã a Fi-
nanþelor Publice Dolj/ Serviciul Colecta-
re, Executare Silita Persoane Fizice. Nu-
mãr de înregistrare ca operator de date
cu caracter personal 19282. În temeiul art.
162 alin.(1),(2) din Ordonanþa Guvernu-
lui nr. 92/2003 privind Codul de Proce-
durã Fiscalã, republicatã, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare, se face cu-
noscut cã în ziua de 29.04.2015, ora 10,00
, în localitatea Craiova , str. Mitropolit Fir-
milian, nr.2, cam.10 , se vor vinde prin li-
citaþie publicã urmãtoarele bunuri imo-
bile proprietate a debitorului DABU AU-
REL, cu domiciliul/sediul în Localitatea
CRAIOVA, Str TRAIAN GHEORGHIU, nr.
1, bl. 116C1, sc. 1, ap. 10, et. 2, judetul
DOLJ, CNP2: 1460825163207 - teren intra-
vilan in suprafata de 229 mp,  situat  in
Localitatea Craiova, str. Bucovat nr 161,
jud Dolj. preþ pornire licitaþia a III-a 21526
lei, exclusiv TVA; Cota de taxã pe valoa-
rea adãugatã pentru vânzarea bunurilor
imobile este stabilitã în conformitate cu
prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/
2003 privind Codul Fiscal, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare. Bunurile imo-
bile mai sus menþionate sunt grevate de
urmãtoarele: Creditori*6) Sarcini*7). AJFP
DOLJ. Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþe-
ze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor
sunt invitaþi sã prezinte, pânã la termenul
de vânzare sau, în cazul vânzãrii prin lici-
taþie, pânã în ziua precedentã termenului
de vânzare ( camera 9): oferte de cumpã-
rare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada
plãþii taxei de participare sau a constitui-
rii garanþiei sub forma scrisorii de garan-
þie bancarã. Taxa de participare reprezin-
tã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi
se plãteºte în lei, în contul IBAN RO1-
6TREZ2915067XXX005062,cod fiscal
4830007 deschis la Trezoreria Craiova; îm-
puternicirea persoanei care îl reprezintã
pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naþionalitate românã, copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de ofi-
ciul registrului comerþului; pentru persoa-
ne juridice strãine, actul de înmatriculare
tradus în limba românã; pentru persoa-

nele fizice strãine,copie de pe paºaport
(cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/
2005); pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada
emisã de organele fiscale cã nu au obli-
gaþii fiscale restante, urmând sã se pre-
zinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la
locul fixat în acest scop. Împotriva pre-
zentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contestaþie la instanþa judecãtoreas-
cã competentã, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoºtinþã, în
conformitate cu prevederile art. 172-173
din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, re-
publicatã, cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare. Potrivit dispoziþiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, când urmeazã
sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este
obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi
adresa la sediul A.J.F.P. Dolj, str. Mitro-
polit Firmilian nr. 2,cam.9, sau la telefo-
nul nr. 0251/402285.

Ministerul Finanþelor Publice / Agen-
þia Naþionalã de Administrare Fiscalã / Di-
recþia Regionalã  a Finanþelor Publice
CRAIOVA/ Administraþia Judeþeanã a Fi-
nanþelor Publice Dolj / Serviciul Colecta-
re, Executare Silita Persoane Fizice. Nu-
mãr de înregistrare ca operator de date
cu caracter personal 19282. În temeiul art.
162 alin.(1),(2) din Ordonanþa Guvernu-
lui nr. 92/2003 privind Codul de Proce-
durã Fiscalã, republicatã, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare, se face cu-
noscut cã în ziua de 27.04.2015, ora 10,00,
în localitatea Craiova, str. Mihail Kogalni-
ceanu nr 10, cam. 10, se vor vinde prin
licitaþie publicã urmãtoarele bunuri mo-
bile proprietate a debitorului POPA IO-
NEL-CRISTIAN, cu domiciliul/sediul în
Sat PODARI, Com Podari, Str PROGRE-
SULUI, nr. 29, judetul DOLJ, CNP2:

1791114381451. 1.) Nr. inmatr.  DJ11BBL,
Marca NL REMA  750 AE,  An fabr. 1997,
categorie REMORCA, preþ pornire licita-
þia a III-a 550 lei, exclusiv TVA. 2.) Nr. in-
matr.  DJ41ECO, Marca DAEWOO CIE-
LO, An fabr.1996, Culoare principala ALB,
CategorieAUTOTURISM, preþ pornire li-
citaþia a III-a 1150 lei, exclusiv TVA. 3.) Nr.
inmatr. DJ10AIN, Marca MECATIM  350
AE-500Kg, An fabr. 1996, Culoare princi-
pala VERDE, Categorie REMORCA, preþ

pornire licitaþia a III-a 450 lei, exclusiv TVA.
Cota de taxã pe valoarea adãugatã pen-
tru vânzarea bunurilor mobile este stabi-
litã în conformitate cu prevederile Titlu-
lui VI din Legea nr. 571/2003 privind Co-
dul Fiscal, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare. Invitãm pe cei care pre-
tind vreun drept asupra acestor bunuri
sã înºtiinþeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilitã pen-
tru vânzare. Cei interesaþi în cumpãra-
rea bunurilor sunt invitaþi sã prezinte,
pânã la termenul de vânzare sau, în ca-
zul vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua
precedentã termenului de vânzare ( ca-
mera 9): oferte de cumpãrare; în cazul
vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de
participare sau a constituirii garanþiei
sub forma scrisorii de garanþie banca-
rã. Taxa de participare reprezintã 10% din
preþul de pornire a licitaþiei ºi se plãteº-
te în lei, în contul IBAN RO16TREZ-
2915067XXX005062,cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria Craiova; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezintã pe ofer-
tant; pentru persoanele juridice de naþi-
onalitate românã, copie de pe certifica-
tul unic de înregistrare eliberat de oficiul
registrului comerþului; pentru persoane
juridice strãine, actul de înmatriculare tra-
dus în limba românã;pentru persoanele
fizice strãine,copie de pe paºaport (cu
respectarea prevederilor Legii nr. 312/
2005); pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada
emisã de organele fiscale cã nu au obli-
gaþii fiscale restante, urmând sã se pre-
zinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la
locul fixat în acest scop. Împotriva pre-
zentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contestaþie la instanþa judecãtoreas-
cã competentã, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoºtinþã, în
conformitate cu prevederile art. 172-173
din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, re-
publicatã, cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare. Potrivit dispoziþiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, când urmeazã
sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este
obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi
adresa la sediul A.J.F.P. Dolj, str. Mitro-
polit Firmilian nr. 2,cam.9, sau la telefo-
nul nr. 0251/402285.
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Anunþul tãu!
Subsemnatul Salame Bilal, în ca-

litate de administrator special la Sc
Agroindustriale Sa Craiova, anunþã
Adunarea Generalã Ordinarã ºi Extra-
ordinarã a Acþionarilor pentru data de
18.05.2015, orele 13.00, la sediul socie-
tãþii din Craiova, str.Calea Severinului,
nr.58, cu urmãtoarea ordine de zi:
1.Aprobarea situaþiilor financiare
anuale ale societãþii pentru anul 2015.
2.Prezentarea ºi aprobarea raportului
Consiliului de Administraþie pentru
anul 2015. 3.Prezentarea ºi aprobarea
raportului Comisiei de cenzori pentru
anul 2015. 4.Aprobarea contului de
profit ºi pierderi pe anul 2015. 5.Aro-
barea Bugetului de Venituri ºi Cheltu-
ieli pe anul 2016. 6.Numirea unui ad-
ministrator special. 7.Diverse. Dacã la
data ºi ora anunþatã cvorumul nu este
întrunit, AGA se convoacã a doua zi,
la aceeaºi orã ºi în acelaºi loc.

Teatrul Naþional «Marin Sores-
cu» Craiova organizeazã în data de
05.05.2015, la ora 11,00, la sediul sãu
din str. A. I. Cuza, nr. 11, concurs pen-
tru ocuparea postului de contabil-
ºef. Conþinutul dosarului necesar
participãrii la concurs ºi bibliografia
sunt afiºate la sediul instituþiei ºi pe
www.tncms.ro. Relaþii la telefon:
0251/ 411.725, 0251/ 415.363.- int. 206.

CENTRUL Judeþean de Resurse
ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea, pe
perioadã nedeterminatã, a postului de
informatician/inginer de sistem. Nive-
lul studiilor ºi vechimea în specialita-
tea studiilor necesare ocupãrii postu-
lui: superioare, în specialitatea postu-
lui (informatician/inginer de sistem-
specializarea Automaticã-Calculatoa-
re). Data: 08.05.2015. Proba practicã:
ora 9.00. Proba scrisã: ora 13.00. Lo-
cul: Centrul Judeþean de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã Dolj, Str. L.
Beethoven, nr. 2, Craiova, Judeþul Dolj.
Data limitã pânã la care se pot depu-
ne actele pentru dosarul de concurs:
05 mai 2015, ora 14.00. Datele de con-
tact ale secretarului comisiei de con-
curs: doamna Burcã Mirela Gabriela,
telefon: 0351.411.055 (56).

Ion Prioteasa deplânge, alãturi de familia îndoliatã,
dispariþia celei care a fost CAMELIA RÃDULESCU,
un caracter preþuit ºi un om deosebit. Sincere condoleanþe
ºi întreaga compasiune pentru familia îndureratã!

CERERI SERVICIU
Instalator cu experienþã solicit an-
gajare.  Telefon: 0762/837.734.
Doamnã cu experienþã - îngrijesc
copil. Telefon: 0728/064.730.
Vânzãtoare presã, covrigi, pro-
duse patiserie ºi magazin se-
cond-hand. Telefon: 0747/
072.570.

MEDITAÞII
MEDITAÞII limba englezã ºi
limba spaniolã pentru copii. Preþ
avantajos. Telefon: 0746/
392.460.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanitare la preþ
avantajos. Telefon: 0766/
668.777.
Filmãri foto video de calitate su-
perioarã la preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.
Societate de contabilitate ofe-
rim servicii de calitate ºi com-
plete la preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0742/179.600.
Persoanã serioasã îngrijesc
bãtrâni pentru cedare locuinþã.
Rog seriozitate. Telefon: 0723/
466.154.
Familie serioasã îngrijim bã-
trâni. Telefon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã semideco-
mandatã etaj 4, Craiova str. Ca-
racal. Telefon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ultracentral, ul-
tralux, A.C., internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/109.595.
Vând apartament 2 camere
Calea Unirii. Telefon: 0742/
940.623; 0351/459.401.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4 camere, bi-
lateral, ultracentral. Telefon:
0721/290.286.
Particular, vând apartament 4
camere, parter, zona Caracal.
Telefon: 0724/512.304; 0746/
914.824.
Vând 4 camere decomandate,
toate îmbunãtãþirile Brazdã. Te-
lefon: 0745/995.125.

CASE
VÂND CASÃ DOUÃ ETAJE ÎN
Vîrvoru de Jos, 2000 mp teren,
preþ negociabil. Telefon: 0761/
950.685.
Vând casã 6 camere, Podari –
Livezi, cu 4000 mp teren ºi 8 ha
teren arabil urgent, convenabil.
Telefon: 0722/266.718.
VÂND VILÃ, ZONÃ CENTRALÃ,
LÂNGÃ FACULTATEA DE
AGRONOMIE, 6 CAMERE, 2
BÃI, BUCÃTÃRIE, PARTER+
ETAJ, POD, SUBSOL, GARAJ,
TEREN 462 MP. Telefon: 0726/
275.943.
Vând casã comuna Calopãr nr.
241, teren 2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

Proprietar vând casã Bordei, str.
Carpenului P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã în comuna Goieºti.
Preþ negociabil. Telefon: 0756/
252.939.
Vând vilã P + M + 5000 mp teren
comuna Cernãteºti, sat Raznic.
Telefon: 0769/844.209.
Vând casã 500 mp teren zonã
centralã, idealã afaceri. Tele-
fon: 0730/750.538.
Vând casã + anexe gospodãreºti
în centrul comunei Periºor cu
teren 17 ari, preþ negociabil.
Telefon: 0751/035.819; 0730/
366.954.
Vând casã la Negoieºti cu vie,
fântânã, garaj, gard din beton-
fier ºi teren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
VÂND teren intravilan, 400 mp,
com. ªimnicu de Sus, lângã
Peco Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp Centura
Nord. Telefon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren intravilan în
Segarcea, str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13 m la stradã,
cadastru. Preþ 15 lei/m.p. Telefon:
0251/428.415; 0740/510.255.
Vând teren intravilan Podari, 673
mp,40 mp deschidere, curent,
fosã septicã , puþ forat,  fundaþie
70 mp + cabanã, asfalt, preþ
atractiv. Telefon: 0732381.876.
Vând teren intravilan 2800 mp
în Craiova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Dobrogei. Tele-
fon: 0761/347.028.
OCAZIE! Vând teren pentru
casã, 800 mp Predeºti, 16 km,
zonã pitoreascã, ideal pt. Casã
vacanþã, apã – curent pe teren,
4000 Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând drepturi teren intravilan
380 mp Craiova. Telefon: 0766/
930.864.
Vând 2.600 mp teren pe ºosea-
ua Craiova - ªimnicul de Sus la
600 m de lacul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, stu-
diu geotehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Ocazie! Vând, închiriez teren,
Calea Bucureºti, km 9, ideal
halã, showroom, 1000 m, ben-
zinãrie, parc auto, sau schimb
cu apartament. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 3000 mp în satul Ur-
zica Mare, la strada principalã,
ultra-central, cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravilan
la 7 km de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravilan
în Cârcea, Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier ªim-
nicu de Jos la DJ, cadastru fã-
cut. Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Muntenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de schimb au-
toturism DACIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul este în stare
de funcþionare. Telefon: 0765/
789.181.
Vând DACIA, stare de funcþio-
nare. Preþ mic. Telefon: 0769/
611.412.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008, 62.000 km.
Telefon: 0764/222.434
AUDI A6, fabricaþie 2006, full
opþional, xenon, bleu marin,
metalizat, piele, navigaþie, încãl-
zitor scaune pilot automat, mo-
tor perfect, 8000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând Renault Clio 2003 full,
1800 euro negociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Solenza motor “Clio”, ben-
zinã, 2004, consum 4%, 90.000
Km, culoare alb, 1000 Euro.
Telefon: 0749/059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã, calitate,
preþ negociabil. Telefon: 0767/
453.030; 0764/779.702.
DISC purtat pentru 445. Telefon:
0742/353.028.
Vând þuicã, combinã frigorificã
Arctic nouã maºinã de cusut
Singer ºi Paff. Telefon: 0747/
674.714.
Piese noi Dacia, flex mare, frigi-
der, bocanci, ghete piele milita-
re, piele bovinã 6 mp, telescoa-
pe Tico noi, 2 roþi 155/73, com-
binã muzicalã stereo, calcula-
tor indstruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând douã locuri de veci cu ca-
pac, în ciment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri nefãcute.
Telefon: 0766/423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând sobã deosebitã din tera-
cotã ºi maºinã de cusut Uber-
deck. Telefon: 0757/072.050.
Vând 2 uºi metalice jumãtate
tablã ºi geam 1,52x52,3 giurgiu-
vele cu geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/687.430.
Capre. Telefon: 0726/964.710.
Vând cazan þuicã  aramã capa-
citate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci suprapu-
se, amenajate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr Catargiu
- Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând ieftin mobilã apartament.
Telefon: 0251/531.246.
Vând ghete iarnã, autoderapan-
te, piele naturalã, import, nefo-
losite nr. 45, cãrucior copil, pu-
þin folosit. Telefon. 0723/
009.627.

Vând maºinã de tricotat SIN-
GER. Telefon: 0351/175.564.
Ofer la copii 3 clasoare cu tim-
bre la preþuri foarte foarte mici.
Telefon: 0729/684.222.
Vând groapã cimitir Roboaica.
Telefon: 0746/901.203.
Vând þiglã JIMBOLIA, cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cutie port armã de vânã-
toare metalicã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã toc,
presã balotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþuzeascã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând în comuna Sunteºti - Drã-
gãºani, 1 ha vie nobilã pe ºpa-
lieri cu struguri de masã ºi vin,
8400 mp- pãdure. Telefon:
0770/274.131.
Vând mobilier din lemn. Tele-
fon: 0755/074.742.
Vând portbagaj din fier P.C.
adaptabil pe orice autoturism
vopsit recent (roºu). Telefon:
0766/304.708.
Vând cadru metalic nou pentru
handicap, baston pentru handi-
cap, masã sufragerie 6 persoa-
ne, preþ negociabil Telefon:
0351/446.918.
Vând cãruciar copil, saltea co-
pil, aspirator, sãpun rufe, covoa-
re olteneºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon: 0770/
298.240.
Vând mobilã dormitor tineret tip
MOBEXPERT. Telefon: 0251/
412.966.
Vând mobilã pentru farmacie.
Telefon: 0755/074.742.
Vând abric original fãrã motor.
Telefon: 0744/545.771.
Vând ºase taburele (scaune) din
lemn melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând saltea Dormeo 2/1 m cu
husã nefolositã - 100 lei, 2 feres-
tre cu toc ºi geam - 25 lei / buca-
tã, lustre cu 2-5 braþe - 20 lei /
bucatã. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, bazin
inox, 50 Ron, cãrucior copil 50
Ron. Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil. Te-
lefon: 0770/661.121.
Vând 4 jante + anvelope CIELO
185/60 R 14- 200 RON. Tele-
fon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu jantã Audi –
A4 de iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând frigider cu congelator AR-
TIC - nou cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avantajos, televi-
zor color, putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Telefon: 0251/
416.455.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

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”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

Beneficiari: 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.

Vând drujbã electricã Einºel lanþ
rezervã - 250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cauciucuri cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj cu douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou, delcou aprin-
dere Dacia 1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând cinci bare cornier de 70
lungi de 2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dorme-
zã nouã ºi alte lucruri casnice.
Telefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Telefon:
0757/282.926; 0785/914.046.

Maºinã de cusut Ileana, maºi-
nã de cusut de cismãrie veche,
maºinã de scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Vând 2 biciclete, semicursiere,
FIRTS-BIKE, 24Dh 12, ambele
RFG, pentru copii 9-15 ani. Te-
lefon: 0773/849.388.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr fosã septicã nefolosi-
tã. Telefon: 021/619.0632;
0731/515.626.
Cumpãr uruitoare cereale, grâu,
porumb. Telefon: 0721/995.405.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Familie serioasã cautã casã
fãrã chirie (contra ajutor). Tele-
fon: 0761/794.304.
Închiriez magazin  stradal, cu
toate utilitãþile, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906; 0755/
032.920.

Închiriez garsonierã Brazda lui
Novac, zona Simplon. Telefon:
0746/112.040.
Închiriez spaþiu comercial. Te-
lefon: 0744/391.195.

MATRIMONIALE
Pensionar 66/160/69, nefumãtor
doresc pensionarã 60 ani, de la
þarã pentru a petrece tot restul vieþii
împreunã. 0767/702.734. Luci-
cã - comuna Dãnciuleºti – Gorj.
Vâduv, doresc sã cunosc doam-
nã cu vârsta cuprinsã între 55-
60 ani cu locuinþã, fãrã vicii din
Oltenia. Telefon: 0757/821.204.

DIVERSE
Unei familii nevoiaºe, las moº-
tenire o gospodãrie la þarã (Vâl-
cea) cu condiþia sã o întreþinã
permanent. Telefon: 0351/
809.908.
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera/obiect.
Telefon: 0351/423.493.

Caut persoane bune de muncã
pentru amenajarea unei grãdini,
tãiat pomi fructiferi, vie. Rog se-
riozitate. Telefon: 0727/884.205.

CONDOLEANÞE
A plecat într-o  altã lume
buna noastrã prietenã ELA
LIVESCU, îndurerându-ne. A
rãmas în sufletul nostru pen-
tru totdeauna. Odihneascã-
se în pace! Ada ºi Gabi.
Prietenii din copilãrie trans-
mit un ultim dureros rãmas
bun medicului stomatolog Dr.
MIHAI SOCOTEANU. Aminti-
rea lui ne va fi mereu rrezentã.
Dumnezeu sã-l odihneascã!
Condoleanþe familiei!
Viorica Hinoveanu este alã-
turi de Liliana în aceste mo-
mente dureroase, la trecerea
în nefiinþã a tatãlui, NICOLAE
HINOVEANU. Dumnezeu sã-l
aibã în pazã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CS Podari ºi-a trecut în cont un
succes extrem de important vineri
searã, dispunând fãrã drept de apel,
scor 3-1 în propriul fief, de SCM Ar-
geºul Piteºti, formaþie aflatã pe pozi-
þia secundã înaintea rundei cu nu-
mãrul 19. Meciul a fost tranºat încã
din prima reprizã, una în care Olivian
Surugiu a reuºit un hatrrik veritabil,
perforând butul advers în minutele
24, 34 ºi 42. Douã lovituri libere exe-
cutate ca la carte au încadrat un sla-
lom impresionant încheiat cu un ºut
ce nu i-a oferit nicio ºansã goalkee-
per-ului piteºtean. La pauzã, Suru-
giu, fotbalist adus de la UTA în
aceastã iarnã, dupã ce a mai îmbrã-
cat tricoul Universitãþii Craiova, al
celor de la Gaz Metan CFR Craiova
ºi al CSM-ului Rm. Vâlcea, a fost în-
locuit, tehnicianul Dragoº Bon ale-
gând sã nu riºte, date fiind unele pro-
bleme medicale mai vechi ale mijlo-
caºului. Golul Argeºului  a cãzut toc-
mai în minutul 90, purtând semnãtu-
ra lui Dalu.

Contactat ieri, Bon a declarat cã
elevii sãi au fãcut cea mai bunã repri-
zã de când a preluat echipa, mai exact
din etapa a 10-a, moment în care Po-
dariul avea doar 5 puncte.

“Am fãcut un meci bun, cea mai
bunã reprizã de când am venit eu la
Podari. Am studiat mult echipa ad-
versã, una puternicã care trage la
promovare. Bãieþii au respectat în-

LIGA A III-A – ETAPA A 19-A

Cu Surugiu în zi de excepþie, Podariul a depãºit la pas una dintre pretendentele la promovare

Dragoº Bon: “A fost cea mai bunã reprizã de când am preluat echipa”Dragoº Bon: “A fost cea mai bunã reprizã de când am preluat echipa”Dragoº Bon: “A fost cea mai bunã reprizã de când am preluat echipa”Dragoº Bon: “A fost cea mai bunã reprizã de când am preluat echipa”Dragoº Bon: “A fost cea mai bunã reprizã de când am preluat echipa”
SERIA 3

CS PODARI – Argeºul Piteºti 3-1 (Surugiu 24, 34, 42 / Dalu 89), CS Afumaþi
– Atletic Bradu 1-0, Urban Titu – Viºina Nouã 2-1, Chindia Târgoviºte –
Concordia Chiajna II 2-0, Dinicu Golescu Câmpulung – Astra II 1-0, Inter
Clinceni – Sporting Roºiori 1-2, CS ªtefãneºti – FCM Târgoviºte 3-2.

1. Chindia 41 8. Dinicu G. 25
2. Afumaþi 37 9. Clinceni 23
3. Argeºul 35 10. Viºina N. 23
4. Chiajna II 31 11. Bradu 19
5. ªtefãneºti 31 12. PODARI 19
6. Titu 27 13. FCM Târg. 18
7. Roºiori 25 14. Astra II 13

SERIA 4
Astãzi, ora 17:00: Nuova Mama Mia Becicherecul Mic – VIITORUL MUNI-

CIPAL CRAIOVA 5-0 (Telescu 20, Hecsko 47, Luþã 50, Steop 62, Radu 84),
Minerul Motru – CSO FILIAªI 1-0 (Trifu 61 pen.), CS Ineu – Pandurii II 1-1,
ªtiinþa Turceni – Naþional Sebiº 2-1, UTA Bãtrâna Doamnã – Millenium Giar-
mata 1-1, Minerul Mehedinþi – Vulturii Lugoj 0-3 la “masa verde”, deoarece
echipa gazdã s-a retras din campionat. FC Hunedoara a stat.

1. UTA* 40 8. Ineu* 20
2. Sebiº 37 9. Hunedoara* 19
3. Nuova M.* 35 10. Motru* 18
4. Vulturii 32 11. Turceni* 15
5. Giarmata 28 12. V.M. CRAIOVA 11
6. Pandurii II 26 13. Mehedinþi 8
7. FILIAªI 25
* - un joc mai puþin.

tocmai indicaþiile date ºi am obþi-
nut o victorie frumoasã. Suntem
bucuroºi cã lumea a plecat fericitã
acasã înaintea Sãrbãtorilor Pasca-
le. Surugiu a fãcut un joc excelent,
ºtiam ce poate, l-am repatriat în iar-
nã la cererea mea expresã. L-am
înlocuit deoarece a avut probleme
serioase la aductori încã dinaintea
returului ºi nu merita riscul sã-l mai
þin în teren”, a spus Dragoº Bon.

Antrenorul a vorbit ºi despre me-
ciul din etapa viitoare (17-18 aprilie),

când Podariul se va deplasa pe tere-
nul Concordiei II, o altã echipã frun-
taºã a Seriei 3: “Ne aºteaptã un meci
dificil, cu satelitul unei echipe de
Liga I. Sperãm însã sã repãtãm jo-
cul bun ºi sã obþinem un rezultat pe
mãsurã. Suntem încã într-o situaþie
ingratã în clasament ºi, în funcþie ºi
de celelalte rezultate, sperãm sã ne
mai depãrtãm de zona minatã (n.r.
retrogradeazã ultimele douã)”.

Tot vineri, în Seria 4, Filiaºul a
pierdut derby-ul oltenesc cu Mine-

rul Motru, scor 0-1 în deplasare, timp
în care Viitorul Municipal a sfârºit
în corzi la Becicherecul Mic, 0-5.
Runda urmãtatoare, Filiaºul dispu-

În perioada recentã, la
Cãciulata, a avut loc Campiona-
tul Naþional de Juniori ºi Copii
la ºah practic, ºah dezlegãri,
ºah rapid ºi ºah blitz. Practican-
þii sportului minþii de la CSM
Craiova s-au aflat iarãºi printre
premianþi, aducând acasã nu
mai puþin de cinci medalii. Cea
mai importantã distincþie a fost
obþinutã de Ioana Stanciu, care
a urcat pe prima treaptã a
podiumului la ºah practic,
categoria 18 ani. Prin acest
rezultat, ºahista craioveanã s-a
calificat la Campionatul
Mondial de Juniori ºi Copii, ce
va fi organizat la Halkidiki
(Grecia), dupã ce în urmã cu

ªahiºtii de la CSM Craiova, cinci medalii la Cãciulata
ceva timp obþinuse ºi califica-
rea pentru Campionatul
Mondial ªcolar de ªah din
Thailanda. Revenind la
competiþia din staþiunea
vâlceanã, Ioana Stanciu ºi-a
mai trecut în cont o medalie de
bronz, de aceastã datã la ºah
blitz. La ºah dezlegãri, Raluca
Angheluþã, categoria 16 ani, ºi-
a adjudecat de asemenea o
medalie de bronz, în timp ce la
ºah rapid Cristian Stoian (12
ani) ºi Andreea Cîrlig (18 ani)
au mai adus încã douã medalii
de bronz pentru CSM. Sportivii
menþionaþi anterior sunt
pregãtiþi de antrenorii Adrian
Georgescu ºi Iulian Marcu.

PLAY-OFF
CS U II Craiova – Danubius Bechet 7-1, Viitorul Cârcea – Progresul Segar-

cea 6-2, Dunãrea Calafat – Dunãrea Bistreþ 2-0.
1. CSU II 11 7 3 1 39-12 24p
2. Cârcea 11 6 2 3 27-26 20p
3. Calafat 11 6 0 5 22-16 18p
4. Bistreþ 11 4 0 7 16-20 12p
5. Segarcea 11 3 2 6 18-23 11p
6. Bechet 11 3 1 7 13-38 10p
Etapa viitoare (18 aprilie): Progresul Segarcea – CS U II Craiova, Dunã-

rea Bistreþ – Viitorul Cârcea, Danubius Bechet – Dunãrea Calafat.
PLAY-OUT

Recolta Ostroveni – Vânãtorul Desa 4-1, ªtiinþa Malu Mare – ªtiinþa Celaru
3-0. Unirea Leamna a stat.

1. Ostroveni 9 6 1 2 25-16 19p
2. Leamna 8 6 1 1 19-8 19p
3. Malu Mare 9 4 1 4 22-19 13p
4. Celaru 9 3 0 6 18-23 9p
5. Desa 9 1 1 7 16-34 4p
Etapa viitoare (18 aprilie): Vânãtorul Desa – Unirea Leamna, ªtiinþa Ce-

laru – Recolta Ostroveni. ªtiinþa Malu Mare va avea rundã liberã.

LIGA A IV-A

Seria 1 – etapa a 19-a: Viitorul Dobridor –
Viitorul Vârtop 1-3, Voinþa Caraula – Fulgerul
Maglavit 3-1, SIC Pan Unirea – Progresul Ciu-
percenii Vechi 6-3, Tractorul Cetate – Flacãra
Moþãþei 1-3, SC Poiana Mare – Avântul Verbiþa
8-2, Viitorul Ciupercenii Noi – Dunãrea Negoi
7-0, Recolta Galicea Mare – Avântul Giubega
0-3. Victoria Pleniþa a stat.

Clasament: 1. SIC Pan Unirea 47p (- 1 joc), 2.
Victoria Pleniþa 44p (- 1 joc), 3. Flacãra Moþãþei
40p, 4. Poiana Mare 31p, 5. Ciupercenii Noi 29p.

Seria 2 – etapa a 18-a: Gloria Catane – Tri-
umf Bârca 5-1, Recolta Urzicuþa – Progresul
Bãileºti 2-0, AFC Giurgiþa – Progresul Cerãt 0-0,
Recolta Mãceºu de Jos – Viitorul Siliºtea Crucii
3-0, Recolta Cioroiaºi – Viitorul Mãceºul de Sus
0-3, Recolta Seaca de Câmp – Unirea Goicea
3-0, Avântul Rast – Voinþa Radovan 4-0.

Clasament: 1. Mãceºul de Sus 47p, 2. Gloria
Catane 40p, 3. AFC Giurgiþa 38p, 4. Progresul
Cerãt 35p, 5. Progresul Bãileºti 31p.

Seria 3 – etapa a 18-a: Torentul Secui –
Dunãrea Gighera 2-6, Progresul Amãrãºtii de Sus
– Avântul Daneþi 2-1, Viitorul Gângiova – Uni-

tã un alt meci cu o grupare din Gorj,
ªtiinþa Turceni venind la Braloºtiþa,
iar Municipal primeºte la Iºalniþa pe
FC Hunedoara.

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:

Paris SG – FC Barcelona.
DIGI SPORT 2
11:30 – TENIS (M) – Turneul de la Mon-

te Carlo: ziua a 3-a / 19:30 – FOTBAL Fran-
þa – Ligue 1: Lyon – Bastia / 21:45 – FOT-
BAL – Liga Campionilor: FC Porto – Bay-
ern Munchen.

DIGI SPORT 3
17:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþiona-

lã: CSM Bucureºti – HCM Constanþa /
20:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
BCM U Piteºti – Energia Târgu Jiu / 22:00
– BASCHET (M) – Euroliga: Real Madrid –

LIGA A V-A
rea Tricolor Dãbuleni 1-1, Avântul Dobreºti –
Viitorul Sadova 0-0, Victoria Cãlãraºi – Ajax Do-
broteºti 3-6, Unirea Tâmbureºti – Fulgerul Mâr-
ºani 3-2. Unirea Amãrãºtii de Jos a stat.

Clasament: 1. Amãrãºtii de Sus 36p, 2. Uni-
rea Tâmbureºti 35p, 3. Unirea Tricolor Dãbuleni
35p, 4. Viitorul Sadova 34p (- 1 joc), 5. Ajax Do-
broteºti 27p.

Seriile 4, 5 ºi 6 nu au programat  meciuri. Ierarhii-
le, în partea superioarã a acestor serii, aratã astfel:

Seria 4 – 17 etape: 1. Viitorul Coºoveni 40p,
2. Viitorul 2 Cârcea 40p (- 1 joc), 3. Progresul
Castranova 36p, 4. Sporting Leu 33p, 5. Avântul
Pieleºti 28p.

Seria 5 – 17 etape: 1. Inter Secui 41p (- 1 joc),
2. AS Rojiºte 37p, 3. Viitorul ªtiinþa Craiova 32p
(- 1 joc), 4. Avântul Þuglui 28p, 5. Arena Bulls
Preajba 27p.

Seria 6 – 17 etape: 1. Viitorul Municipal 2
Craiova 36p, 2. Rapid Potmelþu 30p (- 1 joc), 3.
AS Scaieºti 27p (- 1 joc), 4. Viitorul Valea Fântâ-
nilor 26p (- 1 joc), 5. Luceafãrul Craiova 26p.

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ
Astãzi, 21:45
Paris SG – FC Barcelona
FC Porto – Bayern Munchen
Partidele Atletico Madrid – Atletico Madrid ºi Juventus – AS Monaco s-au disputat asearã,

dupã închiderea ediþiei.

Anadolu Efes Istanbul.
DOLCE SPORT
19:00 – BASCHET (F) – Liga Naþionalã:

CS Municipal Târgoviºte – ACS Sepsi SIC
Df. Gheorghe / 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Paris SG – FC Barcelona /
3:00 – BASCHET NBA: Dallas – Portland.

DOLCE SPORT 2
19:30 – FOTBAL Italia – Serie A: Genoa

– Parma / 21:45 – FOTBAL – Liga Campio-
nilor: FC Porto – Bayern Munchen.

EUROSPORT
19:00 – HALTERE (F) – Campionatul Eu-

ropean, la Tbilisi, în Georgia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 26 18 3 5 45-15 57
ASA 26 16 7 3 37-15 55
Petrolul 26 13 7 6 36-19 46
Craiova 26 12 9 5 32-25 45
Astra 26 10 11 5 38-19 41
Dinamo 26 11 6 9 37-34 39
Viitorul 26 10 8 8 36-34 38
Botoºani 26 10 7 9 29-30 37
Pandurii 26 8 8 10 32-33 32
CSMS Iaºi 26 8 7 11 25-31 31
Chiajna 26 6 12 8 28-33 30
FC Braºov 26 7 7 12 25-36 28
„U” Cluj 26 6 8 12 23-36 26
Gaz Metan 26 5 10 11 22-31 25
Ceahlãul 26 5 8 13 20-42 23
Rapid 26 5 7 14 13-32 22
CFR Cluj 26 12 6 8 30-19 18
Oþelul 26 2 9 15 9-36 15

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 27-a
CSMS Iaºi – FC Braºov, vineri, ora 18
CFR Cluj – ASA, vineri, ora 20.30
FC Botoºani – Ceahlãul, sâmbãtã, ora 15.30
Viitorul – Astra, sâmbãtã, ora 18
Gaz Metan – Petrolul, sâmbãtã, ora 20.30
„U” Craiova – Dinamo, duminicã, ora 17.30
Steaua – Oþelul, duminicã, ora 20.30
Pandurii – „U” Cluj, luni, ora 18
Rapid – Chiajna, luni, ora 20.30

Liga I – etapa a 26-a

„U” Cluj – CFR Cluj 1-0
A marcat: Morar 86.

Concordia – CSMS Iaºi 2-1
Au marcat: Rick 51, Grigorie 64 / Golubovic 90.

ASA – „U” Craiova 2-1
Au marcat: Zicu 45, N’Doye 67 / Herghelegiu 90.

Dinamo – Rapid 2-0
Au marcat: Cmovs 2 – aut., Gavrilã 61.

FC Braºov – FC Botoºani 0-1
A marcat: Hadnagy 82.

Astra – Steaua 0-0
Oþelul – Pandurii 0-2

Au marcat: Momcilovic 28, M. Roman 42.
Ceahlãul – Gaz Metan 0-0
Petrolul – Viitorul 1-2

Au marcat: Vasilache 88 / Mitrea 11, Manea 68.

ªtiinþa ºi-a încheiat seria care
dura de aproape opt luni ºi de 19
meciuri în Liga I. Hopul 20 a fost
reprezentat de rivala ultimelor se-
zoane, ASA Tg. Mureº, a cãrei as-
censiune a depãºit-o pe cea a Cra-
iovei, dupã ce ambele au pornit de
la acelaºi nivel acum doi ani, în liga
secundã. Dacã anul trecut ASA lupta
pentru promovare cu Universitatea,
acum este challenger-ul Stelei la ti-
tlu. A ºasea disputã ASA – CSU
într-un an ºi jumãtate a avut o pri-
mã reprizã egalã. Craiovei i s-a per-
mis sã aibvã mai mult posesia, dar
a pedalat în gol pe partea lui Bãluþã,
care a pierdut 5 mingi în zone peri-
culoase ºi n-avea sã mai prindã par-
tea a doua. Pe contraatac, gazdele
au avut o ºansã imensã prin Bum-
ba, care l-a nimerit pe Bãlgrãdean.
Alb-albaºtrii au invocat un penalty
neacordat la Madson ºi un ofsaid
dictat greºit la o lansare a lui Nuno
Rocha. Echilibrul a fost rupt în pre-
lungirile primei reprize, când Zicu
a înþepat o minge de la 25 de metri,
pentru care Bãlgrãdean n-a fost pre-
gãtit. La pauzã, Cârþu ºi Sãndoi au
mutat inexplicabil în condiþiile dez-
avantajului, cu Briceag mijlocaº
stânga, deºi vivacele Târnãcop
merita avansat, ori sã fi apelat la
varianta cu Nuno Rocha retras ºi
Herghelegiu forþat mult mai devre-
me. ªi chiar din postura de fundaº
stânga, Târnãcop a pendulat la 30
de metri pentru un ºut care ar fi

Comisia de Licenþiere din cadrul FRF a respins
dosarul depus de CS Universitatea Craiova pentru
a evolua în cupele europene, aºa încât UEFA nu va
acorda dreptul echipei din Bãnie  pentru participa-
rea în ediþia viitoare a Europa League. Motivul pen-
tru care comisia condusã de Viorel Duru a luat
aceastã deciziei este cã Universitatea nu este afilia-
tã de minimum trei ani ca membru al Federaþiei
Române de Fotbal. „Asta e, ne pregãtim pentru anul
viitor. Dacã asta e decizia, nu avem ce comenta.
Noi ne vedem de ale noastre. Jucãtorii nu cred cã
vor fi mai puþin motivaþi în urmãtoarele etape, ºti-
ind cã nu avem drept de participare în cupele euro-
pene. De ce sã facã asta? Mergem înainte, încer-

Craiova, fãrã drept de participareCraiova, fãrã drept de participareCraiova, fãrã drept de participareCraiova, fãrã drept de participareCraiova, fãrã drept de participare
în cupele europeneîn cupele europeneîn cupele europeneîn cupele europeneîn cupele europene

cãm o clasare cât mai bunã sezonul acesta ºi poate
cã în urmãtorul lucrurile se vor schimba”, a declarat
Sorin Cârþu. Emil Sãndoi este dezamãgit de decizie,
dar sperã sã mai existe totuºi o cale de recurs. „Sunt
dezamãgit de aceastã decizie pentru cã ar fi însem-
nat multã sã jucãm în Liga Europa. Nu ºtiu dacã se
mai poate face ceva. Nu ne picã bine nouã ºi nici
jucãtorilor. Eu sunt convins cã o sã reuºim sã îi ca-
pacitãm pânã la finalul campionatului. Dar sper sã
mai existe totuºi o cale de recurs”. Managerul gene-
ral al Craiovei, Felix Grigore, spune cã nu s-a primit
un rãspuns oficial de la FRF sau de la UEFA. Craio-
va poate face apel la aceastã decizie ºi poate ajunge
chiar la TAS în aceastã speþã.

ASA Târgu Mureº –ASA Târgu Mureº –ASA Târgu Mureº –ASA Târgu Mureº –ASA Târgu Mureº –
Universitatea Craiova 2-1Universitatea Craiova 2-1Universitatea Craiova 2-1Universitatea Craiova 2-1Universitatea Craiova 2-1

A marcat: Zicu 45, N’Doye 67 / Herghelegiu 90.
Stadion: TransSil, spectatori: 7.000
ASA: Stãncioiu 7 – Feussi 6, Gonzalez 7, Bejan 6, Sepsi 7 –

Gorobsov 6, Voiculeþ 7 – Zicu 8 (65 NDoye) 8, Goga 5 (85
Szekely), Bumba 6 (58 Hora) 6 – Manolov 6. Antrenor: Liviu
Ciobotariu

Universitatea: Bãlgrãdean 4 – Achim 6, Frãsinescu 5, Acka
6, Târnãcop 7 – Bãluþã 5 (46 Briceag) 5, Madson 6 (83 Her-
ghelegiu) 7, Brandan 5, Mateiu 5 – Bawab 5 (72 Ivan) 6, Nuno
Rocha 6. Antrenori: Sorin Cârþu, Emil Sãndoi.

Arbitri: Ov. Haþegan - O. ªovre, S. Gheorghe. 
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Universitatea Craiova a pierdut la Târgu Mureº
în urma unor greºeli individuale, dar ºi de arbitraj

ajuns în vinclu dacã Stãncioiu ar fi
fost în aceeaºi formã ca Bãlgrã-
dean. În schimb, Ciobotariu a fost
inspirat, înlocuind un marcator cu
altul. N’Doye a majorat avantajul la
chiar prima atingere, profitând de
nemarcajul lui Frãsinescu ºi o altã
ezitare a lui Bãlgrãdean. Craiova a
realizat târziu cã nu mai avea ce pier-
de, dar chiar ºi astfel putea rãmâne
imbatabilã. Herghelegiu a marcat în
ultimul minut la o minge scoasã în
centrul careului de Ivan, dar ime-
diat Rocha n-a gãsit aceeaºi soluþie
la capãtul unei pãtrunderi devasta-
toare prin defensiva mureºeanã, în-
cheiatã doar cu un semiºut spre
Stãncioiu. Craiova a jucat în pre-
lungiri mai mult ca în cele 90 de
minute. Înainte de ultimul fluier,
Feussi a pus bocancul în figura lui
Ivan, dar Haþegan s-a temut sã flu-
iere mãcar o „indirectã”. Cu un an
ºi jumãtate în urmã, pe acelaºi sta-
dion, la acelaºi meci, în acelaºi mi-
nut 95, gazdele primeau fãrã motiv
un penalty, din care Bumba a ega-
lat. Înainte de Paºti, când nu a ju-
cat, Craiova a fost penalizatã de
adversar, iar când a jucat, a fost
prejudiciatã de arbitru. În plus, pen-
tru meciul cu Dinamo i-a pierdut
pe Madson ºi Achim, suspendaþi.

Cârþu ºi Sãndoi considerã
cã remiza era echitabilã

La final, Sorin Cârþu a recunos-

cut superitatea gazdelor, dar l-a în-
vinuit pe Haþegan pentru deciziile
luate în timpul jocului. „Ne-a bãtut
o echipã mai bunã, mai ales în pri-
mele 75 de minute.  În ultimele 15
minute am avut câteva situaii de gol
ºi meritam un egal. A contat cã am
primit gol în ultimul minut al primei
reprize. A fost o conjuncturã nefa-
vorabilã. Am avut douã penalty-uri,
atît la Madson cât ºi la ultima fazã.
Dupã meci i-am spus lui Haþegan
cã aºa a fãcut ºi la meciul cu Astra,
când trebuia sã ne acorde un pe-
nalty. Cred cã putem spune cã e
ceva intenþionat. Clubul ar trebui sã-
i facã un referat”.

Emil Sãndoi a afirmat: „Per-to-
tal a fost un joc frumos, cu faze de
poartã ºi goluri. La cum s-a jucat,
ar fi fost echitabil un rezultat de
egalitate. Din pãcate, în prima re-
prizã am cãzut în capcana de a în-
cerca sã dominãm jocul ºi ne-am
trezit de mai multe ori în situaþii
grele. Pânã la urmã trebuia sã vinã
ºi aceastã înfrângere, contra uneia
dintre cele mai bune echipe ale cam-
pionatului, deºi ar fi fost drept un
egal. În prima reprizã a fost un fault
la Madson în suprafaþa de pedeap-
sã, un henþ clar al lui Feussi în ca-
reu, iar la ultima fazã a jocului a fost
iarãºi o fazã la limitã. Nu vreau sã
acuz pe nimeni, dar toate aceste
acþiuni trebuie analizate. Ne pare rãu
cã am pierdut, dar pânã la urmã ºi
Barca ºi Real pierd”.


