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- Noi urcãm în tramvai sau autobuz,
dar ºi coborâm, pe când preþurile, Po-
pescule, doar urcã... urcã...
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Dupã o sãptã-
mânã de „ªcoala
altfel” ºi dupã o
alta de vacanþã
intrasemestrialã,
elevii din învãþã-
mântul preuni-
versitar se întorc
în sãlile de curs.
Astfel, luni, 20
aprilie, se reiau
orele în în ciclu-
rile primar, gim-
nazial ºi liceal,
peste 95.000 de
ºcolari fiind
aºteptaþi în uni-
tãþile de învãþã-
mânt doljene.
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Lângã noi,Lângã noi,Lângã noi,Lângã noi,Lângã noi,
spre vest...spre vest...spre vest...spre vest...spre vest...

O recentã menþiune beli-
coasã a premierului albanez,
Edi Rama, care considerã cã
„unirea Albaniei cu Kosovo
este inevitabilã ºi indiscu-
tabilã, indiferent dacã acest
deziderat se va întâmpla
prin aderarea la Uniunea
europeanã sau nu”, fãcutã
într-un interviu acordat unui
post de radio kosovar, a tur-
nat „gaz peste tãciuni
nestinºi”, Belgradul acu-
zându-l imediat cã „bate to-
bele rãzboiului”.

„Boala cea mai„Boala cea mai„Boala cea mai„Boala cea mai„Boala cea mai
grea a societãþiigrea a societãþiigrea a societãþiigrea a societãþiigrea a societãþii
româneºti oromâneºti oromâneºti oromâneºti oromâneºti o
reprezintãreprezintãreprezintãreprezintãreprezintã
politicul”politicul”politicul”politicul”politicul”

TTTTTurnãtori de ieriurnãtori de ieriurnãtori de ieriurnãtori de ieriurnãtori de ieri
vs delatori de azivs delatori de azivs delatori de azivs delatori de azivs delatori de azi

Eram copil pe la începutul
anilor cincizeci când þara era
împânzitã de maºini, mici ori
ceva mai mari, toate de fa-
bricaþie sovieticã ce bântu-
iau, noaptea, prin oraºe ºi
sate arestând aleatoriu pre-
supuºi duºmani ai poporului.
Ai poporului nu erau în nici-
un caz, ai proaspãtului regim
comunist de esenþã colonia-
lã, cu siguranþã, deºi, în cam-
pania ticãloasã declanºatã la
comandã, de argumente nici
nu era nevoie.

Au fãcut plinulAu fãcut plinulAu fãcut plinulAu fãcut plinulAu fãcut plinul
maºinii ºi aumaºinii ºi aumaºinii ºi aumaºinii ºi aumaºinii ºi au
fugit de la PECOfugit de la PECOfugit de la PECOfugit de la PECOfugit de la PECO
fãrã sã plãteascãfãrã sã plãteascãfãrã sã plãteascãfãrã sã plãteascãfãrã sã plãteascã



2 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 18 aprilie 2015actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

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

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

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

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

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

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

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

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

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

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

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

PNL îl someazã
pe Tãriceanu
sã transmitã
de îndatã
la Monitorul
Oficial hotãrârea
în cazul ªova

Senatorul Mario Ovidiu
Oprea a transmis, ieri, cã PNL îl
somezã pe Cãlin Popescu
Tãriceanu sã transmitã de
îndatã la Monitorul Oficial
hotãrârea în cazul ªova, arãtând
cã orice secundã de întârziere îl
situeazã pe actualul preºedinte al
Senatului în afara legii.  ”Tãri-
ceanu nu mai are nici un motiv
sã amâne, aºa cum a fãcut-o
pânã acum, soluþionarea
conflictului de naturã constituþi-
onalã cu Justiþia. Orice secundã
de întârziere îl situeazã pe
actualul preºedinte al Senatului
în afara legii ºi a Constituþiei”, a
apreciat senatorul Mario OviDiu
Oprea, secretar al Biroului
Permanent al Senatului, într-un
comunicat de presã remis
MEDIAFAX. El a menþionat cã
argumentaþia Curþii Constituþio-
nale datã publicitãþii ieri, care
dezvoltã soluþia clarã emisã în 8
aprilie, atestã faptul cã Senatul
are o singurã variantã constituþi-
onalã, aceea de a redacta o
hotãrâre de încuviinþare a
arestãrii preventive în cazul Dan
ªova.  De asemenea, senatorul
PNL i-a cerut ”imperativ”
lui Victor Ponta, care are în
subordine Monitorul Oficial, sã
nu blocheze publicarea astãzi a
deciziei Curþii Constituþionale în
Monitorul Oficial.   Astfel,
judecãtorii constituþionali au
ajuns la concluzia cã, în cazul
lui Dan ªova, Senatul a rãspuns
cererii de încuviinþare a arestãrii
senatorului Dan-Coman ªova
printr-un act denumit ‘comuni-
care’, care nu a fost publicat în
Monitorul Oficial.

Premierul Victor Ponta i-a salu-
tat, ieri, pe participanþii la cel de-al
12-lea Congres al UDMR, care se
desfãºoarã la Cluj-Napoca, ºi în lim-
ba maghiarã, spunând cã Gyorgy
Frunda, consilierul sãu, îi aminteº-
te de fiecare datã sã spunã ceea ce
ºtie în limba maghiarã. „Consilierul
meu György Frunda îmi aminteºte

Iohannis, mesaj la Congresul UDMR:Iohannis, mesaj la Congresul UDMR:Iohannis, mesaj la Congresul UDMR:Iohannis, mesaj la Congresul UDMR:Iohannis, mesaj la Congresul UDMR:
TTTTTrebuie sã selectãm oameni carerebuie sã selectãm oameni carerebuie sã selectãm oameni carerebuie sã selectãm oameni carerebuie sã selectãm oameni care

nu sunt corupþi sau coruptibilinu sunt corupþi sau coruptibilinu sunt corupþi sau coruptibilinu sunt corupþi sau coruptibilinu sunt corupþi sau coruptibili
Creºterea integritãþii în

politica româneascã se
poate face prin selectarea
ºi promovarea de oameni

care nu sunt corupþi sau
coruptibili, a precizat

preºedintele Klaus Iohan-
nis, în mesajul transmis cu

ocazia Congresului UDMR,
subliniind cã s-a produs o

deteriorare a culturii
politice democratice.

“Modelul de comportament po-
litic asumat ºi promovat de liderii
UDMR încã de la înfiinþare a per-
mis stabilirea unui parteneriat real
cu reprezentanþii majoritãþii ºi a ge-
nerat exemple de bunã practicã, re-
cunoscute la nivel internaþional, în
relaþia între majoritate ºi toate mi-
noritãþile naþionale din România”, se
aratã în mesajul preºedintelui Klaus
Iohannis cu prilejul celui de-al XII-
lea Congres al Uniunii Democrate a
Maghiarilor din România.

Mesajul adresat participanþilor la
Congresul UDMR care a avut loc,
ieri ºi continuã ºi azi, la Cluj-Na-
poca, a fost transmis de cãtre con-
silierul prezidenþial Laurenþiu-Mi-
hai ªtefan. “Rolul jucat de UDMR
ºi de liderii sãi politici de-a lungul
anilor pe scena politicã româneas-
cã depãºeºte cadrul reprezentãrii
intereselor comunitãþii maghiare.
Aportul crucial a fost ºi continuã
sã fie consacrarea dialogului insti-
tuþional – fie la nivel guvernamen-

tal ºi parlamentar, fie la cel al ad-
ministraþiei locale – pentru expri-
marea dezideratelor ºi pentru gãsi-
rea soluþiilor la problemele minori-
tãþilor naþionale. UDMR a repre-
zentat în acest mod un factor de
echilibru ºi stabilitate esenþial pen-
tru consolidarea democraticã a sis-
temului politic românesc, marcat
de tensiunile ºi riscurile inerente
unei societãþi multietnice”, se mai
aratã în mesajul preºedintelui.

Pe de altã parte, Klaus Iohannis

atrage atenþia cã mai sunt multe de
fãcut. “Existã multe chestiuni rã-
mase nerezolvate, deziderate ale
minoritãþilor naþionale privind res-
pectarea efectivã a drepturilor con-
ferite de lege, dar ºi nevoia de ga-
ranþii mai bune pentru protejarea ºi
promovarea identitãþii lor naþionale.
Existã, în acelaºi timp, multe pro-
vocãri care vizeazã întreaga socie-
tate ºi clasa politicã în ansamblul
ei. Schimbarea doritã de cetãþenii
României a început sã fie înþeleasã

de liderii politici, dar este nevoie de
eforturi constante ºi determinare pe
termen lung”, a susþinut ºeful sta-
tului.

Preºedinte a subliniat faptul cã
prin selectarea ºi promovarea de
oameni “care nu sunt corupþi sau
coruptibili” poate fi crescutã inte-
gritatea în politica româneascã,
“pentru a aduce efectiv o contribu-
þie la binele comunitãþii”, primele
teste în acest sens fiind scrutinele
din 2016.

Premierul Victor Ponta i-a salutat pe participanþii
la Congresul UDMR ºi în limba maghiarã

de fiecare datã sã spun ceea ce ºtiu
în limba maghiarã. Vreau sã vã feli-
cit pentru 25 de ani de activitate ºi
sã vã urez succes în proiectele vii-
toare”, a spus premierul participan-
þilor la Congres.

Ponta a declarat cã a participat
în 2011 la Congresul UDMR care
s-a desfãºurat la Oradea ºi a rugat

Uniunea sã iasã de la guvernare, dar
sfatul sãu nu a fost urmat. “În 2013,
la Miercurea Ciuc, v-am rugat sã
veniþi la guvernare, l-aþi urmat pu-
þin, dar aþi plecat. Acum nu vã mai
rog nimic pentru cã ºtiu cã veþi face
ceea ce dumneavoastrã ºtiþi cã este
bine”, a adãugat Ponta.

Potrivit acestuia, UDMR este sin-
gurul reprezentant legitim al comu-
nitãþii maghiare din România, aces-
ta nefiind “un certificat dat de un
om politic din România”, ci unul
obþinut la alegeri. “Toate lucrurile
obþinute pentru comunitatea ma-
ghiarã în cei 25 de ani au fost obþi-
nute prin dialog. Confruntarea, ex-
tremismul fac rãu politicii din
UDMR sau PSD sau PNL ºi aduc
avantaje doar extremiºtilor. Dialo-
gul esta calea prin care solicitãrile
legitime ale comunitãþii maghiare pot
fi împlinite. Aþi fost un partener care
s-a þinut de cuvânt când aþi luat o
decizie”, a afirmat premierul, fãcând
apel la Uniunea sã îºi pãstreze ºi în

urmãtorii 25 de ani cel mai impor-
tant atu pe care îl are - capacitatea
de dialog.

În opinia premierului, în Româ-
nia anilor care urmeazã este esenþi-
alã pãstrarea acestui bun câºtigat,
dialogul. “Lucrurile s-au schimbat,
dupã alegerea preºedintelui Klaus
Iohannis e foarte greu sã spui cã în
România minoritãþile sunt discrimi-
nate. Dupã ceea ce se întâmplã la
nivel regional, cred cã Guvernul are
o atitudine corectã faþã de regiune,
ºi în special faþã de relaþia cu Fede-
raþia Rusã. Dupã 1 iunie, cetãþenii
din Ungaria vor veni în România sã
cumpere alimente, deci lucrurile se
schimbã, ºi cred cã, prin dialog, pu-
tem obþine mult mai mult decât prin
confruntare”, a subliniat preºedin-
tele PSD.

La cel de-al 12-lea Copngres al
UDMR sunt prezenþi peste 770 de
delegaþi ºi aproximativ 150 de invi-
taþi, între care lideri politici din Un-
garia ºi România.
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O recentã menþiune belicoasã
a premierului albanez, Edi Rama,
care considerã cã „unirea Alba-
niei cu Kosovo este inevitabilã
ºi indiscutabilã, indiferent dacã
acest deziderat se va întâmpla
prin aderarea la Uniunea eu-
ropeanã sau nu”, fãcutã într-un
interviu acordat unui post de radio
kosovar, a turnat „gaz peste tã-
ciuni nestinºi”, Belgradul acu-
zându-l imediat cã „bate tobele
rãzboiului”. Dacã un consilier al
preºedintelui Serbiei, Tomislav Ni-
colici, l-a atenþionat diplomatic pe
Edi Rama, care efectuase recent
o vizitã istoricã la Belgrad, ca gu-
vernul de la Tirana sã-ºi respecte
obligaþiile internaþionale, premierul
Alexandar Vucici, mult mai tran-
ºant, a scris pe Twitter cã „Alba-
nia ºi Kosovo nu se vor uni nici-
odatã”. Declaraþia premierului
Edi Rama este de datã recentã ºi,
chiar fãcutã din complezenþã, nu
a cãzut deloc bine, inclusiv la UE,
a cãrei aspirantã este ºi Albania,

MIRCEA CANÞÃR

Lângã noi, spre vest ...Lângã noi, spre vest ...Lângã noi, spre vest ...Lângã noi, spre vest ...Lângã noi, spre vest ...
aceasta pledând, în subsidiar, pen-
tru scutirea de vize a kosovarilor.
Relaþiile Belgradului cu Tirana rã-
mân reci, în pofida recomandãri-
lor exprese ale UE, de flexibiliza-
re, ambele þãri aspirând la integra-
re, Serbia fiind condiþionatã de re-
cunoaºterea independenþei provin-
ciei Kosovo, „leagãnul culturii
slave ºi ortodoxe”, deºi albano-
fonii reprezintã 90% din popula-
þie. Oricum, nu tactul i-a prososit
premierului albanez, socialistul Edi
Rama. Fiindcã imediat s-au repus
pe tapet evenimentele din 14 oc-
tombrie 2014, de pe stadionul
„Partizan” din Belgrad, când par-
tida de fotbal contând pentru pre-
liminariile Euro 2016, dintre Ser-
bia ºi Albania, a fost opritã în mi-
nutul 42, la scorul de 0-0. În acel
moment, ºi aºa tensionat, în ab-
senþa suporterilor oaspeþi, din mo-
tive de securitate, o dronã ce acro-
ºa drapelul „Marii Albanii” a sur-
volat terenul de joc. 5.000 de poli-
þiºti fuseserã mobilizaþi în afara sta-

dionului. În timp ce jucãtorii ªte-
fan Mitrovici - de la gazde, ºi Andi
Lala - de la oaspeþi, trãgeau de
drapel, s-a iscat încãierarea din
teren, care a cristalizat o searã ire-
alã. Cãpitanul echipei albaneze,
Lorik Cana, purtând brasarda „No
to racism”, a sãrit în apãrarea
coechipierului sãu, Bekim Balaj,
agresat de un suporter intrat pe
gazon. În tribuna oficialã, se afla
ºi fratele actualului premier alba-
nez, Olsi Rama, bãnuit iniþial, fãrã
a se proba, de dirijarea dronei.
Lorik Cana (ex-PSG ºi OM) este
un star al reprezentativei albane-
ze, originar fiind din Kosovo, ca ºi
alþi ºase coechipieri, titulari în acea
searã. La Belgrad, termenul care
rezumã episodul dronei este „pro-
vocare” ºi vicepreºedintele Fe-
deraþiei sârbe de fotbal, fostul in-
ternaþional iugoslav, Ivan Curko-
vici, un idol al suporterilor echipei
franceze „St. Etienne”, a mãrtu-
risit cã totul a fost stupefiant. Co-
tidianul sârb „Danas” a scris cã

„naþionalismul ucide fotbalul”.
Parþial corectã menþiunea, fiind-
cã, de fapt, naþionalismul a distrus
Iugoslavia, consideratã multã vre-
me un model de multiculturalism.
O Europã în ... Europa. La 20 de
ani de la sfârºitul rãzboiului, un ex-
internaþional iugoslav, Predrag
Pasici, bosniac ortodox, constatã
cu amãrãciune: „în Iugoslavia,
stadioanele au distrus þara. În
prezent, tot ele exacerbeazã
naþionalismele” (L’Equipe - “Ce-
a rãmas din fotbalul iugoslav?”).
Aluzie, fireºte, la episodul istoric,
soldat cu 130 de rãniþi, din 13 mai
1990, petrecut pe stadionul „Mak-
simir” din Zagreb, la partida de
orgoliu bolnav dintre Dinamo ºi
Steaua Roºie Belgrad, când su-
porterii celor douã echipe – Bad
Blue Boys (BBB) ºi Delje, aceº-
tia conduºi de Zeljiko Raznatovici
– au dat semnalul a ceea ce avea
sã urmeze: „rãzboiul patriotic”.
Ambele galerii s-au angajat ulte-
rior în masã, de o parte în tânãra

armatã croatã, de partea cealaltã
în miliþiile paramilitare sârbe. Sã
lãsãm fotbalul. Marea Albanie
este momentan o himerã otrãvi-
toare. La ºapte ani de la procla-
marea independenþei, Kosovo se
aflã într-o situaþie criticã: ºomaj
endemic, corupþie cangrenatã,
clientelism. În pofida ajutoare-
lor occidentale ºi susþinerii ame-
ricane, exodul este masiv ºi ac-
celerat. În fiecare lunã, 20.000
de kosovari albanofoni pãrã-
sesc þara lor pentru a imigra ile-
gal în UE. Dar „Marea Alba-
nie” tulburã ºi stabilitatea Ma-
cedoniei, unde albanezii for-
meazã minoritatea etnicã pre-
cumpãnitoare (35%). Când
premierul unei þãri, cum este
Albania – membrã a NATO -
care se bucurã de o vizibilitate
avantajoasã, la nivelul UE, face
declaraþii imprudente, consecin-
þele, de regulã, nu se lasã aº-
teptate. ªi ele sunt întotdeauna
contra-productive.

Coordonatorii acestui proiect
susþin cã lucrul cel mai impor-
tant este ca oamenii sã-ºi reca-
pete încrederea în ei înºiºi ºi sã
nu se simtã marginalizaþi de co-
munitate. „În acest scop am în-
cheiat un protocol de colaborare
cu AJOFM Dolj, având ca scop
diminuarea ºomajului de lungã
duratã, precum ºi intensificarea
mãsurilor de stimulare a ocupã-
rii în zonele care se confruntã cu
problemele economice ºi socia-
le”, a declarat Alina Rotariu, unul
dintre reprezentanþii Asociaþiei de
Studii Socio-Economice Craiova.

Grupul-þintã al proiectului sunt
ºomeri care îndeplinesc urmãtoa-
rele cerinþe: au vârsta de peste
40 ani, au absolvit liceul, sunt
ºomeri de lungã duratã ºi deþin

ªomerii de peste 40 de ani, ajutaþi sã se redescopereªomerii de peste 40 de ani, ajutaþi sã se redescopereªomerii de peste 40 de ani, ajutaþi sã se redescopereªomerii de peste 40 de ani, ajutaþi sã se redescopereªomerii de peste 40 de ani, ajutaþi sã se redescopere
Asociaþia de Studii Socio-Economice, Craiova ºi Asociaþiei Fantom, Bistriþa deru-

leazã un parteneriat strategic finanþat de Comisia Europeanã în cadrul programului
”Erasmus+”, pe tema sprijinirii adulþilor ºomeri de lungã duratã. Proiectul se inti-
tuleazã „Gamification for hard-to-reach adults – Noi orizonturi pentru re-angajarea
ºi re-mobilizarea adulþilor aflaþi în ºomaj pe termen lung” ºi vizeazã sã susþinã adul-
þii ºomeri pentru a aduce o schimbare profesionalã sau socialã în viaþa lor.

competenþe de bazã în utilizarea
calculatorului.

Mai multe þãri
sunt implicate în proiect

Proiectul respectiv se deru-
leazã pe o perioadã de doi ani,
mai multe instituþii europene fi-
ind implicate în cadrul acestuia.
Coordonatorul este Asociaþia
„Pistes-Solidaires” din Franþa,
iar partenerii sunt Asociaþia de
Studii Socio-Economice, Româ-
nia, Asociaþia Fantom din Româ-
nia, Universitatea din Chester ºi
Universitatea Coventry din Ma-

rea Britanie, Camera de Comerþ
ºi Industrie  Sabadell din Spa-
nia, Asociaþia „Cookie Box”, tot
din Spania, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Ankara Il Müdürlügü din
Turcia, Universitatea din Helsin-

ki, Finlanda ºi Fundaþia „Donna
Risorsa” din Italia.

Educaþie prin joc
Proiectul propune o creºtere

a nivelului de educaþie a persoa-
nelor în vârstã de peste 40 de ani.
Potrivit iniþiatorilor acestui pro-
iect, stimularea educaþiei este fã-
cutã prin joc audio-vizual pe plat-
formã digitalã. „Educaþia prin
joc, folositã pentru adulþii greu
accesibili, doreºte sã identifice ºi
sã operaþionalizeze strategii pu-
ternice de jocuri digitale pentru
susþinerea abilitãþilor antrepreno-
riale. De asemenea, ne-am pro-
pus sã creºtem disponibilitatea de
a construi - gamification - între
mentori adulþi, sã includem gru-
puri greu tangibile de adulþi în
procesele de gamification capti-
vante ºi abilitarea adulþilor. Vom
întocmi o documentaþie pe bazã
de experienþã pentru a sprijini
educatorii de adulþi ºi mentori din
întreaga Europã”, a mai precizat
Alina Rotariu.

„Gamification este
una dintre cele mai
promiþãtoare abordãri”

Potrivit coordonatorilor acestui
proiect, abordarea de bazã este de
a schimba mentalitatea ºi de a ge-
nera mãsuri în comunitate pentru
integrarea unor oameni încã capa-
bili sã munceascã. „Gamification

este una dintre cele mai promiþã-
toare abordãri în curs de dezvolta-
re pentru a ajunge sã re-mobilizeze
grupurile unor astfel de adulþi”, a
mai spus Alina Rotariu. Proiectul se
bazeazã direct pe raportul global al
Grupului Comun de Cercetare din
2013, intitulat jocuri digitale pentru
emancipare ºi incluziune, solicitat

sã sprijine politica Comisiei în do-
meniul incluziunii ºi responsabilizã-
rii în cadrul strategiilor Europa 2020.

Cei interesaþi de a se implica în
activitãþile proiectului pot gãsi mai
multe informaþii pe pagina web:
http://asse.rotind.ro

LAURA MOÞÎRLICHE
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Procurori ai Secþiei de urmãrire penalã din
cadrul Parchetului de pe  lângã Curtea de
Apel Craiova au anunþat, ieri, cã au solicitat
Curþii de Apel Craiova arestarea preventivã
a avocatului Gheorghe Geamãnu, cercetat
pentru sãvârºirea infracþiunilor de ºantaj ºi
asistenþã ºi reprezentarea neloialã. Potrivit
Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Cra-

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, joi dimineaþã, la ora 4.39,
poliþiºtii craioveni au fost sesi-
zaþi telefonic prin numãrul de

Poliþiºtii din cadrul Serviciului
de Ordine Publicã au desfãºurat,
în perioada 06 – 17 aprilie a.c.,
pe raza judeþului Dolj, o amplã ac-
þiune pentru verificarea modului
de asigurare a pazei ºi protecþiei
unitãþilor care depoziteazã, mani-
puleazã sau transportã valori mo-
netare. Au fost efectuate verifi-
cãri ºi controale la peste 400 de
obiective, reprezentând casierii,
unitãþi poºtale, centre de proce-
sare sau alte locuri de depozitare
a valorilor. De asemenea, oamenii
legii au verificat ºi 21 de autove-
hicule de transport valori, peste
120 de sisteme de alarmare la

Peste 400 de unitãþi care
lucreazã cu valori monetare

verificate de poliþiºti
efracþie, precum ºi timpul ºi mo-
dul de intervenþie al echipajelor de
pazã. În urma neregulilor consta-
tate, poliþiºtii doljeni au aplicat 6
sancþiuni contravenþionale în va-
loare de 10 000 lei, în conformi-
tate cu prevederile legale. Astfel,
în urma controlului efectuat la o
unitate de manipulare valori mo-
netare (agenþie Loto) din Craiova
oamenii legii au constatat faptul cã
sistemul de alarmã la efracþie era
defect. Administratorul punctului
de lucru a fost sancþionat contra-
venþional cu amendã în valoare de
2.000 lei, dupã cum au anunþat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

AAAAAvocat arestat pentru ºantajvocat arestat pentru ºantajvocat arestat pentru ºantajvocat arestat pentru ºantajvocat arestat pentru ºantaj
Avocatul Gheorghe Geamãnu, din cadrul Ba-

roului Olt, a fost reþinut de procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Curtea de Apel Craiova sub acu-
zaþiile de ºantaj ºi asistenþã ºi reprezentarea ne-
loialã. El a fost prins în flagrant, joi, la biroul
sãu din Craiova, în timp ce primea 5.000 de lei
din cei 7.500 lei pe care îi ceruse ca sã-i obþinã
fiului unui doljean o pedeapsã mai micã pentru

Au fãcut plinul maºinii ºi au fugit
de la PECO fãrã sã plãteascã
Doi tineri din Craiova, de 20, respectiv 21

de ani, au vrut sã se plimbe cu maºina ºi
pentru cã nu aveau combustibil, au oprit la
un PECO din apropierea Gãrii Craiova, au
alimentat ºi au fugit. Demontaserã plãcuþe-
le cu numãrul de înmatriculare ale Volkswa-
genului cu care erau, însã poliþiºtii au reuºit
sã le dea de urmã ºi le-au întocmit dosare
penale. Mai mult, s-a stabilit cã ºoferul
bãuse, aºa cã în sarcina lui s-a reþinut ºi
conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice.

urgenþã 112, de un agent de
pazã al unei staþii de distribuire
carburant din apropierea Gãrii
Craiova, cu privire la faptul cã,

douã persoane, au alimentat cu
combustibil un autoturism Vol-
kswagen Golf ºi au fugit fãrã
sã achite contavaloarea. La faþa
locului a fost dirijatã o patrulã
de siguranþã publicã din cadrul
Secþiei 4 Poliþie Craiova, iar în
urma activitãþilor specifice în-
treprinse au fost depistaþi cei
doi suspecþi: Ionuþ R., de 20 de
ani ºi Alexandru R., de 21 de ani,
ambii din Craiova. În momentul
depistãrii, pe autoturism nu erau
montate plãcuþele cu numãrul de
înmatriculare, acestea fiind as-
cunse de suspecþi în portbaga-
jul autoturismului. De asemenea,
conducãtorul auto, tânãrul de 20
de ani, emana miros de alcool,
astfel cã a fost testat cu apara-
tul etilotest care a indicat o va-
loare de 0,44 mg/l alcool pur în
aerul expirat, fiind condus la
Unitatea de Primiri Urgenþe a
Spitalului Nr. 1 Craiova unde i-
au fost recoltate probe biologi-
ce în vederea stabilirii alcoole-
miei. Din verificãri s-a stabilit cã
tinerii au alimentat vehiculul cu
benzinã în valoare de 303,15 lei,
dupã care au pãrãsit staþia fãrã
a achita contravaloarea. Poliþiº-
tii craioveni au întocmit dosar
penal sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de furt calificat, iar în
sarcina ºoferului s-a reþinut ºi
infracþiunea de conducere sub
influenþa bãuturilor alcoolice,
dupã cum au precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj.

comiterea infracþiunii de viol. Culmea este cã
Geamãnu era apãrãtorul ales al victimei celui
de la care ceruse bani ºi ar fi trebuit sã-ºi facã
datoria faþã de ea. Ieri dupã-amiazã a fost pre-
zentat Curþii de Apel Craiova cu propunere de
arestare preventivã, propunere admisã de instan-
þã, care a emis mandat de arestare pentru 30 de
zile pe numele acestuia.

iova, „s-a reþinut cã la data de 25.03.2015,
avocatul Geamãnu Gheorghe (Baroul Olt)
a constrâns-o pe persoana vãtãmatã Mitã
Constantin sã-i dea suma de 7500 lei, în
caz contrar ameninþând cã va solicita in-
stanþei de judecatã (Curþii de Apel Craio-
va), în calitate de apãrãtor ales al pãrþii
vãtãmate minore Corneanu Ionela Maria, ca

fiul sus-numitului - Mi-
tã Ionuþ Aurelian (mi-
nor - condamnat de Tri-
bunalul Dolj la mãsura
educativã a internãrii
într-un centru de deten-

þie, pe o duratã de 5 ani, pentru comiterea
infracþiunii de viol -  prev. de art. 218 alin.
1,2,3 lit. c Cod penal) sã fie condamnat la
o pedeapsã mai mare iar cuantumul daune-
lor morale stabilit de instanþa de fond sã fie
majorat. De asemenea, avocatul Geamãnu -
Gheorghe a precizat cã, dacã pretenþiile sale
vor fi satisfãcute, va solicita instanþei de
judecatã clemenþã faþã de inculpatul minor
Mitã Ionuþ Aurelian, atât cu privire la latu-
ra penalã cât ºi cu privire la latura civilã,
fiindu-i indiferent dacã partea vãtãmatã pe
care o apãrã va fi sau nu despãgubitã pentru
suferinþele morale la care a fost supusã”.

Pentru cã nu avea de unde sã-i dea suma
respectivã, Constantin Mitã l-a reclamat pe
avocat la Parchet, a povestit totul, iar an-
chetatorii, dupã ce s-au convins cã se con-
firmã totul, au pus la punct flagrantul. Ast-
fel, joi, 16 aprilie a.c., Constantin Mitã l-a
sunat pe avocatul Gheorghe Geamãnu ºi i-a
spus cã poate sã-i dea suma de 5.000 lei,-
 din cea pretinsã de 7.500 lei, pentru a face
ceea ce-i promisese, mai exact sã-i ajute fiul
în instanþã (la Curtea de Apel Craiova, dosa-
rul aflându-se în calea de atac a apelului), în
sensul de a cere o pedeapsã mai micã ºi un
cuantum al daunelor morale mai mic, con-
trar intereselor minorei. Cei doi s-au întâlnit
chiar la biroul avocatului, din apropierea Ju-
decãtoriei Craiova, iar imediat dupã înmâ-
narea banilor ºi-a fãcut apariþia echipa ope-
rativã formatã din procuror ºi ofiþeri ai Ser-
viciului Judeþean Anticorupþie Dolj, avoca-
tul fiind ridicat ºi dus la audieri. A fost reþi-
nut pentru 24 de ore, iar ieri dupã-amiazã a
fost prezentat Curþii de Apel Craiova care a
dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile.
La instrumentarea dosarului, procurorii au
colaborat cu ofiþerii de poliþie judiciarã din
cadrul Direcþiei Generale Anticorupþie - Ser-
viciul Judeþean Anticorupþie Dolj, cu spriji-
nul de specialitate al Serviciului Român de
Informaþii.

Ionuþ Aurelian Mitã a fost trimis în judecatã în anul 2013, pen-
tru comiterea infracþiunii de viol, iar pe 20 noiembrie 2014 a fost
condamnat de judecãtorii Tribunalului Dolj la mãsura educati-
vã a internãrii într-un centru de detenþie pe o duratã de 5 ani,
plata sumei de 15.000 lei daune morale cãtre partea civilã, 1.000
lei cheltuieli de judecatã ºi 1.000 lei cheltuieli judiciare cãtre
stat. Inculpatul a fãcut apel, care se judecã acum la Curtea de
Apel Craiova, urmãtorul termen fiind stabilit pe 22 mai a.c.
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Eram copil pe la începutul anilor cinci-
zeci când þara era împânzitã de maºini, mici
ori ceva mai mari, toate de fabricaþie sovie-
ticã ce bântuiau, noaptea, prin oraºe ºi sate
arestând aleatoriu presupuºi duºmani ai po-
porului. Ai poporului nu erau în niciun caz,
ai proaspãtului regim comunist de esenþã
colonialã, cu siguranþã, deºi, în campania
ticãloasã declanºatã la comandã, de argu-
mente nici nu era nevoie. Ceea ce se ºtia
încã de atunci însã cu precizie era faptul cã
prigoana furibundã în dispreþul oricãror su-
porturi legale ºi al oricãror reguli era, într-o
covârºitoare parte, opera unor turnãtorii.
Arhive ale fostelor organisme ale odioasei
„puteri de stat” (securitatea, în prim plan,
dar ºi instituþii juridice, ca sã nu mai vorbim
de înseºi instanþe ale Partidului unic) au scos
la ivealã una dintre cele mai gregare instituþii
ale delaþiunii. Resorturile erau multiple ºi di-
verse: de la invidie, pe modelul „caprei veci-
nului”, la rãfuialã, din cine ºtie ce pricini
strict personale, curgeau cãtre organe pâri,
turnãtorii, denunþuri, chiar ºi în insalubre
forme de fiþuici agramate ºi care declanºau
înfiorãtoare „partide de vânãtoare” de oa-
meni ºi de familii, în fond, de destine uma-

TTTTTurnãtori de ieri vs delatori de aziurnãtori de ieri vs delatori de aziurnãtori de ieri vs delatori de aziurnãtori de ieri vs delatori de aziurnãtori de ieri vs delatori de azi
ne, unele distruse iremediabil.

Dupã decembrie 89, ca într-un fel de
compensaþie, campaniile s-au reluat, dar în
sensul exact opus. Ce-i drept, „judecãto-
rii” improvizaþi ºi semianalfabeþi din acea
tristã ºi tragicã odisee nu mai sunt, dar nu
ºtiu cât de veritabili profesioniºti sunt cei
de astãzi. Ceea ce ar trebui sã ne intrige e
faptul cã, în locul profesionalismului, ei in-
vocã… performanþa. Iar „performanþa”, cu
ghilimele de rigoare, se susþine aproape
exclusiv pe douã criterii: numãrul de dosa-
re, id est de învinuiþi, ºi notorietatea ori
treapta, socialã ºi politicã, pe care aceºtia
din urmã se aflã ori s-au aflat.

Privind show-urile mediatice din ultimele
luni în care aproximativi aceiaºi autodecla-
raþi „analiºti” ºi, apoi, aliniaþi în echipe de
„judecãtori” ai orice ºi oricui – cu minime
excepþii, jalnici ºi strâmbi „evangheliºti” ai
unor adevãruri nãlucitoare -, m-am întrebat
dacã nu cumva încã o datã istoria se repetã.
Nu încape îndoialã cã de-a lungul celor do-
uãzeci ºi cinci de ani s-a furat într-o voioºie
sinonimã cu delirul: scoasã la mezat, Þara
s-a transformat într-o imensã piaþã „liberã”
cu gratuitãþi dirijate ori aranjate în cercuri

ce pretindeau cã fac politicã. Ba încã una…
„occidentalã”. Ori „europeanã”. ªi asta în
ciuda verdictelor, ºi acestea în calupuri abil
selective, pe care chiar noii noºtri comilitoni
de club select, occidental se înþelege, ce
soseau sub forma unor trageri de urechi nu
prea strãine, cel puþin în efectele lor, de
ameninþãrile de la Stambul din secole uitate.

Delaþiunea a intrat, de-acum, în praxisul
judiciar; ºi nu mã refer acum la acele de-
nunþuri, din interiorul unei grupãri ticãloºite
în delapidare a banului public, expertizã în
uz de pe timpul romanilor, dacã nu chiar ºi
de mai înainte. Am în vedere acele denun-
þuri fãcute de diverse ºi, poate, rãutãcioase
persoane care, dupã ani ºi ani, reclamã câte
un funcþionar, deseori fãrã conivenþe de na-
turã politicã, ºi în baza cãrei reclamaþii se
mobilizeazã ad hoc echipele de mascaþi toc-
mai gata de demonstraþii compilate din nu
ºtiu ce filmografie de succes.

Oricât de straniu pare, aproape cã a dis-
pãrut proba flagrantului în favoarea denun-
þului promovat la nivelul unei instituþii de
forþã. Un fost director e ridicat pentru o pre-
supusã mitã de care ar fi profitat cu ani în
urmã. Nimeni nu neagã cã s-ar fi putut chiar

întâmpla aºa, însã transformatã într-o prac-
ticã, o astfel de procedurã riscã sã intre în
cutuma judiciarã. Nu mai spun cã lejeritatea
cu care se cer ºi se dispun arestãrile ne duce
cu gândul la vremuri demult apuse ºi nimeni
nu ia în seamã pericolul de a genera, încet-
încet, dar nu ºi improbabil, imaginea unui
stat poliþienesc, fie ºi într-o semanticã mai
„uºoarã” a istoriei acestuia.

Când e vorba de prejudicii, sunt însã
prea puþine semnale cã promptitudinea e de
acelaºi nivel cu iureºul trimiterii la beci. Or,
dacã de bani publici e vorba, atunci priori-
tatea absolutã, judecând în termenii unei
eficienþe a actului juridic, tocmai recupera-
rea acelor prejudicii, ale cãror cifre în sine
ameþitoare, dacã se vor dovedi ºi reale, ar
constitui o reparaþie, de data aceasta, eco-
nomicã, cu un impact mult mai judicios
pentru destinul naþiunii.

Mã întreb, deci, - nu ridica piatra - ,
nu cumva delatorii de azi converg, peste
timp, cu turnãtorii de ieri ºi împotriva cã-
rora o pleiadã de organizaþii ºi de instituþii
duc, pe drept, o furibundã campanie chiar
în aceºti ani în care denunþãtorii substitu-
ie probatoriile?

Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj celebrea-
zã între 20-25 aprilie a.c, Sãptãmâna Euro-
peanã a Vaccinãrii. Sãptãmâna Europeanã a
Vaccinãrii este o iniþiativã regionalã condusã
ºi coordonatã de Biroul Regional pentru Eu-
ropa al OMS ºi implementatã de Statele
Membre ale Regiunii europene. Sãptãmâna
Europeanã a Vaccinãrii promoveazã ca me-
saj cheie faptul cã vaccinarea fiecãrui copil
este esenþialã pentru prevenirea bolilor ºi
protejarea vieþii. În perioada 20-25 aprilie,
în România, sub sloganul „Prevenire. Pro-
tecþie. Imunizare”, se vor derula activitãþi de
informare ºi implicare a publicului þin-
tã ºi de abordare a provocãrilor legate
de vaccinare, precum ºi organizarea
de puncte ºi sesiuni de vaccinare ac-
cesibile comunitãþilor cu risc, identi-
ficate. Anul 2015 marcheazã a 10-a
aniversare a Sãptãmânii Europene a
Vaccinãrii. Aceasta oferã o oportuni-
tate de a creºte gradul de conºtienti-
zare cu privire la progresele care au
fost realizate de programele de imuni-
zare, precum ºi necesitatea de a creº-
te angajamentul pentru imunizare.
Tema campaniei este: „Angajament
pentru imunizare - cum poate Europa
sã elimine bolile care pot fi prevenite

Sistemul de Gopodãrire a Apelor Dolj
desfãºoarã, începând de ieri, acþiunea
de deratizare pentru combaterea dãuna-
torilor în scopul asigurãrii funcþionãrii
digurilor ºi lucrãrilor hidrotehnice de pe
râul Jiu ºi fluviul Dunãrea în condiþii de
siguranþã. Pentru evitarea unor eveni-
mente neplãcute, S.G.A Dolj a transmis
cãtre toate primãriile riverane zonelor
deratizate o informare, astfel încât edilii
acestor localitãþi sã anunþe localnicii ºi
sã le atragã atenþia cã pãºunatul este
interzis. Campania de combatere a
dãunãtorilor se efectueazã anual,
conform Planului Tehnic, cu ajutorul
unor substanþe toxice, cu caracter
persistent. Reprezentanþii SGA au þinut
sã precizeze faptul cã aceste substanþe
ar putea avea efecte negative asupra
animalelor, dacã nu este respectatã
informarea transmisã primãriilor.
Printre primãriile avizate se numãrã cele
de la Dunãre: Rast, Negoi, Bistreþ,
Catane, Cârna, Gighera, Ostroveni,
Bechet, Dãbuleni. De asemenea, acþiu-
nea se va desfãºura ºi pe digurile de la
Jiu, sectorul Filiaºi- Þuglui, iar printre
localitãþile vizate se numãrã ºi Filiaºi,
Braloºtiþa, Brãdeºti, Coþofenii din Dos,
Scaeºti.

RADU ILICEANU
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digurile din Doljdigurile din Doljdigurile din Doljdigurile din Doljdigurile din Dolj

Sãptãmâna Europeanã a Vaccinãrii

prin vaccinare”. Scopul campaniei este creº-
terea acoperirii vaccinale prin  imunizarea
unui numãr cât mai mare de copii rãmaºi
nevaccinaþi/vaccinaþi incomplet (restanþieri)
cu vaccinuri ROR ºi polio, în principal.
67.206 doze de vaccine,
utilizate în Dolj anul trecut

În anul 2014 în judeþul Dolj în cadrul Pro-
gramului Naþional de Imunizare s-au realizat
12 campanii lunare de vaccinare, la nivelul
cabinetelor medicilor de familie ºi în cele 7
maternitãþi din judeþ  iar luna noiembrie s-a

organizat Campania de vaccinare ºcolara an-
tipoliomieliticã, la clasa pregãtitoare ºi clasa
a doua. În total, pe parcursul anului trecut
au fost administrate 67.206 doze de vaccin,
din care 20.522 de vaccin antigripal, 9.634
– VPI, 6.655-ROR, 9.135 - DTPa-VPI-Hib,
10.933 - DTPa-VPI-Hib-HB, 6.107 – BCG,
4.220 - Hep B pediatric. Punerea în aplicare
pe scarã largã a programelor de imunizare
în ultimii 30 de ani a condus la realizãri re-
marcabile.  Regiunea europeanã a OMS a
fost certificatã ca fiind „fãrã poliomielitã” în
anul 2002, iar în ultimele decenii numãrul de
cazuri de rujeolã din regiune a fost redus cu
mai mult de 90%.

Cu toate acestea, lacune în acoperirea
vaccinalã persistã în toate þãrile. În timp ce,
succesul programelor de imunizare în con-
trolul bolilor care pot fi prevenite prin vac-
cinare a condus la faptul ca mulþi pãrinþi ºi
profesioniºti din domeniul sãnãtãþii sã nu se
mai teamã de aceste boli. De asemenea, în
procesul de stabilire a prioritãþilor pentru
sãnãtate, angajamentul politic faþã de imuni-
zare a scãzut. Este necesar ca sprijinul poli-
tic puternic pentru imunizare sã fie menþi-
nut, altfel Europa riscã reapariþia bolilor foarte
contagioase care vor cauza îmbolnãviri, di-
zabilitãþi ºi decese ºi, vor plasa o povarã
considerabilã asupra sistemelor de sãnãtate.
Vaccinarea salveazã
milioane de vieþi în fiecare an

Epidemiile recente de rujeolã ºi rubeolã
accentueazã responsabilitatea regionalã, pen-
tru a menþine sub control bolile care pot fi

prevenite prin vaccinare. Vaccinarea
salveazã milioane de vieþi în fiecare
an ºi, acest succes al sãnãtãþii pu-
blice, trebuie susþinut. Cu toate aces-
tea, unul din cinci copii ºi mulþi adulþi,
nu sunt vaccinaþi corespunzãtor.
Lipsa cunoºtinþelor privind vaccina-
rea este un motiv cheie pentru care
mulþi adulþi decid, în mod conºtient,
sã nu se vaccineze sau sã nu-ºi vac-
cineze copiii. Este imperativ nece-
sar ca toate þãrile din Europa sã fur-
nizeze informaþii clare, corecte ºi
echilibrate despre riscurile bolilor ºi
beneficiile vaccinurilor.

RADU ILICEANU
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D-le Decan, cum îi gãsiþi
astãzi, pe oamenii de lângã
dumneavoastrã, cum aþi carac-
teriza România dupã 25 de ani
de democraþie ?!

Eu cred cã suntem foarte mult
în urma unor þãri ºi a unor oameni
care gândesc liber. Pentru cã nu
avem cum sã ajungem dupã atâ-
þia ani de dictaturã în rândul þãri-
lor care nu au avut niciodatã dic-
taturã ºi sã gândim la fel ca ei.
Este imposibil sã gândeºti ca un
jurnalist sau ca un avocat din
Occident. ªi nu e vina nimãnui,
istoria ne-a adus aici. Istoria ne-
a dus aici dar ºi în Uniunea Euro-
peanã, unde nu trebuia sã ajun-
gem, pentru cã dreptul acesta se
câºtigã dupã sute de ani de viaþã
civilizatã. Spunem cã portugalia
este cea mai sãracã þarã din UE,
dar Portugalia avea în 1200, Uni-
versitatea de la Coimbra, când noi
ne cãutam identitatea, se fãceau
voievodatele. Intrarea în UE are
ºi pãrþi bune ºi pãrþi rele, evident.
Pãrþile bune  ne sunt favorabile,
pãrþile rele, nu ne sunt pe plac-
.Nu suntem educaþi, nu suntem
civilizaþi, nu avem infrastructurã..
Ce am luat ?! Au luat televizoa-
re, au venit tabletele, mijloacele
de comunicare, la tineri au prins
foarte bine, dar comportamentul
nostru este rãmas în urma pro-
cesului tehnic. Credeþi cã dacã
Steve Jobs ar fi trãit în România
ar fi inventat tableta ?! Eu vã
spun cã nu...pe de o parte, Ste-
ve Jobs n-ar fi putut gândi ro-
mân, iar pe de altã parte, institu-
þiile statului român ar fi fãcut tot
posibilul ca Steve Jobs sã nu facã
tableta la noi.

Cât de rãu face politicul so-
cietãþii româneºti ºi cât de
implicaþi sunt românii în poli-
ticã ?

Îmi este teamã cã ºi succese-
le individuale vor fi atrase de par-
tidele politice cãtre ele. Boala cea
mai grea a societãþii româneºti o
reprezintã politicul. Eºti cu parti-
dele politice, þi se dã o ºansã, li-
mitatã, într-adevãr, eºti ãn afara
politicului, nu însemni nimic, nu þi
se dã nimic. Politicul ocupã din
pãcate, toatã viaþa societãþii ro-
mâneºti, începând de la mass-
media ºi terminând cu educaþia,
cu sãnãtatea, cu tot ceea ce vreþi.
Oamenii ºtiu cã dacã sunt afiliaþi
politic nu mai au nevoie sã gân-
deascã ºi sã munceascã. ªi inte-
lectualii, dacã mai existã aºa ceva,
pentru cã îi cãutãm ºi nu mai exis-
tã, îi confundãm cu toþi purtãtorii
de diplome ºi ei vorbesc tot de-
spre politicã. Toatã lumea se uitã

Interviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekend
Începând cu acest weekend, prof.univ.dr Ion

Turculeanu ne va acorda câte un interviu, prin
care îºi prezintã punctul de vedere, pertinent
ºi la obiect, fiind o voce consistentã ºi demnã
de luatã în seamã, în comunitatea noastrã ºi
nu numai. CV-ului celui mai cunoscut avo-
cat din Craiova, îl recomandã pentru acest
lucru, mesajele domniei sale fiind reflectate
în mai multe domenii de activitate. A condus
ºi a reformat Baroul Dolj, l-a pus pe harta
celor mai cunoscute barouri din þarã ºi a cre-
at parteneriate cu barourile din þãrile europe-
ne. ªi nu e puþin lucru....

 „Boala cea mai grea
a societãþii româneºti
o reprezintã politicul”

Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

la televiziuni, sunt câteva canale,
care de câþiva ani fac aceleaºi
emisiuni ºi sunt invitaþi aproape
aceiaºi oameni. ªi cu toate aces-
tea lumea nu se plictiseºte. Cred
cã aici avem o problemã de per-
cepþie. Aici s-ar face diferenþa
între formatorii de opinie, dar din
pãcate ºi aceºtia lipsesc. Pe tim-
pul lui Ceauºescu, miercurea când
erau meciuri, oamenilor li se dã-
dea liber de la serviciu. Era un
mod de a þine sub control masele,
iar toatã lumea dupã aceia vor-
bea doar despre meci. Era o rea-
litate a politicii dictatoriale de
atunci de a-l þine pe cetãþean în
mânã. Dictatura mergea înainte
ºi mi se pare cã se continuã aceas-
tã metodã.

Dar totuºi ce înseamnã sã
gândeºti liber ?!

Românii nu sunt liberi... Ca sã
te numeºti liber trebuie sã fii un
om responsabil, a avea iniþiativã,
sã respecþi legea. La noi prin li-
bertate se înþelege anarhie. Ceea
ce se ºi întâmplã. Uitaþi-vã în ora-
ºul nostru. Oameni care þipã pe
stradã, se înjurã, vorbesc tare la
mobil, auzi cu cine vorbesc, ce
probleme au acasã, parcheazã
maºina de zeci de mii de euro, ca
sã o vadã lumea ºi nimeni nu zice
nimic. Îmi spunea cineva ºi are
dreptate, cã America este þara li-
bertãþii pânã încalci legea, când
ai încãlcat legea, ai rãspuns ime-
diat. Noi avem o crizã  a institu-
þiilor, o bunã parte sunt formale,
noi le-am preluat din Occident,
numai ca sã rãspundã la niºte
comenzi de acolo, dar ele nu pro-
duc efectul care-l produc acolo.

ªi revenim iar la politicã...
avem politicieni azi - lãudaþi,
mâine - condamnaþi...

Avem mentalitatea cã cel care
ocupã o funcþie este deasupra le-
gii, nu de puþine ori aud cã „mã
duc la X sau lãsaþi-l pe X în pace
pentru cã e omul lui Y”,adicã „nu
vã puneþi cu nu ºtiu cine...”. Ar
trebui sã fim toþi egali în faþa legii
ºi suntem egali în faþa legii, dar la
noi sunt chestiuni formale. Dacã
vorbim despre condamnãrile mul-
tiple ale politicienilor, pe care le
tot vedem în ultimul timp, pãi sunt
aceiaºi politicieni care au apãrut
mai mereu la TV, adulaþi, lãudaþi
chiar ºi apoi s-a constatat cã sunt
niºte infractori ºi i-a ajutat senti-
mentul cã lor nu li se poate în-
tâmpla nimic.  Toþi aceºti oameni
au fãcut parte sau fac parte din
partide politice, care trec printr-o
crizã. Partidele în România nu
sunt democratice, aºa cum sunt

cele din Occident, care au tradi-
þie ºi nu au apãrut peste noapte.
La noi este o problemã cu migra-
þia politicã. Ceea ce s-a întâm-
plat noi depãºeºte migraþia politi-
cã, pentru cã una este doctrina
liberalã, alta e cea social-demo-
cratã. Asta dacã mai existã doc-
trinã, pentru cã în globalizarea
asta nu mai existã nici stânga, nici
dreapta, dar PNL este un partid
de dreapta. La noi campaniile
electorale sunt greºite, nu am vã-
zut la televizor, candidaþii faþã-n
faþã cu cetãþenii, cetãþenii sunt cei
care trebuie sã-i întrebe. De
exemplu, subiectul pensiilor. Cum
vedeþi voi liberalii sau ceilalþi ma-
jorarea pensiilor fãrã majorara
impozitelor, de unde luaþi banii.
Sau vorbim mâine despre ºosele,
despre strãzile din Craiova. De
unde iei bani pentru asfaltarea
acestor strãzi.

ªi totuºi schimbãrile majo-
re le face tot clasa politicã...

Trebuie sã începem de unde-
va. Nu putem sã mergem la infi-
nit cu arestãrile. Hai sã reformãm
clasa politicã. Dar nu se va putea
face aceastã reformã decât dacã
vom reforma legea electoralã.
Când accezi într-o funcþie trebu-
ie sã ai vocaþie politicã ºi în doi-
lea rând voinþã, pentru cã vocaþia
implicã tot, pricepere, talent, pre-
gãtire profesionalã. Niciodatã nu
s-a întâmplat în istoria unei partid
sã primeascã þara pe tavã, 85%
în Parlament, puteau sã reforme-
ze ºi sã revoluþioneze tot ceea ce
doreau. Ce le trebuia ?! Oameni
competenþi ºi bunã credinþã, sã

facã legi pentru oamenii care
i-au ales ºi ei ce au ales... sã facã
legi pentru unii dintre ei. Toatã
lume îmi spune, „domne nu te
amesteca în politicã, cã te mur-
dãreºti”. Nu, eu cred cã se poate
face ºi fãrã sã te murdãreºti. Sã
o facã unul ca mine, ca altul, care
a muncit o viaþã sã-ºi facã un
nume, sã-ºi facã o familie, care
nu vor sã se facã de râs, care au
dovedit cã au putut sã facã ceva,
pãi majoritatea nu au dovedit cã
pot face ceva ºi noi i-am pus aco-
lo. Am pus copii de primari, sunt
deputaþi, aceasta pleacã de la
numãrul unu...Oamenii pe care þi
i-ai ales. Este tot un fel de rotaþia
cadrelor ºi acum. ªi atunci trebu-
ie sã ne întrebãm : þara e mulþu-
mitã. Eu vã spun sincer, dacã aº
conduce aceastã þarã, mi+ar fi
ruºine sã spun cã o conduc, dupã
cum aratã aceastã þarã : oamenii
nemulþumiþi, sãraci, murdari, in-
frastructurã nu avem, locuri de
muncã nu avem, venituri nu avem,
mi-ar fi ruºine. Eu mã mândresc
cu ceea ce am fãcut la Barou.
Am reformat acest Barou, ºtie o
þarã întreagã acest lucru, aºa ar
trebui sã spunã ºi unul care vine
într-o funcþie politicã.

Cum  vedeþi organizarea
statului, unde se aflã preºedin-
tele României ?!

Criza politicã care a avut loc
acum câþiva ani de zile ºi s-a fi-
nalizat cu ocupaþia Wall Street-
ului a pornit din Spania ºi nu a fost
întâmplãtoare. Ce dau partidele
politice þãrii ?! Dau locuri de mun-
cã ? Nu ! Absolvenþii au unde sã

lucreze ?! Nu ! Oamenii sunt sã-
raci ?! Da ! Au posibilitãþi sã se
dezvolte ?! Nu ! Birurile sunt mari
?! Da ! În primul rând, ar trebui
ca în activitatea politicã sã se im-
plice câþi mai mulþi intelectuali,
voci care au performat, care au
dovedit cã pot sã facã ceva.
Acest sistem de alegeri ne-a prins
nepregãtiþi. Într-o þarã în care
votul se vinde pe gãleþi, pe um-
brele, cred cã nu ar trebui sã par-
ticipe toþi la alegerea preºedinte-
lui, cred cã ar trebui sã avem o
republicã prezidenþialã, preºedin-
tele sã fie ales de Parlamentul
þãrii, dupã cum ºi pe plan local,
preºedintele Consiliului Judeþean
sã fie ales de consilierii judeþeni.
Cred cã ar trebui sã reducem
numãrul parlamentarilor. Cred
cã sunt instituþii care se supra-
pun, de exemplu instituþia pre-
fectului cu cea a consiliului ju-
deþean, unul singur trebuie sã fie
în judeþ. Nu este în regulã, de aici
ºi diluarea acestor funcþii, oame-
nii nu ºtiu ce poate face o insti-
tuþie ºi ce poate alta. Acele legi
au fost fãcute demult, trebuie sã
þinem cont de ele, dar trebuiesc
schimbate, trebuie sã iei din altã
parte ceea ce înseamnã civiliza-
þie, bine... nu sunt de acord sã
copiezi, dar poþi sã te inspiri când
e vorba de ceva bun. Dacã avem
republicã prezidenþialã nu mai
apar aceste conflicte în legãturã
cu competenþele preºedintelui ºi
ale premierului. Franþa este mo-
delul cel mai bun, pentru cã se-
mãnãm foarte mult cu francezii.
Legislaþia noastrã  fost fãcutã
dupã cea franþuzeascã, inclusiv
cea care priveºte avocatura.
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Totul a pornit de la probleme-
le cu care se confruntã tinerii din
ziua de azi, oportunitãþile pentru
dezvoltarea lor profesionalã fiind
deseori limitate. Ideea Programu-
lui „The Duke...” , prescurtat
„Award”, a venit de la Kurt
Hahn, educaþionalist german,
care a urmãrit sã-i ajute pe tineri
în dezvoltarea lor personalã, mai
ales în tranziþia dintre adolose-
cenþã ºi maturitate. Acesta a în-
fiinþat o ºcoalã  în Germania, în
anii 1930, dupã care a pãrãsit þara
natalã, mutându-se în Scoþia.
Acolo, a beneficiat de sprijinul
Ducelui de Edinburgh, care a în-
vãþat la Gordonstourn, unde s-a
ºi desfãºurat programul conce-
put de cãtre Hahn. Din acel mo-
ment, anul 1954, a început dez-
voltarea conceptului „Award”, în
prezent fiind accesibil pentru ti-
neri din peste 140 de þãri, inclu-
siv România.

TTTTTinerii, ajutaþi sã se integreze mai uºorinerii, ajutaþi sã se integreze mai uºorinerii, ajutaþi sã se integreze mai uºorinerii, ajutaþi sã se integreze mai uºorinerii, ajutaþi sã se integreze mai uºor
în societateîn societateîn societateîn societateîn societate

Grãdiniþa cu program prelungit „Tudor Vladimires-
cu” din Craiova este parte a unui program educaþio-
nal, destinat tinerilor între 14-24 de ani, care face parte
din Programul „The Duke of Edinburgh Internaþional
Award” – o provocare pentru fiecare cadru didactic.
Iniþierea ºi punerea în practicã a programului a venit
de la douã cadre didactice al instituþiei de învãþãmânt
amintite – prof. Marilena Onescu ºi prof. Virginia
ªovoiu. Acþiunea este în plinã desfãºurare ºi, dupã un
turneu de promovare în þarã, va urma ºi la Craiova o
astfel de manifestare.

„Se faciliteazã dezvoltarea
profesionalã ºi socialã”

Este un program amplu, care are
mai multe principii de bazã. „Ne ba-
zãm pe capacitãþile individuale ale
tânãrului, astfel încât acesta sã âºi
aleagã propriul program, care sã îi
punã în valoare abilitãþile ºi aspira-
þiile. Nu este conceput ca o com-
petiþie în sine, nefiind vorba de o
competiþie „unul contra celuilalt”.
Prin participarea la acest proiect, se
faciliteazã dezvoltarea profesionalã
ºi socialã, tinerii dobândind cunoº-
tinþe ºi deprinderi care se pot do-
vedi valoroase în viaþa de zi cu zi.
Este un proiect progresiv, care tre-
ce dintr-o etapã în alta”, a precizat
prof.  Virginia ªovoiu, una dintre
coordonatoarele programului. La
rândul sãu, cealaltã parte în proiect,
prof. Marilena Onescu, a com-
pletat: „Participanþii participã în
mod voluntar la astfel de activitãþi

ºi sunt încurajaþi sã-ºi aleagã do-
meniile în care pot activa, cu sco-
pul de a-ºi îndeplini obiectivele.”

Structurã bine conturatã
Structura „Award” este astfel

conceputã încât sã-i susþinã pe ti-
neri, asigurându-i cã prezintã o prio-
ritate. Totul, sau aproape totul se
bazeazã pe voluntariat. „În Româ-
nia, Programul este patronat de cã-
tre Alteþa Sa Regalã Principesa Mar-

gareta a României, iar strucra con-
stã în Autorittea Operaþionalã, for-
matã din voluntari, manageri, direc-
tori; Unitate sau Centru (lideri, vo-
luntari, coordonatori), Grup (lideri,
supraveghetori, voluntari, partici-
panþi, tutori, staff). Sunt trei nive-
luri -  Bronz,  Argint ºi Aur, la
fiecare palier participanþii stabilin-
du-ºi þelurile. Vã pot spune, de
exemplu, cã voluntarii urmãresc
felul în care poate fi ajutatã comu-

nitatea, atât prin vizite la persoane
aflate în dificultate – nevoiaºe, cu
dizabilitãþi etc – cît ºi, printre altele,
cu muncã voluntarã în spitale sau
Centre Medicale”, a mai precizat
prof. Virginia ªovoiu.

 În martie 2015, s-a început
promovarea, în þarã, a Programu-
lui, fiind vizate zone din Transilva-
nia, în foarte scurt timp urmând
sã fie adus în atenþia publicului ºi
judeþul Dolj.

«Ministrul Educaþiei ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice, Sorin Mihai Cîm-
peanu, ministrul Muncii, Familiei,
Protecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice, Rovana Plumb, ºi fon-
datoarele Asociaþiei Ovidiu-
Ro, Maria Gheorghiu ºi Les-
lie Hawke, au semnat marþi
un acord de parteneriat care
întãreºte colaborarea dintre
Asociaþia OvidiuRo ºi insti-
tuþiile publice aflate în
subordinea celor douã mi-
nistere, în vederea extinde-
rii programului „Fiecare Co-
pil în Grãdiniþã” la nivel na-
þional pânã în 2020», se ara-
tã într-un comunicat al
MECS remis Agerpres.

Potrivit documentului citat,
parteneriatul creeazã bazele
dezvoltãrii de politici publice
eficiente în domeniul educaþiei
preºcolare pentru copiii dezavanta-
jaþi, ºtiut fiind faptul cã educaþia tim-
purie are detaºat cea mai mare ratã
de succes în reducerea abandonu-
lui ºcolar. În acest moment, doar o
treime dintre copiii de 3-5 ani în si-
tuaþii de risc din România benefi-
ciazã de educaþie timpurie.

Programul Programul Programul Programul Programul „Fiecare Copil în Grãdiniþã”„Fiecare Copil în Grãdiniþã”„Fiecare Copil în Grãdiniþã”„Fiecare Copil în Grãdiniþã”„Fiecare Copil în Grãdiniþã”, extins la, extins la, extins la, extins la, extins la
nivel naþional pânã în 2020nivel naþional pânã în 2020nivel naþional pânã în 2020nivel naþional pânã în 2020nivel naþional pânã în 2020Programul „Fiecare Copil în Grãdiniþã” va fi extins

la nivel naþional pânã în anul 2020, în urma unui Acord
de parteneriat între Ministerul Educaþiei, Ministerul
Muncii ºi Asociaþia OvidiuRo.

„Copiii care nu frecventeazã grã-
diniþa regulat ºi ai cãror pãrinþi nu
le pot oferi educaþia potrivitã acasã
riscã sã înceapã ºcoala târziu ºi ne-
pregãtiþi ºi sã nu recupereze nicio-

datã decalajul dintre ei ºi ceilalþi co-
pii. Aceastã inegalitate de ºanse, în
lipsa intervenþiilor strategice, se tra-
duce în capital uman irosit ºi pro-
ductivitate scãzutã la nivel naþional”,
informeazã comunicatul.

Pentru a contracara aceste efec-
te negative, prin parteneriat cu cele
douã ministere, Asociaþia Ovidiu-

Ro va realiza documentul-cadru
privind extinderea sustenabilã a
programului „Fiecare Copil în Grã-
diniþã” la nivel naþional ºi va realiza
studii de impact cu privire la rata
de succes a programului.

«De peste cinci ani, programul
„Fiecare Copil în Grãdini-
þã” ºi-a dovedit eficienþa
îmbunãtãþind considerabil
rata de înscriere la grãdi-
niþã ºi prezenþa zilnicã a
copiilor din familiile sãra-
ce. Ne vom implica, alã-
turi de Asociaþia OvidiuRo
ºi de colegii de la Ministe-
rul Muncii, pentru a pre-
gãti extinderea acestui pro-
gram la nivel naþional», a
declarat ministrul Sorin
Mihai Cîmpeanu, citat în
comunicat.

La semnarea acordului,
eveniment care a avut loc
la sediul Ministerului Edu-

caþiei, au mai participat Vasile ªala-
ru, secretar de stat pentru Învãþã-
mânt Preuniversitar, Gigel Paras-
chiv, secretar de stat pentru Învã-
þãmânt Superior, ºi Codrin Scuta-
ru, secretar de stat în Ministerul
Muncii.

«Faptul cã douã instituþii publi-
ce-cheie îºi declarã susþinerea pen-

tru implementarea programului
„Fiecare Copil în Grãdiniþã” la nivel
naþional este un pas mare pentru toþi
copiii sãraci din România, care me-
ritã o ºansã la educaþie ºi la o viaþã
mai bunã. Ne bucurãm cã, prin
acest acord, putem continua cola-
borarea nu doar cu Ministerul Edu-
caþiei, cu care suntem parteneri din
2010, ci ºi cu Ministerul Muncii,
cu care colaborãm pentru comba-
terea sãrãciei», a spus Maria Gheor-
ghiu, de la Asociaþia OvidiuRo.

Lansat de Asociaþia OvidiuRo ºi
Ministerul Educaþiei în 2010, pro-
gramul „Fiecare Copil în Grãdini-
þã” stimuleazã pãrinþii sã-ºi aducã
zilnic copiii la grãdiniþã, oferindu-
le tichete sociale în valoare de 50
de lei pe lunã, condiþionate de pre-
zenþa zilnicã a copiilor la grãdiniþã.
Copiii se calificã pentru program
pe baza veniturilor familiei, condi-
þiilor de trai ºi a nivelului scãzut de
educaþie al pãrinþilor.

În prezent, programul este im-
plementat în 43 de comunitãþi din
11 judeþe ºi susþine 2.400 de co-
pii. Programul ºi-a demonstrat
succesul prin creºterea spectacu-
loasã a numãrului copiilor deza-
vantajaþi cu vârste cuprinse între
3 ºi 5 ani înscriºi la grãdiniþã ºi a
frecvenþei lor zilnice.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Dupã o sãptãmânã de „ªcoala
altfel” ºi dupã o alta de vacanþã
intrasemestrialã, elevii din învãþã-
mântul preuniversitar se întorc în
sãlile de curs. Astfel, luni, 20 apri-
lie, se reiau orele în în ciclurile pri-
mar, gimnazial ºi liceal, peste
95.000 de ºcolari fiind aºteptaþi în
unitãþile de învãþãmânt doljene.
Pânã la vacanþa de varã elevii se -
pregãtesc de evaluãrile de final
de clasã, de teze ºi de examenele
de final de gimnaziu sau liceu. Te-
zele  se susþin, de regulã, pânã la -
data de 22 mai 2015. Excepþie fac
elevii din clasele a VIII - a ºi a XII
-a, care vor da tezele mai devre-
me: elevii de clasa a VIII - a sus-
þin teza pânã pe 15 mai 2015, iar
elevii din clasele terminale de li-
ceu, pânã pe 24 aprilie 2015.
Aceºtia având examene importante
la final. Potrivit structurii anului -
ºcolar 2014-2015, elevii vor face
cursuri de luni, 20 aprilie, pânã -
pe 19 iunie, când începe Vacanþa -
Mare. Pe 14 septembrie va înce-
pe anul ºcolar 2015-2016.

Duminicã,ultima zi
de vacanþã
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

În seria spectacolelor lecturã „Autorii sunt în salã”
iniþiate în anul 2013, Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu” propune o nouã premierã. De data aceasta, regi-
zorul Mircea Corniºteanu s-a oprit asupra piesei „Os-
piciul local”, aparþinând dramaturgului Flavius Lu-
cãcel. Spectacolul va fi prezentat vineri, 24 aprilie, de
la ora 17.00, în Sala „Ion D. Sîrbu”, ºi îi va avea în

Un nou spectacol-lecturã la NaþionalulUn nou spectacol-lecturã la NaþionalulUn nou spectacol-lecturã la NaþionalulUn nou spectacol-lecturã la NaþionalulUn nou spectacol-lecturã la Naþionalul
craiovean: craiovean: craiovean: craiovean: craiovean: „O„O„O„O„Ospiciul local”spiciul local”spiciul local”spiciul local”spiciul local”, de Flavius Lucãcel, de Flavius Lucãcel, de Flavius Lucãcel, de Flavius Lucãcel, de Flavius Lucãcel

Casa de Culturã ,,Traian Deme-
trescu” a lansat, ieri, o campanie
adresatã bloggerilor din Craiova,
dar ºi din celelalte zone ale Olte-
niei, care se va desfãºura pânã pe
data de 5 mai a.c. Aceasta constã
într-un concurs online de articole
despre Craiova în contextul can-
didaturii sale la titlul de ,,Capitalã
Europeanã a Culturii” în anul 2021,
alãturi de zona Olteniei.

Potrivit organizatorilor, „partici-
panþii sunt invitaþi  sã scrie impre-

Bloggerii, provocaþi la un concurs
online pe tema Craiovei culturale

Astãzi, 18 aprilie, la ora
18.00, bucuroºi reîntâlnim
la Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri” Prinþul
Broascã, într-o dramatiza-
re de Veselin Boidev dupã
Fraþii Grimm, în regia lui
Todor Valov, scenografia
ºi costumele realizate de
Stefka Kyuvlieva, cu pã-
puºi de Peter Cekunov,
Ganka Kirilova ºi Aurelia
Sadovska. În distribuþie îi
regãsim pe actorii Cosmin Dolea,
Oana Stancu, Adriana Ioncu ºi Alis

Personajele de poveste ies, din nou,
în scenã la Teatrul „Colibri”

distribuþie pe Raluca Pãun (Lola), Anca Dinu (Gre-
ta), Angel Rababoc (Roli), Valentin Mihali (Lulu),
Adrian Andone (Tinoleti), Mircea Corniºteanu (Vo-
cea de la difuzor). Intrarea publicului va fi liberã.

Flavius Lucãcel (n. 26 august 1968, Aluniº, ju-
deþul Sãlaj) este unul dintre dramaturgii români re-
marcaþi în ultimii ani. A debutat cu poezie în revista
„Tribuna”, la Cluj, în 1992, iar cu teatru în revista
„Thalia”, tot de la Cluj, în 1993. A publicat volumele
de teatru „Trilogia spaþiului închis” (Editura „Ei-
kon”, 2006), „Marþianul Telemah” – distins cu Pre-
miul „Piesa anului” la Clubul Dramaturgilor Bucu-
reºti (Editura „Eikon”, 2008), „Ceai de fluturi /
Butterfly Tea” (Editura „Limes”, 2009) „Tutunge-
ria / Tobacconist’s” (Editura „Limes”, 2010), „Tre-
cãtoarea Pisicii / The Cat’s Gore” (Editura „Limes”,
2011) „Vecinii, memoria Holocaustului” (Editura
EDU, 2012), „Ospiciul local” (Editura Caiete Sil-
vane, 2013).

 I s-au jucat spectacolele „Fisura” – regia Victor
Olãhuþ (Euphoria Music Hall, Cluj-Napoca 2012);
„Scoici pe nisipul fierbinte” – regia Sorin Misirean-
þu, sub denumirea „Hell’s Cabaret”,Teatrul Naþional
Cluj-Napoca, 2012, „Fisura” –  regia Victor Olãhuþ,
Godot Café Teatru (2014).

Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” vã
invitã luni, 20 aprilie, ora
13.30, la deschiderea expozi-
þiei personale a artistei prof.
dr. Cristina Oprea, membrã a
Uniunii Artiºtilor Plastici din
România. Intitulatã ,,Fanta-
sy”, aceasta va avea loc la
Galeria de Artã „Aman”.

Nãscutã la Craiova, la 10
septembrie 1970, Cristina
Oprea a urmat cursurile de pic-
turã ale Liceului de Arte ºi ale
ªcolii Populare de Artã din ora-
ºul natal, apoi, între 1990 ºi
1996, pe cele ale Academiei de
Arte Vizuale „Ioan Andreescu”
din Cluj-Napoca (clasa profe-
sorilor Ioan Sbârciu ºi Ioan
Aurel Mureºan). A urmat Stu-
dii Aprofundate la Facultatea
de Arte a Universitãþii de Vest
din Timiºoara,  Secþia pictu-
rã  de ºevalet (2002-2003), ºi
un Master în „Cercetarea ºi
Conservarea Mãrturiilor Isto-
rice” la Universitatea din Craiova
(2005-2007). În prezent este doc-
tor în Istorie la Universitatea cra-

„Fantasy”„Fantasy”„Fantasy”„Fantasy”„Fantasy” – expoziþie personalã – expoziþie personalã – expoziþie personalã – expoziþie personalã – expoziþie personalã
a artistei Cristina Opreaa artistei Cristina Opreaa artistei Cristina Opreaa artistei Cristina Opreaa artistei Cristina Oprea

Opera Românã Craiova vã invitã astãzi, 18
aprilie,  „La Calul Bãlan” – vestitul han de
pe malul lacului austriac St. Wolfgang. Aco-
lo, atmosfera este mereu veselã, iar oaspeþii,
mulþumiþi. Revine, aºadar, pe scena craioveanã
unul dintre cele mai spumoase spectacole de
operetã, un titlu aflat în repertoriul marilor
teatre de gen din lume. Reprezentaþia de astã-
searã, ora 19.00, readuce în scenã Orches-
tra, Corul ºi Ansamblul de Balet ale Operei,
sub conducerea muzicalã a maestrului Ale-
xandru Iosub.

În 1896, Oskar Blumenthal ºi Gustav Ka-

Opereta Opereta Opereta Opereta Opereta „La Calul Bãlan”„La Calul Bãlan”„La Calul Bãlan”„La Calul Bãlan”„La Calul Bãlan” – – – – –
astã-searã, la Opera Românã Craiovaastã-searã, la Opera Românã Craiovaastã-searã, la Opera Românã Craiovaastã-searã, la Opera Românã Craiovaastã-searã, la Opera Românã Craiova

delburg au scris comedia romanticã despre
chelnerul-ºef ºi frumoasa hangiþã. În 1930,
Ralph Benatzky a compus muzica atât de in-
spiratã, iar opereta era prezentatã în premie-
rã, la Berlin. De atunci, „Calul Bãlan” ºi-a
continuat galopul muzical pentru a rãspândi
lumii întregi povestea romanticã a unei va-
canþe de neuitat, pe malul lacului St. Wolfgang
din Austria.

La Craiova, opereta a fost pusã în scenã
în urmã cu zece ani, în regia artisticã a lui
Migry Avram Nicolau. Costumele ºi decoru-
rile sunt realizate de Rodica Garºtea (Braºov),

iar coregrafia, de regretatul Ioan Kelemen. Îi
regãsim în distribuþie pe Mihaela Popa (Jo-
sepha Vogelhuber), Gabriel Marciu (Leopold
Brandmeyer), Dan Cornescu (Wilhelm Gie-
secke), Cristina Oltean – Cluj-Napoca (Otti-
lia Giesecke), Cosmin Vasilescu (Dr. Erich
Siedler), Teodor Ispas (Prof. Dr. Hinzel-
mann), Anca Þecu (Klarchen), Laurenþiu
Nicu (Sigismund Sulzheimer), Ioan Cherata
(Pãdurarul), Edith Mag (Ghidul), Nicolae
Popa (Piccolo), Andreea Gheorghe (Mirea-
sa), Costinel Stancu (Mirele) ºi Dragoº Teo-
dorescu (Viþica romanticã).

sii despre ofertele ºi eve-
nimentele cultural-artistice
ale Craiovei, despre simbo-
lurile ºi personalitãþile sale
culturale, despre instituþii-
le de profil ºi acþiunile des-
fãºurate de acestea, despre
viaþa ºi miºcarea culturalã
a municipiului în general”.

Pe 9 mai – Ziua Europei
– vor fi acordate premiile
I, al II-lea ºi al III-lea, atât

participanþilor din Craiova, cât ºi
celor din alte zone, în cadrul unei
festivitãþi care va avea loc la sediul
Casei de Culturã ,,Traian Demetres-
cu”. Cu ocazia participãrii la eveni-
ment, câºtigãtorii care nu locuiesc
în Craiova vor fi invitaþi sã viziteze
oraºul. În plus, aceºtia vor avea
posibilitatea de a participa la  un
Craiova Blog Meet alãturi de blog-
gerii craioveni. Regulamentul cam-
paniei este disponibil pe site-ul
www.craiova.blogalinitiative.ro.

Ianoº. Spectacolul a fost distins în
2014 cu Premiul special al juriului
la Festivalul Internaþional de Anima-
þie „Gulliver” de la Galaþi.

Duminicã, 19 aprilie, la ora 11.00,
ne salutã din scenã, cu Bunã dimi-
neaþa, noapte bunã, actriþele Adri-
ana Ioncu ºi Alla Cebotari, în spec-
tacolul adaptare dupã Donald Bisset,
în regia lui Joro Ivanov, cu sceno-
grafia semnatã Eustaþiu Gregorian,
pe muzica lui Alexandr Mihailov.

Un bilet la spectacolele Teatru-
lui „Colibri” costã  5 lei, 7 lei sau
10 lei, în funcþie de categoria lo-
cului. Biletele se pot procura de la
Agenþia instituþiei, de luni pânã sâm-
bãtã, între orele 10.00 – 13.00 ºi
16.00 – 19.00, iar duminica, în in-
tervalul 10.00 – 13.00.

ioveanã ºi doctor în Arte vizuale la
Universitatea de Artã ºi Design din
Cluj-Napoca.

A deschis câteva zeci de expo-

ziþii personale, încã din tim-
pul studenþiei ºi pânã în pre-
zent, a participat cu lucrãri
la o mulþime de expoziþii de
grup în România, dar ºi in-
ternaþionale (Franþa, Italia,
Spania, Brazilia, Croaþia, Po-
lonia, Olanda, Canada, SUA
etc.). A realizat ºi ilustraþii
grafice la mai multe reviste
de culturã, între care „Mo-
zaicul”, „Scrisul Româ-
nesc”, „Tribuna” ºi „Lettre
International”.

Dintre premiile obþinute de
Cristina Oprea amintim Di-
ploma de Onoare la Salonul
Internaþional de Artã ACE-
EA’S, Barcelona, Spania
(2000); titlul special Medalia
Oraºului LE Lorroux-Botte-
reau, Franþa (1999); Menþi-
une de Onoare (1995) ºi Di-
plomã de Onoare (1996,
1997) la Salonul Meditera-
nean de Artã Plasticã, Port-
de-Bouc, Franþa; Premiul al

II-lea la Concursul Naþional de Artã
„Voroneþiana”, Suceava, România
(1995).
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Rodrigo Pato, în vârstã de 65
de ani, a folosit o lege a amnistiei
pentru a repatria o parte din ave-
rea sa. Rato a rãspuns cã nu co-
menteazã “o afacere personalã”.
El era deja anchetat pentru diver-
se infracþiuni în domeniul comer-
cial. Rodrigo Rato ºi alþi 80 de
oficiali spanioli sunt acuzaþi de in-
fracþiune faþã de dreptul societã-
þilor pentru cã au cheltuit în total
15 milioane de euro în discoteci,
safari ºi pentru obiecte de lux fo-
losind carduri bancare oculte emi-

Patru state europene
cer o soluþie la
problema imigraþie

 Dupã ultimele tragedii din
Marea Mediteranã, Germania,
Franþa, Italia ºi Slovacia au
cerut, ieri, o soluþie „puternicã ºi
fermã” la nivel european pentru
problemele ce þin de imigraþie.
„Recentele evenimente tragice
din Marea Mediteraneanã, care
au dus la dispariþia a sute de
persoane aflate în ambarcaþiuni
ce transportau imigranþi, cer o
reacþie unitarã ºi fermã a Euro-
pei”, au notat miniºtrii pentru
afaceri europene ai acestor patru
þãri, într-o declaraþie comunã
publicatã la finalul unei reuniuni
la Cesena, nord-estul Italiei. Cei
patru miniºtri considerã cã UE
trebuie sã se sesizeze cu privire la
aceste probleme ºi sã elaboreze de
urgenþã o „politicã europeanã
comunã ºi coerentã privind
imigraþia”, ceea ce nu se întâm-
plã în prezent. Ei cer, de aseme-
nea, un „angajament puternic
împotriva reþelelor criminale care
încaseazã profit din disperarea
celor ce încearcã sã ajungã în
Europa”. „Aceastã tragedie
vizeazã toatã Europa ºi necesitã
un rãspuns european ferm”,
adaugã miniºtrii francez, ger-
man, italian ºi slovac, Harlem
Desir, Michael Roth, Sandro Gozi
ºi Peter Javorcik. Italia, în prima
linie cu sute de imigranþi sosiþi în
fiecare zi în zonele sale de coastã,
cere de luni de zile un rãspuns
hotãrât din partea Europei ºi mai
multe mijloace din partea UE.
Peste 11.000 de imigranþi au
debarcat în ºase luni în zona de
coastã a Italiei. Cel puþin douã
naufragii au provocat aproape
450 de morþi în aceste ultime zile,
dupã cum le-au spus supravieþui-
torii reprezentanþilor organizaþii-
lor umanitare.

O jurnalistã
din Ucraina a fost
asasinatã

Redactorul-ºef al cotidianului
ucrainean „Netecinski Vestnik”,
Olga Moroz, a fost gãsitã
moartã, vineri, la domiciliul sãu
din regiunea ucraineanã Hmel-
niþki, pe corp existând urme de
violenþã. Potrivit presei locale,
corpul jurnalistei a fost gãsit în
apartamentul ei din oraºul
Neticin, existând suspiciuni cã a
fost asasinatã din cauza activi-
tãþilor profesionale. În ultimele
zile, Olga Moroz a pregãtit un
articol despre exploatãrile
forestiere ilegale. Este vorba de
al treilea jurnalist asasinat în
Ucraina în ultimele zile. Ziarisul
Oles Buzina, în vârstã de 45 de
ani, a fost împuºcat mortal
dintr-o maºinã, joi dimineaþã, a
declarat ministrul ucrainean de
Interne, Anton Heraºcenko. Oles
Buzina a candidat fãrã succes,
în anul 2014, pentru un loc în
Parlamentul ucrainean, din
partea partidului Blocul Rus.
Miercuri, parlamentarul ucrai-
nean Oleg Kalaºnikov, un aliat
al fostului preºedinte Victor
Ianukovici, a fost ucis la Kiev.
Un alt jurnalist ucrainean,
Serghei Suhobok, a fost asasinat
la Kiev pe 13 aprilie.

În timp ce drapelele au fost coborâte în ber-
nã în toatã þara, în catedrala goticã din Koln,
cea mai mare din nordul Europei, a avut loc,
ieri, o slujbã în memoria victimelor zborului
Germanwings prãbuºit luna trecutã în Alpii fran-
cezi. Încã de joi au fost aprinse 150 de lumâ-
nãri, iar în exterior a fost arborat un imens dra-
pel alb cu o cruce neagrã. Aproximativ 1.400
de invitaþi, printre care ºi cancelarul Angela
Merkel, au participat la aceastã reuniune naþio-
nalã de doliu transmisã în direct de mai multe
canale de televiziune dintre care ARD, la aproa-
pe patru sãptãmâni de la tragedie. Fiecare a
depus flori ºi lumânãri în jurul catedralei ºi în
faþa gãrii situate în apropiere, unde au fost am-
plasate ecrane pentru transmisia în aer liber.
Preºedintele Joachim Gauck, pastor luteran, a
luat cuvântul. Preºedinþii celor douã Camere ale
Parlamentului german au fost, de asemenea,
prezenþi. Spania a fost reprezentatã de minis-
trul de Interne Jorge Fernandez Diaz, iar Fran-
þa de secretarul de stat pentru Transporturi Alain
Vidalies. La 24 martie, un avion Airbus A320 al
companiei Germanwings care se deplasa de la
Barcelona la Düsseldorf s-a prãbuºit în Alpii

Din cauza unei ameninþãri cu
bombã, un avion al companiei Tur-
kish Airlines, care efectua vineri
o cursã de la Istanbul (Turcia)
cãtre Basel (Elveþia), s-a întors din
drum în timp ce se afla în spaþiul
aerian al Bulgariei. Avionul a fost
nevoit sã se întoarcã din drum în
timp ce se afla în spaþiul aerian al
Bulgariei, pentru a reveni pe ae-
roportul Ataturk din Istanbul, po-
trivit agenþiei Dogan. Aceasta este
a patra ameninþare cu bombã care
vizeazã un avion al companiei ae-
riene Turkish Airlines în mai pu-
þin de o lunã. La 1 aprilie, un avion
al companiei Turkish Airlines,
care decolase spre Lisabona
(Portugalia), a revenit pe aeropor-
tul din Istanbul, din cauza unei
ameninþãri cu bombã. Incidentul
a intervenit dupã ce un alt avion
al companiei Turkish Airlines,
care decolase la 30 martie din Is-

francezi provocând moartea a 150 de persoa-
ne, între care 72 de germani ºi 50 de spanioli.
Potrivit primelor elemente ale anchetei, avionul
a fost prãbuºit intenþionat de copilotul german,

care suferea de probleme psihice. Directorul
general al grupului Lufthansa, Carsten Spohr,
precum ºi cel al filialei low cost Germanwings
au participat, de asemenea, la ceremonie.

Alertã cu bombã la bordul unui avion Turkish Airlines

se de Caja Madrid ºi Bankia, sus-
trãgându-se astfel fiscului. Rodri-
go Rato a condus FMI din 2004
pânã în 2007. Din 2009, el a de-
venit preºedinte al Caja Madrid,
care a devenit Bankia în 2010,
dupã fuziunea cu alte ºase bãnci
de economii. Falimentul rãsunã-
tor al bãncii, în 2012, a determi-
nat Spania sã cearã ajutor Uniunii
Europene pentru sectorul finan-
ciar. Mii de clienþi ºi-au pierdut
economiile, iar cariera lui Rodri-
go Rato a intrat în declin.

tanbul (Turcia) cu destinaþia Sao
Paulo (Brazilia), a aterizat de ur-
genþã la Casablanca (Maroc) din
cauza unei alerte cu bombã. Aler-
ta, care a fost declaratã dupã gã-

sirea într-un grup sanitar al avio-
nului de tip Boeing 777-300 a unui
bilet pe care scria „bombã”, s-a
dovedit a fi falsã. Un alt avion al
companiei Turkish Airlines, care

se îndrepta spre Japonia, a revenit
la 29 martie pe Aeroportul Ataturk
din Istanbul dupã gãsirea unui bi-
let pe care scria „C4 Kargo” (o
referire la un explozibil plastic).
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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

DUMINICÃ - 19 aprilie

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Charlot debuteazã
15:30 Gimnasticã artisticã
18:30 Lozul cel mare
18:55 Dosar România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Povestea lui Babe Ruth
1992, SUA, Biografic, Dramã,

Sport
23:10 Starea naþiei
23:50 Garantat 100%
00:45 Andografia zilei
00:50 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
02:25 Adevãruri despre trecut

(R)
02:55 Sport
03:10 Telejurnal
04:00 Universul credinþei
04:45 Universul credinþei
05:35 Gala Umorului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:30 Motomagia. :
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Strãinul
1964, România, Dramã
15:40 5 minute de istorie
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massy
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Patima
1975, România, Dramã
21:40 5 minute de istorie
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:10 Schimb valutar
2008, România, Dramã
00:00 Mituri muzicale româneºti
01:10 Leul în iarnã
03:10 Festivalul Internaþional de

Circ de la Massy
04:10 D'ale lu' Miticã
05:00 Drumul lui Leºe
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Documentar 360°-GE0

TVR 2

07:50 Urºii
09:10 Garfield 2
10:30 Austenland
12:05 Mike Tyson: Partea mea

de adevãr
13:30 Drumul spre regãsire
15:20 O fatã pe bicicletã
17:05 Am spus destul
18:40 Garfield 2
20:00 Sex Tape
21:35 Urzeala tronurilor
22:35 Marea mahmurealã 3
00:15 Knick
01:15 2 + 2
03:00 Pompierii din New York
04:00 Urzeala tronurilor
05:00 Silicon Valley
05:30 Vicepreºedinta
06:00 Plan de joc

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Regina frumuseþii (R)
1997, SUA, Comedie, Crimã,

Mister
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Doi bãieþi ºi multe fete
2009, SUA, Comedie
16:00 Spionii în vacanþã
1993, SUA, Comedie
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Divergent
2014, SUA, Acþiune, Aventuri,

Romantic, SF
23:15 Iubitul meu e zombi
2013, SUA, Comedie, Horror,

Romantic
01:15 Apropo Tv (R)
02:00 Divergent (R)
2014, SUA, Acþiune, Aventuri,

Romantic, SF
04:30 România, te iubesc! (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Las Bravo (R)
09:15 Regina inimilor (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)

08:00 Doamne de poveste
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Mama mea vitregã e

extraterestrã (R)
14:15 Vieþi furate (R)
16:15 Excursie cu surprize
18:15 Iubit de împrumut
20:30 O sãptãmânã cu Marilyn
22:30 Mãnâncã roagã-te iubeºte
01:30 La bloc (R)
02:00 Lumea Pro Cinema
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
09:30 Te cunosc de undeva (R)
13:00 Observator
13:30 Chef de râs (R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 ªefi de coºmar
2011, SUA, Comedie, Crimã
22:30 Doi cuscri de coºmar
2004, SUA, Comedie
01:00 ªefi de coºmar (R)
2011, SUA, Comedie, Crimã
03:00 Observator (R)
03:45 Doi cuscri de coºmar (R)
2004, SUA, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)
08:30 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
10:30 Neamul ªoimãreºtilor (R)
1965, România, Dramã, Istoric
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:15 Motanul încãlþat –

Adevãrata poveste! (R)
2009, Franþa, Animaþie, Comedie
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Mama mea e cea mai

bunã
22:00 Ochii din umbrã
23:30 Rãzboiul familiei Watson
2008, SUA, Horror, Thriller
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Ochii din umbrã (R)
03:45 Rãzboiul familiei Watson

(R)
2008, SUA, Horror, Thriller

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu Stil
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Amintiri din viitor
12:30 Playtech
13:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
13:45 A doua cadere a

Constantinopolului
1994, România, Comedie
16:00 Cronica cârcotaºilor

(R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Constantin 60
23:30 A doua cadere a

Constantinopolului (R)
1994, România, Comedie
01:00 Apel de urgenþã (R)
02:00 Schimb de mame (R)
04:30 Cireaºa de pe tort (R)
05:30 Amintiri din viitor (R)
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Rezumate Fotbal Cupa

României Timiºoreana
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
15:30 Record flotãri
17:00 Fotbal FA Cup
19:00 ªtiri Sport.ro
19:10 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Finala
23:00 Punk'd
23:30 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:30 ªtiri Sport.ro
03:00 Închiderea programului

SPORT.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
depunerea 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.

BUªTEAN LAURENÞIU cu do-
miciliul în municipiul Craiova, Bld.
Nicolae Titulescu, nr. 104, bl. 26,
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj pentru: Plan Urba-
nistic Zonal pentru Construire lo-
cuinþã S+P+2, în municipiul Craio-
va, Bvd. Tineretului , nr. 2D – planul
nu se supune evaluãrii de mediu ºi
nu se supune procedurii de evalua-
re adecvatã, urmând a fi supus pro-
cedurii de adoptare fãrã aviz de
mediu. Documentaþia precum ºi
motivele care au stat la baza luãrii
deciziei etapei de încadrare pot fi
consultate în zilele de luni - joi între
orele 8,30- 16,00 ºi vineri între orele
8,00- 14,00 la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj ( telefon 0251/ 530.010;
fax: 0251/ 419.035, e- mail: office-
@apmdj.anpm.ro, în termen de 10
zile calendaristice de la data publi-
cãrii în mass- media.

Anunþul tãu!
Spitalul Orãºenesc „Aºezã-

mintele Brâncoveneºti” Dãbu-
leni anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea spitaliceascã
ce se desfãºoarã în Bechet, str.
Sãnãtãþii nr. 1. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº nr. 1, zilnic între orele
9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 01.05.2015.

Spitalul Orãºenesc „Aºezã-
mintele Brâncoveneºti” Dãbu-
leni anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea spitaliceascã
ce se desfãºoarã în Dãbuleni,
str. Alecu Russo nr. 2. Informa-
þiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº nr. 1, zilnic
între orele 9-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj pânã la data de
01.05.2015.

ANIVERSÃRI
Cu ocazia aniver-
sãrii zilei de naº-
tere soþul ºi fiul
ureazã doamnei
C O N S TA N T I N A
(PUªA) ROTARU
”La Mulþi ani”, sã-
nãtate, prosperi-
ta te ,  bucur i i  º i
împliniri în viaþã.

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, co-
vrigi, produse patiserie
ºi magazin second-
hand. Telefon: 0747/
072.570.

OFERTE SERVICIU
Salon M. Style- inter-
secþie Materna anga-
jeazã coafezã cu ex-
perienþã. Telefon:
0764/ 764.114.

MEDITAÞII
MEDITAÞII limba en-
glezã ºi limba spanio-
lã pentru copii. Preþ
avantajos. Telefon:
0746/392.460.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sani-
tare la preþ avanta-
jos. Telefon: 0766/
668.777.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Societate de contabi-
litate oferim servicii
de calitate ºi comple-
te la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0742/
179.600.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.

Familie serioasã îngri-
jim bãtrâni. Telefon:
0765/744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã semi-
decomandatã etaj 4,
Craiova str. Caracal.
Telefon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere Calea Unirii. Te-
lefon: 0742/940.623;
0351/459.401.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. 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 deco-
mandate, toate îmbu-
nãtãþirile Brazdã. Tele-
fon: 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 camere,
Podari – Livezi, cu
4000 mp teren ºi 8 ha
teren arabil urgent,
convenabil. Telefon:
0722/266.718.
VÂND VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂNGÃ
FACULTATEA DE
AGRONOMIE, 6 CA-
MERE, 2 BÃI, BUCÃ-
TÃRIE, PARTER+
ETAJ, POD, SUBSOL,
GARAJ, TEREN 462
MP. Telefon: 0726/
275.943.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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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.

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.

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0756/
252.939.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren comu-
na Cernãteºti, sat Raz-
nic. Telefon: 0769/
844.209.
Vând casã 500 mp te-
ren zonã centralã, ide-
alã afaceri. Telefon:
0730/750.538.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti în centrul co-
munei Periºor cu teren
17 ari, preþ negociabil.
Telefon: 0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântânã,
garaj, gard din beton-
fier ºi teren agricol. Te-
lefon: 0723/692.884.

TERENURI
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.

Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 400 mp teren
intravilan în 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. Dobro-
gei. 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 in-
travilan  380 mp Cra-
iova. Telefon: 0766/
930.864.

Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
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 Bu-
cureºti, km 9, ideal
halã, showroom, 1000
m, benzinãrie, parc
auto, sau schimb cu
apartament. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.

Teren stradal, utili-
tãþi, 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 sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 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,
xenon, bleu marin,
metalizat, piele, na-
vigaþie, încãlzitor
scaune pilot auto-
mat, motor perfect,
8000 Euro. Telefon:
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. Telefon: 0749/
059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
DISC purtat pentru
445. Telefon: 0742/
353.028.
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.

Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele mi-
litare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã
stereo, calculator in-
dstruire copii. Telefon:
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 deosebitã
din teracotã ºi maºi-
nã de cusut Uber-
deck. Telefon: 0757/
072.050.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 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, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând ieftin mobilã
apartament. Telefon:
0251/531.246.
Vând ghete iarnã, au-
toderapante, piele na-
turalã, import, nefolo-
site nr. 45, cãrucior co-
pil, puþin folosit. Tele-
fon. 0723/009.627.
Vând maºinã de trico-
tat SINGER. Telefon:
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. Telefon:
0722/943.220.
Vând cutie port armã
de vânãtoare metalicã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
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Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în comuna Sun-
teºti - Drãgãºani, 1 ha
vie nobilã pe ºpalieri
cu struguri de masã ºi
vin, 8400 mp - pãdu-
re. Telefon: 0770/
274.131.
Vând portbagaj din fier
P.C. adaptabil pe ori-
ce autoturism vopsit
recent (roºu). Telefon:
0766/304.708.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
baston pentru handi-
cap, masã sufragerie
6 persoane, preþ ne-
gociabil Telefon: 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 dormitor
tineret tip MOBEX-
PERT. Telefon: 0251/
412.966.
Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.
Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.

Vând saltea Dormeo 2/
1 m cu husã nefolosi-
tã - 100 lei, 2 ferestre
cu toc ºi geam - 25 lei
/ bucatã, lustre cu 2-5
braþe - 20 lei / bucatã.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/
970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Telefon:
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. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, pu-
tinã salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, burtie-
rã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, del-
cou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600
mm. Telefon: 0251/
427.583.
Vând 2 biciclete, se-
micursiere, FIRTS-
BIKE, 24Dh 12, ambe-
le RFG, pentru copii 9-
15 ani. Telefon: 0773/
849.388.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr bicicletã acþi-
onatã electric cu acu-
mulatori. 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 garsonierã
ultracentral. Telefon:
0763/ 626.044.
Familie serioasã cau-
tã casã fãrã chirie
(contra ajutor). Tele-
fon: 0761/794.304.

Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon:
0746/112.040.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906;
0755/032.920.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.
MATRIMONIALE
Pensionar 66/160/69,
nefumãtor doresc pen-
sionarã 60 ani, de la
þarã pentru a petrece
tot restul vieþii împreu-
nã. 0767/702.734. Lu-
cicã - comuna Dãnciu-
leºti – Gorj.
Vâduv, doresc sã cu-
nosc doamnã cu vâr-
sta cuprinsã între 55-
60 ani cu locuinþã, fãrã
vicii din Oltenia. Tele-
fon: 0757/821.204.

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000 gla-
diole Olanda + facturã
+ consultaþie la plan-
tare. Telefon: 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 ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
CONDOLEANÞE
Colectivul Clinicii de
Ortopedie Pediatricã
din Craiova este alã-
turi de colega lor Dr.
Licã Lavinia în aces-
te momente grele pri-
cinuite de   decesul
tatãlui sãu MARINES-
CU DORU ºi transmi-
te sincere condo-
leanþe! Dumnezeu
sã-l odihneascã în li-
niºte ºi pace!
COMEMORÃRI

Mihaela ºi Cristi
Dumitrescu come-
moreazã 2 ani de
la decesul dragului
lor pãrinte MERTEA
EUGENIU.

DECESE
Asociaþia Judeþeanã
de ªah Dolj, în nume-
le miilor de ºahiºti
amatori ºi clasificaþi
din Dolj, exprimã în-
treaga compasiune
familiei îndoliate ºi
neºtersul regret pen-
tru plecarea în eter-
nitate a unuia dintre
cei mai apreciaþi me-
dici stomatologi ºi
maestri de ºah din
România, MIHAI SO-
COTEANU, În aminti-
rea celor care l-am
cunoscut va stãrui
mereu imaginea unui
om demn ºi generos,
de o probitate ºi in-
tegritate moralã ire-
proºabile, ca ºi de o
culturã ºi inteligenþã
de excepþie, dar vom
pãstra în memorie ºi
partidele sale de
ºah, sclipitoare prin
sobritate ºi precizie.
Dupã plecarea lui
MIHAI SOCOTEANU,
lumea ºahului va fi
cu totul alta. Preºe-
dinte de onoare al
AJSD Dr. med. Florea
Mitroi ºi Preºedinte
executiv M.Internaþi-
onal Nicolae Bratu.
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Capul de afiº al acestui we-
ekend este þinut de meciul de
fotbal aºteptat cu sufletul la
gurã de o întreagã Oltenie, din-
tre CS U Craiova ºi Dinamo
(inserat pe larg în ultima pagi-
nã a cotidianului nostru), duel
pe care îl regãsim ºi la volei
bãieþi, ºi nu doar o datã, ci în

douã rânduri, confruntãri care
vor avea loc de asemenea în
Bãnie, astãzi (sâmbãtã) de la
ora 18:00 ºi mâine de la ora
19:30. Se joacã pentru finala
micã a Diviziei A1, învingãtoa-
rea urmând sã se stabileascã
dupã sistemul cel mai bun din
5 jocuri. Va fi practic o reedi-

tare a luptei pentru bronz de se-
zonul trecut, când câºtig de
cauzã au avut bucureºtenii.

“Suntem în aceeaºi situaþie
ca sezonul trecut, în care o sã
ne luptãm cu Dinamo pentru
locul trei, chiar ºi în aceleaºi
condiþii – primele douã meciuri
la Craiova, urmãtoarele douã

la Bucureºti ºi dacã va fi ne-
voie, decisivul la Craiova”, a
spus tehnicianul Craiovei, Dan
Pascu.

“Diferenþa
o vor face motivaþia,

dorinþa
de victorie…”

SCM a încheiat pe 3 sezonul
regulat, devansând Dinamo doar
la setaveraj. Cât priveºte “di-
rectele”, fiecare ºi-a valorificat
avantajul terenului propriu, im-
punându-se greu, cu 3-2. În se-
mifinalele Diviziei A1, Craiova
a pierdut cu 1-3 în faþa celor
de la Municipal Zalãu, iar Dina-
mo cu 0-3 în faþa campioanei
en-titre Tomis Constanþa.

“Dinamo este o echipã care
de ani buni joacã foarte bine la
începutul ºi la finalul campio-
natului. Ne-am pregãtit cu toa-
tã seriozitatea pentru aceste
meciuri ºi încercãm sã nu mai
pãþim ca anul trecut, când am
pierdut locul trei. Sper ca jucã-
torii sã fie coºtienþi de aceastã
ºansã care li se oferã. Pãnã la
urma-urmei, o medalie este un
rezultat foarte bun într-un cam-
pionat naþional. Un campionat
care anul acesta a fost foarte
disputat. Prin urmare, trebuie
sã speculãm aceastã ultimã par-
te a campionatului ºi sã încer-
cãm sã obþinem un rezultat bun.
Nu mai spun ºi de faptul cã ju-
cãm cu Dinamo. Este aceastã

disputã olteneascã cu Dinamo
la orice sport. Asta trebuie sã
ne motiveze ºi ne obligã ºi faþã
de publicul spectator sã facem
meciuri bune ºi sã facem tot po-
sibilul sã câºtigãm”.

“Dinamo este o echipã care
a avut un parcurs bun, dar tre-
buie sã recunosc cã nu sunt de
calibrul celor de la Constanþa
sau Zalãu .  Sunte  o  echipã
apropiatã de valoare cu noi. O
dovedesc ºi rezultatele ºi locu-
rile pe care le-am ocupat în
campionat.  Diferenþa o vor
face motivaþia, dorinþa de vic-
torie, ambiþia devotamentul ºi
spiritul de luptã”, a declarat
Pascu.

“Sper sã vinã
la Polivalentã
ºi suporterii
de la fotbal”

Tehnicianul craiovean sperã
la un public numeros dumini-
cã, fãcând apel ºi la specatorii
ce vor merge la meciul de fot-
bal (partida se încheie în jurul
orei 19:20, iar voleiul debutea-
zã 10 minute mai târziu): “S-a
întâmplat sã joace ºi echipa de
fotbal cu Dinamo. Eu sper sã
vinã la Polivalentã ºi supor-
terii de la fotbal. Sper din tot
sufletul sã fie o duminicã fruc-
tuoasã ºi pentru fotbal, dar ºi
pentru noi. Aºteptãm sã vinã
un public cât mai numeros”, a
adãgat Pascu.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:30, 13:45 – POLO – Superliga Naþio-

nalã: Dinamo – CSM Digi Oradea, Sportul –
Steaua / 15:30, 18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: FC Botoºani – Ceahlãul, Viitorul –
Astra, Gaz Metan – Petrolul.

DIGI SPORT 2
15:00 – MOTO GP – FP3 – Marele Pre-

miu al Argentinei / 17:00, 19:00, 21:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Barcelona – Va-
lencia, Deportivo – Atl. Madrid, Real Ma-
drid – Malaga.

DIGI SPORT 3
14:00 – TENIS (M) – Turneul de la Monte

Carlo: semifinale / 18:00 – FOTBAL Franþa
– Ligue 1: Nice – Paris SG / 19:50 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: CSM Oradea –
Steaua / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A:
Juventus – Lazio.

DOLCE SPORT
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-

ga: Dortmund – Paderborn / 20:00 – TENIS
– Fed Cup: Canada – România.

DOLCE SPORT 2
13:15 – FORMULA 2, în Bahrein / 18:00

– FORMULA 1 – Calificãri Marele Premiu
al Bahreinului / 19:30 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: Barcelona – Zagreb /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Juventus
– Lazio.

EUROSPORT
10:00, 13:00 – HALTERE (M, F): Cam-

pionatul European, la Tbilisi, în Georgia /
17:00, 19:30 – FOTBAL Anglia – Premier-
ship: Stoke City – Southampton, Chelsea
– Man. United / 21:30 – SNOOKER – Cam-

pionatul Mondial, la Sheffield, în Regatul
Unit.

EUROSPORT 2
12:00 – SNOOKER – Campionatul Mon-

dial, la Sheffield, în Regatul Unit / 15:00 –
CURSE DE MAªINI – Campionatul Mon-
dial de Turisme, la Marrakech, în Maroc /
16:30, 19:30 – FOTBAL Germania – Bun-
desliga: Hoffenheim – Bayern Munchen,
Augsburg – Stuttgart / 21:30, 0:15 – MO-
TOCICLISM – Campionatul Mondial de
anduranþã, la Le Mans, în Franþa.

TVR 1
15:30 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ –

Campionatele Europene, la Montpellier, în
Franþa.

TVR 2
11:00 – RUGBY – Superliga Naþionalã:

CSM CS Olimpia Bucureºti - CSA Steaua
Bucureºti.

LOOK TV
15:30, 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

FC Botoºani – Ceahlãul, Viitorul – Astra, Gaz
Metan – Petrolul.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Rayo

– Almeria / 15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: Lille – Bordeaux / 17:30, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: CS U Craiova – Dinamo, Steaua
– Oþelul.

DIGI SPORT 2
13:30 – FOTBAL Italia – Serie A: Sassu-

olo – Torino / 15:30 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Monte Carlo: finala / 19:00 –

MOTO GP – Marele Premiu al Argentinei /
23:00 – CURSE DE MAªINI – Grand Prix
of Long Beach.

DIGI SPORT 3
14:30 – POLO – Superliga Naþionalã:

Sportul – Steaua / 16:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Roma – Atalanta / 18:00, 19:45 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM Ora-
dea – Steaua, BC Mureº – U-BT Cluj / 21:45
– FOTBAL Italia – Serie A: Inter – Milan.

DOLCE SPORT
13:30 – FOTBAL Italia – Serie A: Sassu-

olo – Torino / 15:30 – FOTBAL Anglia –
Premiership: Man. City – West Ham / 20:00
– TENIS – Fed Cup: Canada – România.

DOLCE SPORT 2
14:15 – FORMULA 2, în Bahrein / 16:00

– FOTBAL Italia – Serie A: Roma – Atalanta
/ 18:00 – FORMULA 1 – Cursa Marele Pre-
miu al Bahreinului / 20:30 – FOTBAL – Liga
I: Steaua – Oþelul.

SPORT.RO
17:00 – FOTBAL Anglia – Cupa, semifi-

nale: Aston Villa – Liverpool.
EUROSPORT
11:30, 12:30, 14:00, 15:00 – CURSE DE

BICLETE – la Assen, în Olanda / 18:00 –
FOTBAL Anglia – Premiership: Newcastle
– Tottenham / 21:00 – SNOOKER – Cam-
pionatul Mondial, la Sheffield, în Rega-
tul Unit.

EUROSPORT 2
8:00 – MOTOCICLISM – Campiona-

tul Mondial de anduranþã, la Le Mans, în
Franþa / 12:00 – SNOOKER – Campionatul
Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit / 15:00
– MOTOCICLISM – CM de anduranþã, la

Le Mans / 16:30, 18:30 – FOTBAL Germa-
nia – Bundesliga: Werder Bremen – Ham-
burg, Wolfsburg – Schalke / 21:00 – SNO-
OKER – CM, la Sheffield / 0:00, 2:15 –
FOTBAL SUA – MLS: Philadelphia Union –
New England, New York City – Portland
Timbers.

TVR 1
15:30 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ –

Campionatele Europene, la Montpellier, în
Franþa.

TVR 3
19:00 – DANS – Romanian International

Dance Cup 2015, la Timiºoara.
LOOK TV
17:30 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova

– Dinamo.
LOOK PLUS
20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua –

Oþelul.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Seria 3: Concordia Chiajna II – CS Podari x-x ()
Seria 4: ACSO Filiaºi – ªtiinþa Turceni x-x (), Viitorul Municipal Craiova – FC Hunedoara x-x ().
Reacþii, rezultatele complete ºi ierarhiile celor douã serii, în ediþia de luni.

La închiderea ediþiei –

Liga a III-a –

etapa a 20-a

Astãzi se disputã runda cu nu-
mãrul 2 din play-off-ul primei
ligi judeþe, iar echipele din tri-
dentul fruntaº, practic cele rã-
mase în lupta pentru câºtigarea
seriei, fapt ce asigurã participa-
rea la un baraj de accedere în
Liga 3,  evolueazã in corpore în
deplasare. Astfel, cel mai aºtep-

LIGA A IV-A – PLAY/OFF-PLAY-OUT – ETAPA A 2-A

Se mai împiedicã liderul de Segarcea?Se mai împiedicã liderul de Segarcea?Se mai împiedicã liderul de Segarcea?Se mai împiedicã liderul de Segarcea?Se mai împiedicã liderul de Segarcea?
PLAY-OFF

Sâmbãtã, ora 11:00: Progresul Segarcea – CS U II Craiova, Dunãrea
Bistreþ – Viitorul Cârcea, Danubius Bechet – Dunãrea Calafat.

1. CSU II 11 7 3 1 39-12 24p
2. Cârcea 11 6 2 3 27-26 20p
3. Calafat 11 6 0 5 22-16 18p
4. Bistreþ 11 4 0 7 16-20 12p
5. Segarcea 11 3 2 6 18-23 11p
6. Bechet 11 3 1 7 13-38 10p

PLAY-OUT
Sâmbãtã, ora 11:00: Vânãtorul Desa – Unirea Leamna, ªtiinþa Celaru

– Recolta Ostroveni. ªtiinþa Malu Mare stã.
1. Ostroveni 9 6 1 2 25-16 19p
2. Leamna 8 6 1 1 19-8 19p
3. Malu Mare 9 4 1 4 22-19 13p
4. Celaru 9 3 0 6 18-23 9p
5. Desa 9 1 1 7 16-34 4p

tat meci va fi la Segarcea, unde
gazdele de la Progresul dau piept
cu liderul la zi al ierarhiei, CS U
II Craiova. Intersul sporit al
acestei dispute este conferit de
cele întâmplate în sezonul regu-
lat, când alb-albaºtrii, deºi au
cedat doar 12 puncte dintr-un
total de 66, o treime din ele au

risipite contra segãrcenilor. Evi-
dent, au fost douã remize, mai
întâi un 3-3 în Bãnie, urmat de
un rezultat alb, 0-0.

Echilibru ºi în celelalte încleº-
tãtãri al zilei, Dunãrea Bistreþ –
Viitorul Cârcea ºi Danubius Be-
chet – Dunãrea Calafat. În pri-
ma parte a stagiunii toate ºi-au

valorificat avantajul terenului
propriu, dupã cum urmeazã:
Bistreþ – Cârcea 4-0 ºi 1-3, Be-
chet – Calafat 2-0 ºi 0-6.

Partida de la Segarcea va fi ar-
bitratã de o brigadã condusã de
Viorel Nicuºor Fluieran, ajutat la
cele douã linii de Adrian Rãducu
Marcu ºi Amedeo Dragoº Stan-
ciu, în timp ce obsevatori vor fi
Marian Ezaru ºi Cornel Roman.

La Bistreþ, sub privirile obser-
vatorilor Alexandru Ilie ºi Nico-
lae Tilihoi, vor împãrþi drepta-
tea Costinel Iacob – Cristi Da-
niel Ilinca ºi Constantin Mihai,
în timp ce pentru meciul de la
Bechet au fost aleºi arbitri Ioni-
ºor Laurenþiu Fugaru – Pompi-
liu Costinel Barbu ºi Ionuþ Vie-
riu, iar observatori Aurel Barbu
ºi Traian Veleanu.

Seria 1 – etapa a 20-a: Viitorul
Vârtop – Victoria Pleniþa, Fulgerul
Maglavit – Viitorul Dobridor, Progresul
Ciupercenii Vechi – Voinþa Caraula,
Flacãra Moþãþei – SIC Pan Unirea,
Avântul Verbiþa – Tractorul Cetate,
Dunãrea Negoi – SC Poiana Mare,
Avântul Giubega – Viitorul Ciupercenii
Noi. Recolta Galicea Mare stã.

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

Seria 2 – etapa a 19-a: Progresul
Bãileºti – AFC Giurgiþa, Progresul Cerãt
– Avântul Rast, Voinþa Radovan – Gloria
Catane, Triumf Bârca – Recolta Mãceºu
de Jos, Viitorul Mãceºul de Sus –
Recolta Seaca de Câmp, Unirea Goicea –
Recolta Urzicuþa, Viitorul Siliºtea Crucii
– Recolta Cioroiaºi.

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

Seria 3 – etapa a 19-a: Dunãrea
Gighera – Progresul Amãrãºtii de Sus,
Avântul Daneþi – Viitorul Gângiova,
Unirea Amãrãºtii de Jos – Avântul
Dobreºti, Ajax Dobroteºti – Unirea
Tâmbureºti, Fulgerul Mârºani – Torentul
Secui, Viitorul Sadova – Victoria Cãlã-
raºi. Unirea Tricolor Dãbuleni stã.

Clasament: 1. Amãrãºtii de Sus 36p,
2. Unirea Tâmbureºti 35p, 3. Unirea
Tricolor Dãbuleni 35p, 4. Viitorul

Deºi era cotatã clar cu ºansa a doua,
Napoli le-a oferit o adevãratã lecþie de fot-
bal nemþilor de la Wolfsburg, câºtigând,
joi searã, cu 4-1, chiar în Germania. Go-
lurile trupei lui Rafael Benitez, pe locul 4
în Serie A, au purtat semnãturile lui Hi-
guain (15), Hamsik (23, 64) ºi Gabbia-
dini (76). Pentru ocupanþii poziþiei secun-
de din Bundesliga a punctat danezul Ben-
dtner, acesta ºi închizând tabela, cu o
reuºitã cãzutã în minutul 80.

În celalate partide, deþinãtoarea trofeu-
lui, FC Sevilla, a trecut cu 2-1, în Anda-

Sadova 34p (- 1 joc), 5. Ajax Dobro-
teºti 27p.

Seria 4 – etapa a 18-a: Sporting Leu –
Luceafãrul Popânzãleºti, Viitorul 2 Cârcea
– Viitorul Apele Vii, Voinþa Puþuri – Unirea
Câmpeni, Viitorul Coºoveni – Atletico
Zãnoaga, Flacãra Drãgoteºti – ªtiinþa
Teasc, Avântul Pieleºti – Progresul
Castranova.

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

Seria 5 – etapa a 18-a: Avântul Gher-
ceºti – Aktiv Padea, AS Rojiºte – Inter
Secui, ªtiinþa Calopãr – Casa Bogdan
Craiova, Arena Bulls Preajba – Avântul
Þuglui, Viitorul ªtiinþa Craiova – Viitorul
Ghindeni, Fortuna Craiova – Voinþa Belcin.

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

Seria 6 – etapa a 18-a: AS Scaieºti –
Viitorul Valea Fântânilor, Standard ªimni-
cu de Sus – Progresul Mischii, Rapid
Potmelþu – Vulturul Cernãteºti, AS
Greceºti – Luceafãrul Craiova, Viitorul
Municipal 2 Craiova – Jiul Breasta. Unirea
Braloºtiþa stã.

Clasament: 1. Viitorul Municipal 2
Craiova 36p, 2. Rapid Potmelþu 30p (- 1
joc), 3. AS Scaieºti 27p (- 1 joc), 4.
Viitorul Valea Fântânilor 26p (- 1 joc), 5.
Luceafãrul Craiova 26p.

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA EUROPA – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Napoletanii au cutremurat Wolfsburgul
luzia, de Zenit, dupã ce a fost condusã la
pauzã (Bacca 73, Denis Suarez 87 / Ria-
zantsev 29), Fiorentina a obþinut un 1-1
în pelungiri pe terenul lui Dinamo Kiev
(Lens 36 / Babacar 90+2), iar Bruges ºi
Dnepr Dnepropetrovsk au remizat fãrã
goluri în Belgia.

Returul este programat joia viitoare.
Din acest sezon, câºtigãtoarea Ligii Eu-

ropa primeºte dreptul de a evolua în prin-
cipala competiþie continentalã intreclu-
buri, Liga Campionilor.

În altã ordine de idei, ieri a fost stabilitã
echipa idealã a pri-
mei manºe a sfertu-
rilor de finalã, iar
Napoli, cum era de
aºteptat, trimite cei
mai muþi oameni – 4.
Aceasta are urmã-
toarea componenþã:
Mathew Ryan (Bru-
ges) – Danilo Silva
(Dinamo Kiev),
Douglas (Dnepr),
Miguel Britos (Na-
poli) - Gökhan Inler
(Napoli),  Marek
Hamšík (Napoli),
Denis Suarez (FC
Sevilla), Aleksandr
Riazantsev (Zenit) –
Obbi Oulare (Bru-
ges), Mohamed Sa-
lah (Fiorentina),
Gonzalo Higuaín
(Napoli).
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 26 18 3 5 45-15 57
ASA 26 16 7 3 37-15 55
Petrolul 26 13 7 6 36-19 46
Craiova 26 12 9 5 32-25 45
Astra 26 10 11 5 38-19 41
Dinamo 26 11 6 9 37-34 39
Viitorul 26 10 8 8 36-34 38
Botoºani 26 10 7 9 29-30 37
Pandurii 26 8 8 10 32-33 32
CSMS Iaºi 26 8 7 11 25-31 31
Chiajna 26 6 12 8 28-33 30
FC Braºov 26 7 7 12 25-36 28
„U” Cluj 26 6 8 12 23-36 26
Gaz Metan 26 5 10 11 22-31 25
Ceahlãul 26 5 8 13 20-42 23
Rapid 26 5 7 14 13-32 22
CFR Cluj 26 12 6 8 30-19 18
Oþelul 26 2 9 15 9-36 15
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Liga I – etapa a 27-a
Meciurile CSMS Iaºi – FC Braºov ºi CFR Cluj – ASA s-au jucat

asearã.
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

Cel mai important derby pen-
tru olteni, cel cu Dinamo, se dis-
putã duminicã, pe arena „Exten-
siv”. Emil Sãndoi spune cã el ºi
Sorin Cârþu le-au transmis jucã-
torilor ce înseamnã pentru supor-
terii craioveni un meci cu Dina-
mo ºi sperã ca echipa sã câºtige
acest meci ºi pentru a-ºi menþine
ºansele de a încheia sezonul pe
podium. „Venim dupã un rezultat
care nu ne-a mulþumit la Târgu
Mureº ºi trebuie sã remontãm
dupã aceastã înfrângere. ªtim cã
ne aºteaptã un meci greu, al or-
goliilor, iar bãieþii se vor dãrui to-
tal. Avem nevoie de un rezultat
bun cu Dinamo, mai ales cã aceste
jocuri au avut întotdeauna o în-
cãrcãturã specialã. Iar odatã cu

promovarea echipei ºi parcursul
bun din acest sezon orgoliile au
reapãrut. Fiþi convinºi cã le vom
transmite jucãtorilor ce înseam-
nã un meci cu Dinamo. O victo-
rie cu Dinamo înseamnã trei
puncte mari în clasament ºi spe-
ranþa cã putem încheia campio-
natul pe podium“.

Întrebat dacã stema cu leul va
apãrea pe tricourile jucãtorilor la
meciul cu Dinamo, antrenorul a
spus: „Nu pot sã vã dau eu astfel
de informaþii, dar, cu siguranþã leii
vor fi în tribune ºi ne pot ajuta sã
învingem câinii roºii”.

Emil Sãndoi a spus cã Dinamo
este o echipã cu un lot de podium:
„Jucãm cu o echipã de tradiþie în
fotbalul românesc, care are un lot
valoros, un lot de podium, mai ales
de la mijloc în sus. Mai mulþi ju-
cãtori de la Dinamo ai lucrat cu
mine la naþionala de tineret ºi le
cunosc potenþialul”.

Sãndoi are amintiri neplãcute
de la finala Cupei României cu
Dinamo din 2000, când stãtea pe
banca Universitãþii: „Am rãmas
cu un gust amar dupã acea finalã
pierdutã, mai ales cã în semifina-
le eliminasem Rapidul lui Mircea
Lucescu, iar un gol a fost marcat
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Stadion: „Extensiv”, duminicã, ora 17.30
Craiova: Bãlgrãdean – Dumitraº, Acka, Frãsinescu,

Vãtãjelu – Bãluþã, Mateiu, Brandan, Târnãcop – Nuno
Rocha, Bawab. Antrenori: Sorin Cârþu, Emil Sãndoi. Re-
zerve: Brac – Izvoranu, Briceag, Kay, Ivan, Herghelegiu,

Curelea.
Dinamo: T. Marc – Bãrboianu, A. Marc, Bunoza, S. Filip

– El Hamed, N. Grigore – Gavrilã, M. Niculae, Grozav –
Bilinski. Antrenor: Flavius Stoican. Rezerve: Naumovski –

Nedelcearu, Fai, M. Cristescu, Rotariu, Alexe, V. Lazãr.

chiar de Flavius Stoican”.
Andrei Dumitraº va fi în pre-

mierã titular la Universitatea Cra-
iova, întrucât Achim este suspen-
dat, iar fostul jucãtor al Ceahlãu-
lui sperã sã-ºi câºtige locul în pri-
mul 11 cu aceastã ocazie:  „Este
cel mai important meci pe care-l
avem pe teren propriu, aºa cã ne
dorim foarte tare victoria. Am
demonstrat cã trecem printr-o
formã bunã.  Aº fi ipocrit sã spun
cã nu mi-aº fi dorit sã joc mai
mult, dar era greu sã fiu titular,
fiindcã echipa a avut rezultate în
formula obiºnuitã.  Am aflat în
aceste zile de decizia UEFA, dar
ºi cã nu este definitivã, aºa cã mai
sperãm la  cupele europene. Ne
vom face în continuare datoria pe

teren, vrem sã strângem cât mai
multe puncte“.

La Universitatea, Achim ºi
Madson sunt suspendaþi, în timp
ce Brandan este incert dupã ce
nu s-a antrenat câteva zile. Di-
namo nu poate conta pe Cosmin
Matei ºi Machado.

Ungureanu vrea o victorie clarã
Fosta glorie a Craiovei Maxi-

ma, Nicolae Ungureanu, a prefa-
þat jocul, fãcând referire la istoria
acestui derby: „Între Universita-
tea ºi Dinamo rivalitatea va fi pânã
la capãtul lumii. Orice meci cu Di-
namo are importanþã mare în
Bãnie, pentru cã Dinamo ne-a
privat de trofee ºi este privitã în
continuare ca o echipã departa-
mentalã. Dacã vom câºtiga acest
joc toatã lumea va uita înfrânge-
rea de la Târgu Mureº ºi vom
avea în continuare sprijinul fani-
lor. ªi la acest joc suporterii vor
avea un rol esenþial. Va fi un sta-
dion arhiplin, ca la meciul cu Stea-
ua, iar publicul va exercita acea
presiune pozitivã. Ca ºi pe vre-
mea mea mã aºtept ca vibraþia
tribunelor sã fie transmisã în te-
ren. Nu pot sã uit când Dinamo
era pe primele locuri ºi i-am zdro-

bit cu 3-0 cu Ilie Balaci vioara în-
tâi. Vreau ºi acum sã-i îngenun-
chem, sã terminãm cu acelaºi scor
cu care am bãtut U Cluj“.

Stoican: „Vom încerca din start
sã marcãm”

Flavius Stoican ºtie ºi el ce în-
seamnã un astfel de joc, el evo-
luând la ambele formaþii în carie-
ra sa. Stoican a prefaþat disputa
din acest week-end: „Ne aºteap-
tã un meci greu, întâlnim o echi-
pã bunã, cu doi antrenori care nu
mai au nevoie de niciun comen-
tariu pentru cã au fost douã nume
sonore ale fotbalului românesc.
Sorin Cârþu este antrenorul cu
care am debutat în Liga I, o sã-l
respect toatã viaþa. Cei doi an-
trenori au reuºit sã aducã printre
primele o echipã care la începu-
tul campionatului nu era pe un loc
confortabil. Craiova are jucãtori
care au demonstrat cã pot con-
stitui un grup. De aceea va fi cu
atât mai frumos dacã vom reuºi
sã scoatem maximum din aceas-
tã partidã. Au o echipã bine aºe-
zatã în teren, spaþiile dintre com-
partimente sunt destul de mici, va
fi destul de dificil ca noi sã-i des-
facem dar vom încerca sã mar-
cãm. Dacã vom reuºi asta, atunci
meciul va fi aºa cum ni-l dorim.
M-aº bucura enorm sã ne întoar-
cem cu o victorie pentru cã întâl-
nim una dintre revelaþiile campio-
natului”, a declarat Stoican.

Tehnicianul dinamovist consi-
derã cã atmosfera din Bãnie nu îi
va copleºi pe bãieþii sãi: „Suntem
obiºnuiþi sã jucãm cu oameni care
ne apostrofeazã în tribune. Am ju-
cat ºi cu Rapid, ºi cu Steaua. Nu
ne va fi uºor cu o astfel de atmo-
sferã, dar nu e ceva cu care sã
nu ne fi întâlnit. Conteazã foarte
mult sã înscriem, o sã încercãm
asta din primul minut, chiar dacã
jucãm în deplasare”. Referitor la
situaþia Craiovei, care nu a primit
acceptul UEFA de a evolua se-
zonul viitor în cupele europene,
Stoican a afirmat: „Sunt convins
cã jucãtorii de la Craiova nu trec
prin momente plãcute, sunt con-
ºtienþi ºi ei cã au tras atât de mult
cu gândul sã joace într-o compe-
tiþie europeanã ºi acest vis al lor
s-a spulberat. La fel de convins
sunt cã vor încerca sã joace la
capacitate maximã când vor in-
tra pe teren. Nu e uºor sã tragi la
un loc de cupã europeanã ºi apoi
sã nu poþi sã joci din cauza pro-
blemelor”, a afirmat Stoican.

Dinamo vine astãzi la Craiova
ºi va susþine un antrenament de
la ora 17, pe arena „Petre Desel-
nicu” din cadrul complexului „Ion
Oblemenco”.
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