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- Sã mã þinã Dumnezeu, Po-
pescule, cã eu din pensia pe care
o am nu pot.

culturã / 8

eveniment / 4

Prin „Bariera Vâlcii” se
pãtrunde cu greu, iar motivul
este foarte clar: se lucreazã
la reabilitarea drumului care
duce spre judeþul Vâlcea, via
Bãlceºti-Horezu. Circulaþia
rutierã se desfãºoarã anevo-
ios în zonã, rute ocolitoare
sunt prevãzute, dar ºoferii
preferã sã nu le foloseascã,
ceea ce conduce, în opinia
reprezentanþilor firmei care
efectueazã lucrarea, pe lân-
gã o oarecare întârziere, ºi la
inevitabile discuþii cu oame-
nii din zonã. Oricum, avem
parte de promisiuni, astfel cã,
în cel mult 90 de zile, vom
putea vorbi de un drum mo-
dern ºi de condiþii decente de
trafic rutier ºi nu numai în
„Bariera Vâlcii”. Cel puþin,
aºa sunã angajamentele lua-
te de cãtre constructori ºi nu
ne rãmâne decât sã aºteptãm.
Dar, de promisiuni este lumea
sãtulã...
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Din tot felul de motive, Cra-
iova – municipiul care aspirã la
statutul de Capitalã Culturalã
Europeanã – are puþine librãrii,
atât de puþine încât le poþi nu-
mãra pe degetele unei singure
mâini. Chiar dacã anual organi-
zeazã, cu fast, Târgul de Carte
„Gaudeamus”, ajuns la ediþia
a 14-a, constatarea descumpã-
nitoare rãmâne. S-ar putea jus-
tifica imediat cã procurarea unei
cãrþi dorite se poate face printr-
o comandã online, la editura res-
pectivã, sau de pe site-uri, pre-
cum www.librãrie.net...
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Descoperire macabrã, marþi
seara, într-o pãdure din apropie-
re de Lugoj, judeþul Timiº. Un
cadavru într-o avansatã stare de
degradare, fãrã mâini ºi fãrã pi-
cioare, sfâºiat de animale, a fost
gãsit de un pãdurar din zonã. S-
a dovedit, în urma cercetãrilor,
cã era un doljean de 26 de ani,
din comuna Daneþi, care pleca-
se de acasã la sfârºitul lunii fe-
bruarie ºi ajunsese în zonã în-
cercând sã-ºi gãseascã ceva de
muncã.

Mii de eleviMii de eleviMii de eleviMii de eleviMii de elevi
au vizitat Muzeulau vizitat Muzeulau vizitat Muzeulau vizitat Muzeulau vizitat Muzeul
Olteniei ºi MuzeulOlteniei ºi MuzeulOlteniei ºi MuzeulOlteniei ºi MuzeulOlteniei ºi Muzeul
de Artã înde Artã înde Artã înde Artã înde Artã în
„Sãptãmâna„Sãptãmâna„Sãptãmâna„Sãptãmâna„Sãptãmâna
Altfel”Altfel”Altfel”Altfel”Altfel”



2 / cuvântul libertãþii joi, 16 aprilie 2015actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Premierii

României,

Bulgariei ºi Serbiei

se întâlnesc

din nou, înaintea

ºedinþei româno-

bulgare
Premierul Victor Ponta a

anunþat, ieri, la începutul
ºedinþei de Guvern, cã
premierii României, Serbiei
ºi Bulgariei vor avea o
întâlnire tripartitã, pe 24
aprilie, la Craiova, discuþiile
fiind urmate de o ºedinþã de
guvern româno-bulgarã.
“Vreau sã adoptãm astãzi (
n.r ieri) toate memorandu-
murile ºi înþelegerile pentru
ca ºedinþa comunã din 24
aprilie, cu Guvernul Bulga-
riei, sã fie bine pregãtitã. La
Craiova, avem întâlnirea
tripartitã, e confirmatã,
prim-ministrul Serbiei, prim-
ministrul Bulgariei ºi cu
mine, ºi dupã aceia ºedinþa
de guvern România-Bulga-
ria”, le-a spus Ponta miniº-
trilor. Miniºtrii români ºi
bulgari vor discuta un
memorandum privind evita-
rea dublei impuneri, un
memorandum privind turis-
mul ºi un document referitor
la construcþia unui nou pod
peste Dunãre, între Turnu-
Mãgurele ºi Nicopole. În
martie anul trecut, Guvernele
român ºi bulgar s-au reunit
în ºedinþã comunã la Ruse
(Bulgaria), la reuniune fiind
prezent ºi atunci prim-
ministrul Serbiei.

Preºedintele Senatului a arãtat
cã, în urma analizei conducerii
Senatului, s-a ajuns la concluzia cã
cererile din partea DNA nu respectã
regulile procedurale privind relaþii-
le instituþionale între Senat ºi Jus-
tiþie, pentru cã sunt semnate de
procurorul DNA ºi nu de cãtre
Ministerul Justiþiei. ”Decizia Birou-
lui Permanent este axatã pe douã
elemente, pe elementul de fond ºi
pe elementul de formã. Sunt deci-
zii ºi documente pubice, ele vor fi
transmise imediat ce comunicarea
va fi fãcutã conform regulilor in-
stituþionale care trebuie sã funcþi-
oneze între Senat, respectiv Parla-
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Direcþia Naþionalã Anticorupþie a cerut preºedinte-
lui Senatului, prin douã cereri, toate înscrisurile
întocmite de aceastã Camerã, privind urmãrirea

penalã, reþinerea ºi arestarea preventivã a senatorilor
în funcþie, în 2014 ºi 2015, o altã cerere vizând docu-

mentele în cazul senatorului Dan ªova.
Prima cerere adresatã Senatu-

lui vine din partea Ministerului
Pubic, Parchetul de pe lângã
ÎCCJ, Secþia de Combatere a In-
fracþiunilor Conexe Infracþiuni-
lor de Corupþie ºi este adresatã
preºedintelui Senatului, Cãlin Po-
pescu Tãriceanu, având data de
14 aprilie 2015. Cererea a fost în-
registratã la Biroul Permanent al
Senatului. În document se men-
þioneazã: ”În vederea documen-
tãrii dosarului cu nr 122/P2012 (
dosarul senatorului Dan ªova,
nr), vã solicitãm sã ne comuni-
caþi, în cel mai scurt timp, toate

înscrisurile întocmite de Senatul
României, în anii 2014 ºi 2015,
ca urmare a cererilor Direcþiei
Naþionale Anticorupþie pentru ur-
mãrirea penalã, reþinerea ºi ares-
tarea preventivã a senatorilor în
funcþie în perioada 2014-2015.

O altã cerere solicitã Senatu-
lui sã comunice, în cel mai scurt
timp, toate înscrisurile întocmi-
te de Senatul României, ca ur-
mare a cererii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie,  din data de
13.03.2015, adresatã Parchetu-
lui de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, privind încu-

viinþarea reþinerii ºi arestãrii pre-
ventive a senatorului Dan ªova,
cercetat pentru fapte de corup-
þie în dosarul nr. 122/2012. Cea
de-a doua cerere este trimisã cu

data de 9 aprilie ºi este semnatã,
de asemenea, de procurorul ºef
de secþie Constantin Claudiu Du-
mitrescu ºi de procurorul Un-
cheºelu Jean.

Senatul rãspunde la cererile DNA: Ministrul Justiþiei,
sesizat cã nu s-au respectat procedurile

“Noi am trimis rãspunsuri la toate
observaþiile pe care CE le-a avut la
Masterplanul general de transport,
sperãm ca în cel mai scurt timp,
pânã la finalul lunii mai, sã primim
aprobarea finalã ºi sã se semneze
programul de infrastructurã mare
în România, acela fiind momentul
în care ºtim sumele pe care le avem
la dispoziþie ºi putem prioritiza.
Dacã vom reuºi sã implementãm
toate programele pe care le avem,
am putea rezolva interconectivita-
tea între regiunile istorice ale Ro-
mâniei în urmãtorii patru ani, ceea
ce ar fi un lucru excepþional. ªi nu
vorbesc doar de transportul rutier,

Cãlin Popescu Tãriceanu a declarat, ieri, cã s-a decis sesizarea
ministrului Justiþiei, pentru cã nu s-au respectat regulile proce-
durale, în cazul cererilor DNA trimise Senatului, pentru punerea
la dispoziþie a tuturor documentelor în cazul ªova, dar cã pe fond
nu existã reþinere în acest sens.

ment, ºi Justiþie”, a afirmat preºe-
dintele Senatului.

Cãlin Popescu Tãriceanu a ex-
plicat cã cererea trebuie sã fie adre-
satã de Ministerul Justiþiei, de mi-
nistru, care urmare a solicitãrii fã-
cute de Parchet, de DNA, aºa cum
s-a procedat ºi în alte cazuri. ”Bi-
roul Permanent a hotãrât sã sesi-
zãm ministrul Justiþiei, cãruia sã îi
solicitãm ca adresarea sã se facã
conform regulilor procedurale”, a
menþionat Cãlin Popescu Tãricea-
nu, adãugând: ”Pe fond, solicitarea
este fãrã îndoialã în atenþia Senatu-
lui ºi i se va da curs de îndatã ce
vor fi sesizaþi procedural corect”.

Rus: Am putea rezolva interconectivitatea între regiunile
istorice în urmãtorii patru ani

Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, sperã ca pânã la
sfârºitul lunii mai sã primeascã aprobarea de la CE pentru

Masterplanul de transport, el adãugând cã interconectivitatea
între regiunile istorice s-ar putea rezolva în urmãtorii patru

ani, atât din punctul de vedere rutier cât ºi feroviar.

în paralel avem investiþii mari ºi în
transportul feroviar, care are un rol
important în dezvoltarea economi-
cã”, a spus Rus.

Potrivit acestuia, în 2016 se vor
termina lucrãrile la autostrada Tur-
da - Sebeº, iar Autostrada Transil-
vania, de la Braºov la Borº, va fi fi-
nalizatã în 2017 - 2018, iar cât mai
curând vor începe ºi lucrãrile la Pi-
teºti - Sibiu ºi la Comarnic - Braºov.
“Avem o absorbþie de 58 - 59% pe
infrastructura de transport, sperãm
sã depãºim 80% din exerciþiul finan-
ciar 2007 - 2013. Pe lângã banii care
vin de la CE avem ºi 7 miliarde de
euro alocaþi de la bugetul de stat. În

Masterplanul de transport avem ºi 7
aeroporturi internaþionale, 10 porturi
dunãrene ºi 14 centre intermodale”,
a mai spus Ioan Rus.

La rândul sãu, Corina Creþu a
spus cã pentru CE este important
ca Masterplanul de transport sã aibã
susþinere naþionalã ºi stabilitate, sã
existe asigurãri cã nu va fi schim-
bat pe parcurs. “O dezbatere naþio-

nalã ºi o susþinere din partea forþe-
lor politice, a societãþii, cred cã este
importantã. Programul de infras-
tructurã mare înseamnã 9,5 miliar-
de de euro din partea CE, ºi cu con-
tribuþia României de 7 miliarde de
euro, sigur se pot face prioritãþi.
Pentru prioritãþile României fondu-
rile acestea nu vor fi suficiente, dar
e un pas înainte”, a spus Creþu.
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Din tot felul de motive, Cra-
iova – municipiul care aspirã la
statutul de Capitalã Culturalã
Europeanã – are puþine librãrii,
atât de puþine încât le poþi nu-
mãra pe degetele unei singure
mâini. Chiar dacã anual organi-
zeazã, cu fast, Târgul de Car-
te „Gaudeamus”, ajuns la edi-
þia a 14-a, constatarea descum-
pãnitoare rãmâne. S-ar putea
justifica imediat cã procurarea
unei cãrþi dorite se poate face
printr-o comandã online, la edi-
tura respectivã, sau de pe site-
uri, precum www.librãrie.net,
dar absenþa din peisajul comer-
þului craiovean a spaþiilor rezer-
vate desfacerii de carte, activi-
tate deloc ispititoare, nu se sin-
cronizeazã deloc cu ceea ce ofe-

MIRCEA CANÞÃR

Nevoia de librãrii...Nevoia de librãrii...Nevoia de librãrii...Nevoia de librãrii...Nevoia de librãrii...
rã marile oraºe europene, prin
care au trecut, neîndoielnic, ºi
edilii noºtri. Mulþi dintre ei bã-
nuiþi de o relaþie cumsecade cu
lectura, deºi cititul este în declin.
Viceprimarul Dan Daºoveanu,
de pildã, dupã patru ani petre-
cuþi la Ambasada României din
Berlin, ca diplomat, îndeplinind
funcþia de consilier economic,
chiar poate fi considerat o in-
stanþã cu rezonabile puncte de
vedere, într-o discuþie pe aceas-
tã temã. Oricum am întoarce lu-
crurile, nu se poate sã ne gãsim
într-o asemenea situaþie, aproa-
pe anacronicã, când dezvoltãm
ambiþiile cunoscute, dar accep-
tãm faptul de culturã ca produs
de supermarket ºi efortul de cu-
noaºtere într-o subspecie a shop-

ping-ului. Când bãtrâna arterã
comercialã a Craiovei, reabilita-
tã, Lipscaniul, are opt sau nouã
magazine care te îmbie cu rochii
de mireasã, expuse în vitrine, se
poate discuta ºi despre gust, ima-
ginaþie, rafinament, dar ºi despre
multe altele, semn cã „economia
de piaþã” este în faza bolilor in-
fantile. Unii au numit-o compo-
nenta capitalismului karaoke. A
fost un moment, nu ºtim cât de
inspirat, dar oricum voit pragma-
tic, când Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” a
fãcut încercãri timide privind in-
vitaþia la lecturã frugalã. S-a re-
nunþat finalmente. ªi dacã oferta
de carte este inhibitorie, se sub-
þiazã ºi apetitul. S-ar putea repro-
ºa cã nimeni, chiar Consiliul Lo-

cal Municipal Craiova, nu poate
impune „un profil” anume de co-
merþ, fie acesta axat pe desfa-
cerea de carte. Numai cã teza
este amendabilã: metabolismul
culturii presupune, implicit, ºi un
coeficient de facilitate. Se poate
discuta pe aceastã temã. Ne
aflãm, oricum, într-un moment în
care cultura pe internet face vic-
time de pe bãncile ºcolii, insta-
lându-se vanitos ºi în creierele
mai tomnatice, încât „tableta” a
devenit un substitut de personali-
tate, o excrescenþã care îºi do-
minã utilizatorul. Retorica între-
bare a lui George Cãlinescu, „Tot
mai înveþi, maicã?” (din volumul
„Cronicile optimistului”), ar tre-
bui redefinitã. De citit mai citim
câte ceva. Dar cãrþi nu prea ci-

tim. ªi unul dintre motive, chiar
de luat în seamã, este cã aces-
tea nu ne îmbie, din standuri stra-
dale, ca pe malurile Senei, la
Paris, sau dintr-un imens spaþiu
comercial, cam cât Mercurul,
cum am gãsit la Dortmund. A
mai discuta despre „halte de ajus-
tare” – expresia îi aparþine lui
Andrei Pleºu –, adicã redobân-
direa chefului pentru citit, þine de
o solemnitate pedagogicã ºi pre-
ferabil sã nu ne hazardãm. A fi
intelectual nu înseamnã strict a
þine tot timpul o carte în mânã,
dar nici a uita ce înseamnã a þine
o carte în mânã. Cu alte cuvinte,
dozajul trebuie sã rãmânã corect
ºi ne putem gândi la aºa ceva. ªi
la ceea ce presupune un aseme-
nea demers.

Primãria Craiova a intrat în
procedurile prealabile de con-
tractare cu arhitecþii din Timiºoa-
ra care au fost declaraþi câºti-
gãtorii concursului de soluþii ºi
care, apoi, au fost agreaþi ºi de
autoritãþile locale. „Noi am fã-
cut legãtura între firma de arhi-
tecturã de la Timiºoara, care a
câºtigat concursul, ºi Primãria
Craiova, care se va ocupa de
punerea în operã. Se pare cã
proiectul nu se va încadra, totuºi,
în luna mai, aºa cum se anunþa-
se iniþial, dar autoritãþilor îºi do-
resc sã facã o amenajare agrea-
bilã a acestui loc”, a precizat
arhitectul Radu Ionescu, preºe-
dintele Ordinului Arhitecþilor din

Piaþeta de la ”Sfântul Ilie”
nu va fi gata în luna mai

Piaþeta de la biserica „Sfântul Ilie” nu va fi gata în luna mai, dar va fi, totuºi,
dichisitã cu verdeaþã pentru inaugurarea centrului istoric. Proiectul este întârziat
puþin deoarece Primãria Craiova a cerut arhitecþilor de la Timiºoara sã personali-

zeze mai mult unele obiective care se vor regãsi în curtea bisericii.

S-a oprit cãldura în tot oraºul
De ieri, nici un bloc din Craiova, care era încãlzit în sistem centrali-

zat, nu mai primeºte agent termic. SC Termo Craiova a sistat furniza-
rea gigacaloriei în tot oraºul, dupã ce s-a constatat cã temperaturile din
timpul nopþilor au crescut. „Conform HCLM 453/29.10.2009, în baza
datelor primate de la Centrul Meteorologic Regional Oltenia, având în
vedere cã, media temperaturilor pe perioada nopþii a depãºit 10 grade
Celsius, trei zile consecutiv, SC Termo Craiova SRL sisteazã furniza-
rea energiei termice pentru încãlzire”, se aratã într-un comunicat de
presã al SC Termo Craiova. (L. Moþîrliche)

România – Filiala Craiova.

Proiectul nu cere o tehnicã
excepþionalã

Spaþiul va fi pãstrat în conser-
vare pânã se va face o licitaþie ºi
se va monta gazon ca sã arate
bine pânã când va avea loc lu-
crarea propriu-zisã. „Proiectul,
aºa cum a fost realizat, nu cere o
tehnicã de construcþie excepþio-
nalã, iar unul dintre criteriile de
jurizare a fost acela ca ideea pro-
pusã sã fie ºi fezabilã, sã poatã
sã fie pusã în practicã. Proiectul
acesta nu este foarte complicat,
nu necesitã multe materiale, fiind
ingenios ca ºi soluþie, dar Primã-
ria Craiova a venit cu niºte mici

adãugiri care-i schimbã costurile
de realizare”, a explicat Radu
Ionescu. În funcþie de cât va fi
valoarea finalã, municipalitatea
poate fie facã o încredinþare di-
rectã cãtre firmã, fie sã organi-
zeze o licitaþie. Dacã devizul va
fi peste 100.000 de euro se va
ajunge la licitaþie.

Fântâna va fi personalizatã
Potrivit preºedintelui OAR- Fi-

liala Craiova, arhitecþii câºtigãtori
au propus o fântânã, care sã fie
legatã simbolic de izvorul de apã
vie, de agheazmã, dar care sã fie
ºi una de la care sã se poatã bea
apã. „Din discuþiile agreate de
ambele pãrþi, s-a pus problema ca,
în afarã de simbolul apei, aceas-
tã fântânã sã fie ºi un obiect mai
deosebit. Primãria a solicitat sã
nu fie doar ideea unei surse de
apã potabilã pentru trecãtori, ci
sã fie ºi ceva personalizat. Acolo
se poate pune o micã statuie sau
altceva, în funcþie de cum vor
vedea arhitecþii, iar acum se lu-
creazã la aceste detalii”, a men-
þionat arhitectul Radu Ionescu.

Calcanul poartã în spate
o istorie a locului

Ideea pentru integrarea în pei-
saj a calcanului de la restauran-
tul „Oltenia” a fost agreatã de
primãrie întrutotul ºi se pare cã

nu va fi modificatã. Peretele va
fi îmbrãcat într-un schelet pe
care va fi montatã vegetaþia.
Scheletul va fi unul transparent
ºi va lãsa sã se vadã faptul cã
acolo a fost un zid care nu a mai
fost continuat. „Ideea este foar-
te frumoasã pentru cã peretele
respectiv, prin chiar faptul cã a
fost întrerupt, poartã cu sine o
istorie a acestei zone a oraºului.

Acolo vor fi ºi panouri inter-acti-
ve, care vor oferi toate explica-
þiile necesare”, a arãtat Radu Io-
nescu. Potrivit acestuia, în urmã
cu 150 de ani, Lipscaniul a avut
fronturi continue de case, cu prã-
vãlii la parter, dar care au fost
dãrâmate când s-a construit bi-
serica Sfântul Ilie, de cãtre fa-
milia Oteteliºeanu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, poliþiºtii specia-
lizaþi în combaterea criminalitãþii
organizate din Craiova ºi procurori
DIICOT Craiova au fãcut, sãptãp-
mâna trecutã, o capturã impresio-
nantã, descoperind ºi confiscând
douã kilograme de cannabis. Poli-
þiºtii Brigãzii de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate (BCCO) Cra-
iova ºi procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova l-au prins
în flagrant pe Ionel Ciprian Cora-
vu, în timp ce încerca sã vândã
un kilogram de cannabis, pentru
suma 10.000 de lei, în oraºului
Turceni, judeþul Gorj. Acþiunea s-

Cadavrul unui bãrbat mutilat, a fost des-
coperit, marþi searã, în jurul orei 19.00,
într-o pãdure situatã în apropiere de loca-
litatea Pogãneºti, de lângã Lugoj, judeþul
Timiº. Un pãdurar a fãcut macabra des-
coperire, trupul neînsufleþit fiind fãrã mâini
ºi fãrã picioare, într-o stare avansatã de
putrefacþie ºi cu faþa desfiguratã de
muºcãturi de animale, bãrbatul sunând pe
112 ºi alertând Poliþia. Imediat zona s-a
împânzit de poliþiºti judiciari ºi specialiºti
criminaliºti din Lugoj ºi Timiºoara care au
lucrat ore în ºir încercând sã strângã cât

Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupie – Serviciul
Teritorial Craiova au dispus pune-
rea în miºcare a aciunii penale ºi
reþinerea pentru 24 de ore, înce-
pând cu data de 15 aprilie 2015, a
inculpatei Calangiu Cristina Mari-
ana, viceprimar al municipiului
Craiova, la data faptelor, cu privi-
re la sãvârºirea infracþiunii de tra-
fic de influenþã, în formã continua-
tã (9 acte materiale). În ordonanþa
de reþinere se aratã cã, în cauzã,
existã date ºi indicii din care rezul-
tã suspiciunea rezonabilã care con-
tureazã urmãtoarea stare de fapt.
În intervalul 2007-2014, perioadã
în care inculpata Calangiu Cristina
Mariana a ocupat funcþiile de ma-
nager al Spitalului Clinic de Urgenþã
nr. 1 Craiova (în perioada 2006-
2009), respectiv, viceprimar al
municipiului Craiova (în perioada
2012-2015), printr-un intermediar,
a pretins ºi primit sume de bani,
cuprinse între 15.000 lei ºi 8.000

Echipajele de poliþiºti de la Bi-
roul Rutier Craiova au organizat,
marþi, pe principalele artere rutiere
din municipiul Craiova, o acþiune
având drept scop prevenirea eve-
nimentelor rutiere soldate cu pa-
gube materiale sau victime. În plus,
poliþiºtii rutieri au avut în vedere ºi
conºtientizarea conducãtorilor auto
ºi a pasagerilor cu privire la im-

Craioveanul prins în flagrant încercând sã vândã
un kilogram de canabis rãmâne dupã gratii

Craioveanul arestat pe 7 aprilie a.c., dupã ce a
fost prins încercând sã vândã un kilogram de cana-
bis cu 10.000 de lei, rãmâne dupã gratii. Inculpa-
tul a contestat hotãrârea Tribunalului Dolj prin care
a fost arestat pentru 30 de zile, însã Curtea de Apel
Craiova i-a respins contestaþia, ca nefondatã.

a desfãºurat pe 6 aprilie a.c., iar
imediat dupã prinderea în flagrant,
poliþiºtii ºi procurorii au efectuat
douã percheziþii, una la locuinþa
bãrbatului prins în flagrant ºi cea-
laltã la un complice al sãu, în urma
descinderilor fiind descoperit ºi ri-
dicat încã un kilogram de canabis,
împãrþit în zece pungi, gata pre-
gãtit de vânzare, dar ºi pungi cu
seminþe de canabis, precum ºi ghi-
vece cu plante de cannabis. Dupã
audierea celor doi bãrbaþi, procu-
rorul de caz a dispus reþinerea pen-
tru 24 de ore a lui Ionel Ciprian
Coravu, care a fost prezentat, o zi

mai târziu, Tribunalului Dolj, cu
propunere de arestare preventivã.
Magistraþii au admis propunerea
procurorilor ºi au dispus arestarea
preventivã a inculpatului pentru 30
de zile sub acuzaþia de cultivare ºi
vânzare de droguri de risc. Faþã
de cel de-al doilea bãrbat a fost
dispusã mãsura controlului judi-
ciar, pentru 30 de zile. Acþiunea s-
a desfãºurat cu suportul de spe-
cialitate al Serviciului de Operaþi-
uni Speciale Craiova ºi cu sprijinul
jandarmilor Grupãrii de Jandarmi
Mobile Craiova.

Ionel Ciprian Coravu a contestat
hotãrârea Tribunalului Dolj prin
care a fost arestat preventiv, însã
vineri, instanþa i-a respins conte-
staþia ca nefondatã, astfel cã va
rãmâne dupã gratii cel puþin pânã
la expirarea celor 30 de zile: „Res-
pinge contestaþia ca nefondatã.
Obligã inculpatul la plata sumei

de 170 lei cheltuieli judiciare cã-
tre stat din care 100 lei reprezin-
tând onorariu apãrãtor oficiu.

Definitivã. Pronunþatã în camera
de consiliu”, se aratã în decizia
Curþii de Apel Craiova.

Cadavrul mutilat al unui doljean descoperit într-o pãdure

Amenzi pentru ºoferii prinºi cu
telefonul la ureche în trafic

portanþa purtãrii centurii de sigu-
ranþã. Pe parcursul acestor activi-
tãþi au fost aplicate 49 sancþiuni
contravenþionale, dintre care 21
pentru neportul centurii de siguran-
þã, iar alte 12 pentru folosirea tele-
fonului mobil în timpul mersului.
Valoarea sancþiunilor s-a ridicat la
aproximativ 5000 lei, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

euro, de la mai multe persoane pen-
tru a fi angajate ca asistenþi medi-
cali, respectiv infirmieri, la unitãþi
spitaliceºti de pe raza municipiului
Craiova. În cauzã se desfãºoarã
acte de urmãrire penalã ºi faþã de
alte persoane. În cauzã procurorii

beneficiazã de sprijin de speciali-
tate din partea Serviciului Român
de Informaþii ºi din partea Direc-
þiei Generale Anticorupþie. Urmea-
zã sã fie prezentatã Tribunalului
Dolj, cu propunere de arestare pre-
ventivã pentru 30 de zile.

Descoperire macabrã, marþi seara, într-o pãdure din apropiere de Lugoj, judeþul Timiº.
Un cadavru într-o avansatã stare de degradare, fãrã mâini ºi fãrã picioare, sfâºiat de animale,
a fost gãsit de un pãdurar din zonã. S-a dovedit, în urma cercetãrilor, cã era un doljean de
26 de ani, din comuna Daneþi, care plecase de acasã la sfârºitul lunii februarie ºi ajunsese în
zonã încercând sã-ºi gãseascã ceva de muncã. Poliþiºtii ºi procurorii din Timiº au demarat o
anchetã pentru a stabili circumstanþele în care s-a produs decesul tânãrului.

mai multe date de la faþa locului ºi cãu-
tând membrele bãrbatului. La finalizarea
cercetãrii la faþa locului, cadavrul a fost
ridicat ºi dus la morgã în vederea efec-
tuãrii necropsiei pentru stabilirea cu exac-
titate a cauzei decesului. Din primele in-
formaþii, pe corpul neînsufleþit al bãrba-
tului nu au fost descoperite semne vizibile
de violenþã, însã specialiºtii au descoperit
urme de muºcãturi de animale, astfel cã
una dintre ipotezele anchetatorilor vizeazã
o moarte cauzatã de sãlbãticiunile din pã-
dure. Ancheta este însã abia la început,
cel puþin deocamdatã, pânã la expertiza
medico-legalã, nefiind exclusã nici ipote-
za unei crime sau a unui accident. În cur-
sul zilei de ieri, poliþiºtii timiºeni au reuºit
sã stabileascã identitatea bãrbatului dece-
dat: un tânãr de 26 de ani, Alin Stoica, din
comuna doljeanã Daneþi. Potrivit repre-

zentanþilor Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj, tânãrul a plecat de acasã la
sfârºitul lunii februarie pentru -ºi cãuta
ceva de muncã. Locuia în Daneþi împreu-
nã cu mama ºi cu tatã sãu, cel din urmã
suferind de mai multe afecþiuni medicale,
iar situaþia materialã era una precarã. În
ciuda împotrivirii pãrinþilor, care aveau
nevoie de ajutorul lui, tânãrul a plecat de
acasã. Câteva zile a fost vãzut prin Craio-
va, apoi nu s-a mai ºtiut nimic de el. Po-
liþiºtii din Daneþi au discutat de mai multe
ori cu pãrinþii lui Alin Stoica, însã aceºtia
nu au vrut sã-l declare dispãrut, ºtiind cã a
plecat sã caute de muncã, astfel cã tânãrul
nu figura pe lista persoanelor cãutate de
oamenii legii. Se pare cã ajunsese în jude-
þul Timiº încercând sã se angajeze ca în-
grijitor de animale. Ancheta urmeazã sã sta-
bileascã în ce condiþii ºi-a pierdut viaþa.
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Contact de cotidianul „Cuvântul
Libertãþii”, fostul ministru al Trans-
porturilor, Radu Berceanu a preci-
zat cã proiectul a început acum un
an de zile, iar modelul expus timp de
patru zile, pânã pe 18 aprilie,  la Frie-
drichshafen, Germania, la expoziþia
de profil AERO 2015, în Hala B4 la
standul 211 este prototipul, dar dupã
aceia va urma ºi o producþie de se-
rie. „Acesta este motivul pentru care
am venit cu avionul în Germania. Sã
fie vãzut, sã fie cunoscut ºi în cele
din urmã comandat. Va fi expus în
zilele urmãtoare ºi la Craiova”, a pre-
cizat Radu Berceanu.

Acoperirea vaccinalã în România se pãs-
treazã sub nivelul recomandat de Organiza-
þia Mondialã a Sãnãtãþii, de 95 la sutã, pen-
tru boli precum difterie, tetanos, rujeolã,
rubeolã, oreion ºi hepatitã B, în principal din
cauza refuzului vaccinãrii. Conform datelor
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Radu Berceanu a construit un avion ultra-
uºor, pe care îl prezintã zilele acestea, la
expoziþia de profil AERO 2015, ce se des-
fãºoarã, la Friedrichshafen, Germania.
Aeronava, denumitã SWAN, cântãreºte
115 kilograme ºi costã 24.730 de euro.

SWAN este un avion monoloc
care cântãreºte gol 115 kg

Asociaþia Piloþilor ºi Proprieta-
rilor de Aeronave (AOPA) prezin-
tã avionul ca pe unul „surprinzã-
tor find mai uºor decât un ... avion
ultrauºor. Conceput din start sã
respecte regulile Part103 din SUA
ºi microlight SSDR din Marea Bri-
tanie, SWAN este un avion mo-
noloc care cântãreºte gol 115 kg.
Aceste reguli dau voie proprieta-
rului sã zboare fãrã sã deþinã li-
cenþã de pilot  ºi fãrã a avea avio-
nul înmatriculat la Autoritate dar

impun ºi restricþii cum ar fi un
rezervor de combustibil de maxim
25 de litri ºi o vitezã maximã în
zborul orizontal de 100 km/h”. În
completare fostul ministru al
Transporturilor spune cã are douã
variante pentru greutate ºi vre 5,6
varinate pentru motor. Are vari-
anta ºi cu ºi fãrã paraºutã inte-
gratã. Modelul expus în Germa-
nia are un rezervor de combusti-
bil de 25 de litri, iar limita de vite-
zã în zborul orizontal este de 100
km/h. Radu Berceanu a afirmat,
însã, cã rezervorul poate avea o
capacitate de 50 de litri, iar viteza
maximã este de 140 km/h.”Aºa
cum vam spus l-am proiectat pe
hârtie, cu mâna mea. Am mai
multe variante de greutate ºi mo-
tor. Avionul consumã 6-7 litri pe
orã, astfel cã, având rezervorul
plin, poate zbura pe o distanþã de
900-1.000 de kilometri”, a mai
spus Radu Berceanu.
Preþul este de 24.730 de euro

Modelul românesc stârneºte
invidie în sânul celor inventatori.
Preþul este de 24.730 de euro.
Radu Berceanu spune avionul
SWAN are tot ce-i trebuie, ºi o
calitate foarte bunã ºi un preþ ac-
cesibil, mult sub preþul celorlalte
avione, din aceiaºi clasã. „Chiar
acum sunt la expoziþia de la Frie-
drichshafen. Voi sta aici ºi voi fur-
niza toate informaþiile celor inte-
resaþi. La standurile vecine, aero-
nave din aceeaºi categorie costã
120.000-140.000 de euro. I-am
spus unui american cã de la mine
poate cumpãra 7 avioane cu banii
pe care i-ar da pe modelul veci-
nului”, a mai spus Berceanu care

a construit SWAN pe firma pro-
prie, Avi. Reprezentnaþii APOA
susþin cã deºi avionul este mai
uºor decât o motocicletã, SWAN
nu a fãcut compromis la dimen-
siunea cabinei. „Cu 75 de centi-
metri lãþime cabina lui este mai latã
proporþional - de la un loc la douã
locuri cote-a-cote - decât cea mai
latã cabina de ultrausor. Suprafa-
þa vitratã mai mult decât generoa-
sã combinatã cu niºte stâlpi late-
rali subþiri oferã o vizibilitate fan-
tasticã pilotului fapt confirmat de
cãtre toþi cei care s-au asazat în
el înainte de a fi expediat cãtre
Germania. Un avion aºa de uºor
la dimensiuni atât de generoase a
fost posibil numai datoritã folosi-
rii tehnologiilor materialelor com-
pozite ºi ingeniozitãþii proiectan-
tului. Tracþiunea va fi asiguratã de
un motor care dezvoltã doar 30
de cai putere”.

Poate fi pilotat cu licenþã pentru
avioanele ultrauºoare

SWAN poate fi pilotat cu licen-
þã pentru avioanele ultrauºoare
dar Radu Berceanu susþine cã
existã avioane care pot fi condu-
se fãrã permis. “Am luat în cal-
cul toate reglemnetãrile, am adap-
tat modelul ºi la legislaþia ameri-
canã ºi la cea englezeascã ºi la
nemþeascã. Pentru avioanele ul-
trauºoare, care cântãresc mai
puþin de 550 kg, nu este nevoie
de PPL – Private Pilot Licence.
Acestea necesitã, totuºi, o licen-
þã specificã, pentru categoria
lor”, a completat fostul ministru
al Transporturilor. Deoarece
SWAN se demonteazã foarte
uºor, la pachet se asigurã ºi o re-
morcã special conceputã pentru
transportul sãu.

MARGA BULUGEAN

Se pregãteºte o lege a vaccinãrii
Pentru cã vaccinarea se pãstreazã

sub procentul recomandat de OMS ºi
existã riscul de izbucnire a unor
epidemii, Ministerul Sãnãtãþii pregãteº-
te un proiect de lege a vaccinãrii.
Pentru elaborarea acestei legi, specia-
liºtii se vor inspira din legislaþia în
vigoare din Franþa, Germania ºi Polo-
nia. Neprezentarea continuã sã rãmânã
principalul motiv al vaccinãrii necores-
punzatoare în raport cu vârsta.

Centrului Naþional de Supravegherea ºi Con-
trolul Bolilor Transmisibile din 2014, rata
medie de acoperire vaccinalã este de 69,4 la
sutã pentru vaccinul DTP4 (patru doze de
vaccin împotriva difteriei, tetanosului ºi per-
tusis), pentru vaccinul contra rubeolei, ru-
jeolei ºi oreionului este de 75,4 la sutã, iar
pentru hepatita B este de 91,3 la sutã. Ace-
leaºi date aratã cã 30,3 la sutã dintre aceºti
copii au fost depistaþi, în 2014, ca fiind in-
complet vaccinaþi în raport cu vârsta, în
creºtere faþã de anul precedent, când pro-
centul era de 26 la sutã.
Acoperirea vaccinalã în România
este în scãdere

Limita de siguranþã pentru menþinerea imu-
nitãþii de comunitate, cea care îi protejeazã
atât pe copiii nevaccinaþi (sub 1 an) cât ºi pe
cei mai mari ºi nevaccinaþi, este de cel puþin
80% din populaþie vaccinatã. Reducerea vac-
cinãrii împotriva rujeolei, rubeolei ºi oreionu-
lui a dus, în ultimii ani, la douã epidemii de
rujeolã ºi una de rubeolã, România pierzân-
du-ºi statutul de þarã care avea tentativa de
eliminare a rujeolei de pe teritoriul ei.

Vaccinarea reprezintã metoda cea mai efi-
cientã de combatere ºi eliminare a numeroa-
se boli transmisibile. Cu toate acestea, spe-

cialiºtii considerã cã acoperirea vaccinalã în
România este în scãdere. Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii recomandã efectuarea obli-
gatorie a ºapte vaccinuri, pentru difterie,
pertusis, tetanos, rujeolã, rubeolã, oreion ºi
poliomielitã , atrãgând atenþia cã scãderea
imunizãrii creºte riscul apariþiei de epidemii.
La aceste vaccinuri, s-ar putea adãuga cele
pentru meningococ, pneumnococ, Haemop-
hilus influenzae, Human Papilloma Virus
(HPV), hepatitã B ºi tuberculozã, în funcþie
de posibilitãþile þãrii respective ºi de realitãþi-
le din teren.
Semnal de alarmã din partea
epidemiologilor

Specialiºtii trag un semnal de alarmã în
ceea ce priveºte neîncrederea populaþiei în
vaccinare, ca metodã eficientã de comba-
tere ºi eliminare a numeroaselor boli trans-
misibile. Acest lucru este cauzat de o in-
formare deficitarã sau de transmiterea de
mesaje eronate cu privire la rolul ºi impor-
tanþa vaccinãrii.

Epidemiologii susþin cã principalul argu-
ment în schimbarea mentalitãþii populaþiei
vizavi de vaccinare nu trebuie sã fie con-
strângerea, ci prezentarea riscurilor care pot
apãrea în cazul nevaccinãrii.În ceea ce pri-

veºte vaccinarea antigripalã, specialiºtii sus-
þin cã numãrul total de persoane vaccinate
antigripal în sezonul care tocmai a trecut nu
a depãsit un milion de doze, cu toate cã OMS
recomandã ca minim din 15% din populatie
(3 milioane) sã fie vaccinatã pentru a putea
preveni apariþia unei epidemii.

Tocmai pentru a creºte rata de vaccina-
re, începând cu acesta lunã s-a luat hotãrâ-
rea ca imunizãrile cuprinse în calendarul
naþional, precum ºi vaccinarea la grupele la
risc sã fie fãcute numai de medicii de fami-
lie. Din ecuaþie ies astfel medicii ºcolari, o
cauzã a acestei schimbãri fiind numãrul mic
de cabinete medicale din ºcoli, existenþa unor
copii neºcolarizaþi, existenþa, în cadrul ace-
leiaºi clase a unor copii cu ani de naºtere
diferiþi, a unora repetenþi sau veniþi prin trans-
fer din alte unitãþi de învãþãmânt.

RADU ILICEANU
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Gheorghe Lãpãdat, director ge-
neral Fondul Local de Garantare
Craiova - Filiala FNGCIMM IFN
S.A a precizat într-un comunicat
de presã cã acest program a de-
butat cu garanþii acordate tineri-

FNGCIMM a acordat la sfârºitul lunii martie pri-
mele garanþii în nume ºi cont stat, pentru cumpãrarea

de maºini noi, valoarea medie a garanþiei fiind de
peste 23.000 lei. Primii beneficiari sunt patru tineri

din Bucureºti, Argeº ºi Tulcea, care au accesat credite
de la  Alpha Bank ºi CEC Bank.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

lor care profeseazã în domenii atât
de diverse: IT, administraie publi-
cã, apãrare. „Invitãm potenþialii
beneficiari, fãrã limitã maximã de
vârstã, sã se alãture programului
pentru a se bucura de maºina

nouã, mult visatã. Con-
form Programului de sti-
mulare a cumpãrãrii de au-
toturisme noi, persoanele
fizice pot achiziþiona un
autoturism nou prin con-
tractarea de credite garan-
tate de stat în procent de
maxim  50%, costul finan-
þãrii având o marjã maxi-
mã de 3% peste indicele
ROBOR la 6 luni (ROBOR
6M)”, a subliniat Gheor-
ghe Lãpãdat.

Un avans de minimum
5% din preþul de achiziþie

Pot beneficia de avan-
tajele programului, per-
soanele care la data soli-
citãrii creditului, au vâr-

sta  minimã de 18 ani ºi capaci-
tate deplinã de exerciþiu ºi care
nu au mai deþinut în proprietate
un autoturism nou, nu înregis-
trezã restanþe la plata altor cre-
dite bancare ºi nu au obligaþii de
platã restante la bugetul general

consolidat. „Potenþialii benefi-
ciari trebuie sã dispunã de un
avans de minimum 5% din pre-
þul de achiziþie al autoturismu-
lui, care va fi asigurat printr-o
poliþã de asigurare de tip CAS-
CO, pe toatã durata de valabili-

tate a garanþiei”. Programul Pri-
ma Maºinã a primit în baza HG
nr. 81/2015, un plafon de 350
milioane lei pentru anul 2015, în
vederea emiterii de garanþii pen-
tru achiziþionarea de autoturis-
me noi.

Deputatul Ionuþ Stroe, purtãto-
rul de cuvânt al PNL susþine cã pre-
mierul încearcã în mod ipocrit sã
paseze responsabilitatea întârzierii
începerii acestui important proiect
de autostradã cãtre cei care au con-
testat licitaþia la studiul de fezabili-
tate ºi Consiliul Naþional de Soluþi-
onare a Contestaþiilor (CNSC), o
instituþie independentã. „Ponta ar fi
probabil mulþumit dacã numai fir-
mele de casã ar câºtiga licitaþiile, iar
celelalte companii nu ar avea posi-
bilitatea de a contesta rezultatele li-
citaþiilor, ca într-un veritabil regim
nord-coreean. Ar fi poate indicat sã
consulte raportul de activitate al
CNSC pentru a vedea cã în aproa-
pe 98% din cazuri deciziile acestu-
ia sunt confirmate în justiþie: doar
1.2% au fost casate de instanþe ºi
alte 1.2% au fost modificate în par-
te”, susþine deputatul liberal Ionuþ
Stroe, purtãtorul de cuvânt al PNL. 

Legãtura care lipseºte în
coridorul de la Constanþa

la Nãdlac
Conducerea PNL mai spus cã

pentru întârzierea începerii lucrã-

PNL cere demisia premierului Ponta pentru
sabotarea proiectului autostrãzii Sibiu-Piteºti

Partidul Naþional Liberal îi
solicitã premierului Ponta sã

îºi asume responsabilitatea
pentru neînceperea lucrãri-

lor la autostrada Sibiu-Piteºti
ºi sabotarea, astfel, a econo-

miei naþionale ºi sã îºi
prezinte demisia.

rilor la autostrada Sibiu-Piteºti res-
ponsabili sunt premierul Ponta ºi
prietenul sãu Dan ªova, cel care a
refuzat timp de un an ºi jumãtate
sã lanseze licitaþia pentru revizui-
rea studiului de fezabilitate. „Lu-
crãrile la aceastã autostradã trebu-
iau sã înceapã anul acesta, din bani
europeni, astfel încât românii sã
poatã avea o legãturã directã pe au-
tostradã de la est la vest. Ponta a
vrut însã sã saboteze acest pro-
iect de autostradã pentru a creºte
traficul spre Comarnic-Braºov, un
proiect care ar fi costat 8 miliarde
de euro ºi de care ºi-a legat viito-
rul politic atunci când a promis cã
nu va mai candida în 2016....”, a
mai spus Ionuþ Stroe, într-un co-

municat de presã.
Economia României, marii

transportatori, deschiderea portu-
lui Constanþa ca poartã de intrare
în Uniunea Europeanã sau conti-
nuarea proiectului investiþional Da-
cia-Renault, atât de important pen-
tru România, depind de autostra-
da Sibiu-Piteºti, legãtura care lip-
seºte în coridorul de la Constanþa
la Nãdlac. Dacia-Renault pare con-
damnatã la relocare în condiþiile în
care data de începere a lucrãrilor
nu poate fi mai devreme de 2017-
2018, iar finalizarea acestora în
2022, aºa cum au estimat de altfel
li cei din conducerea CNADNR
audiaþi recent la Comisia de Trans-
porturi din Camera Deputaþilor.

Preºedintele Camerei Deputa-
þilor, Valeriu Zgonea, efectueazã
în perioada 15 - 16 aprilie o vi-
zitã oficialã în Republica Croa-
þia, la Zagreb, la invitaþia preºe-
dintelui Parlamentului Republicii
Croaþia, Josip Leko. „Vizita con-
stituie o nouã etapã în continua-
rea ºi aprofundarea dialogului
parlamentar bilateral dintre cele
douã Parlamente ºi reprezintã un
rãspuns la vizita oficialã în Ro-
mânia a delegaþiei parlamentare
croate, condusã de Josip Leko,
în noiembrie 2013”, se precizea-
zã într-un comunicat de presã.
Pe durata vizitei oficiale, dele-
gaþia parlamentarã românã va
avea întrevederi cu preºedintele

Parlamentului Republicii Croaþia,
Josip Leko, cu prim - viceprim
- ministru ºi ministru de Exter-
ne, Vesna Pusiæ, cu alþi membri
ai Guvernului croat, precum ºi
cu reprezentanþi ai mediului de
afaceri. De asemenea, delegaþia
parlamentarã românã, condusã
de preºedintele Camerei Depu-
taþilor, Valeriu Zgonea, urmeazã
sã fie primitã de preºedintele
Republicii Croaþia, E.S. Kolinda
Gragar Kitarovic.Din delegaþia
parlamentarã fac parte deputaþii
Steluþa-Gustica Cãtãniciu (Grup
PC-PLR), Dorel-Gheorghe Cã-
prar (Grup PSD) ºi Giureci-Slo-
bodan Ghera (Grupul minoritã-
þilor naþionale).

Preºedintele Camerei Deputaþilor,
vizitã oficialã în Republica Croaþia
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Imediat, cum intri pe sub pod,
spre ªimnicu de Jos, pe strada
Bariera Vâlcii, un panou mare îþi
sare în ochi. Pe el sunt inscripþi-
onate mai multe date, dar cele mai
importante sunt cele care definesc
obiectul proiectului în lucru:
„Reabilitarea infrastructurii ru-
tiere din  Zona Nord Sud-Est a
Polului de creºtere Craiova, în
vederea fluidizãrii traficului în
zona Metropolitanã Craiova”.
Ceva mai jos, pe acelaºi panou,
sunt scrise ºi datele proiectului:
valoarea totalã a investiþiei – cca
84 milioane de lei, din care con-
tribuþia Uniunii Europene este de
aproximativ 53,5 milioane de lei,
a Guvernului României atinge
suma de 27,5 milioane de lei, iar
a beneficiarului de 3 milioane de
lei. Data de începere a lucrãrii este
ºi ea stipulatã, la fel ca ºi cea de
finalizare: 25.07.2012, respectiv
24.12.2015, dar ultima pare adã-
ugatã recent, vopseaua artãndu-
se proaspãtã, mai ales cã inclusiv
reprezentanþii firmei care efectu-
eazã lucrãrile vorbind de luna no-
iembrie 2015. O fi o simplã scã-
pare... Cum-necum, ba mai greu,
ba mai uºor a început sã se lu-
creze în zonã. Gropile sunt peste
tot, mormane de pietriº sau nisip
zac pe marginea drumului, iar
muncitorii au început sã aparã în
perimetru, dupã ce au trecut zile-
le libere ocazionate de Sãrbãtorile

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Prin „Bariera Vâlcii” se pãtrunde cu greu, iar motivul este
foarte clar: se lucreazã la reabilitarea drumului care duce
spre judeþul Vâlcea, via Bãlceºti-Horezu. Circulaþia rutierã
se desfãºoarã anevoios în zonã, rute ocolitoare sunt prevã-
zute, dar ºoferii preferã sã nu le foloseascã, ceea ce condu-
ce, în opinia reprezentanþilor firmei care efectueazã lucra-
rea, pe lângã o oarecare întârziere, ºi la inevitabile discuþii
cu oamenii din zonã. Oricum, avem parte de promisiuni, ast-
fel cã, în cel mult 90 de zile, vom putea vorbi de un drum
modern ºi de condiþii decente de trafic rutier ºi nu numai în
„Bariera Vâlcii”. Cel puþin, aºa sunã angajamentele luate
de cãtre constructori ºi nu ne rãmâne decât sã aºteptãm.
Dar, de promisiuni este lumea sãtulã...

Pascale. Din pãcate, lucrãrile sunt
îngreunate de circulaþia autovehi-
culelor pe „Bariera Vâlcii”, chiar
dacã, cel puþin teoretic, traficul
este restricþionat, iar rutele oco-
litoare sunt semnalizate. Repre-
zentanþii firmei constructoare
spun cã nu au ce sã facã mai
mult, fiindcã nu sunt ajutaþi de
Poliþie, fie ea Localã sau cea cla-
sicã. Însã, ne promit cã nu va mai

dura mult calvarul din „Bariera
Vâlcii”. Aºa o fi ...

Conducãtorii spun cã e bine
De-a lungul drumului aflat în

reabilitare, în lungime de 2.160

m, am dat ºi de doi reprezentanþi
ai societãþii comerciale care lu-
creazã în zonã, SC „Imob Lux”
SRL Bucureºti. „Cam din iulie,
anul trecut, am trecut la reabili-
tarea arterei de circulaþie. Avem
de realizat extinderea canalizãrii,
a arterei rutiere, cu trei benzi de
mers, refacerea trotuarelor. Am
realizat deja o parte din asfalta-
re, canalizarea este aproape fina-

lizatã. Folosim ca forþã de mun-
cã 50% dintre angajaþii noºtri ºi
50% din zonã, fiindcã a fost una
dintre condiþiile de participare la
licitaþia lucrãrii”, a afirmat Radu
ªtefan, ºeful de lucrare. Întrebat

fiind când va fi finalizatã reabili-
tarea, acesta a spus cã „terme-
nul e pe undeva în noiembrie, dar
eu cred cã în 90 de zile, dacã þine
ºi vremea cu noi, vom termina”.
De asemenea, ne-a interesat de
ce nu este închisã circulaþia ru-
tierã, chiar dacã sunt panouri
care îi îndrumã pe ºoferi pe ru-
tele ocolitoare – strazile „Toam-
nei” ºi „Rozelor” ºi Aleea Gher-
ceºti, disconfortul localnicilor
fiind maxim. „Nu avem ce face.
Eu am resticþionat traficul pe
porþiuni, dar mai mult nu pot
face. Nu vrea sã luãm bãtaie nici
eu, nici angajaþii noºtri. Rivera-
nii au înþeles problemele, dar
ºoferii care tranziteazã zona nu
prea au dat dovadã de înþelege-
re. Ce mai putem face, dacã nici
Poliþia, nici Poliþia Localã nu ne
ajutã?”, a mai spus Radu ªtefan.
Imediat, lângã el a apãrut ºi ºeful
de ºantier,  Ionuþ Sava, care a
precizat: „Termenul de finalizare
este în octombrie 2015, dar sunt
convins cã terminãm mai devre-
me. Oamenii au venit la lucru,
dupã zilele libere de care au be-
neficiat ºi, dacã vremea þine cu
noi, nu vom avea probleme”.
Cum se vede, cei doi ºefi se cam
contrazic în termenii de finaliza-
re, iar, pe panoul care semnificã
obiectivul de lucru, este trecutã
o altã datã, trecutã proaspãt, aºa
cum am mai amintit. În ceea ce

priveºte munca în sine, mare lu-
cru nu ar fi de spus. Câþiva mun-
citori se aflau pe ºantier, dr, poa-
te, alþii încã nu-ºi terminaserã va-
canþa. Nu ne rãmâne decît sã aº-
teptãm sã vedem dacã promisiu-
nile constructorilor vor avea aco-
perire.

ªefii firmei constructoare,
direct rãspunzãtori
pentru siguranþa ºantierului

Traficul rutier în zonã este in-
fernal, foate mulþi refuzând rutele
ocolitoare amintite, care nici ele nu
sunt din cale afarã de bune. Re-
prezentanþii „Imob Lux” spun cã
o parte din vinã o au ºi autoritãþile
de ordine publicã. ªeful Poliþiei
Locale Craiova, Octavian Matees-
cu, îi contrazice pe ºefii „Imob”:
„Am stat, atît cât am putut, zile
întregi în zona respectivã. Le-am
acordat ºi le vom acorda, în con-
tinuare, tot sprijinul. Conform le-
gislaþiei, pe perioada efectuãrii lu-
crãrilor, societatea comercialã,
care efectueazã operaþiunile în
zonã, este obligatã sã-ºi asigure pe-
rimetrul, ea trebuie sã ia mãsurile
corespunzãtoare. Este singurã ºi
direct rãspunzãtoare de ceea ce se
întâmplã acolo”. Aºteptãm ca an-
gajamentele conducãtorilor firmei
constructoare sã se adevereascã,
fiindcã, aºa cum am mai spus, de
promisiuni lumea s-a cam sãturat.
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Potrivit managerului Muzeului Olteniei,
Florin Ridiche, aproximativ 4.200 de per-
soane au trecut pragul instituþiei în aceastã
perioadã, „deºi programate fuseserã doar
3.575”. Secþia de ªtiinþele Naturii a fost pre-
ferata elevilor în „Sãptãmâna Altfel” ºi în

Mii de elevi au vizitat Muzeul Olteniei
ºi Muzeul de Artã în „Sãptãmâna Altfel”

Orele de curs au fost chiar altfel pentru câte-
va mii de elevi din Craiova ºi judeþul Dolj care,
împreunã cu profesorii lor, au ales ca în sãptã-
mâna 6-10 aprilie sã viziteze fie cele trei secþii
ale Muzeului Olteniei, fie Muzeul de Artã – Pa-
latul „Jean Mihail”, redeschis publicului din 20
martie a.c., dupã ample lucrãri de consolidare,
restaurare ºi reamenajare a interioarelor.

acest an, 2.200 vizitând-o. Alþi
1.200 s-au îndreptat spre Secþia
de Etnografie (Casa Bãniei), des-
coperind minunata lume a satu-
lui românesc de altãdatã, iar 800
au ales sã vadã vestigiile de la
Secþia de Istorie-Arheologie.
«Personalul de specialitate al in-
stituþiei a fost pregãtit ºi de

aceastã datã sã-i îndrume pe cei mici ºi pe
cei mari prin sãlile de expoziþie, obiºnuit fi-
ind cu afluxul de vizitatori din „Sãptãmâna
altfel” a anilor trecuþi ori din Noaptea Muze-
elor», a declarat Florin Ridiche, adãugând
cã muzeul îºi propune sã rãmânã permanent

o „ºcoalã altfel”
pentru toþi cei in-
teresaþi.

Redeschis de aproape o lunã, Muzeul de
Artã – Palatul „Jean Mihail” a fost ºi el în
centrul atenþiei în „Sãptãmâna Altfel”. Ma-
nagerul Emilian ªtefârþã spune cã institu-
þia a avut în aceastã perioadã aproximativ
2.300 de vizitatori, plãtitori de bilete. De alt-
fel, craioveni sau turiºti s-au grãbit, dupã
evenimentul de redeschidere a muzeului, din
19-20 martie a.c., sã-i redescopere frumu-
seþea arhitecturalã ºi valoroasele colecþii de
artã, ce îl aºeazã între cele mai prestigioase
instituþii muzeale din România.

Sãptãmâna 6-10 aprilie din anul ºcolar
2014-2015 a fost dedicatã activitãþilor edu-
cative extracurriculare ºi extraºcolare în
cadrul programului naþional „Sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun!”, organizat de Minis-
terul Educaþiei Naþionale. În aceastã sãptã-
mânã cursurile nu s-au derulat conform ora-
rului obiºnuit al unitãþilor de învãþãmânt, ci
dupã unul special. Scopul programului este
sã implice toþi elevii ºi cadrele didactice, sã
stimuleze participarea la acþiuni cât mai di-
verse, în contexte non-formale.

Publicul vizitator are ocazia sã facã
o cãlãtorie virtualã în Univers printre
stele, constelaþii, planete ºi asteroizi
prin intermediul a nouã spectacole de
planetariu ce ruleazã aici. Astfel, elevii
ºi studenþii sunt aºteptaþi la „Planets /
Planetele” (30 min.), iar preºcolarii
pot vedea „Race to Earth / Cursa cã-
tre Pãmânt” (30 min.).

Pentru toate categoriile de vizitatori
sunt pregãtite „Touching the edge of
Univers / La marginile Universului”
(50 min.), „Alma” (30 min.) – pro-
dus de Organizaþia Spaþialã Internaþi-
onalã, „Origins of Life / Originile vie-
þii” (30 min.), „Water, a Cosmic ad-
venture / Apa, o aventurã cosmicã”

Planetariul craiovean vã aºteptã sã descoperiþi
misterioasa lume a Universului stelar

Inaugurat în luna decembrie a anului 2012, printr-
o investiþie a Consiliului Judeþean Dolj, Planetariul
Secþiei de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei (stra-
da „Popa ªapcã” nr. 8) este unul dintre principalele
puncte de atracþie pentru craioveni ºi pentru turiºti.

Vizitatorii pot intra aici în misterioasa lume a Univer-
sului stelar, programul filmelor fiind unul divers ºi
adaptat tuturor categoriilor de vârste. Noi spectacole
cu suport multimedia aºteaptã sã fie vãzute zilnic, de
marþi pânã duminicã.

(30 min.), „Climate change / Schim-
bãri climatice” (31 min.), „Mars Mis-
sion / Misiune pe Marte” (30 min.) ºi
„Two small pieces of glass / Douã
bucãþele de sticlã” (20 min.). Acesta
din urmã este primul spectacol reali-
zat în 2009 cu ocazia Anului Internaþi-
onal al Astronomiei, fiind cel mai vi-
zionat film de planetariu din ultimii ani.

Toate aceste spectacole cu suport
multimedia valorificã în scop educativ
observaþii ºi date ºtiinþifice oferite de
cercetãrile în astronomie, geografie,
astronauticã, fizicã, chimie etc., plecând
de la cele mai recente descoperiri.

Vizitatorii individuali sunt aºteptaþi
la spectacolele Planetariului de la sec-

þia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Ol-
teniei în zilele de sâmbãtã ºi duminicã,
orele 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 ºi
15.30. La fiecare din aceste ore va rula
un singur film din cele menþionate mai
sus. Grupurile organizate de vizitatori
(maximum 25 de persoane) vor putea
viziona filme oricând, de marþi pânã
vineri, între orele 9.00 ºi 16.30, pe
bazã de programare, la numãrul de te-
lefon 0251.411.906. Expoziþiile perma-
nente ale Secþiei, asociate Planetariu-
lui, sunt deschise tuturor categoriilor
de vizitatori, de marþi pânã duminicã,
între orele 9.00 – 17.00. Preþul pentru
un bilet este de 5 lei/adulþi ºi 2,5 lei/
elevi, studenþi, pensionari.

Acest prim festival al European
Theatre Convention are loc în ca-
drul Festivalului European al
Spectacolului – Festival al Dra-
maturgiei Româneºti, ajuns la cea
de-a XX-a ediþie. Evenimentul este
organizat de Teatrul Naþional din
Timiºoara, cu sprijinul Ministeru-
lui Culturii, al Primãriei ºi Consi-
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festival al festival al festival al festival al festival al Convenþiei TConvenþiei TConvenþiei TConvenþiei TConvenþiei Teatrale Europeneeatrale Europeneeatrale Europeneeatrale Europeneeatrale Europene

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” participã cu spectacolul
„Cãpºunile ºi orfanii” la Art of Ageing – European Theatre
and Science Festival, un eveniment în premierã, realizat sub
egida European Theatre Convention (ETC), în perioada 16-18
aprilie. Naþionalul craiovean este membru al ETC din anul
1995, fiind primul teatru din estul Europei care a acces în acest
select club al teatrului european. În prezent, 40 de teatre din 25
de þãri fac parte din Convenþia Teatralã Europeanã.

liului Local Timiºoara. Cu acest
prilej va avea loc ºi Adunarea Ge-
neralã a ETC.

„Cãpºunile ºi Orfanii”/ Straw-
berry Orphans / Erdbeerwaisen
– O cãlãtorie spre o generaþie
abandonatã este o co-producþie
a Werkgruppe2 / Teatrul Naþional
din Craiova – Staatstheater Braun-

schweig ºi îi are în distribuþie pe
actorii Gabriela Baciu, Gina Cãli-
noiu, Sven Honig, Oliver Simon
ºi Kim Efert (muzician). Regia ar-

tisticã îi aparþine Juliei Roesler,
scenografia ºi costumele sunt cre-
aþia lui Adrian Damian, iar muzi-
ca originalã este compusã de Kim
Efert. Documentarea în cadrul
proiectului a fost realizatã de Ju-
lia Roesler, Silke Merzhauser ºi
Gina Cãlinoiu. În cadrul festiva-
lului de la Timiºoara, „Cãpºunile
ºi orfanii” este prezentat astãzi,
cu începere de la ora 21.00, în
Sala Mare a Teatrului Naþional, în
românã ºi germanã, cu supratitra-
re în englezã. Spectacolul a avut
premiera absolutã în data de 27
septembrie 2014 la Craiova ºi în
23 octombrie la Braunschweig,
fiind jucat atât în românã, cât ºi
în germanã.

 Art of Ageing – 1st Theatre
& Science Festival reuneºte cinci
coproducþii europene. Organiza-
torii festivalului informeazã cã
„publicul va avea ocazia unicã de

a urmãri un concept unitar, de in-
teres social, în marea diversitate
ºi bogãþie de idei pe care o presu-
pune spectacolul de teatru ºi în
maxima concentrare artisticã ºi
tematicã creatã de festival”. Vor
mai fi prezentate spectacolele „Pe
ceas. Cu 60 de minute mai bã-
trân” de Peca ªtefan / Teatrul
Naþional din Timiºoara – Badis-
ches Staatstheater Karlsruhe (azi,
ora 18.00), „Fen Fires” de Nino
Haratischwili / Deutsches Thea-
ter din Berlin ºi Teatrul Naþional
Slovac din Bratislava (mâine, 17
aprilie , ora 18.00), „I’m afraid
we know each other now” de Ivor
Martinic / Gavella Theatre, Za-
greb (mâine, 17 aprilie, ora
21.00), acelaºi text fiind subiec-
tul unui spectacol complet dife-
rit, prezentat de Theater und Or-
chestra Heidelberg (sâmbãtã, 18
aprilie, ora 18.00).
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Prima zi a reuniunii miniºtrilor
de Externe din Grupul celor mai
puternice ºapte þãri din lume a fost
umbritã de un protest violent al
activiºtilor anti-capitalism. Aproa-
pe douã mii de manifestanþi au
boicotat reuniunea, organizatã în
oraºul-port Lübeck, din nordul
Germaniei. Pentru a preveni ori-
ce incident, autoritãþile au mobi-
lizat 3.500 de poliþiºti, care au in-
tervenit rapid pentru a evita izbuc-
nirea unei revolte. Ei au fãcut scut
uman în jurul protestatarilor-pro-
blemã, care incitau la violenþã.
Protestatarii au format mai multe
grupuri de mici dimensiuni ºi au
rupt cordoanele ofiþerilor, încercând sã
ajungã la primãrie, unde avea loc dineul pen-
tru reuniunea G7. Oficiali de rang înalt din

Pentagonul

acuzã Rusia

cã a înfiinþat tabere

de antrenament

pentru separatiºti

în estul Ucrainei
Pentagonul acuzã Rusia

cã a înfiinþat tabere de
antrenament pentru separa-
tiºti în estul Ucrainei. Nu
existã niciun dubiu cã ruºii
continuã sã acþioneze în
teritoriul ucrainean, susþine

purtãtorul de cuvânt al
Pentagonului. În plus,
Pentagonul considerã cã
Rusia îi ajutã pe separatiºti
sã-ºi coordoneze acþiunile în
timpul operaþiunilor. Apro-

ximativ 6.000 de oameni au
murit de la declanºarea, în
urmã cu un an, a conflictu-
lui armat în estul Ucrainei
între separatiºtii proruºi ºi
forþele ucrainene. Kievul ºi

Occidentul acuzã Rusia cã i-
a ajutat pe rebeli cu arma-
ment greu ºi soldaþi, însã
Moscova respinge acuzaþiile,
susþinând cã ruºii care luptã
alãturi de separatiºti sunt

voluntari.

Site-ul

Vaticanului,

atacat de

hackeri turci
În urma comentariilor

Papei Francisc despre

„genocidul” armean, presu-

puºi hackeri turci au atacat

site-ul principal al Vatica-

nului. Site-ul Vatican.va a

fost blocat în cursul nopþii

de luni spre marþi în urma

unui atac cibernetic, rein-

trând în funcþiune marþi

dimineaþã. Atacul informa-

tic a fost revendicat de un

hacker turc care a anunþat

cã aºteaptã scuze publice

din partea Vaticanului.

Incidentul a avut loc dupã

ce Papa Francisc a catalo-

gat drept „primul genocid al

secolului XX” omorârea de

cãtre armata otomanã, în

anul 1915, a aproximativ 1-

1,5 milioane de armeni.

Turcia a reacþionat furios,

retrãgând ambasadorul de la

Vatican. Site-urile Vaticanu-

lui au mai fost vizate de

atacuri cibernetice în trecut,

un incident fiind revendicat

de gruparea Anonymous.

Benjamin Netanyahu, liderul par-
tidului Likud care a câºtigat alege-
rile parlamentare din 17 martie, în-
cearcã sã formeze o coaliþie anun-
þatã ca fiind una puternic de dreap-
ta, însã presa israelianã informeazã
sãptãmâna aceasta cã ar exista ne-
gocieri cu partidul laburist de stân-
ga al lui Isaac Herzog. Premierul
israelian aflat la sfârºit de mandat,
însãrcinat la 25 martie de cãtre pre-
ºedintele Reuven Rivlin sã formeze
un guvern, are ca termen data de
22 aprilie. Dacã nu va reuºi, el va
putea cere alte douã sãptãmâni pen-
tru a continua negocierile cu parti-
dele de dreapta, aliaþii sãi naturali,
de centru sau chiar de stânga pen-
tru a forma o coaliþie. Luni, televi-
ziunea publicã a relatat despre des-
fãºurarea unei întrevederi secrete
între Netanyahu ºi rivalul sãu în
legislativele din 17 martie anul tre-
cut, laburistul Isaac Herzog, întâl-

Preºedintele Barack Obama nu
se mai opune unui proiect comun
al democraþilor ºi republicanilor,
adoptat în unanimitate de cãtre
Comisia pentru Politicã Externã din
cadrul Senatului. El a fost de acord
sã semneze proiectul, care oferã
Congresului dreptul de a respinge
orice acord viitor cu Republica is-
lamicã. Un acord-cadru în vede-
rea acordului final privind progra-
mul nuclear iranian a fost obþinut
în aprilie, în urma unor negocieri-
maraton. Statele Unite, Iranul ºi alte
cinci mari puteri au stabilit la 30
iunie termenul-limitã în vederea
ajungerii la un acord prin care Oc-
cidentul sã ridice sancþiunile impuse
Teheranului în schimbul unor re-
stricþionãri ale programului nuclear
Iranian. Unii republicani s-au opus

ªeful Bãncii Centrale Europene,
Mario Draghi, a fost atacat de o fe-
meie în timpul conferinþei de presã
ce a avut loc, ieri, la sediul instituþiei
din oraºul german Frankfurt. Res-
pectiva conferinþã a fost suspendatã
pentru scurt timp. Femeia, în vârstã
de aproximativ 20 de ani, care se
amestecase printre jurnaliºtii prezenþi,

Franþa, Marea Britanie, Italia, Japonia, Sta-
tele Unite ale Americii, Canada ºi ºefa Uni-
unii Europene pe Politicã Externã, Federi-

ca Mogherini, iau parte la reuniu-
nea miniºtrilor de Externe din
cadrul grupului G7, întâlnire gãz-
duitã de ministrul german de Ex-
terne, Frank-Walter Steinmeier.
La discuþii se va alãtura ºi Secre-
tarul american de Stat, John Ker-
ry. Miza reuniunii din Germania
este rechemarea Moscovei la
masa tratativelor ºi revenirea la
formula G8. Rusia a fost invitatã
sã se alãture în 1998, luând, ast-
fel, naºtere G8, însã a fost ex-
clusã anul trecut, dupã anexarea
peninsulei Crimeea.  Alte subiec-
te de discuþie sunt criza din Ori-
entul Mijlociu ºi din Ucraina, dar

ºi noul tratat pentru limitarea emisiilor de
gaze cu efect de serã. Grupul s-a întâlnit
sub mai multe forme în ultimii 40 de ani.

s-a urcat pe masa aflatã în faþa lui
Mario Draghi, strigând în limba en-
glezã: „Opriþi dictatura BCE!”, un slo-
gan prezent ºi pe tricoul cu care era
îmbrãcatã. Ea a aruncat cu confetti
în ºeful BCE. Mario Draghi a pãrãsit
sala câteva minute, timp în care for-
þele de ordine au imobilizat-o ºi au
evacuat-o pe protestatara violentã.

acordului, afirmând cã Teheranul
a beneficiat de prea multe conce-
sii. Ei au insistat întotdeauna cã
este necesar sã aibã un cuvânt de
spus, în cazul în care un eventual
acord implicã anularea unor sanc-
þiuni economice impuse Iranului de
cãtre Congres. Proiectul urmeazã
sã deblocheze ambele Camere ale
Congresului, controlate de cãtre
republicani. Potrivit unei versiuni
anterioare a textului, orice plan al
lui Obama de anulare a sancþiuni-
lor impuse Iranului urma sã fie
analizat într-o perioadã de 60 de
zile. Aceastã perioadã a fost redu-
sã la 30 de zile. De asemenea, Oba-
ma va putea sã anuleze sancþiunile
pe care le-a impus prin decrete pre-
zidenþiale, dar nu ºi pe cele impuse
de cãtre Congres.

nire pe care cele douã formaþiuni
politice s-au grãbit sã o dezmintã.
Ieri dimineaþã însã, un alt respon-
sabil al partidului laburist a confir-
mat sub acoperirea anonimatului,
pentru cotidianul Maariv, cã aceas-
tã întrevedere a avut într-adevãr loc.
În opinia unor analiºti, Netanyahu
este pe cale sã abordeze subiectul
polemic al unui guvern de uniune
cu partidele de stânga, pentru a în-
cerca sã ajungã la un compromis
cu alte partide de dreapta ºi religioa-
se, compromis zãdãrnicit de repar-
tizarea complexã a portofoliilor
ministeriale. Discuþiile dintre parti-
dele de dreapta se blocheazã în prin-
cipal pe marginea atribuirii portofo-
liilor de ministru de externe, pe care
ºi-l disputã Naftali Bennett (dreapta
naþionalistã religioasã) ºi Avigdor Lie-
berman (extrema dreaptã naþionalis-
tã) ºi de interne, la care aspirã parti-
dul ultranaþionalist Shass.
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RoboCop

Se difuzeazã la HBO, ora 16:30

În anul 2029 conglomeratul multinaþional
OmniCorp este centrul roboticii. Dronele
lor câºtigã rãzboaiele americane pe tot
Globul, iar acum vor sã aducã aceastã
tehnologie pe frontul de acasã. Alex
Murphy este un soþ iubitor, un bun tatã ºi
un bun poliþist, fãcând tot ce-i stã în
putinþã sã stãvileascã valul de infracþiuni
ºi corupþie din Detroit. Dupã ce este rãnit
mortal la datorie, OmniCorp utilizeazã
nemaipomenita ºtiinþã a roboticii pentru a
salva viaþa lui Alex. El revine apoi pe
strãzile oraºului sãu drag dotat cu
grozave noi abilitãþi, însã trebuie sã facã
faþã unor probleme cu care omul obiºnuit
de dinainte nu s-a confruntat niciodatã.

Unicul

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 22:30

Universul în care trãim nu este

singurul. Existã o multitudine de

universuri, iar ele la un loc formea-

zã Multiversul. Acest lucru îl va afla

ºi poliþistul Gabriel, care este þinta

unui criminal care îi seamãnã.

Asasinul, Yulaw, este de fapt replica

lui Gabriel, dar dintr-un univers

paralel.

Yulaw ºi-a eliminat toate "replici-

le" din celelalte universuri crescân-

du-i astfel puterile. Un singur om îi

mai stã în cale - Gabriel. Asasinân-

du-l pe el, Yulaw ar deveni "Unicul".

Îmbratisari frânte

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Adaptare a romanului din 1906,
„Black Beauty” al Annei Sewell,
acþiunea filmului se deruleazã pe
parcursul unei miniserii alcãtuitã
din cinci pãrþi, urmãrind viaþa
cãluþului Black Beauty de la naºtere
pânã la vârsta de 13 ani. Black
Beauty s-a nãscut în grajdul familei
Gray. Tom Gray, stapânul fermei, l-a
îngrijit alãturi de soþia ºi fiul sãu
mai mare. Atunci când Tom suferã
un accident vascular, soþia este
nevoitã sã vândã ferma ºi implicit,
cãluþul. De aici porneºte aventura
lui Black Beauty...

JOI - 16 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
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 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Akzente
16:55 Opinii fiscale
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
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 Chaplin ºi micul vagabond
2013, Biografic, Documentar
23:00 Starea naþiei
00:10 Henri IV
2010, Germania, Franþa, Cehia,

Spania, Biografic, Dramã
01:35 Andografia zilei

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Ferma
13:00 Drumul lui Leºe
14:00 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
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°-GE0
20:10 Corabia din pustiu
2012, Canada, Dramã
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 Naturã ºi sãnãtate
00:30 Motomagia
01:00 Festival SoNoRo 2011

(R)
02:00 Mituri muzicale româneºti

(R)
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Cap compas
03:30 Ferma

TVR 2

07:35 Jappeloup
09:45 Diavolul se îmbracã de la

Prada
11:35 Dl. Peabody ºi Sherman
13:10 Piraþii zilelor noastre
14:45 Atenþie, se filmeazã
16:30 RoboCop
18:30 Aventuri în Las Vegas
20:00 The Jinx: Viaþa ºi crimele

lui Robert Durst
20:45 The Jinx: Viaþa ºi crimele

lui Robert Durst
21:40 ªoferul
23:15 Knick
00:00 Jesse Stone: Prezumþia

de nevinovãþie
01:30 Corbul

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 (R)
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 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 I Like IT (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

08:00 La bloc (R)
09:00 La bloc
10:30 Cum þi-e scris (R)
12:45 Raþiune ºi simþire (R)
15:30 Povestea unui cavaler

(R)
18:15 Mama mea vitregã e

extraterestrã
20:30 Cutremur sub gheþuri
22:30 Unicul
00:15 La bloc (R)
00:45 Lumea Pro Cinema

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 Next Star
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Black Beauty
1978, SUA, Dramã
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul (R)
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show
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 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
08:20 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:00 Playtech (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 Jurnalul STV Junior (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 Cireaºa de pe tort
20:30 Curat, Murdar
21:30 Apel de urgenþã
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 Apel de urgenþã (R)
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Jurnalul STV Junior (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 Bucuraþi-vã de fotbal!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE PPV

Survivor Series
01:00 Ora exactã în sport

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Mai mult
seninjoi, 16 aprilie - max: 24°C - min: 11°C

$
1 EURO ...........................4,4202 ............. 44202
1 lirã sterlinã................................6,1417....................61417

1 dolar SUA.......................4,1720........41720
1 g AUR (preþ în lei)........159,6721.....1596721

Cursul pieþei valutare din 16 aprilie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

10 / cuvântul libertãþii joi, 16 aprilie 2015programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria

Cel mai lung drum

Ora: 16:00, 18:30

Gen film: Dramã, Romantic, Dragoste

Furios ºi iute 7

Ora: 21:00

Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

cuvântul libertãþii / 9joi, 16 aprilie 2015 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Thor: Întunericul

Se difuzeazã la HBO, ora 12:35

Thor  t rebuie  sã  sa lveze  Pãmântul  º i
Cele  Nouã Regate  de  un inamic
redutabi l ,  gata  sã-º i  subordoneze
înt reg universul .  Dupã evenimente-
le  d in  Thor  º i  The Avengers ,  zeul
luptã  pentru  a  re instaura  ord inea
în  cosmos,  însã o  s t rãveche rasã în
f runte  cu rãzbunãtoru l  Malek i th  se
întoarce  pentru  a  t r imi te  Universul
înapoi  în  în tuner ic .  Confruntat  cu
un duºman pe care  n ic i  mãcar  Odin
ºi  Asgardul  nu- l  pot  opr i ,  Thor  se
aruncã în t r -una d int re  ce le  mai
per iculoase º i  mai  personale  aven-
tur i  de  pânã acum,  care- l  va  readu-
ce  lângã Jane Foster

Rãzbunare fãrã limite

Se difuzeazã la PRO Tv,
ora 23:00

Felix De La Pena (John Leguizamo,
actor laureat al Premiului Emmy),
ºoferul unei maºini de transport blinda-
te, se strãduieºte din greu sã câºtige o
pâine pentru soþia sa Marina (Rosie
Perez) ºi cei doi copii ai lor, în cartierul
Boyle Heights din Los Angeles. Dar
viaþa familiei este complet datã peste
cap dupã ce Felix supravieþuieºte în mod
miraculos unui jaf pus la cale de Adell
Baldwin (Tyrese Gibson), un criminal
necruþãtor, mânat de lãcomie ºi sete de
putere. Trãind acum o convalescenþã
dificilã, copleºit de furie, Felix devine
obsedat de ideea de a-i gãsi pe cei care l-au
atacat înainte ca aceºtia sã dea de înþeles
cã el însuºi ar fi in spatele jafului.

Vânãtoare de oameni

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Chance Bordeaux este un marinar dur
care îºi cautã de lucru în New Orleans, un
oraº unde necazurile se þin lanþ. Poliþia
nu mai face faþã problemelor cu care se
confruntã oraºul ºi anarhia pare sã
cuprindã metropola. Între timp, Natasha
Binder ajunge în New Orleans cu scopul
de a-ºi gãsi tatãl care dispãruse de ceva
timp de acasã. Ea nu ºtie cã tatãl sãu
care a rãmas lefter a ales sã devinã,
pentru bani, o þintã vie într-un joc
denumit vânãtoarea de oameni în care
sfârºeºte prin a fi ucis. Natasha îl
angajeazã pe Chance sã-i gãseascã
tatãl, iar acesta prinde firul dispariþiei
bãtrânului ºi, ca sã-i descopere asasinii,
intrã în acest joc periculos.

VINERI - 17 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Exclusiv în România
10:50 Teleshopping
11:30 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Cãsuþa cu poveºti
13:00 Zon@
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Gimnastica artisticã
17:00 Maºini, teste ºi verdicte
17:30 Prin Þara zânelor (R)
18:00 În culisele energiei
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
21:10 O datã’n viaþã
22:20 O datã’n viaþã
23:30 Anchetele comisarului

Antonescu
00:00 Nocturne
01:00 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
02:35 Andografia zilei

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Drumul lui Leºe
09:00 Documentar 360°-GE0
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Memorialul Durerii
13:10 Arte, carte ºi capricii
14:00 România în anii celui De-

Al Doilea Rãzboi Mondial
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
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°-GE0
20:10 Benny ºi Joon
1993, SUA, Comedie
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Vieþile lui Truddi
1990, Dramã
00:50 Ultima iarnã
2006, SUA, Horror, Thriller
02:35 Festival SoNoRo 2011
03:30 A doua emigrare
03:55 România în anii celui De-

Al Doilea Rãzboi Mondial
04:20 Telejurnal TVR 2
05:10 Ieri-Azi-Mâine
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:20 Chef
09:15 RoboCop
11:10 Aventuri în Las Vegas
12:35 Thor: Întunericul
14:25 Surprizã: vine Polly!
15:55 Stã sã plouã cu chiftele 2
17:30 Filme ºi vedete
18:00 Chef
19:55 Wolverine
22:00 Knick
23:00 Trãind printre demoni
00:50 Gigolo de ocazie
02:20 Îndrãgostiþii mor ultimii
04:20 Grand Piano
06:00 Doctor Dolittle 2

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 Românii au talent
23:00 Rãzbunare fãrã limite
2007, SUA, Crimã, Dramã
01:00 România, te iubesc! (R)
02:00 Apropo Tv (R)
03:00 Rãzbunare fãrã limite

(R)
2007, SUA, Crimã, Dramã
05:00 Lecþii de viaþã (R)
06:00 Înapoi la fermã

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
05:00 Terra Nostra (R)
06:00 Dragoste de viaþã (R)

07:00 La Mãruþã (R)
08:30 La bloc (R)
09:30 La bloc
11:00 Povestea unui cavaler (R)
13:45 Raþiune ºi simþire (R)
16:30 Cutremur sub gheþuri (R)
18:30 Vieþi furate
20:30 Bãiatul cu bicicleta
22:15 Cercul vrãjitoarelor
00:00 Bãiatul cu bicicleta (R)
01:45 Lumea Pro Cinema
02:15 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 Vânãtoare de oameni
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
22:30 Misiunea
1997, SUA, Thriller
01:00 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor (R)
03:15 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
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 D-Paparazzi
23:30 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
04:30 Pastila de râs (R)
05:00 Teo Show (R)
06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Secrete de stil (R)
09:00 Levintza prezintã (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 Sport, Dietã & o Vedetã
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Sãptãmâna nebunilor
1971, România, Aventuri, Istoric
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
00:30 Eva - Povestea unui secol
2009, România, Dramã
03:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
06:00 Focus (R)

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 Bucuraþi-vã de fotbal!
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Fotbal Europa League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Fotbal Europa League
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Fight Night: Bãtaie ca-n

Las Vegas
23:00 Wrestling RAW
01:00 Wrestling SMACK
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

Minuscule: Aventura furnicuþelor rãtãcite

Ora: 14:00(3D, ro) Gen film: Animaþie, Aventuri, Familie
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Anunþul tãu!
S.C. EUROPECA IMPEX SRL

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul „Extindere Hotel cu P+M; M+1;
M,ªI SUPRAETAJARE DE LA P+M
LA P+M+1, propus a fi amplast în
strada Pietãþii, Nr. 9A, Craiova. In-
formaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul autoritãþii
competente pentru Protecþia Me-
diului Craiova , str. Petru Rareº, Nr.1
ºi la sediul str. Pietãþii, Nr.9A, Craio-
va în zilele de luni- vineri, între orele
9-15. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul autoritãþii com-
petente pentru Protecþia Mediului
ARPM Dolj.

Primãria oraºului Dãbuleni
anunþã publicul interesat cã în data
de 19.04.2015 ora 11.00 în sala Ca-
sei de Culturã a oraºului Dãbuleni
va avea loc ºedinþa publicã pentru
dezbaterea proiectului de hotãrâre
privind aprobarea documentaþiei
(PUZ) Plan Urbanistic Zonal, pen-
tru „Construire Bazã de agrement
ºi activitãþi recreaþionale” ºi a regu-
lamentul local de urbanism aferent.

OMEAG GHEORGHE ªI
OMEAG NICOLETA anunþã propu-
nerea preliminarã privind „Elabo-
rarea PUZ pentru schimbare de des-
tinaþie Clãdire S+P+1 din birouri în
locuinþã, mansardare de la S+P+1
la S+P+1+M, extinderea acesteia cu
P+1 ºi împrejmuire teren„ strada
Barbu Lãzãreanu nr. 2C Craiova,
Dolj. Publicul este invitat sã trans-
mitã observaþii de  16 mai 2015 la
sediul primãriei Municipiului Craio-
va, str. A.I. Cuza Nr. 7.

Primãria Celaru a depus docu-
mentaþia pentru obþinerea Avizului
de Gospodãrire Ape la investiþia:
Extindere reþea de canalizare în
comuna Celaru.

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.

CERERI SERVICIU
Instalator cu expe-
rienþã solicit angaja-
re.  Telefon: 0762/
837.734.
Doamnã cu experi-
enþã - îngrijesc co-
pil. Telefon: 0728/
064.730.
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse pa-
tiserie ºi magazin se-
cond-hand. Telefon:
0747/072.570.

MEDITAÞII
MEDITAÞII limba en-
glezã ºi limba spa-
niolã pentru copii.
Preþ avantajos. Tele-
fon: 0746/392.460.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sani-
tare la preþ avanta-
jos. Telefon: 0766/
668.777.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Societate de conta-
bilitate oferim servicii
de calitate ºi comple-
te la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0742/
179.600.
Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni pen-
tru cedare locuinþã.
Rog seriozitate. Tele-
fon: 0723/466.154.
Familie serioasã în-
grijim bãtrâni. Tele-
fon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã se-
midecomandatã etaj
4, Craiova str. Cara-
cal. Telefon: 0351/
175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere Calea Unirii. Tele-
fon: 0742/940.623;
0351/459.401.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Particular, vând apar-
tament 4 camere, par-
ter, zona Caracal. Te-
lefon: 0724/512.304;
0746/914.824.
Vând 4 camere de-
comandate, toate
îmbunãtãþirile Braz-
dã. Telefon: 0745/
995.125.

CASE
VÂND CASÃ DOUÃ
ETAJE ÎN Vîrvoru de
Jos, 2000 mp teren,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/950.685.
Vând casã 6 came-
re, Podari – Livezi, cu
4000 mp teren ºi 8
ha teren arabil ur-
gent, convenabil. Te-
lefon: 0722/266.718.
VÂND VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂN-
GÃ FACULTATEA
DE AGRONOMIE, 6
CAMERE, 2 BÃI,
BUCÃTÃRIE, PAR-
TER+ ETAJ, POD,
SUBSOL, GARAJ,
TEREN 462 MP. Te-
lefon: 0726/275.943.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în cen-
trul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.

Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã în comu-
na Goieºti. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0756/252.939.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren comu-
na Cernãteºti, sat Raz-
nic. Telefon: 0769/
844.209.
Vând casã 500 mp
teren zonã centralã,
idealã afaceri. Tele-
fon: 0730/750.538.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi
teren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13
m la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan
Podari, 673 mp,40 mp
deschidere, curent,
fosã septicã, puþ forat,
fundaþie 70 mp + caba-
nã, asfalt, preþ atractiv.
Telefon: 0732/381.876.
OCAZIE! Vând teren
pentru casã, 800 mp
Predeºti, 16 km,
zonã pitoreascã, ide-
al pt. Casã vacanþã,
apã – curent pe te-
ren, 4000 Euro. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând drepturi teren
intravilan  380 mp
Craiova. Telefon:
0766/930.864.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de lacul Tan-
chiºtilor - între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu geo-
tehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.

Ocazie! Vând, închiriez
teren, Calea Bucureºti,
km 9, ideal halã, show-
room, 1000 m, benzi-
nãrie, parc auto, sau
schimb cu apartament.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul fa-
bricaþiei 1993. Auto-
turismul este în stare
de funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic.
Telefon: 0769/611.412.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon:
0764/222.434.
Vând Solenza motor
“Clio”, benzinã, 2004,
consum 4%, 90.000
Km, culoare alb,
1000 Euro. Telefon:
0749/059070.
AUDI A6, fabricaþie
2006, full opþional, xe-
non, bleu marin, me-
talizat, piele, navigaþie,
încãlzitor scaune pilot
automat, motor per-
fect, 8000 Euro. Tele-
fon: 0762/109.595.

Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
DISC purtat pentru
445. Telefon: 0742/
353.028.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/ 674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele mi-
litare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã
stereo, calculator in-
dstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând sobã deosebi-
tã din teracotã ºi ma-
ºinã de cusut Uber-
deck. Telefon: 0757/
072.050.
Vând maºinã de tri-
cotat SINGER. Tele-
fon: 0351/175.564.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam
vopsite, chituite
1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Capre. Telefon:
0726/964.710.

Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
Vând ieftin mobilã
apartament. Telefon:
0251/531.246.
Vând ghete iarnã, au-
toderapante, piele na-
turalã, import, nefolo-
site nr. 45, cãrucior
copil, puþin folosit. Te-
lefon. 0723/009.627.
Ofer la copii 3 cla-
soare cu timbre 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. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând cutie port armã
de vânãtoare metali-
cã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând în comuna
Sunteºti - Drãgãºani,
1 ha vie nobilã pe
ºpalieri cu struguri de
masã ºi vin, 8400 mp
- pãdure. Telefon:
0770/274.131.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.

Vând portbagaj din
fier P.C. adaptabil pe
orice autoturism vop-
sit recent (roºu). Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând cadru metalic
nou pentru handi-
cap, baston pentru
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
preþ negociabil Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând mobilã dormi-
tor tineret tip MO-
BEXPERT. 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 ferestre cu
toc ºi geam - 25 lei / bu-
catã, lustre cu 2-5 braþe
- 20 lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Te-
lefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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.

Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie 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 bu-
telie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125/ 850
W, foarfecã tãiat ta-
blã de banc, canis-
trã aluminiu nouã
20 l, reductor oxi-
gen sudurã, alter-
nator 12V nou, del-
cou aprindere Da-
cia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1
m, televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.

Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Vând 2 biciclete, se-
micursiere, FIRTS-
BIKE, 24Dh 12, am-
bele RFG, pentru
copii 9-15 ani. Tele-
fon: 0773/849.388.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr bicicletã
acþionatã electric cu
acumulatori. Tele-
fon: 0721/ 995.405.
Cumpãr fosã septicã
nefolositã. Telefon:
021/619.0632; 0731/
515.626.
Cumpãr uruitoare
cereale, grâu, po-
rumb. Telefon: 0721/
995.405.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Familie serioasã
cautã casã fãrã
chirie (contra aju-
tor). Telefon: 0761/
794.304.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez magazin
stradal, cu toate
utilitãþile, Dezrobi-
rii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
MATRIMONIALE
Pensionar 66/160/
69, nefumãtor do-
resc pensionarã 60
ani, de la þarã pen-
tru a petrece tot
restul vieþii împreu-
nã. 0767/702.734.
Lucicã - comuna
Dãnciuleºti – Gorj.
Vâduv, doresc sã
cunosc doamnã cu
vârsta cuprinsã în-
tre 55-60 ani cu lo-
cuinþã, fãrã vicii din
Oltenia. Telefon:
0757/821.204.

DIVERSE
Afacere- 5000 cepe
florifere chiparoase(
tuberoze) + 5000
gladiole Olanda +
facturã+ consultaþie
la plantare. Telefon:
0786/391.745.
Unei familii nevoia-
ºe, las moºtenire o
gospodãrie la þarã
(Vâlcea) cu condiþia
sã o întreþinã perma-
nent. Telefon: 0351/
809.908.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
CONDOLEANÞE
Un ultim  ºi trist rã-
mas bun distinsu-
lui coleg Dr. MIHAI
S O C O T E A N U .
Dumnezeu sã-l odih-
neascã. Sincere con-
doleanþe familiei.
Dr. Doina Glãvan ºi
Dr. Oprea Georgeta.

DECESE
Pe 15 aprilie s-a
stins din viaþã dra-
gul nostru soþ,
tatã, bunic ºi socru
Ec. BÃRBULESCU
VICTOR. Amintirea
sufletului sãu bun
o vom pãstra cu
mult respect ºi du-
ioºie. Trupul neîn-
sufleþit este depus
la Biserica Cimiti-
rului Sineasca. În-
humarea va avea
loc vineri, 17 apri-
lie 2015, ora 12.00.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Echipa de Fed Cup a României
s-a reunit la Montreal, unde va dis-
puta la sfârºitul acestei sãptãmâni
barajul contra Canadei, pentru ca-
lificarea în Grupa Mondialã. Jucã-
toarele române au efectuat marþi
(marþi spre miercuri în România)
al doilea antrenament pe arena
Maurice Richard, iar Alexandra

TENIS – FED CUP

Româncele,  reacþ i i  dupã pr imeleRomâncele,  reacþ i i  dupã pr imeleRomâncele,  reacþ i i  dupã pr imeleRomâncele,  reacþ i i  dupã pr imeleRomâncele,  reacþ i i  dupã pr imele
antrenamente efectuate în  Canadaantrenamente efectuate în  Canadaantrenamente efectuate în  Canadaantrenamente efectuate în  Canadaantrenamente efectuate în  Canada

Dulgheru ºi Irina-Camelia Begu
(foto) au declarat cã suprafaþa de
joc din Canada nu este tocmai ceea
ce îºi doreau.

“Pãi noi la Galaþi (n.r. cu Spa-
nia) nu am fãcut suprafaþa cum
am vrut? ªi ei au fãcut cum cred
cã le este mai bine. Vorbeam cu
fetele ºi ne aºteptam ca suprafaþa

sã fie una mai rapidã. Aceastã su-
prafaþã este una medie” a decla-
rat Alexandra Dulgheru.

“Nu pot spune cã îmi place
aceastã suprafaþã. Este un rapi-
dã, iar eu joc cel mai bine pe zgu-
rã”, a spus ºi racheta noastrã nu-
mãrul 1, Irina-Camelia Begu.

Pentru România, condusã de
cãpitanul nejucãtor Alina Cercel
Tecºor, vor evolua Irina-Camelia
Begu (locul 33 WTA),  Alexandra
Dulgheru (69 WTA), Andreea Mitu
(104 WTA) ºi Raluca Olaru (locul
62 WTA la dublu). Lipsesc Simo-
na Halep (nr. 3 WTA), care a refu-
zat convocarea, ºi Monica  Nicu-
lescu (nr. 61) – accidentatã.

Canada va fi reprezentatã de
Eugenie Bouchard (locul 7 WTA),
Gabriela Dabrowski (locul 181
WTA), Sharon Fichman (locul
205) ºi Francoise Abanda (locul
260).

Învingãtoarea va evolua în 2016
în cea mai înaltã divizie a competi-
þiei, iar învinsa va juca în Grupa
Mondialã II.

Partida Canada – România va
avea loc în 18 ºi 19 aprilie, în di-
rect la Dolce Sport.

Programat iniþial duminicã, de
la ora 18:00, meciul al doilea din
finala micã a Diviziei A1, dintre
SCM U Craiova ºi Dinamo, se va
disputa mai târziu, de la ora 19:30.

“Am avut o discuþie cu direc-
torul clubului ºi am ajuns la con-
cluzia cã e mai bine sã jucãm mai
târziu deoarece nu ar fi avut cine
sã asigure paza, la ora stabilitã ini-
þial fiind ºi meciul de fotbal (n.r.

VOLEI (M)

Orã modificatã pentru cel de-al doilea
meci dintre SCM U Craiova ºi Dinamo

CS Univeritatea Craiova – Dina-
mo Bucureºti, etapa a 27-a din
Liga I, de la ora 17:30)”, a decla-
rat tehnicianul craiovean, Dan
Pascu.

Pânã la confruntarea de dumi-
nicã, cele douã formaþii se vor în-
tâlni ºi sâmbãtã, de la ora 18:00,
tot în Sala Polivalentã. Se joacã
dupã sistemul cel mai bun din 5
meciuri.

Atletico ºi Real au încheiat cu
un scor alb, 0-0, marþi searã, bile-
tul pentru semifinalele UCL urmând
sã-ºi afle destinatara sãptãmâna vii-
toare, pe “Bernabeu”. Fãrã succes
în ultimele ºase dispute directe ºi,
mai mult, fãrã gol marcat în pre-
cedentele trei încleºtãri pe terenul
rivalei, trupa lui Carlo Ancelotti a
condus clar ostilitãþiile în prima
reprizã, însã s-a lovit de un goal-
keeper în zi de graþie, slovenul

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Pace între madrileni, cu Oblak în rol de mediator

Oblak trecându-ºi în cont o serie
de parade în situaþii limitã. În par-
tea secundã, Atletico a echilibrat
jocul, fond pe care oportunitãþiile
cu adevãrat mari au dispãrut.

“Calificarea este încã deschi-
sã. Adversarii noºtri au jucat mai
bine în prima reprizã, dar porta-
rul Oblak a avut o prestaþie exce-
lentã. Echipa mea a reacþionat în
partea a doua ºi meciul s-a schim-
bat. A fost exact ceea ce mi-am

imaginat cã trebuie sã facem”, a
spus tehnicianul lui Atletico, Die-
go Simeone.

“În prima reprizã meritam mai
mult decât un 0-0, am jucat foar-
te bine, cu multã personalitate.
Oblak a fãcut însã un meci mare.
În repriza a doua a fost diferit,
pentru cã Atletico a jucat altceva.
Rezultatul nu este aºa bun, dar
avem încredere în meciul retur.
Atletico este una dintre cele mai
bune echipe din lume când vine
vorba de apãrare”, a afirmat ºi
antrenorul Realului, Carlo Ancelotti

Atletico: Oblak – Juanfran, Mi-
randa, Godin, Guilherme Siqueira
– Arda Turan, Gabi, Mario Suarez,
Koke (Torres 83) – Griezmann
(Raul Garcia 77), Mandzukic.

Real: Casillas – Carvajal (Arbe-
loa 85), Varane, Ramos, Marcelo –
Modric, Kroos, James Rodriguez
– Bale, Benzema (Isco 76), Cr.
Ronaldo.

Juve, victorioasã dintr-un
penalty injust

În cealaltã partidã a serii de
marþi, una extrem de tacticizatã, Ju-
ventus a dispus la limitã de AS
Monaco, 1-0 în Piemont. Unica
reuºitã a cãzut în minutul 57, când,
în urma unui contact petrecut în
afara suprafeþei de pedeapsã, între
Morata ºi Ricardo Carvalho, arbi-
trul ceh Pavel Kralovec a arãtat ero-
nat punctul cu var, de unde Arturo
Vidal n-a iertat.

“Este o mare nedreptate, nu a
fost penalty ºi sper cã acest lucru
nu va cântãri în privinþa califi-
cãrii. AS Monaco a fost bine or-
ganizatã, a pus-o în dificultate pe
Juve, dar rezultatul a fost decis
de o situaþie inexistentã, într-un
meci echilibrat. Totul este încã
posibil, vom juca acasã, în faþa
suporterilor noºtri. Credem în
munca noastrã”, a declarat portu-
ghezul de pe banca monegascilor,
Leonardo Jardim.

În ceea ce-l privºete pe omologul
sãu, Massimiliano Allegri, acesta a
spus: “Cred cã rezultatul este meri-
tat, dar 1-0 nu este de ajuns. Pentru
a ne califica va trebui sã marcãm
un gol. Mi-a plãcut echipa mea, mai
ales la final, când a ºtiut sã se apere
fãrã sã cedeze nimic”.

Juventus: Buffon – Lichtsteiner,
Bonucci, Chiellini, Evra – Marchi-
sio, Pirlo (Barzagli 74), Vidal – Pe-
reyra (Sturaro 87) – Morata (Matri
83), Tevez. Antrenor: Massimilia-
no Allegri.

Monaco: Subasic – Raggi (Ber-
batov 71), Ricardo Carvalho, Ab-
dennour, Kurzawa – Fabinho, Kon-
dogbia – Dirar (Bernardo Silva 51),
Moutinho, Ferreira Carrasco –
Martial (Matheus Carvalho 87).
Antrenor: Leonardo Jardim.

Manºa tur a “sferturilor” Li-
gii s-a încheiat asearã, dupã în-
chiderea ediþiei, odatã cu dipu-
tarea partidelor Paris SG – Bar-
celona ºi FC Porto – Bayern
Munchen.

DIGI SPORT 1
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Wolfsburg – Napoli.
DIGI SPORT 2
11:30 – TENIS (M) – Turneul de la Monte Carlo: ziua

a 4-a / 20:15 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BCM U
Piteºti – Energia Târgu Jiu / 22:05 – FOTBAL – Liga
Europa: FC Sevilla – Zenit St. Petersburg.

DIGI SPORT 3
16:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM Târgoviºte –

Alba Blaj / 18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BC
Timiºoara – CSU Asesoft Ploieºti / 19:45 – HANDBAL
(M) – Liga Naþionalã: Dunãrea Cãlãraºi – Dinamo / 22:05
– FOTBAL – Liga Europa: Dinamo Kiev – Fiorentina.

DOLCE SPORT
19:00 – BASCHET (F) – Liga Naþionalã: CS Munici-

pal Târgoviºte – ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe / 22:05
– FOTBAL – Liga Europa: Wolfsburg – Napoli.

DOLCE SPORT 2
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Dinamo Kiev –

Fiorentina.
SPORT.RO
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Dinamo Kiev –

Fiorentina.
EUROSPORT
16:00, 19:00 – HALTERE (F, M) – Campionatul

European, la Tbilisi, în Georgia.
EUROSPORT 2
15:00 – CICLISM – Cupa Franþei.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Astãzi, ora 22:05

FC Sevilla – Zenit St. Petersburg

Club Bruges – Dnepr Dnepropietrovsk

Dinamo Kiev – Fiorentina

Wolfsburg – Napoli

Returul e programat joia viitoare.

LIGA EUROPA –
SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ
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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

Primul eºec dupã aproape 8
luni ºi vestea cã anul acesta nu
poate evolua în Europa League
a afectat atmosfera din lotul Uni-
versitãþii Craiova chiar înaintea
celui mai important meci pentru
suporteri, cel cu Dinamo. Di-
rectorul tehnic al alb-albaºtrilor,
Sorin Cârþu, nu a trecut aºa uºor
peste eºecul de la Târgu Mureº,
pus atât pe seama erorilor de-
fensive, cât ºi pe anumite erori
de arbitraj. „Trebuia sã pierdem
la un moment dat, fiindcã nu
suntem Barcelona. Înfrângerea
ne-a lãsat însã un gust amar, fi-
indcã nu am jucat ce trebuia ºi
este pãcat, pentru cã am avut
meciuri mai grele decât cel cu
ASA ºi nu le-am pierdut. Au
fost ºi niºte erori de arbitraj.
Acelaºi asistent (Sebastian
Gheorghe, n.r.) a validat golul
lui N’Doye, dar a ridicat stea-
gul când a scãpat singur Nuno
Rocha. ªi alte faze...” spune

Clubul Sportiv Universitatea Cra-
iova a anunþat cã a primit oficial deci-
zia UEFA de a nu-i permite participa-
rea în cupele europene în sezonul
2015-2016, însã a hotãrât sã o con-
teste la Tribunalul Sportiv de la Lau-
sanne, considerând cã ºi-a câºtigat pe
teren dreptul de a evolua în Europa
League. „ªtiinþa Craiova a renãscut
din dorinþa de a reda oltenilor demnita-
tea ºi mândria. Pentru a atinge acest de-
ziderat nimic nu ne va sta în cale. Împre-
unã mergem mai departe. La mijlocul lunii
februarie, Universitatea Craiova a depus spre
analiza UEFA o cerere cu privire la dreptul clubu-
lui nostru de a evolua în competiþiile organizate sub
egida forului continental în sezonul 2015-2016, însoþi-
tã de documentaþia aferentã. Universitatea a primit rãs-
punsul din partea UEFA privitor la solicitarea de a par-
ticipa în competiþiile europene. Este un rãspuns nefa-

 Universitatea atacã la T Universitatea atacã la T Universitatea atacã la T Universitatea atacã la T Universitatea atacã la TASASASASAS
decizia UEFdecizia UEFdecizia UEFdecizia UEFdecizia UEFAAAAA

vorabil, deºi forul continental preci-
zeazã cã Universitatea Craiova a res-
pectat toate regulamentele. UEFA rã-
mâne însã consecventã regulii ca pen-
tru a participa în cupele europene, toate
cluburile trebuie sã aibã trei ani conse-
cutivi de afiliere la federaþiile naþiona-
le, motivând astfel decizia. Potrivit re-
gulamentelor, Universitatea Craiova are
dreptul de a ataca hotãrârea UEFA la

TAS. Din respect faþã de dorinþa supor-
terilor noºtri de a vedea cât mai repede

echipa revenitã în competiþiile europene, acolo
unde a reuºit performanþe fantastice, fiind pri-

ma formaþie din România care a atins semifinale-
le unei cupe europene, clubul nostru va face acest

demers. Vrem sã reuºim în demersul nostru deoarece
ºtim cã fotbalul craiovean, ªtiinþa noastrã dragã, Cra-
iova Maxima, Campioana Unei Mari Iubiri meritã aceas-
tã ºansã” este comunicatul clubului din Bãnie.
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tehnicianul oltean.
Sorin Cârþu este printre cei

care cunosc cel mai bine adver-
sitatea craiovenilor faþã de Di-
namo, iar la meciul de duminicã
sperã ca ºi jucãtorii sã înþeleagã
aceastã dorinþã acerbã a fanilor
de a învinge marea rivalã. „La
Craiova, ura pentru Dinamo a
rãmas de pe timpuri, nu se com-
parã cu adversitatea faþã de alte
echipe. Este într-un fel normal
sã fie aºa, la cât a suportat ora-
ºul din cauza acestui club. Noi
nu avem nimic cu jucãtorii di-
namoviºti, cu Stoican, care a
mai ºi jucat pe aici, dar supor-
terii au altã atitudine, iar jucã-
torii trebuie sã simtã ºi ei aceastã
rivalitate cu Dinamo ºi sã joace
cu sufletul.  Meciurile cu Dina-
mo sunt speciale, indiferent care
e situaþia, cã eºti la mijlocul cla-
samentului, cã eºti deasupra lor
sau sub ei, cã te baþi la campio-
nat. Meciurile cu Dinamo au

altã încãrcãturã, sunt sentimen-
te puse în joc. Cine îmbracã tri-
coul Universitãþii într-un astfel de
joc trebuie sã sã adapteze ºi sã
înþeleagã starea de spirit speci-
ficã Olteniei. O victorie nu ar
echivala cu seria invincibilitate
de 19 meciuri, dar ar fi frumoa-
sã” spune Cârþu.

Cât despre prohibiþia la me-
ciuri internaþionale impusã de
UEFA, „Sorinaccio” îºi expri-
mã dezamãgirea cã dupã o
muncã de un an echipa nu va
putea sã se bucure de prezenþa
în Europa League. Problema
staff-ului este motivarea jucãto-
rilor pentru cele 8 meciuri rã-
mase de disputat: „Am stat de
vorbã cu jucãtorii, nu e vina lor
sau a noastrã, a antrenorilor,
cum nu e nici a clubului, pur ºi
simplu este vorba de regula
UEFA. Asta e, dupã eºecul cu
ASA a venit altã veste proastã,
un necaz nu vine niciodatã sin-

gur. Noi ne vedem de treabã în
continuare, încercãm sã-i moti-
vãm pe bãieþi, fiindcã avem des-
tule meciuri”.

Cât despre problemele lega-
te de palmares, cel care a fost
campion ºi câºtigãtor al Cupei
României cu ªtiinþa atât ca jucã-
tor, cât ºi ca antrenor nu accep-
tã ca aceste trofee se fie reven-
dicate de un anume finanþator, cu
atât mai puþin de Adrian Mitite-
lu, considerând cã acesta a dis-
trus echipa Bãniei, iar „Noi ne-

am sacrificat pentru aceastã echi-
pã ºi acum vine nu ºtiu cine sã-
mi spunã cã trofeele câºtigate de
mine, de Balaci, de Oblemenco,
de Sãndoi sunt ale unuia care a
mutat echipa din oraº sau a în-
chis porþile stadionului sau a bã-
gat echipa în faliment. Eu nu ac-
cept aºa ceva, cine vrea sã se
împace cu asta, nu are decât.
Vrea Mititelu sã revinã în fotbal?
Pãi cu ce sã revinã, cã nici bare-
mul la arbitri nu poate sã-l plã-
teascã” a declarat Sorin Cârþu.


