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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Guvenanþii noºtri, Popescu-
le, în loc sã ne dea pâine, ne vând
gogoºi.
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Când Traian
Bãsescu ne
înduioºeazã

Nu cred cã orice afirmaþie a preºe-
dintelui Traian Bãsescu trebuie ab ini-
tio, ca sã mã exprim astfel, contestatã,
dupã cum nu cred cã meritã îmbrãþiºa-
tã emoþional, fãrã a fi lecturatã atent.
Faptul cã se exprimã, în mediul virtual,
aproape zilnic, pentru propriile cauze,
îl priveºte, dar dupã toate aparenþele
se simte potenþat de polemicile create.
ªi pentru aºa ceva are vocaþie ºi antre-
nament. Atacul vehement promovat pe
Facebook, în cursul zilei de ieri, la adre-
sa miniºtrilor de la transporturi de-a lun-
gul vremii, enumeraþi fiind Miron Mi-
trea, Ludovic Orban, Dan ªova – nu ºi
Anca Boagiu – Relu Fenechiu, Ioan Rus,
ultimul pe listã „adus cu mari sacrificii
de la Cluj, pentru a completa galeria
de incompetenþi”, are ca punct de ple-
care masterplanul pentru construcþia de
autostrãzi aprobat prin OG 16/1999.

Puþini oameni ºtiu cã
zidul neterminat al fostului
restaurant „Oltenia”, aºa
vechi ºi aproape ruinat cum
se gãseºte acum, este, de
fapt, o relicvã importantã
din istoria centrului vechi al
Craiovei. Deºi la o simplã
privire nu atrage deloc
atenþia ºi mulþi trecãtori ºi
l-ar dori acoperit de un
strat proaspãt de vopsea,
arhitecþii din Bãnie sunt de
o cu totul altã pãrere.
Peretele coºcovit de trece-
rea timpului a fost martorul
istoriei ultimilor 200 de ani
ai Craiovei, inclusiv al
schimbãrilor prin care a
trecut Biserica „Sfântul
Ilie”, ºi nu va fi ignorat de
lucrãrile de renovare. De
aceea, construcþia va fi
pusã în valoare þinându-se
cont de vechimea sa.
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Cristina
Calangiu,
fost viceprimar
al Craiovei,
arestatã pentru
30 de zile

Cristina Calangiu, fost vicepri-
mar al Craiovei ºi fost manager al
Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, reþinutã miercuri de
procurorii Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie (DNA) Craiova pentru
trafic de influenþã în formã conti-
nuatã, a fost arestatã preventiv pe
30 de zile. Hotãrârea a fost luatã
ieri dupã-amiazã, de Tribunalul
Dolj, iar avocatul inculpatei a fã-
cut deja contestaþie, care se va ju-
deca la Curtea de Apel Craiova sãp-
tãmâna viitoare.

Mãdãlin Voicu
vine la Întâlnirile
„SpectActor”
de la Craiova

Ceremonii
de comemorare
a victimelor
Holocaustului
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Protest
la Uzina Dacia
din Mioveni

Aproape 7.000 de persoa-
ne, membri ai Sindicatului
Autoturisme Dacia, dar ºi
rude ale acestora, au pro-
testat, ieri, în centrul oraºu-
lui Mioveni, cerând Guvernu-
lui începerea lucrãrilor la
autostrada Piteºti-Sibiu,
modificarea Codului Muncii
ºi exprimându-ºi dezacordul
faþã de proiectul de regiona-
lizare. Liderii de sindicat care
au luat cuvântul la protest au
spus cã se tem cã îºi vor
pierde locurile de muncã, din
cauza lipsei autostrãzii ºi au
acuzat faptul cã „o prioritate
a clasei politice este acorda-
rea de pensii speciale pentru
parlamentari”. La protest,
care a fost autorizat, au
participat nu doar sindicaliºti
de la Uzina de automobile
Dacia, ci ºi rude ale acestora,
precum ºi sindicaliºti din
Poºta Românã, Penitenciarul
Colibaºi ºi de la alte sindica-
te. Premierul Victor Ponta a
fãcut ieri un apel cãtre
protestatari de la Uzina Dacia
din Mioveni, cerându-le sã
dea dovadã de „raþiune”
pentru a nu-ºi periclita
locurile de muncã. „Eu ºtiu
cã sunt pe profit, unu. ªi
mai ºtiu cã, dacã o mai þin
în mitinguri, o sã mute
producþia în Maroc. Deci, fac
un apel la liderii de sindicat.
Eu ºtiu foarte bine care este
nivelul de salarizare la
Dacia, ºtiu foarte bine câte
proiecte am sprijinit cu
ajutor de stat, ºtiu cã Dacia e
foarte importantã pentru noi,
pentru România ºi fac un
apel la raþiunea din partea
liderilor sindicali ”, a decla-
rat Victor Ponta.

Consultãrile între preºedintele
Klaus Iohannis ºi reprezentanþii
partidelor parlamentare pe tema
legislaþiei electorale, dar ºi pe alte

Proiectul privind pensiile speciale pentru deputaþiProiectul privind pensiile speciale pentru deputaþiProiectul privind pensiile speciale pentru deputaþiProiectul privind pensiile speciale pentru deputaþiProiectul privind pensiile speciale pentru deputaþi
ºi senatori a fost depus la Parlamentºi senatori a fost depus la Parlamentºi senatori a fost depus la Parlamentºi senatori a fost depus la Parlamentºi senatori a fost depus la Parlament

Proiectul de lege privind pensiile spe-
ciale pentru parlamentari a fost depus
miercuri la Parlament dupã ce iniþiato-
rii au strâns 256 de semnãturi pentru
susþinerea lui atât din arcul majoritãþii
guvernamentale, cât ºi de la opoziþie, a
declarat, ieri, pentru Agerpres unul din-
tre iniþiatori, deputatul PSD Petre Daea.
“Proiectul a fost depus ºi la Camera
Deputaþilor ºi la Senat, iar Birourile per-
manente vor decide care va fi prima
camerã sesizatã ºi îl trimit pentru dez-
batere. În total am strâns 256 de sem-
nãturi de la putere ºi de la opoziþie”, a
spus Daea.

Proiectul de lege privind pensiile spe-
ciale pentru parlamentari prevede cã un fost de-
putat sau senator care a avut trei mandate va
primi o indemnizaþie specialã de 4.000 de lei, a
precizat marþi deputatul PSD Petre Daea, unul
dintre iniþiatori. Potrivit proiectului de lege care
modificã Statutul parlamentarului, deputaþii ºi se-
natorii au dreptul, dupã exercitarea mandatului,
la cerere, la împlinirea vârstei standard, la o in-
demnizaþie lunarã pentru activitatea de parlamen-

tar. De aceastã indemnizaþie beneficiazã cei care
nu mai au calitatea de parlamentar.

“Cuantumul indemnizaþiei se acordã în limita a
3 mandate ºi reprezintã produsul obþinut prin în-
mulþirea numãrului lunilor de mandat cu 0,55%
din indemnizaþia brutã lunarã aflatã în platã. Cuan-
tumul indemnizaþiei îl reprezintã produsul obþinut
prin înmulþirea numãrului lunilor de mandat cu
0,55% din indemnizaþia brutã lunarã realizatã în

luna anterioarã solicitãrii de pensionare.
Pentru mandate incomplete, indemniza-
þia se calculeazã proporþional cu perioa-
da de mandat efectiv exercitatã, dar nu
mai puþin de 6 luni de activitate parla-
mentarã”, se aratã în proiectul de lege.

Indemnizaþia de parlamentar ar
urma sã se actualizeze ori de câte ori
se majoreazã sau se indexeazã indem-
nizaþia brutã lunarã a unui deputat sau
senator aflat în exercitarea mandatu-
lui, cu aceeaºi datã. Indemnizaþia de
parlamentar se cumuleazã cu orice tip
de pensie stabilitã în sistemul public
de pensii sau în alt sistem de pensii
neintegrat sistemului public, precum

ºi cu orice alte venituri realizate. Indemnizaþia
este supusã impozitului pe venit ºi contribuþiei
de asigurãri sociale de sãnãtate ºi se suportã
din bugetul de stat, mai spune textul proiectului
de lege.

Potrivit calculelor iniþiatorilor, un fost deputat
sau senator care a avut trei mandate va primi o
indemnizaþie specialã de 4.000 de lei, iar unul care
a avut un singur mandat va primi 1.500 de lei.

Preºedintele ANAF nu s-a prezentat în faþa comisiei
de Buget-Finanþe din Senat, la invitaþia oficialã

Preºedintele Agenþiei Naþionale
de Administrare Fiscalã (ANAF),
Gelu ªtefan Diaconu, nu s-a pre-
zentat ieri la ºedinþa comisiei de
Buget-Finanþe a Senatului, dupã ce
i-a fost trimisã invitaþie oficialã,
ºi nici nu a anunþat cã nu poate
ajunge, a declarat preºedintele co-
misiei, Viorel Arcaº. „Domnul Dia-
conu nu s-a prezentat azi (joi –
n.r.) la comisie, noi i-am trimis
invitaþie oficialã, cum facem cu
toþi. Avea obligaþia sã vinã, nu tre-
buia sã confirme, însã trebuia sã
ne anunþe dacã nu poate ajunge,
fiind plecat în delegaþie”, a afir-
mat Arcaº dupã ce membrii co-
misiei l-au aºteptat pe preºedinte-
le ANAF aproape o orã.

El a precizat cã va anunþa mi-
nistrul Finanþelor ºi premierul,
pentru ca aceºtia sã ia mãsuri pen-
tru aceastã situaþie. Totodatã, co-
misia vrea sã-l recheme pe Dia-

conu pentru a da explicaþii. “Nu
putem sã stãm la cheremul dom-
nului Diaconu, sã vinã când vrea
ºi când nu vrea, premierul va fi
anunþat ºi sã ia mãsuri”, a spus
Arcaº. Senatorii s-au arãtat foar-
te deranjaþi de lipsa preºedintelui
ANAF la ºedinþã, catalogând com-
portamentul sãu drept sfidare.

Diaconu a fost invitat la înce-
putul lunii aprilie la ºedinþa Comi-
siei de Buget-Finanþe din Senatul
pentru a explica de ce nu pune în
aplicare titluri executorii de 315 mi-
lioane de euro ºi “închide cofetãrii
pentru 5 lei”. Decizia a fost luatã
la finele lunii martie la propunerea
senatorului PSD Constantin Popa,
propunere care a fost votatã în una-
nimitate de membrii comisiei.

O parte dintre senatori se aºtep-
ta la acel moment ca preºedintele
ANAF sã nu se prezinte. “Oricum
nu vine, e prea mare onoarea pen-

tru noi”, a spus unul dintre sena-
tori atunci. Arcaº spune cã, deºi
problemele s-au rezolvat parþial în
ceea ce priveºte controalele ANAF,
printr-o ordonanþã, mai sunt de dis-
cutat diverse aspecte. “În plus,
domnul Diaconu putea sã fie pre-
zent azi ºi pentru discuþiile pe Co-
dul de Procedurã Fiscalã, pentru
cã azi trebuia sã îl analizãm împre-
unã cu amendamentele depuse. Tot
reprezentanþii ANAF ºi ai Finanþe-
lor ne împiedicã sã respectãm ca-
lendarul, deºi cred cã ne vom în-
cadra în timp, trebuie sã terminãm
raportul pânã la sfârºitul lunii”, a
menþionat preºedintele comisiei.

Gelu ªtefan Diaconu ºi-a expli-
cat absenþa de la ºedinþa Comisiei
de Buget-Finanþe a Senatului, con-
siderând “neavenitã” convocarea sa
pe marginea “invenþiilor” potrivit
cãrora Antifrauda a închis afaceri
pentru 2-3 lei gãsiþi în plus în casã.

«ANAF a informat în mod repetat
cã acele cazuri mediatizate excesiv,
în care publicul a fost informat cã
s-au “închis” afaceri pentru 2-3 lei
gãsiþi în plus în casã, sunt pure in-
venþii. Consider cã aceastã convo-
care a preºedintelui ANAF de cãtre
Comisia parlamentarã a Senatului,
pe marginea acestor invenþii, este
neavenitã în contextul politicii gu-
vernamentale actuale de combate-
re fermã a evaziunii fiscale», a trans-
mis Diaconu într-un comunicat.

El a precizat cã ANAF nu face
legi ºi nu are voie sã acþioneze alt-
fel, în desfãºurarea activitãþii, de-
cât respectând fãrã excepþie preve-
derile legale aflate în vigoare. “Prin
urmare, orice încercare de a trage
la rãspundere persoane sau institu-
þii care nu fac decât sã aplice legea,
fãcutã de cei în drept, nu este alt-
ceva decât un exerciþiu de imagi-
ne”, a mai spus Diaconu.

Preºedintele Klaus Iohannis consultã partidele parlamentare
pe tema legislaþiei electorale, în data de 20 aprilie

teme de actualitate vor avea loc
pe 20 aprilie, conform unui co-
municat al Administraþiei Prezi-
denþiale, postat ieri pe site-ul in-

stituþiei. Consultãrile se vor re-
feri la “stadiul legislaþiei electo-
rale, inclusiv cel al reglementãri-
lor necesare asigurãrii dreptului
de vot al românilor care trãiesc
în afara graniþelor”.

De asemenea, pe agenda în-
tâlnirilor se vor mai afla “discu-
þii referitoare la procedurile par-
lamentare de încuviinþare a ce-
rerilor de urmãrire penalã, reþi-
nere, arestare sau percheziþie a
membrilor Parlamentului, pre-
cum ºi alte teme de interes pu-
blic”. Discuþiile vor avea loc în-
tre orele 10.00 ºi 17.00. Au fost
convocaþi reprezentanþii PSD,
PNL, UNPR,PC, UDMR ºi ai
grupului parlamentar al minori-
tãþilor naþionale.

Aceasta este cea de-a treia
rundã de consultãri pe care pre-
ºedintele Klaus Iohannis o orga-
nizeazã, cu partidele parlamenta-
re, de la preluarea mandatului, în
decembrie 2014. Prima rundã de
consultãri a avut loc în 12 ianua-
rie, scopul acestor discuþii fiind
încheierea unui acord politic cu
vederea asigurãrii, în anul 2017,
a unui prag minimal de 2% din
PIB pentru Ministerul Apãrãrii
Naþionale. A doua rundã de con-
sultãri preºedinte-partide a avut
ca tematicã prioritãþile legislative
ale sesiunii parlamentare: votul în
diaspora, finanþarea campaniilor
ºi a partidelor ºi ridicarea imuni-
tãþii parlamentare. Întâlnirile s-au
desfãºurat în 28 ianuarie.
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Nu cred cã orice afirmaþie a
preºedintelui Traian Bãsescu tre-
buie ab initio, ca sã mã exprim
astfel, contestatã, dupã cum nu
cred cã meritã îmbrãþiºatã emo-
þional, fãrã sã a fi lecturatã atent.
Faptul cã se exprimã, în mediul
virtual, aproape zilnic, pentru pro-
priile cauze, îl priveºte, dar dupã
toate aparenþele se simte poten-
þat de polemicile create. ªi pen-
tru aºa ceva are vocaþie ºi antre-
nament. Atacul vehement promo-
vat pe Facebook, în cursul zilei
de ieri, la adresa miniºtrilor de la
transporturi de-a lungul vremii,
enumeraþi fiind Miron Mitrea,
Ludovic Orban, Dan ªova – nu
ºi Anca Boagiu – Relu Fenechiu,
Ioan Rus, ultimul pe listã „adus
cu mari sacrificii de la Cluj,
pentru a completa galeria de
incompetenþi”, are ca punct de
plecare masterplanul pentru con-
strucþia de autostrãzi aprobat prin
OG 16/1999. „Guvernele pese-
diste, menþioneazã Traian Bã-

MIRCEA CANÞÃR

Când TCând TCând TCând TCând Traian Bãsescu ne înduioºeazãraian Bãsescu ne înduioºeazãraian Bãsescu ne înduioºeazãraian Bãsescu ne înduioºeazãraian Bãsescu ne înduioºeazã
sescu, au adãugat la anexa
acestei ordonanþe tot felul de
bazaconii, conform intereselor
baronimii, dar ºi pe mãsura
incompetenþelor miniºtrilor
transporturilor care nu au pri-
ceput elementarul, cã pot uti-
liza bani europeni prioritar
pentru autostrãzi care fac par-
te din coridoarele pan-euro-
peane IV ºi IX (ca de altfel ca
ºi la calea feratã). Au cheltuit
enorm pentru tot soiul de mas-
terplanuri pe care eu le-aº im-
puta miniºtrilor”. De regulã,
Traian Bãsescu are simþul limbii
române ºi nu foloseºte pluralul,
decât atunci când trebuie. Din
1999, anul ordonanþei menþiona-
te, social-democraþii s-au aflat la
guvernare, dând premierul, în
perioadele Adrian Nãstase
(2000-2004) ºi Victor Ponta
(2012-2015). Timp de opt ani
(2004-2012) am avut guverne cu
premieri desemnaþi exclusiv de
Traian Bãsescu, altele decât

PSD. Orice discuþie despre con-
strucþia de autostrãzi din Româ-
nia are ca numitor comun stig-
matizarea guvernelor perindate,
deloc mai breze unele decât al-
tele, când se discutã aºa ceva.
Cã se aruncã pisica, dintr-o par-
te în alta, e realmente neserios.
Dar, dintr-o asemenea discuþie nu
se poate exclude, din pãcate în-
suºi... Traian Bãsescu. La mijlo-
cul verii 2011, de pildã, Boc-
&Comp au aruncat în spaþiul pu-
blic ideea cã nu pot fi construite
autostrãzi din cauza lui Adrian
Nãstase, menþionând cât de greu
era sã punã în aplicare contractul
cu Bechtel, minþind cu neruºina-
re. Au ignorat cât de mult au
scumpit ei aceastã autostradã,
prin adãugãrile la contract, cuan-
tumul plãþilor realizate ºi care
calificau respectiva lucrarea,
drept una din minunile lumii. De
la 5,5 milioane euro/km s-a ajuns,
în regimul Bãsescu, chiar la 30
milioane euro/km. Povestea spu-

sã de ambasada americanã (sur-
sa: wikileaks) sunã astfel: „Am-
basada este la curent cu douã
proiecte americane de investi-
þii care ar putea fi afectate de
climatul politic instabil. În spe-
cial efortul Bechtel de a primi
plata pentru lucrãrile efectua-
te la autostrada Transilvania va
deveni tot mai nevoios” (telegra-
ma 001511). „În ceea ce priveº-
te partea negativã, guvernul
întârzie îndeplinirea unor obli-
gaþii contractuale cu firmele
americane. Cel mai mare pro-
iect câºtigat de o firmã ameri-
canã în aceastã þarã a fost gre-
vat de revizuiri contractuale
succesive ºi întârzieri de plãþi”
(telegrama 000548, din 4 martie
2005). Povestea Bechtel a înce-
put în 2003, dar autostrada nu e
gata, iar Traian Bãsescu îi reco-
mandã ministrului Ioan Rus sã dea
în lucru tronsoanele Piteºti – Rm.
Vâlcea – Sibiu / Ploieºti-Buzãu-
Focºani-Albiþa ºi Centura Bucu-

reºti-Sud, autostrãzi neexecutate
– faþã de masterplanul din 1999 –
care trebuie finalizate pentru a se
primi fonduri europene pentru alte
autostrãzi. ªi totuºi Traian Bãses-
cu reuºeºte sã ne înduioºeze, re-
comandând ca la OG 16/1999,
care defineºte prioritãþile sã fie
adãugatã ºi autostrada Craiova-
Piteºti, aducând argumentul via-
bil al existenþei Uzinei Ford, ceea
ce ar putea permite acceptarea
de Comisie pentru noul exerciþiul
bugetar. ªi ca sã rãmânem pe de-
plin nãuci, Traian Bãsescu se în-
treabã în finalul postãrii de pe Fa-
cebook, dacã vom avea o anche-
tã al Corpului de Control al pri-
mului ministru sau al DNA, pen-
tru contractul Bechtel, sau rãmâ-
nem cu gogoaºa lui ªova cu s-a
pierdut contractul original. A fost
un moment când Traian Bãses-
cu spunea cã Bechtel a devenit
din nou o companie care vrea „sã
fure România”. Nu era de fapt
nimic nou.

„Cu viaþa mea„Cu viaþa mea„Cu viaþa mea„Cu viaþa mea„Cu viaþa mea
apãr viaþa”apãr viaþa”apãr viaþa”apãr viaþa”apãr viaþa”

Miercuri, 15 aprilie, Instituþia Pre-
fectului Dolj a gãzduit întâlnirea Co-
mitetului Tehnic, derulatã sub egida
Oficiului Francez pentru Imigraþie ºi
Integrare (OFII). Cum mass-media
nu au fost invitate, nu putem decât
sã citãm din declaraþia subprefectu-
lui de Dolj,Ionel Ciobotea:„Consi-
der cã doar printr-un demers uni-
tar ºi nediscriminatoriu în viaþa pu-
blicã ºi politicã, asumat de cãtre
întreaga societate civilã, comuni-
tatea romilor ºi autoritãþile statu-
lui, putem gãsi o cale de îmbunã-
tãþire a situaþiei romilor la nivel
naþional, în încercarea eliminãrii

O întâlnire „confidenþialã”,O întâlnire „confidenþialã”,O întâlnire „confidenþialã”,O întâlnire „confidenþialã”,O întâlnire „confidenþialã”,
despre romi, la Prefectura Doljdespre romi, la Prefectura Doljdespre romi, la Prefectura Doljdespre romi, la Prefectura Doljdespre romi, la Prefectura Dolj
Din când, în când, pe agenda Prefecturii Dolj,

apare ºi chestiunea romilor, referinþele vizând „pro-
gresele” sau mai degrabã non-progresele înregis-
trate în ceea ce numim inserþia socialã a acestora.
Deunãzi a avut loc o asemenea întâlnire de lucru,
„în tainã”, fãrã înºtiinþarea mass-media, gratulatã
totuºi cu un laconic comunicat de presã. E totuºi un
progres, fiindcã în urmã doi ani, pe vremea lui Ma-

rius Deca, deplasat în Franþa, la Nantes, cu o dele-
gaþie ce cuprindea vicepreºedintele CJ Dolj, Lau-
renþiu Ivanovici, primarii comunelor Sãlcuþa ºi Vâr-
top, tot în problema romilor, tãcerea a fost de mor-
mânt. Problema romilor este una a întregii comu-
nitãþii doljene ºi deloc una exclusivã a Prefecturii
Dolj, aºa cã opinãm doar dintr-o „scãpare”, s-a ape-
lat în cele din urmã la...comunicat de presã.

discrepanþelor de naturã economi-
cã ºi socialã dintre toþi cetãþenii,
indiferent de etnie”.

Doar vorbe...
La întâlnire, se menþioneazã în

comunicat, au fost prezenþi repre-
zentanþi ai OFII, Nantes Metropo-
le, Val de Marne (ultimele douã
entitãþi nu ºtim ce reprezintã – n.r.),
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Dolj, ai ONG-urilor partenere (la
ce? – n.r.), care au analizat situa-
þia familiilor care fac parte din pro-
iectul-pilot, precum ºi pentru fie-

care propunere individualã. S-au
avansat propuneri pentru Comite-
tul de Pilotaj, care va avea loc în
iunie 2015, conform acordului-
cadru semnat în septembrie 2012
între OFII, Ministerul Muncii, Fa-
miliei ºi Protecþiei Sociale ºi Mi-
nisterul Administraþiei ºi Interne-
lor (titulaturile de atunci ale pãrþi-
lor semnatare din partea pãrþii ro-
mâne). Au fost discutate perspec-
tivele derulãrii programului, la Dolj,
dupã ce România a validat înþele-
gerea în 22 ianuarie 2015. Mai mult
nu se poate spune, deocamdatã.

CRISTI PÃTRU
Inspectoratul ªcolar Jude-

þean Dolj va desfãºura, în
colaborare cu Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al judeþului Dolj, un
concurs cu tema „Cu viaþa
mea apãr viaþa”. Evenimentul
va debuta, pe 22 aprilie, pentru
elevii ciclului gimnazial, la
ªcoala Gimnazialã Segarcea,
activitatea continuând, în
aceeaºi zi, la alte instituþii de
acest fel din Dolj, doar trei
unitãþi de învãþãmânt fiind din
Craiova. Pe 23 aprilie, concur-
sul va fi destinat ºcolarilor din
ciclul liceal, patru instituþii
anunþându-ºi participarea, trei

din Craiova ºi una din teritoriu.
Probele de concurs constau în
completarea unui chestionar de
15 întrebãri (proba teoreticã) ºi
transportul unui accidentat
aºezat pe targã, pe distanþa de
50 m (proba practicã). „Avem o
colaborare foarte bunã cu ISU
Dolj ºi, atât noi, cât ºi dânºii
încercãm sã-i învãþãm pe elevi
cum sã acþioneze în situaþii de
urgenþã. Echipa care se va
clasa pe primul loc, la fiecare
categorie, va participa la faza
judeþeanã”, a declarat prof.
Simona Chiriþã, inspector de
specialitate la ISJ DOLJ.

CRISTI PÃTRU
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Reamintim faptul cã procuro-
rii Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA) Craiova au anunþat,
miercuri dupã-amiazã, cã au dis-
pus punerea în miºcare a acþiunii
penale ºi reþinerea pentru 24 de
ore, începând cu data de 15 apri-

Reamintim cã procurorii Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie (DNA)
– Serviciul Teritorial Craiova anun-
þau, pe 23 martie a.c., cã au reþi-
nut-o pentru 24 de ore pe judecã-
toarea Eugenia Carmen Marines-
cu, preºedinta Tribunalului Olt,
pentru cã a primit 200.000 euro
ca sã-l elibereze, în septembrie
2011, pe Sandu Anghel zis Bercea
Mondial. „Suspecta Marinescu
Eugenia Carmen, magistrat jude-
cãtor, a pretins ºi a primit, prin in-
termediul inculpatului Cismaru
Dumitru – avocat în cadrul Barou-
lui Olt, de la o persoanã denunþã-
toare, suma de 200.000 de euro,
pentru a dispune cercetarea unui

Cristina Calangiu,Cristina Calangiu,Cristina Calangiu,Cristina Calangiu,Cristina Calangiu, fost viceprimar al Craiovei, fost viceprimar al Craiovei, fost viceprimar al Craiovei, fost viceprimar al Craiovei, fost viceprimar al Craiovei,
arestatã pentru 30 de zilearestatã pentru 30 de zilearestatã pentru 30 de zilearestatã pentru 30 de zilearestatã pentru 30 de zile

Arest prelungit pentru fosta preºedintã
a Tribunalului Olt ºi soþul ei

Cristina Calangiu, fost vicepri-
mar al Craiovei ºi fost manager al
Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, reþinutã miercuri
de procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) Craiova pen-
tru trafic de influenþã în formã

lie 2015, a inculpatei Cristina Ma-
riana Calangiu, viceprimar al mu-
nicipiului Craiova, la data fapte-
lor, cu privire la sãvârºirea infrac-
þiunii de trafic de influenþã, în for-
mã continuatã (9 acte materiale).
Cristina Mariana Calangiu a fost

reþinutã în dosarul în care, pe 1
aprilie a .c., au fost reþinuþi pen-
tru fapte de corupþie alþi doi func-
þionari publici craioveni, respec-
tiv Rodica Þenea, fostã directoa-
re a Direcþiei de Asistenþã Socialã
a Primãriei Craiova, în prezent
consilier juridic la Direcþia Juridi-
cã a Primãriei Craiova, ºi ºeful
Serviciului de Evaluare a Persoa-
nei Adulte cu Handicap din cadrul
Direcþiei Generale de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþie a Copilului
(DGASPC) Dolj, Radu Smaran-
dache (ambii aflaþi în continuare
dupã gratii). Anchetatorii susþin cã
cei doi, în ultimii trei ani, folosin-
du-ºi relaþiile, au cerut ºi primit
diverse sume de bani, în lei sau
euro, de la persoane care voiau
certificate de încadrare în grad de
handicap sau sã se angajeze în
diverse instituþii publice din Cra-
iova. În sarcina celor doi incul-
paþi s-au reþinut câte ºase fapte
de corupþie.

Procurorii DNA o acuzã ºi pe
Cristina Calangiu cã a cerut ºi pri-
mit diverse sume de bani de la per-
soane care doreau sã se angajeze

la spitale din Craiova ºi, cel mai
probabil, la mijloc este acelaºi in-
termediar ca ºi în cazul Rodicãi
Þenea ºi al lui Radu Smarandache.
În ordonanþa de reþinere se aratã
cã „în intervalul 2007-2014, pe-
rioadã în care inculpata Calangiu
Cristina Mariana a ocupat funcþii-
le de manager al Spitalului Clinic
de Urgenþã nr. 1 Craiova (în pe-
rioada 2006-2009), respectiv, vi-
ceprimar 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 euro, de la mai
multe persoane pentru a fi angaja-
te ca asistenþi medicali, respectiv
infirmieri, la unitãþi spitaliceºti de
pe raza municipiului Craiova”,

dupã cum au anunþat reprezentan-
þii DNA. Iar ancheta nu este finali-
zatã, în cauzã desfãºurându-se acte
de urmãrire penalã ºi faþã de alte
persoane.

Ieri dupã-amiazã, Cristina Ca-
langiu a fost dusã încãtuºatã la
Tribunalul Dolj, unde, dupã ce a
fost audiatã de judecãtori mai bine
de o orã, a fost admisã propune-
rea procurorilor DNA Craiova ºi
s-a dispus arestarea preventivã
pentru 30 de zile. Potrivit purtãto-
rului de cuvânt al Tribunalului Dolj,
judecãtor Denis Gabriela Gherva-
se, apãrãtorul Cristinei Calangiu a
ºi formulat contestaþie împotriva
hotãrârii instanþei de fond, conte-
staþia urmând sã se soluþioneze la
Curtea de Apel Craiova.

continuatã, a fost arestatã preven-
tiv pe 30 de zile. Hotãrârea a fost
luatã ieri dupã-amiazã, de Tribu-
nalul Dolj, iar avocatul inculpatei
a fãcut deja contestaþie, care se
va judeca la Curtea de Apel Cra-
iova sãptãmâna viitoare.

Curtea de Apel Craiova a prelungit, miercuri
searã, cu 20 de zile, arestarea preventivã a pre-
ºedintei Tribunalului Olt (momentan suspendatã
din funcþie prin hotãrârea CSM), Eugenia Carmen
Marinescu, a soþului ei ºi a avocatului Cismaru,
acuzaþi de luare de mitã ºi trafic de influenþã. Cei
trei au fost arestaþi luna trecutã, dupã ce membri
ai familiei lui Sandu Anghel cunoscut drept Ber-
cea Mondial au depus la DNA Craiova douã denun-
þuri împotriva magistratului oltean ºi a soþului
sãu, în care îi acuzau cã au primit 200.000 euro
ºpagã pentru eliberarea interlopului oltean.

inculpat din familia denunþãtorului
în stare de libertate ºi pentru a pro-
nunþa o soluþie pe fond favorabilã
acestuia, respectiv de achitare sau
de condamnare la o pedeapsã ne-
privativã de libertate, dar ºi pentru
a interveni, în acelaºi scop, pe lân-
gã ceilalþi judecãtori care urmau sã
judece cauza. Suma de bani men-
þionatã a fost primitã de avocatul
Cismaru Dumitru în douã tranºe:
150.000 de euro, înaintea terme-
nului de judecatã din data de 31
august 2011, când s-a dispus pen-
tru prima oarã înlocuirea mãsurii
arestului preventiv cu mãsura obli-
gãrii de a nu pãrãsi localitatea ºi
50.000 de euro în data de 20 sep-

tembrie 2011, judecãtorul Marines-
cu Eugenia Carmen amânând pro-
nunþarea asupra cererii de înlocui-
re a mãsurii arestãrii preventive cu
mãsura preventivã a obligãrii de a
nu pãrãsi localitatea ori þara pen-
tru data de 22 septembrie 2011,
când a ºi admis cererea formulatã
de inculpat”, au comunicat la mo-
mentul respectiv procurorii DNA
Craiova. La trei luni dupã primirea
ºpãgii, procurorii spun cã judecã-
toarea ºi soþul ei, Iuliu Severus Ma-
rinescu, au investit banii în trei su-
prafeþe de teren ºi o casã (un teren
în suprafaþã de 703 mp ºi o con-
strucþie de 29 mp pe acelaºi ampla-
sament, situat în Bãile Olãneºti, un
teren situat în localitatea Corbu, ju-
deþul Constanþa, în suprafaþã de
1250 mp, ºi un teren intravilan de
600 mp situat în municipiul Slati-
na), douã dintre aceste achiziþii ne-
fiind menþionate în declaraþiile de
avere ale magistratului. Soþul jude-
cãtoarei ºi avocatul Cismaru au fost
arestaþi pe 21 martie a.c., iar cer-
cetãrile în cauzã s-au desfãºurat cu
sprijinul de specialitate al SRI Dolj,
dupã cum au mai anunþat procuro-
rii anticorupþie craioveni. Pe 24
martie Curtea de Apel Craiova a

admis propunerea procurorilor ºi a
dispus arestarea preventivã pentru
30 de zile a magistratului Eugenia
Carmen Marinescu.

Miercuri, 15 aprilie a.c., procu-
rorii DNA Craiova au solicitat in-
stanþei prelungirea arestãrii preven-
tive a judecãtoarei Eugenia Carmen
Marinescu, a soþului ei, Iuliu Se-

verus Marinescu, ºi a avocatului
Dumitru Cismaru. Curtea de Apel
Craiova a admis propunerea, însã
a prelungit arestarea celor trei in-
culpaþi doar pe o perioadã de 20
de zile. Cei trei inculpaþi au con-
testat deja hotãrârea, contestaþiile
lor urmând sã se judece la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.
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Biserica „Sfântul Ilie”, care va
fi înconjuratã de o piaþetã nouã,
nu poate fi ruptã de zidul-calcan
al fostului restaurant Oltenia. Ar-
hitecþii vãd acest perete ca pe o
piesã importantã din centrul isto-
ric al Craiovei, iar de aici poveº-
tile încep sã curgã.

Pe vechea proprietate a boie-
rilor Oteteliºeni a funcþionat, pe
la 1800, prima tipografie a Craio-
vei, care era patronatã chiar de
pictorul Constantin Lecca, aces-
ta fiind pentru o perioadã de
aproape 15 ani profesor de de-
sen la ªcoala Centralã de Fete
(Colegiul Naþional „Elena Cuza”).
În acelaºi perimetru se afla ºi cea
mai veche bisericã de zid construi-
tã în secolul al XVIII-lea de vor-
nicul Ilie Oteteliºanu. „Pisania
veche nu se mai pãstreazã, iar
inscripþia, care a fost aºezatã în
anul 1890, aratã cã lãcaºul a fost
ridicat pe locul celui vechi zidit de
vornicul Ilie Oteteliºanu pe la
1751. În arhiva mânãstirii Hurez
s-a descoperit ºi testamentul
acestuia, care este datat 11 de-
cembrie 1732 ºi în care acesta
vorbeºte despre «a mea dulce
nãdejde, biserica mea din Craio-
va». Aceasta dovedeºte cã Bise-
rica „Sf. Ilie” exista în Craiova
înainte de 11 decembrie 1732, mai
ales cã testamentul aminteºte ºi
de reparaþii incomplete. Vornicul
Ilie Oteteliºeanu spunea cã bise-
ricii trebuie sã i se termine tâm-
pla ºi sã se acopere din nou cu
ºindrilã. Aºadar, biserica avea
deja câþiva ani de existenþã, fiind
nevoie ca, la 1732, sã i se schim-
be acoperiºul”, povesteºte arhi-

De ce este Biserica „Sfântul Ilie”
consideratã o perlã a Centrului vechi

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Puþini oameni ºtiu cã zidul neterminat al fostului re-
staurant „Oltenia”, aºa vechi ºi aproape ruinat cum se
gãseºte acum, este, de fapt, o relicvã importantã din is-
toria Centrului vechi al Craiovei. Deºi la o simplã pri-
vire nu atrage deloc atenþia ºi mulþi trecãtori ºi l-ar
dori acoperit de un strat proaspãt de vopsea, arhitecþii
din Bãnie sunt de o cu totul altã pãrere. Peretele coºco-
vit de trecerea timpului a fost martorul istoriei ultimi-
lor 200 de ani ai Craiovei, inclusiv al schimbãrilor prin
care a trecut Biserica „Sfântul Ilie”, ºi nu va fi ignorat
de lucrãrile de renovare. De aceea, construcþia va fi pusã
în valoare þinându-se cont de vechimea sa.

tectul Radu Ionescu, preºedinte-
le Ordinului Arhitecþilor din Ro-
mânia – Filiala Oltenia.

O istorie mai puþin cunoscutã
Ilie Oteteliºanu a ridicat o bi-

sericuþã modestã, cu un singur
turn, aºa cum rezultã din catagra-
fia anului 1838 privind stricãciu-
nile suferite de biserici în urma
cutremurului de atunci. El a ridi-
cat-o în locul cel mai aglomerat
al oraºului, între târgul permanent
al Craiovei ºi târgul de Afarã.
„Craiova a luat naºtere, practic,
în jurul Pieþei Vechi, acolo unde
se þinea un mare târg. Aici erau
ºapte fântâni ºi þinând cont cã, la
acea vreme, caii erau maºinile de
astãzi, ciºmele erau adevãrate
benzinãrii. Acela era târgul per-
manent, iar în dreapta, pe strada
pe care o numim acum Lipscani,
s-a tot mutat târgul de Afarã, care
era, de fapt, un târg de animale.
În Rãscruciul Mic, în intersecþia

de la Bancpost, era un târg de
peºte pentru cã aici se veneau ne-
gustorii de la Dunãre. Viaþa mi-
cuþei urbe se concentra practic
între cele douã puncte comercia-
le, iar în acest furnicar a fost pla-
satã biserica”, a mai spus arhi-
tectul Radu Ionescu. La început,
a avut statut de mânãstire, fiind
una dintre cele opt ale oraºului:
„Sf. Dumitru”, a „Obedeanului”,
a „Gãnescului”, „Sf. Serghie”
(care nu s-a putut identifica), „Sf.
Nicolae”, a „Vlãdãianului”, a
„Dudului”. Într-o scriere a sa, ºi
Nicolae Iorga o aminteºte tot ca
mânãstire, cu chilii.

Cu 20 de galbeni
s-a cumpãrat poleiala

Prima ctitorie a lui Ilie Oteteli-
ºanu a durat pânã la cutremurul
din 1838, când turnul bisericii a
crãpat în trei locuri, au crãpat doi
stâlpi în interior, iar tencuiala a
cãzut. Timp de un an, între 1840

ºi 1841, ctitorii îi fac reparaþii ge-
nerale ºi îi schimbã cu totul înfã-
þiºarea. Atunci i se dãrâmã tur-
nul ºi i se face acoperiºul în douã
pãrþi, iar spre est ºi vest se con-
struiesc douã frontoane triunghiu-
lare în loc de acoperiº. Pridvorul
micuþei biserici se desface ºi dea-
supra uºii se monteazã o marchi-
zã acoperitã cu tablã. „Brâul ºi
registrele ce împodobeau exterio-
rul, ca la toate construcþiile simi-
lare în stil brâncovenesc, au fost
stricate. Se pare cã singura care

a scãpat nemodificatã a fost clo-
potniþa, dar ºi aceasta a fost dã-
râmatã pe la 1889. Dar, la 1840,
clopotniþa a fost ºi ea reparatã”,
ne mai spune arhitectul Ionescu.
S-a fãcut apel la negustorii renu-
miþi în Craiova pe vremea ace-
ea. Amvonul a fost lucrat de Io-
niþã tâmplarul ºi Gheorghe
Ocruþchi fierarul. Barbu ºi Petre,
zugravi din Craiova, se rugau de
epitropul Bisericii „Sf. Ilie” sã nu
fie îndepãrtaþi de la zugrãvitul din
nou al acestei biserici, lãsând din
preþ chiar 100 de galbeni din cei
350 cât ceruserã la început. Cel
care a zugrãvit biserica a fost
chiar pictorul Constantin Lecca
care a primit în jur de 5.000 lei.
Cu 20 de galbeni s-a cumpãrat
poleiala necesarã la înfrumuseþa-
rea Bisericii „Sfântul Ilie”.

Ultima bisericã
pictatã de Tattarescu

Ultima slujbã în vechea biseri-
cã s-a þinut la 11 iunie 1889. În
ziua urmãtoare, pe 12 iunie, a în-
ceput dãrâmarea acesteia pentru
a se zidi o bisericã impunãtoare,
dupã planurile întocmite de arhi-
tectul Fr. Springler, iar antrepriza
de antreprenori, Giuseppe Troli ºi
C. Bardelli. Piatra de fundaþie se
pune pe 7 iulie 1889, cam la o lunã
dupã demolare, ºi s-a terminat în

august 1890. Sfinþirea s-a fãcut
la data de 19 septembrie 1893,
iar între anii 1939-1940 are loc
prima restaurare. Pictura mu-
ralã a fost executatã de C. Ioa-
nid, sub directa supraveghere a
pictorului Gheorghe Tattarescu,
fiind ultima bisericã pe care a
pictat-o artistul. Cu veniturile
acestei biserici s-a întreþinut
ªcoala de fete „Lazaro-Otete-
liºanu” ºi s-a înfiinþat ºi prima
ªcoalã Centralã de fete din Þara
Româneascã, actualul Colegiu
Naþional „Elena Cuza”. Biseri-
ca „Sfântul Ilie” a fost ºi cate-
drala oraºului între anii 1913-
1933, iar în perioada 1975-1976
a fost restauratã la iniþiativa Mi-
tropolitului Teoctist, cel care a
fost apoi Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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„Dublul standard aplicat de
Moscova în Ucraina indicã exis-
tenþa evidentã a unui plan în des-
fãºurare pe teritoriul ucrainean cu
consecinþe posibil ameninþãtoare
pentru vecinãtatea sa statalã. Afir-
maþiile recente ale purtãtorului de
cuvânt al Pentagonului, colonelul
Steven Warren, referitare la “în-
fiinþarea unor tabere de antrena-
ment pentru separatiºtii ruºi din
Ucraina, instruiþi în special în
manevrarea artileriei grele ºi co-
ordonaþi în timpul operaþiunilor”,
aratã cã ruºii continuã sã acþione-
ze în teritoriul ucrainean. Cele pes-
te 6000 de victime ale conflictului
armat din estul Ucrainei dintre se-
paratiºtii proruºi ºi forþele ucrai-
nene sunt dovada clarã a intenþii-
lor Moscovei de a merge pânã la

Liberalii au redactat ºi au de-
pus în Parlament acest proiect
promis în campania electoralã,
alãturi de preºedintele Klaus Io-
hannis, pe care l-a înaintat tutu-
ror partidelor parlamentare pen-
tru a-l susþine. „PNL va întreprin-
de toate demersurile parlamenta-
re pentru promovarea proiectu-
lui votului prin corespondenþã, în
acord cu precedentele consultãri
de la Palatul Cotroceni. Partidul
Naþional Liberal susþine aproba-
rea cererii de reexaminare formu-
latã în cazul legii finanþãrii parti-
delor politice ºi campaniilor elec-
torale, în acord cu observaþiile
exprimate de preºedintele Klaus
Iohannis”, se precizeazã într-un

PPPPPE a adoptat o rezoluþie care reclamã genocidul celorE a adoptat o rezoluþie care reclamã genocidul celorE a adoptat o rezoluþie care reclamã genocidul celorE a adoptat o rezoluþie care reclamã genocidul celorE a adoptat o rezoluþie care reclamã genocidul celor
1,5 milioane de armeni de cãtre Imperiul Otoman1,5 milioane de armeni de cãtre Imperiul Otoman1,5 milioane de armeni de cãtre Imperiul Otoman1,5 milioane de armeni de cãtre Imperiul Otoman1,5 milioane de armeni de cãtre Imperiul Otoman

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vicepreºedinte-
le Grupului S&D din Parlamentul European pentru poli-
ticã externã, s-a alãturat celor care au adus un tribut
memoriei victimelor atrocitãþilor genocidului armean,
care s-a petrecut în contextul Primului Rãzboi Mondial,
în urmã cu 100 de ani.

În dezbaterea din plenul Parla-
mentului European, reunit miercuri
la Bruxelles, în prezenþa Comisaru-
lui european pentru Cooperare In-
ternaþionalã, Ajutor Umanitar ºi
Gestionarea Crizelor, Kristalina
Georgieva, eurodeputatul Victor
Boºtinaru a reiterat apelul la recon-
ciliere între cele douã state. „Vreau
sã reiterez apelul adresat Turciei ºi
Armeniei sã ratifice ºi sã implemen-
teze fãrã precondiþii, protocoalele
semnate în 2009, sã ia toate mãsu-
rile ºi sã facã toþi paºii pentru nor-
malizarea ºi îmbunãtãþirea relaþiilor
lor bilaterale. Este de o importanþã
extraordinarã ºi majorã ca memo-
ria trecutului sã fie folositã pentru
a evita repetarea atrocitãþilor în vii-
tor. De asemenea, trebuie evitatã
orice instrumentalizare politicã, dacã
dorim sã mergem împreunã spre
calea reconcilierii. Ca istoric, aº
spune în final cã, cel mai bine pen-
tru un politician ºi cel mai înþelept
lucru este sã nu se foloseascã isto-

ria în scopuri politicianiste”, a pre-
cizat Victor Boºtinaru.

Parlamentul European a adop-
tat totodatã, cu o largã majoritate,
o rezoluþie comunã care reclamã
genocidul celor 1,5 milioane de
armeni de cãtre Imperiul Otoman
ºi propune instituirea unei Zile in-
ternaþionale de comemorare a ge-
nocidului, pentru a reaminti încã o

datã dreptul la pace ºi demnitate al
tuturor popoarelor ºi naþiunilor din
întreaga lume. De asemenea, re-
zoluþia subliniazã ºi faptul cã pre-
venirea din timp ºi sancþionarea
eficace a genocidelor ºi a crimelor
împotriva umanitãþii ar trebui sã se
numere printre prioritãþile comu-
nitãþii internaþionale ºi ale Uniunii
Europene.

PNL va insista la consultãrile cu
preºedintele Iohannis asupra încuviinþãrii

rapide a solicitãrilor Justiþiei
Partidul Naþional Liberal va susþine la consul-
tãrile iniþiate de preºedintele Klaus Iohannis

teme care se referã la reforma instituþiilor poli-
tice. Prima dintre acestea este adoptarea ime-

diatã a noii legislaþii electorale, în calendarul
stabilit, în special a proiectului care introduce
votul prin corespondenþã pentru românii din

strãinãtate, iar cea dea doua, în privinþa proce-
durilor de ridicare a imunitãþii parlamentarilor.

comunicat de presã al PNL.
În privinþa procedurilor de ri-

dicare a imunitãþii parlamentari-
lor, PNL îºi va reafirma poziþia
de a aproba rapid cererile în acest
sens venite la Parlament ºi va
atrage atenþia asupra demersuri-
lor majoritãþii parlamentare con-
trolate de PSD pentru împiedica-
rea procedurilor judiciare, cum
este situaþia senatorului Dan
ªova. Conflictul  juridic de natu-
rã constituþionalã generat de pre-
ºedintele Senatului afecteazã se-
ver imaginea ºi funcþionarea Par-
lamentului. Majoritatea condusã
de PSD are obligaþia sã opreascã
aceastã crizã ºi sã revinã în ca-
drul legii”.

Deputatul Ionuþ Stroe:
„Interesul Rusiei, Ungariei ºi Greciei pentru Turkish

Stream anunþã intruziunea capitalului rusesc în Europa”
PNL atrage atenþia asupra

intensificãrii eforturilor militare
defensive ale Europei ºi ale NATO
pentru preîntâmpinarea unui
conflict deschis, la graniþa de est
a UE ºi a Alianþei Nord-Atlantice
ºi solicitã Guvernului României, în
special Ministerului de Externe ºi
Ministerului Apãrãrii, sã manifeste
o stare de veghe permanentã ºi o
atitudine proactivã în plan
diplomatic, în faþa intenþiilor de
destabilizare a zonei, puse în
practicã de Federaþia Rusã.

capãt”, a precizat deputatul Ionuþ
Stroe, purtãtorul de cuvânt al PNL.
Oportunitãþi de dialog ºi
conlucrare în plan diplomatic

În acest context, angajamentul
ºi contribuþia activã a României în
consolidarea securitãþii la graniþa cu
Ucraina trebuie dublate de iniþiative
diplomatice proactive, menite sã
extindã dialogul ºi solidaritatea þãri-
lor membre UE expuse influenþei
acþiunilor Moscovei, în contraca-
rearea unui posibil apropiat conflict
deschis la graniþa de est a Româ-
niei. „Recentele iniþiative MAE pri-
vind mãsuri de reasigurare ºi pro-

tecþie în faþa atitudinii agresi-
ve a Federaþiei Ruse trebuie
extinse, în solicitarea dialogu-
lui direct al celor mai vulnera-
bili aliaþi europeni în relaþia cu
Moscova, dar ºi cu state care
deþin arsenal nuclear. Acestã
situaþie este reprezentatã de na-
þiunile interesate mai mult în
reconfigurãri pe zona securi-
tãþii energetice. Ca exemplu,

proiectul Turkish Stream, la care
ºi-au anunþat participarea Federaþia
Rusã- Ungaria- Grecia- anunþã deja
viitoare disonanþe în perspectiva unei
apãrãri europene comune în faþa in-
truziunii capitalului rusesc în Euro-
pa. Riscul implementãrii rapide a
proiectului gazoductului Turkish
Stream, prin scoaterea României
din ecuaþia energeticã a Europei,
obligã autoritãþile române sã îºi con-
centreze atenþia pe atragerea la dia-
log a þãrilor care se manifestã ºovãi-
tor ºi temporizator în faþa acþiuni-
lor Rusiei”, a mai menþionat purtã-
torul de cuvânt al PNL.

PNL cere Ministerului român de
Externe sã iniþieze de urgenþã opor-
tunitãþi de dialog ºi conlucrare în
plan diplomatic cu statele europe-
ne ºi membre NATO vizate de pro-
punerile “generoase” ale Federaþiei
Ruse. „Slãbirea Europei este ob-
iectivul pe termen mediu ºi lung al
Federaþiei Ruse, iar perspectiva
unei Europe divizate la momentul
marilor decizii de securitate priveº-
te România în cel mai înalt grad”.
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N-am mai fost în locurile natale de câþi-
va ani, bântuit de o neliniºte ale cãrei moti-
ve, deºi bãnuite, ba chiar deseori prea evi-
dente conºtiinþei rãnite de un persistent sen-
timent de înstrãinare ce mi-a însoþit dru-
mul în viaþã, am preferat sã le ignor. Dupã
mutarea într-o altã dimensiune – sau lume?!
– a pãrinþilor, am resimþit ruptura, altmin-
teri previzibilã, dramaticã, la început, de-
venitã, apoi, o neostoitã resemnare.

Revenit acolo în aceste zile pascale, sen-
zaþia de restriºte s-a acutizat pânã spre pra-
gul deznãdejdii. Abandonatã, casa, grãdi-
na, gospodãria, cândva repere ale unor
trãiri tainice, au intrat deja într-o stare de
moarte latentã. De la poarta dãrãpãnatã la
bãlãriile crescute într-o lugubrã germina-
þie, printre care casa de la drum, cum îi

Locul natal ºi vechi taine rãniteLocul natal ºi vechi taine rãniteLocul natal ºi vechi taine rãniteLocul natal ºi vechi taine rãniteLocul natal ºi vechi taine rãnite
spuneam ºi în care nu mai îndrãznesc sã
pãºesc, la cãsuþa de varã cu odaia de odih-
nã, cu vechea vatrã ºi cu beciul altãdatã
rãsunând de zarva familialã, mã trezesc
copleºit de o dezolare în care disperarea
capãtã accente de revoltã: împotriva pro-
priei neputinþe, a vremii care s-a scurs, a
atâtor înstrãinãri vinovate. Ce-ar mai fi de
spus? ªi de fãcut? Întrebãri pentru care
nici un rãspuns nu mai ajunge, cãzând sub
zodia neputinþei.

Satul însuºi s-a schimbat structural, sub
presiunea atâtor mutaþii din care, aºa cum
s-a mai spus de cãtre alþi neîmpãcaþi ma-
eºtri cârtitori ei evului globalizãrii, unele
cu evidente impedanþe antropologice.

La cimitir, aºezat în crucea dealului
(Dealul Crucii e toponimul unui alt loc,

situat pe versantul opus al satului þintuit,
cum e, între dealuri), priveliºtea ce mi se
oferã ochilor îmi pare cu totul strãinã. Ori
care a pierdut orice urmã de familiaritate.

Remarc grija de altãdatã pentru cei dis-
pãruþi ºi mutaþi aici, sub lespede de beton
în competiþie cu modelele citadine. ªi îmi
repugnã gunoaiele din jurul cimitirului,
drumul lãsat de izbeliºte, unica relicvã în
care mai regãsesc ceva dintr-o nevolnicã
tradiþie. Niciun rest de comuniune nu pare
a-i mai vizita pe supravieþuitorii de azi ai
unui sat, cu doar puþin peste o sutã de fa-
milii, ale cãror legãturi de rudenie îi dã-
deau cu decenii în urmã o particularitate
de invidiat.

ªi mã întreb, cu privirea aþintitã spre
câmpul ale cãrui taine mi-au fost cândva

probe de iniþiere în viaþã ºi în lume, câtã
sacralitate mai persistã azi, într-o lume din
care pare sã fi dispãrut învãþãtura cumpã-
tãrii, ca zãlog al acelei omenii ce mãsura o
viaþã cu instrumentul statorniciei, sub sem-
nul unei bune cuviinþe aproape divine.

La întoarcere, mã asalteazã vechi ºi ne-
liniºtitoare interogaþii ale „bãtrânului” Ar-
ghezi, ºi el parcã uitat, abandonat, în vaie-
rul „noii” lumi în care comunicarea nu mai
e comuniune, ci o zarvã buimacã a socia-
lizãrii pe reþele reci ºi, uneori, de o neghio-
bie greþoasã. Ce-ai cãutat tu, bãtrâne, în
lume – se întreba poetul „inscripþiilor”
identitare –, l-ai cãutat pe Dumnezeu de-
parte când El s-a aflat mereu aici, în vatra
din care înstrãinarea n-a mai lãsat decât
funinginea?

În ziua de Vineri a Sãptãmânii Luminate,
Biserica Ortodoxã prãznuieºte „Izvorul Tã-
mãduirii”, o sãrbãtoare închinatã Maicii Dom-
nului, care a avut un rol esenþial în lucrarea
de mântuire a oamenilor. Potrivit tradiþiei creº-
tine, Leon Cel Mare, cu puþin timp înainte de
a deveni împãrat, undeva în jurul anului 450,
aflându-se într-o pãdure de pe lângã Constan-
tinopol, a întâlnit un bãtrân orb care l-a rugat
sã-i dea apã ºi sã-l conducã în cetate. Dupã
îndelungi cãutãri, negãsind niciun izvor, a auzit
glasul Fecioarei Maria care i-a zis:” Nu este
nevoie sã te mai osteneºti, cãci apa este
aproape! Pãtrunde, Leon, mai adânc în aceastã
pãdure ºi, luând cu mâinile apa tulbure poto-
leºte setea orbului ºi apoi unge cu ea ochii lui
cei întunecaþi!” Leon a fãcut ascultare ºi a
gãsit un izvor din care i-a dat omului sã bea.
Apoi i-a spãlat faþa cu acea apã, iar orbul a
cãpãtat vederea. Dupã ce a ajuns împãrat,
Leon nu a uitat întâmplãrile minunate ale acelei
zile ºi a construit lângã izvor o bisericã. Mai
târziu, împãratul Justinian (527-565), care
suferea de o boalã grea, s-a vindecat dupã ce
a bãut apã din acest izvor. Ca semn de mulþu-
mire a construit o bisericã ºi mai mare, care
însã a fost distrusã de turci în anul 1453. De-
a lungul timpului,  apa acestui izvor a vinde-
cat multe boli ºi a tãmãduit rãni ºi suferinþe.
Astãzi, la Istanbul (vechiul Constantinopol),
existã un paraclis ce dateazã din secolul V,
zidit pe locul acelui izvor ce mai curge ºi
acum. Aici, creºtinii vin cu credinþã ºi nãdej-
de, din toate colþurile lumii, spre a se vindeca
de boli ºi neputinþe. Credincioºii ortodocºi se
roagã  în aceastã zi la bisericã pentru sãnã-
tate, ferirea de rele,  luând parte la slujba de
sfinþire a apei, cunoscutã ºi sub numele de
Aghiasma Micã.  Dupã ce preotul  sfinþeºte
apa,  îi stropeºte pe credincioºi în timp ce

Având în vedere numãrul mare
de incendii izbucnite în ultima vre-
me la vegetaþia uscatã, dar ºi fap-
tul cã se anunþã o creºtere a valo-
rilor termice în perioada urmãtoa-
re, Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al Judeþului
Dolj face populaþiei o serie de re-
comandãri cu scopul prevenirii in-
cendiilor la arderea vegetaþiei us-
cate ºi a resturilor vegetale de pe

Mãsuri de prevenire a
incendiilor de vegetaþie

terenurile care le aparþin. Astfel,
cetãþenii sunt sfãtuiþi sã þinã cont
de condiþii meteorologice fãrã
vânt ºi de executarea arderii în
zone care sã nu permitã propaga-
rea focului la fondul forestier/con-
strucþii ºi sã nu afecteze reþelele
electrice, de comunicaþii, conduc-
tele de transport gaze naturale,
produsele petroliere ori alte bunuri
materiale combustibile. De aseme-

nea, sunt recomandate curãþarea
de vegetaþie a suprafeþei din jurul
fiecãrei grãmezi pe o distanþã de
5 m, desfãºurarea arderii numai
pe timp de zi, asigurarea mijloa-
celor ºi materialelor pentru stin-
gerea eventualelor incendii, supra-
vegherea permanentã a arderii ºi
stingerea totalã a focului înainte
de pãrãsirea locului acestuia.

CARMEN ZUICAN

Izvorul TãmãduiriiIzvorul TãmãduiriiIzvorul TãmãduiriiIzvorul TãmãduiriiIzvorul Tãmãduirii
se cântã troparul: “Mântuieºte, Doamne, po-
porul Tãu, ºi binecuvânteazã moºtenirea Ta,
biruinþã binecredincioºilor creºtini asupra ce-
lui potrivnic dãruieºte, ºi cu crucea Ta pã-
zeºte pe poporul Tãu!” Astfel,  s-a reþinut în
popor cã scopul urmãrit prin folosirea aias-
mei este de a alunga  duhurile cele rele. La
sãrbãtoarea de astãzi ne ridicãm cu gândul
ºi cu inima  spre Maica Domului, cea care
s-a dovedit izvor al dumnezeirii, prin naºte-
rea Mântuitorului. În iconografia praznicu-
lui Izvorului Tãmãduirii, Maica Domnului ºi
Mântuitorul Hristos se aflã într-o cristelni-
þã, vasul în care primim Taina Botezului.
Fecioara Maria este reprezentatã cu mâinile
înãlþate, semn al rugãciunii, iar Mântuitorul
binecuvântând cu ambele mâini, ca rãspuns
al rugãciunilor Maicii Sale. Din bazin izvo-
rãºte apa care are darul tãmãduirii. Aceastã
icoanã exprimã ideea cã Fecioara L-a nãs-
cut pe Hristos, Care este Dãtãtorul apei vii a
Duhului. De altfel, însuºi Mântuitorul i-a spus
femeii samarinence: “De ai fi ºtiut darul lui
Dumnezeu ºi cine este Cel ce zice þie: dã-mi
sã beau, tu ai fi cerut de la Dânsul ºi þi-ar fi
dat þie apa cea vie!” (Ioan. 4, 10). Mai me-
reu cãdem pradã bolilor trupeºti ºi deseori
alergãm cãtre  doctori cu speranþa vindecã-
rii. Ne zbatem în  vâltoarea grijilor cotidiene
si înotãm în valurile tot mai agitate ale  vieþii
lumeºti, ignorând, din nefericire pentru noi,
stadiul bolilor sufleteºti care ne rod în inte-
rior ºi care, de cele mai multe ori, nu dor
decât prea târziu. Tocmai de aceea, acum,
la moment sfânt de prãznuire, sã ne cerce-
tãm adâncul cel nevãzut al sufletului ºi sã-l
învrednicim de a primi leacul duhovnicesc,
care, prin mila lui Dumnezeu, este la înde-
mâna tuturor. Amin!

PREOT LIVIU SÃNDOI
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Constantin Grigore, dirijor
permanent al Filarmonicii „Olte-
nia”,  s-a afirmat în fruntea Or-
chestrei Simfonice cu prilejul con-
certului „Mozart Rocks” (1 no-
iembrie 2013) – eveniment artis-
tic spectaculos care a adunat în
Sala Polivalentã din Craiova peste
4.000 de spectatori. A desluºit
tainele tehnicii dirijorale în genuri
variate, de la concert instrumen-
tal pânã la operã, simfonic ºi vo-
cal-simfonic, repertoriul sãu fiind

Concert aniversar: 68 de aniConcert aniversar: 68 de aniConcert aniversar: 68 de aniConcert aniversar: 68 de aniConcert aniversar: 68 de ani
de la înfiinþarea Filarmonicii „Oltenia”de la înfiinþarea Filarmonicii „Oltenia”de la înfiinþarea Filarmonicii „Oltenia”de la înfiinþarea Filarmonicii „Oltenia”de la înfiinþarea Filarmonicii „Oltenia”

Concertul aniversar de astã-searã al Filarmo-
nicii „Oltenia”, ce marcheazã împlinirea a 68 de
ani de la înfiinþarea acestei instituþii, prin decret
regal, îi aduce în faþa Orchestrei Simfonice pe
tânãrul dirijor Constantin Grigore ºi pe reputa-
tul violonist Bogdan Zvoriºteanu, în prezent sta-
bilit în Elveþia. Concertul începe la ora 19.00 ºi
propune melomanilor sã audieze, din ciclul Pre-
ludiilor, op. 23 de Serghei Rahmaninov, celebrul

Instituþie de prestigiu în peisajul muzical românesc, Filarmonica „Ol-
tenia” din Craiova a fost fondatã în anul 1904 ºi reorganizatã prin
decret regal în urmã cu 68 de ani. La 17 aprilie 1947, Regele Mihai I a
promulgat Legea nr. 131, prin care a luat fiinþã Orchestra Filarmonicã
„Oltenia”, în ziua de 18 aprilie având loc concertul inaugural. Astfel,
sub bagheta dirijorului Mircea Barsan, violonista Gaby Grubea a inter-
pretat Concertul în Mi minor pentru vioarã, op. 64 de Mendel-
ssohn-Bartholdy. De asemenea, în programul concertului din acea searã
s-au regãsit Simfonia a III-a în Mi bemol major, op. 55, „Eroica”
de Beethoven ºi Uvertura la opera „Ruslan ºi Ludmila” de Glinka.
Stagiunea 1947-1948 avea sã confere o tot mai pronunþatã continuita-
te acestei orchestre care numãra aproximativ 65 de instrumentiºti, din-
tre care 47 erau craioveni.

Preludiu nr. 5 în Sol minor, în versiunea orches-
tralã a lui Marian Didu, cel care a fost nu numai
un muzician profund, ci ºi un rafinat om de cul-
turã. Transcripþia pentru orchestrã va fi prezen-
tatã în primã audiþie absolutã. De asemenea, pro-
gramul cuprinde Concertul în Mi minor pentru
vioarã ºi orchestrã, op. 64, de Felix Mendelssohn-
Bartholdy, Preludiu la dupã-amiaza unui faun, de
Claude Debussy, ºi Bolero, de Maurice Ravel.

Bogdan Zvoristeanu cântã la o vioarã de Ni-
colaus Gagliano din 1761, împrumutatã de fa-
milia Aebi-Muller, care sunt donatorii principali
ai Centrului Paul Klee din Berna.
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foarte divers. În pe-
rioada studiilor urma-
te în þarã, apoi în Po-
lonia, la Academia de

Muzicã „Karol Lipinski”, Con-
stantin Grigore a beneficiat de în-
drumarea unor maeºtri recunos-
cuþi ai dirijatului: Horia Andrees-
cu, Petru Andriesei, Ilarion Iones-
cu-Galaþi sau polonezul Marek Pi-
jarowski. A participat la diverse
masterclass-uri ºi s-a perfecþio-
nat printr-un stagiu de asistenþã
la Rundfunk Sinfonieorchester
Berlin (2011), sub îndrumarea
maestrului Marek Janowski ºi,
ulterior, la Bayerischer Rundfunk

ºi Munchner Philharmoniker, în
paralel participând ºi la cursurile
de fenomenologia muzicii susþinu-
te de Konrad von Abel.

Concertmaestru al renumitei
„Orchestra Suisse Romande”
din Elveþia, Bogdan Zvoriºtea-
nu este un nume cu rezonanþã
în lumea muzicalã internaþiona-
lã. Nãscut la Bucureºti în 1970,
a absolvit în 1993 Academia de
Muzicã din capitalã, la clasa prof.
Victoria Baºta ºi a prof. ªtefan
Gheorghiu. În urmãtorii 4 ani ºi-
a desãvârºit pregãtirea muzica-
lã cu Alberto Lysy, la Academia
Internaþionalã de Muzicã Menu-

hin din Gstaad ºi Blonay (Elve-
þia). Pentru calitãþile sale de con-
certmaestru, Bogdan Zvoriºtea-
nu a fost invitat în 1997, de Or-
chestra Filarmonica din Santia-
go de Compostela (Spania), iar
din 1998 va ocupa acelaºi post
în Orchestra de camerã din
Pforzheim (Germania). Dupã un
an ºi jumãtate, la propunerea ve-

chiului sãu maestru Alberto
Lysy, va decide sã se întoarcã la
Academia Menuhin, de aceastã
datã pentru a preda vioara ºi
muzica de camerã. Activitatea
sa de concertist este susþinutã în
paralel cu recitaluri ºi concerte
de muzicã de camerã, colabo-
rând astfel cu numeroase perso-
nalitãþi muzicale.

Mãdãlin Voicu a studiat vioara la Conservato-
rul de Muzicã Bucureºti, apoi dirijatul. A concertat
împreunã cu tatãl sãu, renumitul violonist Ion Voi-
cu, ºi cu alþii, în þarã ºi în strãinãtate. De-a lungul timpu-
lui a fost îndrumat de muzicieni de prestigiu precum Ser-
giu Celibidache, Carlo Zecchi, Corneliu Dumbrãveanu,
Hans Swarowsky.

Mãdãlin Voicu a fost dirijor al Filarmonicii „Oltenia” ºi al
Filarmonicii „Paul Constantinescu”, fiind totodatã un invitat
permanent al orchestrelor de profil din þarã, iar concertele
susþinute în strãinãtate relevã aprecierea de care se bucurã
artistul ºi peste hotare. A susþinut concerte alãturi de Or-
chestra de Camerã Bucureºti, înfiinþatã de violonistul Ion
Voicu, iar din anul 2001 este membru de onoare al Acade-
miei Franceze de ªtiinþe, Arte ºi Litere.

Întâlnirile „SpectActor” reprezintã un eveniment cul-

Mãdãlin Voicu vine la Întâlnirile
„SpectActor” de la Craiova

Invitatul lunii martie la Întâlnirile „SpectActor”
organizate de Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova este dirijorul Mãdãlin Voicu. Acesta
va susþine duminicã, 26 aprilie, de la ora 11.00, la
Sala „Ion D. Sîrbu”, conferinþa intitulatã „Adevã-
rul învinge”. Moderator al întâlnirii cu publicul
craiovean va fi, ca de obicei, Nicolae Coande,
secretar literar al TNC.

tural iniþiat în anul 2009 de Teatrul Naþional din Craiova. În
cadrul acestuia sunt programate conferinþe ºi discuþii cu pu-
blicul ale unor personalitãþi din lumea culturalã româneas-
cã. Pânã în prezent aici au conferenþiat Ion Caramitru, Radu
Beligan, Varujan Vosganian, Andrei Marga, Solomon Mar-
cus, Rãzvan Theodorescu, Matei Viºniec, Gabriela Ada-
meºteanu, ASR Radu al României, Dan Grigore, Cristian
Þopescu, George Banu, Eugen Negrici, Florin Zamfirescu,
Adrian Cioroianu, Adrian Streinu Cercel, Jean Askenasy,
Dan C. Mihãilescu, Cristian Bãdiliþã, Alexa Visarion, Dorel
Viºan, Emil Constantinescu, Dumitru Radu Popescu, Lau-
renþiu Damian, Lucian Boia, Nae Caranfil, Daniel Barbu,
Cristian Tudor Popescu, Ion Cristoiu ºi Sergiu Celac.
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Parlamentul European a adoptat
miercuri o rezoluþie prin care îndeam-
nã Turcia sã recunoascã genocidul
împotriva armenilor, în contextul îm-
plinirii a 100 de la ani masacrul împo-
triva armenilor din Imperiul Otoman.
În replicã, guvernul turc i-a acuzat pe
unii membri ai Parlamentului European
cã dau dovadã de „fanatism religios
ºi cultural” aprobând aceastã rezolu-
þie. Ministerul turc de Externe a esti-
mat, într-un comunicat difuzat ieri,
cã forul legislativ al UE încearcã din
nou sã rescrie istoria. În opinia Tur-
ciei, Parlamentul European este cu-
noscut pentru faptul cã doreºte sã îm-
piedice progresul în relaþiile dintre
Turcia ºi Uniunea Europeanã. „Noi nu-i luãm în
serios pe cei care au adoptat aceastã rezoluþie
mutilând istoria ºi dreptul. Ceea ce se aflã în spa-
tele ei este un fanatism religios ºi cultural, dar ºi
indiferenþa faþã de alþii consideraþi ca fiind alt-
fel”, se afirmã în comunicat. Rezoluþia, adoptatã
miercuri, pentru a marca o sutã de ani de la eve-
nimentele din timpul primului rãzboi mondial, face
apel la Turcia, statul succesor al Imperiului Oto-
man, sã se împace cu trecutul sãu ºi sã recu-

Autoritãþile sârbe
l-ar putea aresta
pe Hashim Thaci
dacã acesta
ajunge la Belgrad

Pe numele ministrului de externe
kosovar, Hashim Thaci, existã un
mandat de arestare pentru
presupuse crime de rãzboi, emis de
justiþia sârbã. În aceste condiþii
procuratura de la Belgrad a
declarat, ieri, cã l-ar putea aresta
pe Thaci dacã acesta va veni la
Belgrad pentru a participa la o
reuniune regionalã.  Într-o
declaraþie acordatã cotidianului
Blic de Vladimir Vukcevic, procu-
rorul însãrcinat cu dosarul
crimelor de rãzboi, acesta afirmã
cã „investigaþia în cazul Thaci este
întreruptã, întrucât organele de
anchetã nu au acces la el”. Deºi
Interpolul a retras mandatul
internaþional de arestare emis pe
numele lui Thaci, fost premier al
Kosovo, Vukcevic a amintit cã în
Serbia acest mandat este încã
valabil. Hashim Thaci a fost liderul
politic al gherilei separatiste
intitulate Armata de Eliberare a
Kosovo (UCK), ce s-a confruntat cu
armata sârbã în anii 1998 ºi 1999.
Mass-media sârbã ºi kosovarã a
relatat miercuri cu privire la
posibilitatea ca el sã participe la
Belgrad la o reuniune despre
Balcanii Occidentali, organizatã
de un ONG. Ulterior, ministrul sârb
de externe Ivica Dacic a declarat
cã „nu este nevoie ca Thaci sã vinã
la Belgrad”. Capitala sârbã a fost
vizitatã în ultimii ani de mai mulþi
miniºtri kosovari, fãrã ca acest
lucru sã fi avut vreo consecinþã.
Dacic ºi Thaci au fost principalii
actori ai dialogului impulsionat de
Uniunea Europeanã pentru
normalizarea relaþiile dintre
Serbia ºi provincia Kosovo, care ºi-
a autoproclamat independenþa în
anul 2008.

SUA: Un elicopter
de mici dimensiuni
a aterizat
pe o peluzã
din apropierea
Capitoliului

Un elicopter de mici dimensiuni
a aterizat pe o peluzã din apropie-
rea Capitoliului din Washington,
sediul Congresului american.
Pilotul aparatului a fost arestat. El
a protestat faþa de legea privind
finanþarea partidelor politice.
Strãzile din jurul Capitoliului au
fost blocate de poliþie. Forþele de
ordine au percheziþionat aparatul
de zbor cu un singur loc, dar nu au
gãsit nimic suspect. Legislativul
Statelor Unite nu a fost evacuat.
Martorii oculari au spus cã pilotul,
dupã pãrerea lor, nu a avut intenþia
sã loveascã clãdirea Congresului.
Pilotul este un postaº din Florida
care nu era de acord cu legea prin
care se reforma finanþarea partide-
lor politice. A scris tuturor membri-
lor Congresului, fãrã nici un
rezultat. Atunci s-a hotãrât sã
încerce zborul temerar pentru a
atrage atenþia. În spaþiul aerian din
jurul Congresului, Casei Albe,
Pentagonului ºi altor clãdiri din
Washington nu se poate pãtrunde
decât cu aprobãri speciale. Pilotul
elicopterului nu deþinea o astfel de
permisiune. Alarma de securitate a
survenit la scurt timp dupã ce un
bãrbat s-a sinucis în faþa Capitoliu-
lui, fapt care a determinat evacua-
rea clãdirii.

Victimele Holocaustului au fost
comemorate ieri în Israel, dar ºi
în Polonia, la Auschwitz . Israe-
lienii au þinut douã minute de re-
culegere, în timp ce sirenele au
sunat în memoria celor ºase mili-
oane de evrei uciºi de naziºti. La
ora localã 10:00, sirenele au su-
nat pentru a marca începerea ce-
remoniei de depunere de jerbe la
Centrul Memorial Yad Vashem din
Ierusalim cu prilejul Zilei Memo-
riale anuale de comemorare a Ho-
locaustului, care a început mier-
curi dupã apusul soarelui ºi a du-
rat pânã ieri seara. Ceremonii au
avut loc, de asemenea, în ºcoli,
colegii ºi universitãþi din întreaga
þarã. La deschiderea ceremoniei de
la Yad Vashem, premierul israe-
lian Benjamin Netanyahu a apre-
ciat cã lumea nu a tras învãþãminte
din cel de-al Doilea Rãzboi Mon-

În cadrul dialogului anual cu
cetãþenii ruºi, preºedintele Vladimir
Putin a declarat cã nu existã trupe
ruse în Ucraina. “Vã spun clar ºi
categoric: Nu existã trupe ruse în

noascã masacrarea a circa 1,5 milioane de ar-
meni drept genocid. „Evenimentele tragice care
au avut loc în perioada 1915-1917 împotriva ar-
menilor din Imperiul Otoman constituie un ge-
nocid”, se aratã în rezoluþia adoptatã miercuri
cu o majoritate covârºitoare de aleºii din PE. „Nu
trebuie sã uitãm cã oameni au fost uciºi, cã aceste
evenimente aparte sunt descrise pe bunã drepta-
te ca fiind un genocid”, potrivit rezoluþiei PE.
Preºedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afir-

mat miercuri cã rezoluþia Parlamen-
tului European este irelevantã. Legis-
lativul UE a calificat prima datã ma-
sacrele în rândul armenilor drept ge-
nocid în 1987. În noua sa rezoluþie,
PE afirmã cã, „într-un spirit de soli-
daritate ºi de dreptate europeanã, se
alãturã comemorãrii a o sutã de ani
de la genocidul împotriva armenilor”.
Papa Francisc a provocat o crizã di-
plomaticã duminicã, denunþând ma-
sacrarea armenilor drept „primul ge-
nocid din secolul al XX-lea”. Turcia
încearcã din 1987 sã devinã membru
al UE, dar, de atunci, au existat nenu-
mãrate tensiuni între Ankara ºi Bru-
xelles, cele mai recente fiind disensi-

unile privind arestarea unor jurnaliºti suspectaþi
de legãturi cu un rival al preºedintelui Erdogan.
Potrivit unor istorici, pânã la 1,5 milioane de ar-
meni au fost uciºi de cãtre turcii otomani, crime
considerate de cãtre experþi în domeniu primul
genocid din secolul al XX-lea. Însã Turcia, care
susþine cã victimele au fost ucise în timpul unui
rãzboi civil ºi unor tulburãri, refuzã sã recunoascã
termenul de genocid ºi insistã cã bilanþul masa-
crului a fost exagerat.

Ucraina”, a afirmat ºeful statului
rus. “Situaþia a fost descrisã cel
mai bine de ºeful Statului Major al
armatei ucrainene, care a spus di-
rect: noi nu ne luptãm cu armata

rusã”, a adãugat preºedintele Pu-
tin. Liderul de la Kremlin a mai
spus cã un rãzboi între Rusia ºi
Ucraina este imposibil ºi singurele
lucruri pe care Moscova le vrea
de la Kiev sunt relaþiile de partene-
riat egal ºi respectarea etnicilor ruºi
din Ucraina. „În prezent, Rusia nu
aºteaptã nimic de la Guvernul din
Kiev decât sã fie tratatã ca parte-
ner egal. ªi, desigur, respectarea
drepturilor legitime ale ruºilor care
trãiesc în Ucraina... este de ase-
menea un subiect important pen-
tru noi”, a afirmat Putin. „Înþele-
gem cã economia Ucrainei nu poa-
te suporta astãzi preþurile gazelor
ruseºti prevãzute în contract. În
principiu, nu suntem obligaþi (sã
facem reduceri), dar credem cã
este rezonabil ºi facem un com-
promis. Este valabil ºi pentru ener-
gia electricã sau cãrbune ºi alte-

le”, a menþionat Putin, adãugând
cã recuperarea economicã a Ucrai-
nei este în interesul Rusiei. „Sun-
tem interesaþi de recuperarea eco-
nomicã a Ucrainei, pentru cã ei sunt
vecinii noºtri, partenerii noºtri ºi
suntem interesaþi de stabilitate ºi
ordine la graniþele noastre, precum
ºi de oportunitatea de a avea ºi
dezvolta legãturi economice cu un
partener prosper”, a declarat el.
Kievul ºi Occidentul au acuzat în
repetate rânduri Rusia de trimite-
rea de trupe în estul Ucrainei, acu-
zaþii respinse de fiecare datã de
Moscova. Comandantul trupelor
americane în Europa, Ben Hodges,
declara luna trecutã cã aproxima-
tiv 12.000 de militari ruºi luptã de
partea separatiºtilor din estul Ucrai-
nei ºi cã încã 50.000 de soldaþi ruºi
sunt desfãºuraþi la frontiera ruso-
ucraineanã.

dial ºi trateazã „agresiunea” Ira-
nului în Orientul Mijlociu cu ace-
laºi „calm” manifestat de cei care
nu au fost în stare sã recunoascã
ameninþarea pe care o reprezenta
Germania nazistã. În Polonia, mii
de tineri evrei din întreaga lume
participã la „Marºul Internaþional
al Vieþii” — ce are loc pe o dis-
tanþã de 3 kilometri de la Aus-
chwitz la Birkenau, cele douã sec-
þiuni ale celui mai mare lagãr de
exterminare nazist. Deºi Naþiuni-
le Unite au stabilit data de 27 ia-
nuarie ca Ziua Memorialã a Holo-
caustului, Israelul marcheazã în
mod tradiþional acest eveniment în
cea de-a 27-a zi a Nisan, prima
lunã a anului civil în calendarul
ebraic, cu o sãptãmânã înainte de
Ziua Independenþei, pentru a sim-
boliza ridicarea statului Israel din
cenuºa Holocaustului.
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METEO

Seninvineri, 17 aprilie - max: 25°C - min: 12°C

$
1 EURO ...........................4,4125 ............. 44125
1 lirã sterlinã................................6,1460....................61460

1 dolar SUA.......................4,1393........41393
1 g AUR (preþ în lei)........160,4764.....1604764

Cursul pieþei valutare din 17 aprilie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV
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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
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Furios ºi iute 7

Ora: 14:00

Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

Danny Collins

Ora: 16:30

Gen film: Comedie, Dramã

Cut Bank

Ora: 19:00

Gen film: Thriller

Paul, mare poliþist la mall 2

Ora: 21:00

Gen film: Acþiune, Comedie
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Cãpitanul Phillips

Se difuzeazã la HBO, ora 12:20

Tom Hanks este cãpitanul Richard
Phillips, a cãrui navã de transport MV
Maersk Alabama a fost deturnatã de
piraþii somalezi în anul 2009, deve-
nind prima navã de transport america-
nã capturatã de piraþi în ultimele douã
secole. Filmul regizat de Paul Green-
grass prezintã evenimentele tragice
petrecute la bordul navei ºi încercãri-
le disperate ale armatei SUA de a
salva echipajul condus de cãpitanul
Phillips. La baza filmului se aflã
cartea acestuia, "Datoria unui cãpitan:
Piraþi somalezi, soldaþi americani ºi
zile periculoase pe mare".

Condamnat sã ucidã

Se difuzeazã la PRO Tv,
ora 20:30

Kevin Costner este Ethan Runner,
un spion internaþional implicat în
dejucarea planurilor celor mai
periculoºi rãufãcãtori. Chiar dacã
Ethan intenþioneazã sã renunþe la
carierã pentru a se reapropia de
soþia (Connie Nielsen) ºi fiica
(Hailee Steinfeld) þinute ani de
zile la distanþã pentru a nu le
implica în misiunile lui, eroul are
o ultimã sarcinã de îndeplinit: sã
descopere identitatea unui tero-
rist gata sã ucidã mii de oameni,
asta în timp ce trebuie sã aibã
grijã de fiica lui adolescentã
pentru câteva zile.

Zi de instrucþie

Se difuzeazã la Prima TV, ora  22:30

În fiecare zi, este dus un adevãrat rãzboi
pe strãzile oraºelor americane - un rãzboi
între locuitori, traficanþii de droguri ºi
funcþionarii statului obligaþi sã-i apere pe
primii împotriva celorlalþi. Acest rãzboi
îºi are victimele sale, poate niciuna atât
de mare ca sergentul Alonzo Harris, un
ofiþer veteran de la brigada de narcotice,
cu o experienþã de 13 ani, ale cãrui
metode de lucru îndoielnice depãºesc
linia dintre legalitate ºi corupþie. Credinþa
sa în victoria legii s-a erodat demult ca
urmare a misiunilor la care a participat în
cartierele în care, dacã acþionezi dupã
lege, poþi sã mori pe loc. Iar ca sã ducã la
îndeplinire misiunea...

SÂMBÃTÃ - 18 aprilie

07:00 În grãdina Danei
07:30 Prietenie cu nãbãdãi
2002, Australia, Comedie,

Familie
08:00 Gimnasticã artisticã
10:25 Opinii fiscale
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:10 O datã’n viaþã
12:20 O datã’n viaþã
13:30 Impact global
14:00 Telejurnal
14:30 Vreau sã fiu sãnãtos
15:00 Behind the Screen
15:30 Gimnasticã artisticã
18:25 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Gala Umorului
22:00 Eurovision-Drumul spre

Viena
22:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:30 Mirosul succesului
2009, SUA, Comedie
01:10 Anchetele comisarului

Antonescu
01:35 Teleenciclopedia
02:25 Sport
02:40 Telejurnal
03:30 Mirosul succesului (R)
2009, SUA, Comedie
05:05 Prin Þara Zânelor
05:35 Eurovision-Drumul spre

Viena
06:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 A doua emigrare
08:30 Europa 360°
09:00 Mic dejun cu un campion
10:00 România în anii celui De-

Al Doilea Rãzboi Mondial
10:30 Arca lui Noe
11:00 Rugby
12:50 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Aviatori de ocazie
2008, SUA, Aventuri
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Mituri muzicale româneºti
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
19:55 Momentart
20:10 Dorinþele Lolei
22:10 Dallas Buyers Club
2013, SUA, Biografic, Dramã
00:10 Arte , carte ºi capricii
01:10 Aviatori de ocazie (R)
2008, SUA, Aventuri
03:00 Mituri muzicale româneºti
04:00 Memorialul Durerii
04:50 Popasuri folclorice
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:25 Fãrã complicaþii!
09:00 Dl. Peabody ºi Sherman
10:35 Nebunie în Las Vegas
12:20 Cãpitanul Phillips
14:30 Trecutul
16:40 Week-end în familie
18:25 Dl. Peabody ºi Sherman
20:00 Adio, dar mai stau puþin
21:40 2 pistoale
23:30 Dom Hemingway
01:05 Cãpitanul Phillips
03:20 O inimã normalã
05:30 Filme ºi vedete
06:00 Adolescentul atomic

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Bratz
2007, SUA, Comedie, Familie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
14:15 Regina frumuseþii
1997, SUA, Comedie, Crimã,

Mister
16:15 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Condamnat sã ucidã
2014, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
22:45 Ferma vedetelor
00:30 Condamnat sã ucidã (R)
2014, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
02:30 Ferma vedetelor (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:30 Bratz (R)
2007, SUA, Comedie, Familie
06:00 Înapoi la fermã
2007, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
07:45 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Los Miserables (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor
17:00 Las Bravo
18:00 Regina inimilor
20:00 Los Miserables
21:00 Los Miserables
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Teen Mom
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 Reþeta de Acasã
05:45 Dragoste de viaþã
06:45 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor (R)

07:45 La Mãruþã
09:15 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:15 Dragoste de tatã (R)
14:15 Mama mea vitregã e

extraterestrã (R)
16:30 Vieþi furate (R)
18:30 Vieþi furate
20:30 Amintiri din Epoca de Aur 1 -

Tovarãºi, frumoasã e viaþa!
22:15 Cercul vrãjitoarelor
00:00 Amintiri din Epoca de Aur 1 -

Tovarãºi, frumoasã e viaþa! (R)
01:30 Lumea Pro Cinema
02:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Barbie - Povestea unei
sirene 2

2012, Canada, Animaþie
10:30 Chef de râs (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor
02:30 Spartacus
1960, SUA, Acþiune, Biografic,

Dramã, Istoric, Romantic,
Dragoste

04:00 Barbie - Povestea unei
sirene 2 (R)

2012, Canada, Animaþie
05:15 Ciocanitoarea Woody
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Pastila de râs (R)
08:30 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
10:30 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)
12:00 Arena bucãtarilor
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Neamul ªoimãreºtilor
1965, România, Dramã, Istoric
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Norã pentru Leana
23:30 ªtirile Kanal D (R)
00:30 Motanul încãlþat –

Adevãrata poveste!
2009, Franþa, Animaþie, Comedie
02:30 Asta-i România! (R)
03:45 Norã pentru Leana
05:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Râzi ºi câºtigi (R)
08:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior
10:30 Click! Poftã bunã! (R)
11:00 Mondenii
2006, România, Comedie
12:00 Cireaºa de pe tort (R)
13:00 Curat, Murdar (R)
14:00 Sãptãmâna nebunilor

(R)
1971, România, Aventuri,

Istoric
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Fãrã urmã
2007, SUA, Crimã, Thriller
22:30 Zi de instrucþie
2001, SUA, Dramã
00:30 Undercover: Misiune la

sud de Dunãre
2011, Bulgaria, Acþiune,

Crimã, Dramã
02:00 Fãrã urmã (R)
2007, SUA, Crimã, Thriller
04:00 Zi de instrucþie (R)
2001, SUA, Dramã
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Craiova

"Bãtaia Maximã"
23:00 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Fight Night "Bãtaie ca-n

Las Vegas!"

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin

Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschisã
în vederea închirierii spaþiilor dis-
ponibile (spaþii de pozitare subsol,
spaþiu exposiþional Etaj 1; spaþii bi-
rouri-etaj 2, sãli de conferinþã-105
mp). Documentaþia necesarã se
procura de la Centrul Multifuncþio-
nal Craiova, str. Târgului nr. 26, etaj
2, camera 211. Data limitã pentru de-
punerea ofertelor este în fiecarezi
deluni, miercuri ºi vineri pânã la
orele11.00. Licitaþia va avea loc la
Centrul Multifuncþional Craiova,  str.
Târgului nr. 26, sãptãmânal – în fie-
care zi de luni, miercuri ºi vineri,
orele 12:00, Relaþii suplimentare la
telefon:0765.577.711; 0769.268.690

A.J.V.P.S. DOLJ cu sediul în Craiova, str. Calea
Bucureºti, nr. 9, bl. U1, anunþã þinerea Adunãrii
Generale în data de 23 mai 2015, ora 10, la Faculta-
tea de Agronomie ºi Horticulturã din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova cu urmãtoarea ordine de zi:

1.Dezbaterea ºi aprobarea Raportului de Activita-
te al Consiliului Organizaþiei pentru perioada
01.01.2014-31.12.2014;

2. Dezbaterea ºi aprobarea bilanþului contabil al
Asociaþiei Judeþene a Vânãtorilor ºi Pescarilor Spor-
tivi Dolj aferent exercitiului financiar 2014;

3. Dezbaterea ºi aprobarea Raportului Comisiei de
Cenzori pentru exerciþiul financiar 2014;

4. Descarcarea de gestiune pentru exercitiul finan-
ciar 2014 a directorului A.J.V.P.S. Dolj;

5. Dezbaterea ºi aprobarea strategiei organizaþiei,
programului de activitate al acesteia ºi bugetului de
venituri ºi cheltuieli pentru anul 2015;

6. Diverse.

CERERI SERVICIU
Instalator cu experien-
þã solicit angajare.  Te-
lefon: 0762/837.734.
Doamnã cu experien-
þã - îngrijesc copil. Te-
lefon: 0728/064.730.
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse pa-
tiserie ºi magazin
second-hand. Tele-
fon: 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 ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 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.

Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenu-
lui P+ M, teren 700
mp, pomi fructiferi,
vie. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã în comu-
na Goieºti. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0756/252.939.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren co-
muna Cernãteºti, sat
Raznic. Telefon:
0769/844.209.
Vând casã 500
mp teren zonã
centralã, idealã
afaceri. Telefon:
0730/750.538.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în cen-
trul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 15
lei/m.p. Telefon:
0251/428.415; 0740/
510.255.
Vând teren intravilan
Podari, 673 mp, 40
mp deschidere, cu-
rent, fosã septicã, puþ
forat,  fundaþie 70 mp
+ cabanã, asfalt,
preþ atractiv. Telefon:
0732/381.876.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.

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 Bãi-
le Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, închi-
riez teren, Calea
Bucureºti, km 9, ide-
al halã, showroom,
1000 m, benzinãrie,
parc auto, sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0762/109.595.
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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.

D.G.R.F.P.Craiova invitã practicienii înscriºi pe Lista practi-
cienilor în insolvenþã agreaþi de A.N.A.F. pentru zona X sã depu-
nã, pânã cel târziu în data de 29.04.2015 ora 11,00, oferte pentru
desemnarea unui practician în insolvenþã în dosarele privind pe:

Nr.crt Denumire societate CUI       Instanta Nr.dosar
1 SC CELULE ELECTRICE SA 2333273      Trib Dolj 11182/63/ 2013
2 SC COMPANIA DE CONSTRUCTII 23300201  Trib Dolj 10306/63/2014
3 SC TERMO CRAIOVA SRL 30818118   Trib Dolj 140/63/2015
4 SC NORHAM SRL 28420926   Trib Dolj 570/63/2015
5 SC WANROY-ARDEN SRL 30549869   Trib Dolj 14911/63/2014
6 SC MACEDONIN TRANS SRL 28055715   Trib Dolj 13838/63/2014
7 SC OGARET TOURL SRL 11172311   Trib Dolj 13373/63/2014
8 SC GENERAL METAL TAWIL GROUP SRL 29105129   Trib Dolj 3514/63/2015

Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art.14
din Ordinul preºedintelui Agenþiei Naþionale nr.1009/2007.

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 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese
de schimb 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.
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.
Vând Solenza motor
“Clio”, benzinã,
2004, consum 4%,
90.000 Km, culoare
alb, 1000 Euro. Tele-
fon: 0749/059070.

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.

Glucometru Glab Ger-
man, telefon Eboda
nou, maºinã scris
electricã, combinã
muzicalã Stereo, frigi-
der Electostar, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, bocanci
– ghete, pantofi piele
militari negri, flex mare,
piei bovinã velurate
6,80 mp, 2 roþi comple-
te 155/ 13, telescoape
Tico noi. Telefon:
0735/ 445.339.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele
militare, piele bovinã
6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/
73, combinã muzica-
lã stereo, calculator
indstruire 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 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,
autoderapante, piele
naturalã, import, ne-
folosite nr. 45, cãru-
cior copil, puþin folo-
sit. Telefon. 0723/
009.627.
Vând maºinã de tri-
cotat SINGER. Tele-
fon: 0351/175.564.

Ofer la copii 3 clasoa-
re cu timbre la preþuri
foarte foarte mici. Te-
lefon: 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 metalicã.
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 mobilã pentru
farmacie. 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 abric original
fãrã motor. Telefon:
0744/545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 17 aprilie 2015

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefo-
lositã - 100 lei, 2 fe-
restre cu toc ºi geam
- 25 lei / bucatã, lus-
tre cu 2-5 braþe - 20
lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând 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.

Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, delcou
aprindere Dacia 1310
nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
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 ac-
þionatã electric cu
acumulatori. Telefon:
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

INCHIRIEZ garsoni-
erã ultracentral. Tele-
fon: 0763/ 626.044.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.

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.

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 flo-
rifere chiparoase (tube-
roze) + 5000 gladiole
Olanda + facturã + con-
sultaþie la plantare. Te-
lefon: 0786/391.745.
Unei familii nevoiaºe,
las moºtenire o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea)
cu condiþia sã o întreþi-
nã permanent. Telefon:
0351/809.908.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã preþioasa victorie de runda
trecutã, 3-1 contra Argeºului Piteºti
– formaþie aflatã pe poziþia secundã a
Seriei 3 înaintea disputei, CS Podari
va încerca sã repete isprava ºi în com-
pania ocupantei locului 4, este vorba

LIGA A III-A – ETAPA 20-A

Podariul, gata sã facã altã victimãPodariul, gata sã facã altã victimãPodariul, gata sã facã altã victimãPodariul, gata sã facã altã victimãPodariul, gata sã facã altã victimã
din plutonul fruntaºdin plutonul fruntaºdin plutonul fruntaºdin plutonul fruntaºdin plutonul fruntaº

despre echipa a doua a Concordiei,
pe care o va înfrunta astãzi la Chiaj-
na. În turul campionatului, deºi po-
dãrenii au obþinut doar trei succese,
unul dintre ele a venit chiar în com-
pania grupãrii ilfovene, lider la acel

moment, de care au trecut cu 2-1.
Dacã trupa lui Dragoº Bon, cum

am notat deja, a obþinut toate punc-
tele în ultima etapã, Chiajna n-a avut
replicã pe terenul formaþiei aflate pe
cea mai înaltã treaptã a ierarhiei, 0-2
cu Chindia Târgoviºte.

“Ne aºteaptã un meci dificil, cu
satelitul unei echipe de Liga I. Spe-
rãm însã sã repãtãm jocul bun ºi sã
obþinem un rezultat pe mãsurã. Sun-
tem încã într-o situaþie ingratã în
clasament ºi, în funcþie ºi de cele-
lalte rezultate, sperãm sã ne mai de-
pãrtãm de zona minatã (n.r. retro-
gradeazã ultimele douã)”, ne declara
în urmã cu câteva zile Dragoº Bon.

Trecând în Seria 4, tot azi vor
evolua ºi celelalte grupãri doljene din
acest eºalon, ACSO Filiaºi primind
vizita codaºei ªtiinþa Turceni, iar Vi-
itorul Municipal Craiova pe cea a lui
FC Hunedoara. În tur, amblele par-
tide s-au închiat cu remize, 1-1 res-
pectiv 0-0.

SERIA 3
Astãzi, ora 17:00: Concordia Chiajna II – CS PODARI, Atletic Bra-

du – FCM Târgoviºte, Argeºul Piteºti – Urban Titu, Astra II – Chindia
Târgoviºte.

Mâine, ora 17:00: Viºina Nouã – CS Afumaþi, Sporting Roºiori –
Dinicu Golescu Câmpulung, CS ªtefãneºti – Inter Clinceni.

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

SERIA 4
Astãzi, ora 17:00: VIITORUL MUNICIPAL CRAIOVA – FC Hune-

doara, ACSO FILIAªI – ªtiinþa Turceni, Pandurii II – Nuova Mama
Mia Becicherecul Mic, Millenium Giarmata – Minerul Motru.

Mâine, ora 17:00: Naþional Sebiº – CS Ineu. UTA va câºtiga la
“masa verde” disputa cu Minerul Mehedinþi – formaþie retrasã din cam-
pionat, în timp ce Vulturii Lugoj va sta.

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

FC Barcelona se poate considera
ca ºi calificatã în careul cu aºi, dupã
ce a dispus marþi searã, în deplasare,
cu 3-1 de Paris Saint-Germain. Fãrã
Ibrahimovici ºi Verratti – suspendaþi,
plus Aurier ºi Thiago Motta – acci-
dentaþi, gazdele de pe “Parc des Prin-
ces” au clacat repede. Era minutul
18, când Messi a luat pe cont pro-
priu o acþiune ºi l-a servit ideal pe
Neymar, care a finalizat calm, la col-
þul lung. Peste alte 4 minute, PSG a
mai primit o loviturã. S-a vãzut vã-
duvitã ºi de cãpitanul Thiago Silva,
accidentat ºi înlocuit cu David Luiz,
cel ce ratase primul 11 tot din cauza
unor probleme medicale.

Revenind, pânã la pauzã a rãmas

LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

“Invalida” PSG, fãrã replicã

Barcelona, ca ºi calificatã
0-1. Partea secundã a stat sub sem-
nul evoluþiei fantastice a “canibalu-
lui” Suarez, “dublã” în minutele 67 ºi
79, Mai întâi, uruguayanul a reuºit
unul dintre cele mai frumoase goluri
ale acestei ediþii de UCL. Plecat din
banda dreaptã, Suarez l-a ridiculizat
pe David Luiz, a trecut apoi de Mar-
quinhos ºi Van der Wiel, ºi în cele din
urmã la învins pe Sirigu. David Luiz
avea sã fie ridiculizat ºi la reuºita de
0-3 , pusã pe tapet cu o reluare su-
perbã, în vinclu.

Francezii ºi-au mai spãlat onoarea
în minutul 82, când Mathieu a deviat
în propria poartã un ºut fãrã perspec-
tive al lui Van der Wiel.

“Când jocul tãu se bazeazã pe po-

sesie, e greu sã fii cel care aleargã
dupã minge. Jucãtorii au dat totul
în acest meci, dar nu a fost de ajuns
pentru a obþine un rezultat pozitiv.
Barcelona a fost mai bunã ca noi la
toate capitolele. Am ºi obosit, þinând
cont cã jucãm din 3 în 3 zile. Suntem
foarte dezamãgiþi, dar în retur vom
putea folosi jucãtori de bazã”, a spus
antrenorul celor de la PSG, Laurent
Blanc.

De partea cealaltã, Luis Enrique a
declarat: “Aceastã dublã nu s-a ter-
minat încã. Ar fi o greºealã sã credem
aºa ceva. La retur se vor întoarce ju-
cãtori de bazã la PSG. Nu vor avea
nimic de pierdut. Vom încerca sã câº-
tigãm ºi pe Camp Nou. Dacã jucãm
aºa, e greu sã ne batã cineva. Am fost
superiori la mijlocul terenului, peri-
culoºi în atac ºi siguri în defensivã. A
fost un joc foarte bun fãcut de noi.
Aº fi fost mai fericit dacã nu primeam
acel gol. 3-0 ar fi fost perfect”.

PSG: Sirigu – Van der Wiel, T. Sil-
va (D. Luiz 21), Marquinhos, Max-
well – Rabiot (Lucas 65), Cabaye,
Matuidi – Lavezzi, Cavani, Pastore.

Barcelona: Ter Stegen – Monto-
ya (Adriano 80), Pique, Mascherano,
J. Alba – Rakitic (Mathieu 74), Bus-
quets, Iniesta (Xavi 53) – Messi, Sua-
rez, Neymar.

Bayern s-a autoexclus
pe “Dragao”

Ca ºi când n-ar fi fost suficiente
numeroasele absenþe, Bayern, care
s-a deplasat la Porto fãrã accidenta-
þii Ribery, Robben, Alaba, Schwein-
steiger ºi Javi Martinez, a fãcut o
partidã mizerabilã în defensivã, pier-

zând cu 1-3 dupã tot atâtea greºeli
individuale. Xabi Alonso a dat tonul!
Spanilolul a pierdut o minge în
postura de ultim apãrãtor, iar lui
Neuer nu I-a mai rãmas alteceva de
fãcut decât sã-l faulteze în suprafa-
þa de pedeapsã pe Jackson Marti-
nez. A transformat Quaresma (3).
Dante (10) a repetat isprava lui Alon-
so, iar Quaresma a reuºit “dubla”.
Bayern a revenit în joc prin Thiago
Alcantara (28), servit, în gura por-
þii, de Jerome Boateng. Acelaºi Boa-
teng avea sã greºeascã flagrant în
minutul 65, trecând pe sub o minge
centratã în adâncime de Alex San-
dro, iar Jackson Martinez n-a iertat.

O victorie enormã pentru Porto,
care însã i-a pierdut pentru returul din
Germania pe fundaºii laterali Danilo ºi
Sandro, suspendaþi ca urmare a unor
cartonaºe galbene..

“Nu trebuie sã pierdem timpul vi-
sând. Trebuie sã continuãm sã depu-
nem o muncã fantasticã, pentru cã
adversarul ne va obliga sã facem un
meci mare în retur. Vom vedea de ce
suntem capabili, ne aºteaptã o mare
bãtãlie la Munchen”, a spus Julien
Lopetegui – antrenor Porto.

“Nu am fost pe teren în primele
minute. E greu sã porneºti un meci de
la 0-2. Am revenit în joc în partea a
doua a primei reprize, dar a fost difi-
cil dupã ce au marcat al treilea gol.
S-au apãrat foarte bine. Vom încerca
sã remontãm. Am folosit jucãtori care
au revenit dupã accidentãri (n.r. Lahm
ºi Thiago Alcantara) care i-au þinut
departe de teren mult timp”, a afir-
mat ºi omologul sãu de pe banca ba-
varezilor, Pep Guardiola.

Porto: Fabiano – Danilo, Maicon,
Indi, Sandro – Herrera, Casemiro, O.
Torres (R. Neves 75) – Quaresma
(Evandro 84), J. Martinez, Brahimi
(Hernani 80).

Bayern: Neuer – Rafinha, Boateng,
Dante, Bernat – Lahm, X. Alonso
(Badstuber 74), T. Alcantara – Gotze
(Rode 56) – Muller, Lewandowski.

În primele douã sferturi de fina-
lã, disputate marþi, Atletico ºi Real a
încheiat nedecis derby-ul madrilen,
scor 0-0, iar Juventus a învins cu
1-0 (Vidal 57 pen.), la Torino, pe AS
Monaco.

Returul tuturor acestor partide
va avea loc sãptâmâna viitoare, în
21 ºi 22 aprilie.

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

CSMS Iaºi – FC Braºov, CFR Cluj –
ASA Tg. Mureº.

DIGI SPORT 2
11:30 – TENIS (M) – Turneul de la

Monte Carlo: ziua a 5-a / 19:30 – VO-
LEI (F) – Divizia A1, finala: CSM Târ-
goviºte – Alba Blaj / 21:30 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Nantes – Mar-
seille.

DIGI SPORT 3
15:00 – MOTO GP – FP1 – Marele

Premiu al Argentinei / 17:45 – POLO
– Superliga Naþionalã: Dinamo –
CSM Digi Oradea / 20:00, 22:00 –
BASCHET (M) – Euroliga: Real Ma-
drid – Anadolu Efes Istanbul, Barce-
lona – Olympiacos Pireu.

DOLCE SPORT
18:00 – FOTBAL – Liga I: CSMS

Iaºi – FC Braºov / 21:30 – FOTBAL

Franþa – Ligue 1: Nantes – Marseille.
EUROSPORT
16:00, 19:00 – HALTERE (F, M) –

Campionatul European, la Tbilisi, în
Georgia / 22:00 – BOX – Galã în Franþa.

EUROSPORT 2
12:45 – FOTBAL AUSTRALIAN:

Collingwood FC – St Kilda FC / 21:30
– FOTBAL Germania – Bundesliga:
Frankfurt – Monchengladbach / 2:00
– FOTBAL SUA – MLS: New York
Red Bulls – San Jose Earthquakes.

TVR 1
15:00 – GIMNASTICÃ ARTISTI-

CÃ – Campionatele Europene de la
Montpellier, în Franþa.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj

– ASA Tg. Mureº.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: CSMS

Iaºi – FC Braºov.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertãþii vineri, 17 aprilie 2015
sportsportsportsportsport Paginã realizatã de COSMIN STAICU

 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, astãzi, ora 18
CFR Cluj – ASA, astãzi, 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

Managerul general al Universitãþii
Craiova, Felix Grigore, a vorbit de-
spre refuzul UEFA de a accepta
echipa din Bãnie în cupele europe-
ne în sezonul urmãtor ºi a precizat
cã Universitatea va face apel la Tri-
bunalul Sportiv de la Lausanne, iar
dacã nu va primi satisfacþie se va
adresa chiar Tribunalului Federal
Elveþian, oferind în acest sens
exemplul clubului FC Sion, de acum
2 ani. „UEFA nu este de acord ca
noi sã jucãm în cupele europene,
însã trebuie fãcutã precizarea cã
forul continental ne spune clar în
adresã cã am respectat toate regu-
lamentele, doar cã ei rãmân con-
secvenþi pe ideea de trei ani conse-
cutivi de afiliere la o federaþie naþio-
nalã. Am depus un dosar destul de
stufos la UEFA, în care am explicat
exact cum am ajuns sã fim în mo-
mentul acesta în Liga I, cum am
ajuns pe un loc de cupã europeanã,
etc., iar UEFA când ne-a spus cã
am respectat toate regulamentele,
la asta se referea. Cã am promovat
corect, cã am fost corect incluºi în
Liga a II-a, prin hotãrâre a Adunãrii
Generale. Vom continua cu demer-
sul nostru, vom merge la TAS ºi

Dacã în mediul online biletele
pentru meciul cu Dinamo se vând
încã de sãptãmâna trecutã, ieri la
prânz s-au scos la vânzare ºi la
magazinul oficial al clubului, situat
în zona English Park. Începând de
astãzi tichetele vor fi puse în vân-
zare ºi la casele de bilete aflate la
intrarea în stadionul Extensiv. În
ziua meciului, la porþile 3 ºi 4 care
faciliteazã accesul la Tribuna a II-
a a stadionului Extensiv, situate în
interiorul Parcului „Nicolae Roma-
nescu“, va fi amplasat un punct
mobil de vânzare a biletelor. Preþul
biletelor pentru meciul Universita-
tea – Dinamo: Peluza: 5 lei, Tribu-
na 2: 15 lei, Tribuna 1: 20 lei, Tri-
buna 0: 35 lei. Porþile stadionului
Extensiv vor fi deschise la ora
15:30, iar accesul suporterilor se
va face astfel: pe Poarta 1 spre
Tribuna Oficialã, Tribuna 1; pe

Biletele se vând la magazinul oficial ºiBiletele se vând la magazinul oficial ºiBiletele se vând la magazinul oficial ºiBiletele se vând la magazinul oficial ºiBiletele se vând la magazinul oficial ºi
la „Extensiv”la „Extensiv”la „Extensiv”la „Extensiv”la „Extensiv”

Poarta 2 spre Peluzã;  iar pe Porþile
3 ºi 4, situate în interiorul Parcului
Nicolae Romanescu, spre Tribuna
a II-a. Spectatorii vor avea acces
numai pe bazã de tichet, inclusiv
copiii de orice vârstã. Copiii sub 14
ani care au bilet nu vor putea intra
în stadion decât însoþiþi de o per-
soanã adultã, care de asemenea

posedã tichet. în ziua meciului, tra-
ficul rutier va fi restricþionat între
orele 15.30 – 20, pe strãzile Fântâ-
na Popova, Bucura, Potelu, Aleea
Potelu, Aleea I Potelu, Aleea 2 Po-
telu, circulaþia auto pe aceste tron-
soane fiind permisã doar cu premi-
se de acces auto emise de clubul
Universitatea Craiova.

Felix Grigore: „Putem folosi stema cu leul”
Felix Grigore a specificat cã emblema cu leul a Uni-

versitãþii Craiova se aflã în posesia clubului ºi poate fi
folositã ºi pe tricouri, dar deocamdatã clubul se rezu-
mã la a o afiºa pe stadion, fãrã a o înlocui de pe tricouri
pe cea actualã, cu dungi verticale alb-albastre. „Putem
sã folosim stema cu leul, însã nu vrem sã renunþãm la
sigla clubului mamã, sub care aceastã echipã a fãcut
performanþã.. Toate celelalte sigle, pe care noi le avem

de altfel pe bannerele de pe stadion, le putem folosi
fãrã discuþie atunci când dorim. Noi arãtãm consec-
venþã în tot ceea ce înseamnã Universitatea Craiova,
asta este baza proiectului la care am aderat cu toþii ºi pe
care l-am pornit. Când am spus renaºterea Universitãii
Craiova ne refeream ’i la faptul cã o sã fim consec-
veni. Din punct de vedere legal sigla adevãratã cu leul
poate fi folositã” a spus Felix Grigore.

Felix Grigore a precizat cã Universitatea va contesta decizia UEFA de a-i interzice
participarea în cupele continentale la TAS de la Lausanne ºi are intenþia de a ajunge
chiar la Tribunalul Federal Elveþian, unde FC Sion a primit dreptate acum câþiva ani

dacã ºi aici vom primi un rãspuns
negativ ne vom adresa Tribunalului
Federal Elveþian sã ne cerem drep-
tul, în sensul cã dreptul nostru spor-
tiv este de a juca în cupele europe-
ne. Facem asta, precizez încã o
datã, pentru suporterii noºtri care
îºi doresc sã ajungem cât mai repe-
de în cupele europene, acolo unde
îi este locul Universitãþii Craiova.
Vom încerca sã mergem pe o pro-
cedurã simplificatã, pentru cã este
posibil aºa ceva datoritã licenþierii.
Sperãm ca la TAS lucrurile sã fie
aºa cum ni le dorim noi, dar dacã
nu, la Tribunalul Federal, va dura
un pic ºi ne aducem aminte de ca-
zul FC Sion, care dupã un an ºi ju-
mãtate, când pe la club mai aveau
doar zece oameni, erau chiar prin
Liga a III-a sau a IV-a, nu-mi amin-
tesc cu exactivate, iar Tribunalul
Federal Elveþian a obligat UEFA sã-
i bage în cupele europene. Chiar
dacã va dura noi trebuie sã facem
acest demers pentru suporterii
noºtri ºi din dorinþa noastrã de a
ajunge cât mai repede în fotbalul
mare“. Conducãtorul clubului cra-
iovean spune cã jucãtorii nu sunt
afectaþi de hotãrârea forului euro-

pean: „Sunt fotbaliºti profesioniºti,
înþeleg foarte bine situaþia ºi plus cã
în momentul ãsta nu este nimic pier-
dut. Sunt convins cã antrenorii
noºtri au suficientã experienþã ca sã-
i þinã conectaþi la campionat“.

FRF pretinde cã nu a intervenit
la UEFA în cazul Craiovei

FRF a þinut sã facã precizãri cu
privire la cazul Universitãþii Craiova,
prin care dezminte informaþiile con-
form cãrora a intervenit la UEFA pen-
tru ca gruparea din Bãnie sã nu pri-
meascã drept de participare în cu-
pele europene.  „1. UEFA a solicitat
FRF, în baza unui chestionar tip, in-
formaþii relevante pentru soluþiona-
rea cazului;  2. Nu a existat o pro-
punere din partea FRF de a se admi-
te sau de a se respinge cererea clu-
bului, nici în acest document ºi nici
în alte comunicãri cu UEFA pe tema
acestei cereri a clubului din Craiova,
pentru simplul fapt cã FRF nu este
parte în aceastã procedurã; 3. In-
formaþiile apãrute în mass-media din
care reiese faptul cã managerul de
licenþiere a propus refuzarea cererii
de acordare a licenþei de participare

la competiþiile de club UEFA pentru
sezonul 2015-2016 Clubului Sportiv
U Craiova SA sunt adevãrate, dar se
referã la procedura în faþa Comisiei
FRF pentru acordarea licenþei clu-
burilor, ce se desfãºoarã în aceastã
perioadã; 4. Propunerea de refuzare
a acordãrii licenþei UEFA a avut ca
motivare împrejurarea cã, de la data
afilierii la FRF a clubului mai sus
menþionat, respectiv 29 august 2013,
ºi pânã la începutul sezonului com-
petiþional pentru care solicitã licenþa
nu au trecut cel puþin trei ani com-
petiþionali consecutivi, conform art.
11 alin. 2 din Regulamentul naþional
de licenþiere a cluburilor ºi de fair
play financiar, ediþia 2014, precum

ºi a faptului cã, pânã la data rapor-
tului final al managerului de licen-
þiere – 13 aprilie 2015 – UEFA nu
comunicase Decizia sa în privinþa
cererii înaintate de clubul în cauzã
cu privire la exceptarea de la aceastã
prevedere; 5. Decizia UEFA de re-
fuzare a cererii de exceptare a fost
transmisã pe e-mail atât clubului cât
ºi la FRF pe data de 14 aprilie a.c.,
la ora 17:05, dupã ce Comisia FRF
pentru acordarea licenþei cluburilor
audiase pe managerul de licenþiere
ºi pe reprezentanþii clubului în legã-
turã cu Cererea de acordare a li-
cenþei UEFA, în jurul orelor 12 din
aceeaºi zi” se precizeazã în comu-
nicatul FRF.
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