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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Într-un cântec de muzicã uºoarã, o
duduie se vaitã cã iubitul o minte “en
gross” cu minciuni la indigo. Ce-ar fi
vrut, Popescule, s-o mintã “en detail” cu
minciuni la xerox?

culturã / 8

economie / 6 ºi 7

Reuniunea tripartitã, la nivel de
premieri, ai României, Bulgariei ºi
Serbiei, gãzduitã impecabil de
municipiul Craiova, va reverbera
în timp, reþinutã ca paginã de
istorie, sugerând, înainte de toate,
nu doar buna vecinãtate, dar ºi
mãrturisite idealuri comune, într-o
Europã unitã. Redefinirea unor
paliere de acþiune, pornind de la
obiectivele ºi formulele deja
operaþionalizate în parteneriatele
existente, la nivel regional, s-a
constituit în punctul de plecare al
acroºãrii de noi proiecte econo-
mice. Unele de anvergurã. Þãri
riverane Dunãrii, România,
Bulgaria ºi Serbia nu sunt doar
vecine, dar, în pofida unei
identitãþi culturale distincte, ºi
interfereazã istoric prin preluarea
reciprocã de obiceiuri, tradiþii,
chiar fond de cuvinte.
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ControaleControaleControaleControaleControale
în spitale vizândîn spitale vizândîn spitale vizândîn spitale vizândîn spitale vizând
funcþionareafuncþionareafuncþionareafuncþionareafuncþionarea
cititoarelorcititoarelorcititoarelorcititoarelorcititoarelor
de carduride carduride carduride carduride carduri
de sãnãtatede sãnãtatede sãnãtatede sãnãtatede sãnãtate

Pentru cã începând de
vineri serviciile medicale
vor fi decontate numai pe
baza cardului naþional de
sãnãtate, Ministerul
Sãnãtãþii a cerut direcþii-
lor de sãnãtate publicã sã
verifice în spitale situaþia
achiziþiei ºi funcþionãrii
cititoarelor de carduri de
sãnãtate.

„Pasiunea”„Pasiunea”„Pasiunea”„Pasiunea”„Pasiunea”
pentru bicicletepentru bicicletepentru bicicletepentru bicicletepentru biciclete
furate i-a adusfurate i-a adusfurate i-a adusfurate i-a adusfurate i-a adus
4 ani de pu4 ani de pu4 ani de pu4 ani de pu4 ani de puºººººcãriecãriecãriecãriecãrie

Premierul Bulgariei, Boyko
Borisov, la Craiova:
„Sunt un militant
pentru Nabucco,
care nu deranjeazã
proiectul South
Stream”

Întâlnirea de la Craiova a celor trei
premieri, Victor Ponta – România,
Boyko Borisov – Bulgaria ºi Aleksan-
der Vucic – Serbia, a fost una extrem
de importantã, cu declaraþii interesan-
te, care îºi vor pune amprenta pe ceea
ce înseamnã stabilitate ºi cooperare
în Balcanii de Vest. M-am aplecat cu
mare atenþie asupra analizei fãcute de
premierul bulgar Boiko Borisov în
ceea ce priveºte stadiul proiectului
energetic South Stream, despre care
nu poþi sã discuþi dacã nu cunoºti pro-
iectul-alternativã, Nabucco.

Mãdãlin VMãdãlin VMãdãlin VMãdãlin VMãdãlin Voicu,oicu,oicu,oicu,oicu,
întreîntreîntreîntreîntre
(ne)adevãruri(ne)adevãruri(ne)adevãruri(ne)adevãruri(ne)adevãruri
politice ºi haruripolitice ºi haruripolitice ºi haruripolitice ºi haruripolitice ºi haruri
muzicale…muzicale…muzicale…muzicale…muzicale…
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Preºedintele Klaus Iohannis
pleacã într-o vizitã oficialã
în Italia

Preºedintele Klaus Iohannis plea-
cã astãzi într-o vizitã oficialã de
douã zile în Italia, unde va avea în-
tâlniri cu preºedintele Sergio Mat-
tarella, cu preºedintele Consiliului
de Miniºtri, Matteo Renzi, cu preºe-
dintele Senatului dar ºi cu reprezen-
tanþii diasporei ºi cu studenþi români
din Italia. La ora 13.30 (ora Româ-
niei), la Roma, va avea loc, la Pala-
tul Quirinale, întâmpinarea preºe-
dintelui României de preºedintele
Republicii Italiene, Sergio Mattarel-
la. Iohannis va avea convorbiri cu
omologul sãu italian, urmate de un
dejun oferit de preºedintele Republi-
cii Italiene în onoarea preºedintelui
României. Apoi, la Palatul Giusti-
niani, ºeful statului va avea convor-
biri cu Preºedintele Senatului, Pie-
tro Grasso. Întâlnirea cu reprezen-
tanþii diasporei are loc astã-searã.
Mâine, preºedintele României se va
întâlni, la ora 11.00 (ora României),
la Palatul Chigi, cu preºedintele
Consiliului de Miniºtri, Matteo
Renzi, iar la ora 16.00 (ora Româ-
niei), la Accademia di Romania, cu
studenþi români din Italia.

Senatorul Cordoº
s-a autosuspendat din funcþiile
deþinute în PSD

Senatorul social-democrat Ale-
xandru Cordoº a anunþat sâmbãtã cã
se autosuspendã din toate funcþiile
deþinute în PSD. “Mã autosuspend
pentru a nu implica PSD în situaþia
juridicã pe care o voi clarifica în jus-
tiþie. Am încredere în justiþie”, a anun-
þat senatorul Alexandru Cordoº prin
intermediul unui comunicat de pre-
sã. Decizia senatorului clujean vine
dupã ce Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a decis vineri, la propunerea
DNA, arestarea preventivã pentru 30
de zile a Mihaielei Lucia Cordoº, so-
þia sa, acuzatã de trafic de influenþã
în formã continuatã. Decizia nu este
definitivã ºi poate fi contestatã. În ace-
laºi dosar este urmãrit penal ºi sena-
torul Alexandru Cordoº, dar ºi fiica
sa, Andreea Alexandra Cordoº, pen-
tru complicitate la trafic de influenþã
în formã continuatã.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU Are sportul ºi o dimensiune culturalã?Are sportul ºi o dimensiune culturalã?Are sportul ºi o dimensiune culturalã?Are sportul ºi o dimensiune culturalã?Are sportul ºi o dimensiune culturalã?
Printr-o tradiþie, motivatã ori nu, din pãcate însã

generalizatã de o manierã abuzivã de care deseori
nu ne mai dãm seama, sportul e privit exclusiv în
virtutea unui beneficiu pentru sãnãtate. ªi, fireºte,
când atinge zone ale performanþei de masã graþie
unor performanþe de excepþie, plusul de popularita-
te se împarte între o admiraþie necondiþionatã ºi
recunoºtinþa ivitã din mândria unui partizanat, fie
aceasta localã ori naþionalã. Rareori, sportului, înde-
osebi cele mai populare (fotbalul, handbalul, boxul,
dar, în parte, ºi atletismul ori chiar gimnastica), i s-a
recunoscut vreo valenþã culturalã. Motivele sunt
ºtiute ºi tocmai de aceea nu par demne de a intra în
vreo dezbatere mai profundã. ªi mai responsabilã.
Se uitã cu prea mare uºurinþã cã de la grecii antici
trecând pe la romani, sportul ºi protagoniºtii sãi erau
trataþi cu aproape egalã consideraþie ca poeþii, gân-
ditorii ºi, în general, artiºtii. „Mucalitul” Socrate a
dovedit-o cel mai convingãtor, iar prin însângerate
arene romane, sclavii hãrãziþi de Naturã ori de zeii
lor cu calitãþi fizice excepþionale ºi le puneau în sluj-
ba unei libertãþi, altminteri imposibile.

Gândurile acestea s-au ivit sâmbãtã, pornind de
la o informaþie, insolitã în felul ei, pe care profesorul
italian Antonio Sorella, oaspete al nostru la Craio-
va de care s-a îndrãgostit… irecuperabil, cum m-a
asigurat, mi-a servit-o în drumul de întoarcere din
vizita pe care am fãcut-o la Mânãstirea Cozia, graþie
admirabilei iniþiative a dascãlilor universitari din

Bãnie, Nicoleta ºi Gelu Cãlina. Venit aici ºi spre a
perfecta un Proiect literar mai vechi, din nefericire
încã în aºteptare din culpa unor decidenþi locali cu
reflexe culturale compromise prin hãþiºul unor reti-
cenþe distribuite prin molozul unor interese de grup,
în calitatea sa de coordonator al respectivului pro-
iect literar de mare anvergurã internaþionalã, îmi
spunea cã abia reîntors acasã, la Pescara, urma sã
perfecteze, cu colaboratorii sãi, o nouã secþiune a
Premiului Internaþional de Literatura, al cãrei câºti-
gãtor urmeazã sã fie nimeni altul decât tânãrul ºi
talentatul fotbalist Marco Verratti, apreciatul jucã-
tor al nu mai puþin galonatei echipe PSG din Paris ºi
al Naþionale italiene.

Surprins, ba chiar nedumerit, i-am cerut explica-
þii. Verratti, adevãrat, e… pescarez, prin naºtere dar
ºi prin pregãtirea sa fotbalisticã la echipa, acum în
liga a doua, din oraºul natal. Talentul l-a condus
spre Paris când nu împlinise încã 17 ani. Însã moti-
vaþia abia urma sã vinã. Om al locului de baºtinã, el
a preferat, când n-a trebuit sã vorbeascã în france-
zã, sã foloseascã, în scris ºi în interviuri audio-vi-
zuale, dialectul abbruzzez, adicã al regiunii în care
s-a nãscut ºi a crescut. Gestul sãu a fost aspru ºi
nemotivat criticat, ba a devenit chiar prilejuri de
ironie, pe cât de nedrepte pe atât de lovite de peni-
bil. Pentru cine nu ºtie, un italian, chiar ºi academi-

cian, gândeºte nu în limba standard, ci în dialectul
locului din care provine. Prin urmare, nici vorbã de
a suspecta un astfel de gest prin prisma unei…
necunoaºteri a propriei limbi, aºa-zicând, „naþiona-
le”. E vorba mai curând de o opþiune cu un profund
suport existenþial. ªi, oricât de paradoxal ar pãrea,
cultural.

Iatã ceea ce i-au determinat pe organizatorii edi-
þiei din acest an a prestigiosului Premiu Penne, ex-
tins de-acum la peste douãsprezece metropole cul-
turale implicate în desemnarea laureaþilor (de la New
York ºi Londra, la Moscova, Paris, Atena, Bratislava
ºi altele), sã-l alãture pe tânãrul fotbalist Marco Var-
ratti marelui cineast Carlo Verdone, de care oaspete-
le nostru ne-a vorbit, vinerea trecutã, mai bine de
douã ceasuri într-o conferinþã ºi ea ineditã, care va fi
primi un premiu al secþiunii de cineaºti-scriitori.

Marco Varratti va primi Premiul “Mândru de
a fi abbzzez”. Iar dacã, urmare a acelei proaste tra-
diþii invocate mai sus, sportivii, chiar ºi cei mai mari
(de la Ilie Nãstase la Gicã Hagi ºi de la Iolanda Balaº
la Simona Halep), sunt, din principiu, sustraºi unor
eventuale recunoaºteri cu pretenþii „intelectuale”,
performanþele lor în sine ar fi suficiente spre a fi
inserate pe o linie patrimonialã în care dimensiunea
educativã o include, cu siguranþã, ºi pe cea de na-
turã spiritualã.

La zece ani de la semnarea Tratatu-
lui de aderare la UE, România a fãcut o
serie de progrese, dar rãmâne la coada
UE, conform Eurostat, în diverse do-
menii, precum transport, inclusiv au-
tostrãzi, sãnãtate, educaþie, obiective
majore – Schengen ºi zona euro – nu
au fost atinse, iar MCV este menþinut.

România a semnat, la 25 aprilie
2005, la Luxemburg, Tratatul de ade-
rare la Uniunea Europeanã, la 10 ani
de la prezentarea cererii oficiale de
aderare. “Procesul de aderare la UE,
în cadrul cãruia semnarea Tratatului
de aderare, pe care o aniversãm astãzi
(sâmbãtã – n.r.), a fost un reper major,
reprezintã cel mai important obiectiv
naþional din ultimii 25 de ani care, alã-
turi de aderarea la NATO, a antrenat
transformãri ireversibile în ceea ce pri-
veºte modernizarea societãþii româ-
neºti, prin racordarea sa deplinã la
setul de valori ºi principii europene ºi
euro-atlantice. Reuºita acestui proiect
a avut la bazã consensul întregii so-
cietãþi ºi al clasei politice din Româ-
nia”, a declarat, cu acest prilej, minis-
trul de Externe, Bogdan Aurescu, ci-
tat într-un comunicat MAE.

ªi preºedintele Klaus Iohannis a
salutat momentul, subliniind cã sem-
narea Tratatului de aderare a venit
“dupã un proces dificil de negocieri
care a marcat transformãri profunde
în multe domenii ale vieþii economico-
sociale”. “Acest moment a însemnat
recunoaºterea faptului cã România era
pregãtitã sã devinã membrã a Uniunii
Europene, sã se alãture unui spaþiu
de valori definit de democraþie, stat
de drept, economie de piaþã, respec-
tarea drepturilor ºi libertãþilor funda-
mentale ale omului”, se aratã în mesa-
jul prezidenþial.

Dincolo însã de meritele României
ºi ale Bulgariei – ambele semnând Tra-
tatul de aderare la 25 aprilie 2005 –,
acest moment, dar ºi cel al aderãrii,
care avea sã survinã doi ani mai târ-
ziu, pe 1 ianuarie 2007, ilustreazã ºi
voinþa politicã a UE de a include în
spaþiul comunitar fostele þãri din Pac-
tul de la Varºovia.

Faþã de celelalte þãri din fostul bloc
estic care, fie au depus cererea de ade-
rare cu un an mai devreme, fie în ace-
laºi an, sau chiar un an mai târziu (Ce-
hia ºi Slovenia), ºi au reuºit sã adere
în 2004, România ºi Bulgaria au avut

Un deceniu de la Tratatul de aderare – România a progresat,
dar rãmâne la coada UE

nevoie de încã trei ani pentru fi primi-
te în UE.

România a depus cererea de adera-
re la Uniunea Europeanã în 1995, iar în
1999, Consiliul European de la Helsin-
ki a hotãrât deschiderea negocierilor
cu o parte dintre statele care depuse-
serã cererea de aderare, între care ºi
România. Negocierile au fost deschise
în prima jumãtate a anului 2000 ºi s-au
derulat pânã la sfârºitul anului 2004,
când Consiliul European a marcat în-
cheierea negocierilor. În 1997, Consi-
liul a stabilit o procedurã de derulare a
negocierilor de aderare a statelor care
doresc sã devinã membre UE. Conform
acestei proceduri, Comisia Europeanã
propune poziþii comune de negociere
pentru UE, la fiecare capitol cu privire
la temele de competenþã comunitarã.

Poziþiile de negociere sunt apro-
bate în unanimitate de Consiliu ºi sunt
prezentate de preºedinþia Consiliului
de Miniºtri. Ritmul negocierilor este
dictat de gradul de pregãtire a statu-
lui candidat ºi de complexitatea sub-
iectului, astfel cã este imposibil de
apreciat durata procesului de nego-
ciere pentru fiecare stat candidat. Re-
zultatele negocierilor sunt încorpora-
te în proiectul Tratatului de aderare,
care este supus spre aprobare Consi-
liului ºi apoi Parlamentului European.
Dupã semnare, Tratatul de aderare
este supus spre ratificare statelor
membre ºi statului candidat.

Cele 31 de capitole de negociere
au rezultat ca urmare a divizãrii (din
raþiuni metodologice) a acquis-ului
comunitar, care reprezintã ansamblul
de drepturi ºi obligaþii comune ce
unesc statele membre în cadrul Uniu-
nii Europene. Capitolele constituie
cadrul de negociere dintre statele can-
didate ºi Uniunea Europeanã ºi în
momentul în care se ajunge la o pozi-
þie comunã între statul candidat ºi
Uniunea Europeanã, capitolul respec-
tiv se considerã închis provizoriu.

Închiderea provizorie a capitolului
de negociere reprezintã o confirmare
a faptului cã angajamentele asumate
de statul candidat cu privire la aproxi-
marea legislaþiei din domeniul respec-
tiv sunt considerate realizabile. Nici-
un capitol nu este închis definitiv îna-
inte de încheierea negocierilor cu sta-
tul respectiv. Unul dintre cele mai im-
portante capitole este cel cu nr. 24:

Justiþia ºi afacerile interne.
Potrivit informaþiilor de pe site-ul

Comisiei Europene, scopul politicilor
comunitare în domeniul Justiþiei ºi al
afacerilor interne este pãstrarea ºi ex-
tinderea zonei de libertate, securitate
ºi justiþie care este Uniunea Europea-
nã.

Politicile comunitare legate de jus-
tiþie ºi afaceri interne ating câteva din-
tre cele mai sensibile aspecte pentru
opinia publicã, motiv pentru care ne-
gocierile aferente capitolului Justiþie
ºi afaceri interne nu vizeazã perioade
de tranziþie. Mai degrabã este nece-
sarã gãsirea unui mod de a stimula
încrederea statelor membre în capaci-
tatea þãrilor candidate de a implemen-
ta acquis-ul comunitar.

În probleme precum controlul la
frontierã, imigraþia ilegalã, traficul cu
droguri ºi spãlarea banilor, crima or-
ganizatã, cooperarea în domeniul po-
liþienesc ºi judiciar, protecþia datelor
ºi recunoaºterea reciprocã a sentinþe-
lor judiciare, þãrile candidate trebuie
sã confirme ca au dotarea necesara
atingerii unor standarde adecvate ºi
acceptabile în implementare. Este im-
portant ca, pânã la data aderãrii, ca-
pacitatea administrativã a þãrilor can-
didate sã atingã aceste standarde. De
asemenea, înfiinþarea unor structuri
judiciare ºi poliþieneºti independen-
te, corecte ºi eficiente are o importan-
þã mare.

Tocmai la acest capitol “s-au îm-
potmolit” România ºi Bulgaria, iar li-
derii europeni au fost nevoiþi sã gã-
seascã o soluþie pentru a le putea in-
tegra în Uniune. Aºa a fost creat cele-
brul Mecanism de Cooperare ºi Verifi-
care (MCV) pentru a monitoriza pro-
gresele înregistrate dupã aderare în

cadrul reformei sistemului judiciar ºi
în lupta împotriva corupþiei ºi a crimi-
nalitãþii organizate, domenii în care
cele douã þãri înregistrau încã proble-
me la momentul semnãrii Tratatului ºi
al aderãrii.

Liderii guvernamentali de la Bucu-
reºti ºi Sofia considerã cã ºi-au fãcut
treaba în acest sens, astfel cã au sem-
nat, vineri, la Craiova, o Declaraþie co-
munã privind realizarea unui schimb
de opinii ºi bune practici vizând ob-
iectivele din cadrul Mecanismului de
Cooperare ºi Verificare în perspectiva
închiderii acestuia. Bruxelles-ul recu-
noaºte progresele, dar considerã în
continuare cã mecanismul este folo-
sitor pentru România ºi Bulgaria în
procesul de reformã.

Dupã cum recunoºtea ºi preºedin-
tele Klaus Iohahnis în mesajul sãu,
România mai are încã procese de inte-
grare nefinalizate: aderarea la Spaþiul
Schengen ºi adoptarea monedei uni-
ce, autoritãþile române renunþând, în
cazul ambelor, sã mai avanseze terme-
ne clare. Dincolo de sistemul judiciar,
pentru care România a început sã fie
datã drept exemplu, nici Bucureºtiul,
nici Sofia nu reuºesc sã urce din coa-
da clasamentului european fie cã este
vorba de educaþie, sãnãtate, proteja-
rea mediului sau infrastructurã.

Diversele statistici Eurostat pla-
seazã, de obicei, cele douã þãri pe ulti-
mele locuri în UE, inclusiv în ceea ce
priveºte standardul de viaþã, astfel cã
numeroºi români ºi bulgari, mai ales
dupã liberalizarea completã a pieþei
muncii, pleacã în alte state europene
pentru un trai mai bun, iar sondajele
din ultimii ani aratã cã în special tinerii
sunt determinaþi sã plece în strãinãta-
te. (Mediafax)
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MIRCEA CANÞÃR

Reuniunea tripartitã, la nivel de pre-
mieri, ai României, Bulgariei ºi Serbiei,
gãzduitã impecabil de municipiul Craio-
va, va reverbera în timp, reþinutã ca pa-
ginã de istorie, sugerând, înainte de toa-
te, nu doar buna vecinãtate, dar ºi mãrtu-
risite idealuri comune, într-o Europã uni-
tã. Redefinirea unor paliere de acþiune,
pornind de la obiectivele ºi formulele deja
operaþionalizate în parteneriatele existen-
te, la nivel regional, s-a constituit în punc-
tul de plecare al acroºãrii de noi proiecte
economice. Unele de anvergurã. Þãri ri-
verane Dunãrii, România, Bulgaria ºi Ser-
bia nu sunt doar vecine, dar, în pofida
unei identitãþi culturale distincte, ºi inter-
fereazã istoric prin preluarea reciprocã de
obiceiuri, tradiþii, chiar fond de cuvinte.
Încât, promovând opþiunile lor europene,

a-ºi propune construcþia unei regiuni de
prosperitate ºi stabilitate este, cum s-a vã-
zut, nu un deziderat fãrã azimut, ci un
angajament. O cooperare multilateralã bal-
canicã, intensificatã, duce fãrã doar ºi
poate la o mai mare încredere ºi la un res-
pect reciproc sporit între þãrile noastre.
Dialogul premierilor Victor Ponta, Boyko
Borisov ºi Alexandar Vucici, chiar urmat
de o conferinþã comunã de presã, n-a avut
ºi întrebãri „sensibile” din partea jurnaliº-
tilor legate, de pildã, de centrala de la
Kozlodui ºi, implicit, problemele ecologi-
ce, fiindcã realitatea este cum este ºi nu
trebuie înfrumuseþatã. Pe de altã parte,
premierul bulgar Boyko Borisov, deºi s-a
arãtat ispitit de o autostradã Bucureºti –
Craiova – Calafat – Vidin – Zaicar – Para-
cin, de fapt o dorinþã a primarului Craio-

vei, Lia Olguþa Vasilescu, rãmâne mai de-
grabã interesat de finalizarea autostrãzii
Sofia – Belgrad, de executat mai rãmâ-
nând tronsonul Sofia – Kalglina – Niº, cum
era ºi firesc. Nici România ºi nici Bulga-
ria, ambele membre UE ºi NATO, ºi cu
atât mai puþin Serbia, greu încercatã, mai
recent prin ruperea Muntenegrului, care
a rãpit ieºirea la mare, n-au constituit în
anii ‘90 o zonã de mare interes pentru
„marile puteri”. Nu s-a ºtiut unde se ter-
minã „Grupul de la Viºegrad”, dar, ori-
cum, multe din procesele modernizãrii, din
þãrile noastre, nu au avut sprijinul occi-
dental de la început. De aceea, integrate
în Uniunea Europeanã, Bucureºtiul ºi So-
fia s-au angajat sã susþinã, chiar sã trac-
teze ºi Belgradul în aspiraþia sa de a acce-
de în actualul „Grup 28”. Situarea la mar-

ginea teritoriului care alcãtuieºte în pre-
zent Uniunea Europeanã, împãrtãºind con-
diþia de frontierã, nu le conferã deloc un
complex de inferioritate, ci le augmentea-
zã ambiþia unor schimbãri necesare, jalo-
nând cu înþelepciune încotro se îndreap-
tã. „Grupul de la Craiova”, cum i-a spus
premierul Victor Ponta trilateralei, a avut
o agendã densã de lucru, convorbirile
beneficiind de o ambianþã ospitalierã de-
sãvârºitã. Craiova ºi-a primit oaspeþii cu
deplinã gratitudine, atmosfera de priete-
nie autenticã s-a fãcut resimþitã, ceea ce
au dorit, de fapt, ºi amfitrionii evenimen-
tului: primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasi-
lescu, ºi colaboratorii acesteia. Conchi-
zând cã „a ieºit aºa cum trebuia”, putem
rãmâne încredinþaþi cã ziua de 24 aprilie
2015 a devenit datã istoricã.

Autoritãþile le propun aleºilor
locali sã aloce o sumã de 2 mili-
oane de lei pentru reparaþiile de
strãzi ºi o sumã de 224.000 de lei
pentru procurarea de aparaturã
medicalã la Spitalul de Boli Infec-
þioase „Victor Babeº”.

Asociaþia „Craiova Capitalã Cul-
turalã 2021” este prinsã cu o
sumã de 400.000 de lei, care sunt
oferite de la bugetul local pentru
continuarea activitãþilor culturale.
În luna februarie, când a fost vo-
tat bugetul pe 2015 al oraºului,
asociaþia a primit o primã tranºã
de fonduri de la Primãrie, care a
fost tot de 400.000 de lei. Consi-
lierii opoziþiei au criticat, la mo-
mentul respectiv, modul în care
se atribuie ºi se folosesc aceºti
bani de la bugetul local, arãtând
cã sumele oferite de municipali-
tate pentru publicitate au fost chel-
tuite ineficient.

Bani de la buget
pentru Centrul istoric

Autoritãþile alocã bani pentru
Centrul istoric al Craiovei. O sumã
de 38.000 de lei este acordatã pen-
tru realizarea studiului de fezabili-
tate (SF) ºi a proiectului tehnic
(PT) pentru lucrarea care se va
face în curtea Bisericii „Sfântul
Ilie”. Aceºti bani acoperã numai
documentaþia necesarã, investiþia
propriu-zisã urmând sã primeas-
cã alþi bani.

 Elevii de la Liceul de Arte „Ma-
rin Sorescu”, care s-au ocupat de
decorarea jardinierelor din beton
ºi a cutiilor metalice, primesc ºi
ei o sumã de 40.000 de lei cu care
sã-ºi procure materialele de care
au nevoie.

Separat, Centrul istoric are alo-
catã o sumã de 290.000 de lei pen-
tru amenajare ºi revitalizare.

4,5 milioane de lei
pentru ridicarea

stadionului
de atletism

Primãria Craiova ºi-a propus sã
modernizeze baza de antrenament
din Luncã, în urma rectificãrii fi-
ind alocate de 1,5 milioane de lei
pentru reabilitare.

Tot din aceste fonduri, munici-
palitatea va construi ºi stadionul de
atletism din incinta complexului
sportiv „Ion Oblemenco”. Arena
va avea o capacitate de 5.000 de
locuri ºi va fi executat cu o sumã
de 2,85 milioane de lei, bani care
sunt acordaþi de la buget. Tot în
urma acestei rectificãri, autoritãþi-
le locale au asigurat ºi 1,7 milioane
de lei, bani publici, care vor fi fo-
losiþi pentru branºamentele stadio-
nului mic.

LAURA MOÞÎRLICHE

Bugetul local al Craiovei se mãreºte cu 9,58
milioane de lei, bani care provin printr-o recti-
ficare de la bugetul de stat. Autoritãþile loca-
le le propun aleºilor locali sã voteze, în ºedin-
þa de joi, modul cum se gândesc sã cheltuias-

cã aceºti bani. Asociaþia „Craiova Capitalã
Culturalã Europeanã 2021” primeºte o sumã
de 400.000 de lei de la bugetul local pentru
continuarea activitãþilor culturale ºi promova-
rea oraºului.

Primãria alocã 400.000 de lei pentru
Craiova Capitalã Europeanã
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În primul trimestru din acest
an, inspectorii de muncã au efec-
tuat 461 de acþiuni de control în
domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã, în urma cãrora au apli-
cat 358 de sancþiuni contraven-
þionale, din care 27 au fost amenzi
în cuantum de 181.000 de lei.
Totodatã, pentru deficienþele con-
statate specialiºtii ITM au dispus
oprirea din funcþiune a cinci echi-
pamente de muncã, trei sistãri de
activitate ºi au trasat 475 de mã-
suri de remediere cu termene fer-
me de finalizare.

În afara activitãþii de control,
ITM Dolj a pus accentul, în pe-
rioada amintitã, pe activitatea de
îndrumare ºi prevenþie, organi-
zând lunar sesiuni de informare
ºi îndrumare a angajatorilor, în

Amenzi de 181.000 de lei, pe primele
trei luni, pentru nerespectarea

normelor de securitate în muncã
scopul îmbunãtãþirii stãrii de se-
curitate ºi sãnãtate în muncã ºi
dezvoltãrii culturii de prevenire în
acest domeniu. Astfel, au fost
organizate 17 întâlniri, la care au
participat angajatori, reprezen-
tanþi ai acestora ºi lucrãtori de-
semnaþi sã se ocupe cu activitã-
þile de prevenire ºi protecþie din
183 de unitãþi.

„Întâlnirile au fost organizate
cu scopul de a aduce împreunã
organizaþii din domenii similare/
conexe, cãrora li se aplicã ace-
leaºi prevederi specifice ºi care
gestioneazã riscuri similare.
Aceste sesiuni vor avea loc pe tot
parcursul anului”, a precizat Cã-
tãlin Mohora, inspector-ºef al
ITM Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Ionuþ ªtefãniþã Dovlecioaica, de
22 de ani, din Craiova, „cunoscut”
al poliþiºtilor din municipiu, care l-
au prins de mai multe ori cu bici-
clete furate, a fost condamnat, vi-
neri, 24 aprilie a.c., la 4 ani de în-
chisoare cu executare pentru furt
calificat în formã continuatã. În
sarcina sa au fost reþinute 11 fur-
turi de biciclete (numãrul acestora
fiind mult mai mare, însã o parte
au fost recuperate). Dovlecioaica
a fost trimis în judecatã, în stare
de arest preventiv, în noiembrie
2014. Judecãtorii au mai stabilit ca
inculpatul sã achite 300 de lei dau-
ne materiale uneia dintre pãrþile

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, sãptã-
mâna trecutã, miercuri, 22 aprilie a.c., sea-
ra, în jurul orei 21.00, poliþiºtii din cadrul
Secþiei 3 Craiova au fost sesizaþi de Alexan-
dra C., de 19 ani, din municipiu, cu privire
la faptul cã, în timp ce mergea pe strada
„Dezrobirii”, un tânãr i-a sustras telefonul
mobil. Douã zile mai târziu, vineri, 24 aprilie
a.c., în jurul orei 13.00, poliþiºtii Secþiei 3
Poliþie Craiova, în timp ce se aflau în servi-
ciul de patrulare în piaþa agroalimentarã

Poliþiºtii din cadrul Biroului
Rutier Craiova au organizat, în
cursul zilei de sâmbãtã, o acþiu-
ne în municipiul Craiova pentru
prevenirea accidentelor rutiere
generate de nerespectarea regi-
mului legal de vitezã, precum ºi
pentru depistarea ºi sancþionarea
conducãtorilor auto care nu
poartã centura de siguranþã sau
folosesc telefonul mobil fãrã dis-
pozitivul tip „mâini libere”.

În cadrul acestor activitãþi,
poliþiºtii au aplicat 71 sancþiuni
contravenþionale în valoare de
aproape 9.000 lei. Pe parcursul

O ºoferiþã de 29 de ani, din Cra-
iova, a provocat un accident de
circulaþie, în noaptea de sâmbãtã
spre duminicã, în urma cãruia un
tânãr de 19 ani a fost rãnit uºor.
Conform reprezentanþilor Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului
Dolj, în jurul orei 0.15, Letiþia S.,
de 29 de ani, din Craiova, în timp
ce conducea un autoturism Dacia
Logan, pe strada „Tineretului”, la
intersecþia cu strada „George

Accident provocat de o ºoferiþã
care nu a acordat prioritate

Enescu” nu s-a asigurat la schim-
barea direcþiei de mers, lovind un
alt autoturism, marca Ford, con-
dus de Bogdan S., de 19 ani, din
Craiova, care circula în aceeaºi
direcþie. În urma accidentului a
rezultat rãnirea uºoarã a tânãrului
de 19 ani, care a primit îngrijiri
medicale, iar poliþiºtii au întocmit
în cauzã dosar penal pentru sã-
vârºirea infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã.

ªoferiþã prinsã circulând cu 97 km/hªoferiþã prinsã circulând cu 97 km/hªoferiþã prinsã circulând cu 97 km/hªoferiþã prinsã circulând cu 97 km/hªoferiþã prinsã circulând cu 97 km/h
pe bulevardul „Decebal”pe bulevardul „Decebal”pe bulevardul „Decebal”pe bulevardul „Decebal”pe bulevardul „Decebal”

O ºoferiþã din Craiova a fost
prinsã, sâmbãtã, în cadrul unei
razii a poliþiºtilor de la Rutierã,
în timp ce circula cu 97 km/h
pe bulevardul „Decebal” din
municipiu. În cadrul acþiunii s-
au aplicat amenzi în valoare de
aproape 9.000 lei.

raziei, poliþiºtii au depistat-o pe
Ana S., de 53 ani, din Craiova,
în timp ce conducea un autotu-
rism Ford pe bulevardul „Dece-
bal” cu viteza de 97 km/h. Fe-

meia a fost sancþionatã cu amen-
dã în valoare de 877,5 lei ºi i s-
au aplicat 6 puncte de penaliza-
re, dupã cum au precizat repre-
zentanþii IPJ Dolj.
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Un tânãr de 22 de ani, din Craiova,
a fost condamnat de magistraþii Ju-
decãtoriei Craiova la 4 ani de închi-
soare cu executare pentru furt cali-
ficat în formã continuatã. În sarcina
lui s-au reþinut 11 furturi de bicicle-

te, bunuri pe care le fura ºi le vindea
apoi pe sume derizorii. Sentinþa pro-
nunþatã vineri de instanþã nu este de-
finitivã, putând fi atacatã cu apel, iar
inculpatul, care este recidivist, a fost
menþinut dupã gratii.

vãtãmate ºi s-a dispus confisca-
rea sumei de 220 lei, reprezentând
banii obþinuþi din vânzarea bicicle-
telor furate, acesta având de achi-
tat ºi suma de 600 de lei cheltuieli
judiciare cãtre stat. Tânãrul mai
fusese condamnat la pedeapsa de
2 ani închisoare cu suspendare prin
sentinþa penalã nr. 3276/
14.10.2013 a Judecãtoriei Craio-
va, definitivã la data de 29.10.2013
pentru comiterea infracþiunii de furt
calificat, pedeapsã ce a fost con-
topitã cu cea prezentã, astfel cã
inculpatul va executa pedeapsa de
4 ani închisoare.

Reamintim cã, în continuarea

cercetãrilor efectuate de poliþiºtii
Secþiei 4 Poliþie într-o cauzã pena-
lã privind furturi de biciclete, pe
10 iulie 2014, au fost fãcute patru
percheziþii domiciliare, toate în
Craiova, în baza autorizaþiilor emise
de magistraþii Judecãtoriei Craio-
va ºi cu sprijinul luptãtorilor de la
Serviciul de Acþiuni Speciale. În
urma descinderilor, au fost identi-
ficate ºi ridicate în vederea cerce-
tãrilor 14 biciclete, despre care s-
a stabilit cã au fost sustrase de
Ionuþ Dovlecioaica, de 21 de ani,
din Craiova, arestat preventiv la
data de 24 iunie 2014, tot pentru
furturi de biciclete. La momentul

respective oamenii legii reuºiserã
sã probeze ºi sã reþinã în sarcina
tânãrului 6 furturi de biciclete.
„Prin extinderea cercetãrilor s-a
reuºit recuperarea a încã opt bici-
clete sustrase de aceeaºi persoa-
nã, iar din audierea persoanelor
de la care au fost ridicate bicicle-
tele a rezultat faptul cã autorul le
sustrãgea, apoi le vindea la pre-
þuri mult sub valoarea realã. În

sarcina tânãrului s-au reþinut 28
de fapte, comise în perioada apri-
lie – iunie 2014. Profitând de nea-
tenþia craiovenilor sau prin pãtrun-
derea în uscãtorii ºi scãri de bloc,
autorul distrugea echipamentele
cu care erau asigurate bicicletele
ºi reuºea sã le sustragã”, declara,
la momentul respectiv, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar
Alin Apostol.

Arestaþi pentru tâlhãrie ºi furt calificat
Doi tineri de 17, respectiv 18 ani, au fost arestaþi preventiv pentru 30 de zile, în

baza mandatelor emise de Judecãtoria Craiova sâmbãtã dupã-amiaza, fiind acuzaþi
de furt calificat ºi tâlhãrie. Poliþiºtii au stabilit cã cei doi au sustras douã telefoane
mobile ale unor craioveni, fiind prinºi chiar în timp ce încercau sã vândã unul
dintre ele în piaþa din cartierul craiovean Valea Roºie.

„Eroilor”, din Craiova, au identificat doi ti-
neri ce ofereau spre vânzare un telefon mo-
bil ºi care la vederea poliþiºtilor au avut un
comportament suspect. Cei în cauzã au fost
ridicaþi ºi duºi la sediul secþiei, stabilind cã
este vorba despre Vasile Mitroi, de 18 ani,
din comuna Castranova, judeþul Dolj, ºi Clau-
diu Barbu, de 17 ani, din Craiova.

În urma verificãrilor efectuate, poliþiºtii
au stabilit faptul cã aceºtia sunt autorii fap-
tei comise în data de 22.04.2015. Culmea

este cã telefonul gãsit asupra celor doi ti-
neri, pe care încercau sã-l vândã, nu aparþi-
nea tinerei de 19 ani, ci provenea dintr-o altã
infracþiune de furt calificat, comisã în cur-
sul zilei de vineri, în dauna pãrþii vãtãmate
R. D., de 17 ani, din Craiova, în timp ce se
afla într-un autobuz în cartierul Craioviþa
Nouã. În aceste condiþii, în sarcina celor doi
s-au reþinut câte douã infracþiuni, iar în urma
probatoriului administrat, anchetatorii au dis-
pus reþinerea pentru 24 de ore a celor doi
tineri care au fost introduºi în arestul IPJ
Dolj. Sâmbãtã dupã-amiazã Vasile Mitroi ºi
Claudiu Barbu au fost prezentaþi magistraþi-
lor Judecãtoriei Craiova, care au emis man-
date de arestare preventivã pe o perioadã de
30 zile pe numele lor.
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O notã a fost transmisã cãtre
toate direcþiile de sãnãtate publicã,
solicitându-se demararea unor ac-
þiuni de control pentru a verifica
existenþa ºi funcþionarea cititoare-
lor de carduri naþionale de sãnãta-
te din unitãþile medicale aflate în
relaþii contractuale cu Casa de Asi-
gurãri de Sãnãtate. Direcþiile de
Sãnãtate Publicã au început con-
troalele la furnizorii de servicii ºi
au descoperit cã mai sunt încã
spitale care au de rezolvat proble-
ma cititoarelor. Aceastã decizie
vine în condiþiile în care autoritãþi-
le sanitare au prelungit oricum cu
o lunã – de la 1 aprilie la 1 mai –
trecerea la utilizarea obligatorie a
cardului, astfel încât furnizorii de
servicii medicale sã aibã timp sã-
ºi achiziþioneze cititoare, sã le tes-
teze ºi sã-ºi instruiascã persona-
lul. De vineri, orice serviciu medi-
cal din pachetul de bazã va fi acor-
dat pe baza cardului de sãnãtate,
potrivit normelor metodologice de
aplicare a contractului-cadru, care
au intrat în vigoare la 1 aprilie.
Potrivit noilor reglementãri, în asis-
tenþa medicalã primarã ºi în asis-
tenþa medicalã ambulatorie de spe-
cialitate de medicinã dentarã uti-
lizarea cardului naþional de sãnã-
tate se face la momentul acordã-
rii serviciilor medicale.
În spitale cardul se utilizeazã la
internare ºi externare

În specialitãþile paraclinice uti-
lizarea cardului naþional de asigu-
rãri sociale de sãnãtate se face la
momentul recoltãrii probelor. Pen-
tru serviciile paraclinice de  mi-

Inspectori ºcolari vor da
concurs pe posturi

Dupã finalizarea exame-
nelor pentru posturile de in-
spectori ºcolari generali ad-
juncþi ºi de director al Casei
Corpului Didactic Dolj, va
veni rândul inspectorilor sã
dea examene, ISJ Dolj sco-
þând la concurs 22,5
posturi, 15,5 dintre ele pen-
tru curriculum ºi inspecþie
ºcolarã, iar restul pentru
management. Înscrierile se
încheie pe 4 mai, la ora 13.00. Candidaþii trebuie sã îndeplineascã
mai multe condiþii – absolvent al unei instituþii de învãþãmânt supe-
rior de lungã duratã cu diplomã de licenþã sau al ciclului II Bologna
cu diplomã de master; sã fie titulari, cu gradul didactic I sau titlul
ºtiinþific de doctor, cu vechime de minimum 7 ani; sã fi obþinut
calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani; sã nu fie condamnat penal
etc. Pentru funcþia de inspector ºcolar pentru învãþãmântul preºco-
lar, respectiv primar, candidaþii trebuie sã fie absolvent cel puþin al
ciclului Bologna I , având funcþia didacticã de profesor pentru cele
douã forme de învãþãmânt. De asemenea, pentru posturile care nece-
sitã acest lucru, este obligatorie recomandarea/avizul/certificatul soli-
citat pentru posturi speciale (teologie, minoritãþi, alternative educaþio-
nale etc.). Concursul se va þine în perioada 20 mai – 5 iunie, pe 8 mai
urmând a fi anunþate locul ºi data desfãºurãrii.

Începe evaluarea competenþelor
lingvistice pentru admiterea
în clasa a IX-a

Astãzi încep probele de
verificare a cunoºtinþelor de
limbã modernã pentru admi-
terea în clasa a IX-a, în anul
ºcolar 2015-2016, în unitã-
þile ºcolare cu program bi-
lingv de predare într-o lim-
bã de circulaþie internaþiona-
lã. Probele scrise vor fi sus-
þinute la Liceul Tehnologic
de Transporturi CFR ºi Co-
legiul Tehnic de Arte ºi Me-
serii „Constantin Brâncuºi”,
iar cele orale, la prima unitate amintitã. Astãzi va avea loc examina-
rea la englezã, mâine – la francezã, iar miercuri – la spaniolã ºi
germanã. Lista examenelor cu recunoaºtere internaþionalã pentru
certificarea competenþelor lingvistice în limbi strãine, care pot fi
recunoscute ºi echivalate cu proba de evaluare a competenþelor într-
o limbã strãinã de circulaþie internaþionalã, va fi comunicatã centre-
lor care organizeazã probele de verificare pentru admiterea în clasa
a IX-a, în anul ºcolar 2015-2016.

Conferinþã judeþeanã
pe tema voluntariatului

În cadrul Proiectului Co-
menius Regio, intitulat „A
bridge to leadership”, deru-
lat de Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, în parteneriat
cu Asociaþia „Edulife”, Or-
ganizaþia „Salvaþi copiii!”,
Liceul Tehnologic de Trans-
porturi Auto ºi ªcoala Gim-
nazialã „Alexandru Mace-
donski” Craiova, mâine, de
la ora 16.30, în amfiteatrul
din cadrul ISJ Dolj va avea loc conferinþa judeþeanã cu tema „Volun-
tariat – impact ºi beneficii”. La întâlnire vor participa ºi reprezentanþi
ai partenerului internaþional – Regiunea Siauliai, din Lituania. Cadrele
didactice interesate de voluntariat se pot înscrie pânã astãzi, la ora
16.00, iar cei care vor fi înscriºi în programul conferinþei vor primi e-
mail-uri de confirmare. Poate participa oricine, însã este obligatorie
prezenþa celor care vor fi anunþaþi cã au fost acceptaþi în program.
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Grupaj realizat de CRISTI PÃTRU

Pentru cã începând de
vineri serviciile medicale vor
fi decontate numai pe baza
cardului naþional de sãnãtate,
Ministerul Sãnãtãþii a cerut
direcþiilor de sãnãtate publi-
cã sã verifice în spitale
situaþia achiziþiei ºi funcþio-
nãrii cititoarelor de carduri
de sãnãtate.

crobiologie, dacã sunt singurele
investigaþii recomandate, cardul se
utilizeazã  la momentul depunerii
probelor la laborator; dacã aceste
analize sunt recomandate împreu-
nã cu alte analize de laborator, car-
dul se foloseºte la momentul re-
coltãrii analizelor de laborator. Pen-
tru examinãrile de histopatologie ºi
citologie care nu se recolteazã la
furnizorii de investigaþii paraclini-
ce, probele sunt transmise la labo-
rator însoþite de biletele de trimite-
re, fãrã a fi necesarã prezentarea
cardului de sãnãtate. Pentru servi-
ciile medicale paraclinice – inves-
tigaþii de radiologie, imagisticã me-
dicalã, explorãri funcþionale ºi me-
dicinã nuclearã utilizarea cardului
naþional de asigurãri sociale de sã-
nãtate se face la momentul efec-
tuãrii investigaþiilor.

În spitale utilizarea cardului na-
þional de asigurãri sociale de sã-
nãtate se face – pentru spitalizarea
continuã – la internarea ºi exter-
narea din spital, cu excepþia urmã-
toarelor situaþii: la internare în spi-
tal, dacã criteriul la internare este
urgenþã medico-chirurgicalã; la ex-
ternare din spital pentru cazurile
transferate la un alt spital ºi la in-
ternare, ca ºi caz transferat; la ex-
ternare, pentru situaþiile în care s-
a înregistrat decesul asiguratului.
Pentru spitalizarea de zi prezenta-
rea cardului naþional de asigurãri
sociale de sãnãtate se face la fie-
care vizitã, cu excepþia situaþiilor
în care criteriul de internare este
urgenþã medico-chirurgicalã pen-
tru serviciile acordate în structu-

rile de urgenþã (camera de gardã/
UPU/CPU).
Cardul de sãnãtate devine
principalul instrument în siste-
mul sanitar

Pentru furnizorii de îngrijiri
medicale la domiciliu, respectiv
îngrijiri paliative la domiciliu utili-
zarea cardului naþional de asigurãri
sociale de sãnãtate se face în fie-
care zi în care se acordã îngrijiri.
În asistenþa medicalã de reabilitare
medicalã ºi recuperare, în sanato-
rii ºi preventorii cardul se utilizea-
zã la internare ºi externare. Pentru
dispozitive medicale, este necesa-
rã utilizarea cardului de sãnãtate
dacã dispozitivul medical se ridicã
de cãtre beneficiar de la sediul
lucrativ/punctul de lucru al furni-
zorului de dispozitive medicale. În
situaþia în care ridicarea dispozi-
tivului medical de la sediul lucra-
tiv/punctul de lucru al furnizoru-
lui de dispozitive medicale se face
de cãtre aparþinãtorul beneficiaru-
lui – membru al familiei (pãrinte,
soþ/soþie, fiu/fiicã), împuternicit
legal-se utilizeazã cardul naþional
de asigurãri sociale de sãnãtate
sau cartea de identitate/buletinul
de identitate/paºaportul  acestuia.
În situaþia în care dispozitivul
medical se elibereazã prin poºtã,
curierat, transport propriu ori în-
chiriat prezentarea cardului nu
este necesarã. Pentru medicamen-
te cu ºi fãrã contribuþie personalã
în tratamentul ambulatoriu, utili-
zarea cardului naþional de sãnãta-
te se face la momentul ridicãrii
medicamentelor din farmacie,
dacã acestea se ridicã de cãtre
beneficiarul prescripþiei.

În situaþia în care ridicarea me-
dicamentelor de la farmacie se
face de cãtre un împuternicit, se
utilizeazã cardul naþional de asi-
gurãri sociale de sãnãtate al îm-
puternicitului sau cartea de iden-
titate/buletinul de identitate/paºa-
portul, dacã împuternicitul nu
poate prezenta card.

RADU ILICEANU
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Proiectele energetice ale Rusiei
ºi Uniunii Europene prin antrena-
rea Bulgariei, Serbiei ºi României
au creat un subiect interesant de
presã la Craiova, vineri, cu ocazia
desfãºurãrii întâlnirii tripartite. Bo-
yko Borisov - premierul Bulgariei,
a rãspuns la întrebare legatã de sta-
diul proiectului South Stream, pro-
iect vital ºi pentru Serbia. „Astãzi
încã nu avem un contract încheiat
în privinþa South Stream nici din
partea Bulgariei, nici din partea
Rusiei. În ceea ce priveºte acest
proiect, existã o procedurã faþã de
Bulgaria. De ce ? Pentru cã South
Stream trebuia construit fãrã pa-
chetul III. Dacã trebuie sã fiu mai
clar, cã ºi alte încãrcãturi de gaz
trebuiau transportate în acea con-
ductã ºi în acel moment în portu-
rile bulgãreºti existã platforme ºi
existã materiale de construcþii care
sunt pregãtite pentru începerea
construcþiilor, chiar ºi astãzi în ora-
ºul Burgas. Uniunea Europeanã este
categoricã, fãrã sã fie îndeplinit
pachetul III energetic, nicio þarã din
Uniunea Europeanã nu-ºi poate
permite sã construiascã o conduc-
tã. Nu avem nimic împotriva Ru-
siei, nu avem nimic împotriva pro-
iectului, dar existã o cerinþã: sã res-
pectãm ceea ce s-a spus de la Bru-
xelles, iar eu sunt convins cã fie-

Întâlnirea de la Craiova a celor trei premieri, Victor Ponta –
România, Boyko Borisov – Bulgaria ºi Aleksander Vucic –
Serbia, a fost una extrem de importantã, cu declaraþii intere-
sante, care îºi vor pune amprenta pe ceea ce înseamnã stabi-
litate ºi cooperare în Balcanii de Vest. M-am aplecat cu mare
atenþie asupra analizei fãcute de premierul bulgar Boiko Bori-
sov în ceea ce priveºte stadiul proiectului energetic South
Stream, despre care nu poþi sã discuþi dacã nu cunoºti proiec-
tul-alternativã, Nabucco. ªeful Guvernului de la Sofia a spus
cã South Stream trebuia construit fãrã pachetul III, iar în acest
moment nu existã încheiat un contract nici din partea Bulga-
riei, nici din partea Rusiei. Boyko Borisov nu a neglijat în dis-
cursul sãu faptul cã Bulgaria este stat membru UE ºi a preci-
zat cã el susþine proiectul Nabucco, care nu deranjeazã pro-
iectul South Stream, dar despre care, din pãcate, nu se mai
discutã. South Stream costã Bulgaria 2,2 miliarde de euro ºi el
a fost prezentat, chiar de premierul bulgar, în cadrul unui fo-
rum energetic la Sofia, unde au fost prezente personalitãþi de
rang înalt. Ruºii încep sã nu mai vorbeascã de South Stream,
pe agenda Kremlinului apare un alt proiect, Turkish Stream,
acelaºi acþionar, alte conducte. Dar nu putem sã nu ne punem
întrebãri. South Stream sau Turkish Stream? Sunt proiecte
politice sau economice? South Stream sau Nabucco? Româ-
nia unde se aflã în acest sistem de ecuaþii, dar Serbia?

Premierul Bulgariei,Premierul Bulgariei,Premierul Bulgariei,Premierul Bulgariei,Premierul Bulgariei,
Boyko BorisovBoyko BorisovBoyko BorisovBoyko BorisovBoyko Borisov, la Craiova:, la Craiova:, la Craiova:, la Craiova:, la Craiova:
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care stat în cadrul Uniunii Europe-
ne va fi silit sã respecte acel pa-
chet III, deoarece sã fii membru
al UE nu este doar un privilegiu,
nu este doar a folosi fonduri euro-
pene, înseamnã ºi disciplinã, în-
seamnã sã respecþi anumite reguli.
Aºa cã eu sper, înainte de toate,
cu cât mai repede pe cale diplo-
maticã sã rezolvãm problemele în-
tre Ucraina, Rusia ºi Uniunea Eu-
ropeanã, sã cadã toate sancþiunile,
sã ne întoarcem la masa negocie-
rilor, pentru cã, ºtiþi foarte bine,
prin Bulgaria este cea mai scurtã
cale”, a mai spus ºeful Guvernului
de la Sofia..

„Nabucco este prioritate
pentru Uniunea Europeanã....”

Premierul bulgar a þinut sã pre-
cizeze cã este un militant pentru
proiectul Nabucco, care nu deran-
jeazã proiectul South Stream, ci din
contrã. „Nabucco este prioritate
pentru Uniunea Europeanã. Din
pãcate, brusc s-a întâmplat ceva:
nu se mai discutã despre acel pro-
iect, sper cât se poate mai repede
sã primesc ºi un rãspuns foarte
concret, pentru cã este un loc foar-
te potrivit de unde sã vinã gazul,
din Azerbaidjan, iar dupã întâlnirea
de la Lausanne între Iran, SUA,

acele fluxuri trebuie sã vinã de jos,
din sud, sã intre prin Bulgaria ºi sã
plece spre Ungaria ºi Austria. Se-
parat, sã intre România ºi Grecia.
În ceea ce priveºte Serbia, se lu-
creazã foarte activ la interconec-
tare, de asemenea ºi cu România,
însã situaþia politicã de sancþiuni,
contrasancþiuni influenþeazã foar-
te mult luarea unor decizii oppor-
tune. Eu sunt optimist cã dupã ce
se rezolvã problemele pe cale di-
plomaticã ºi atunci vom avea ºi
discuþii mai concrete. Dacã cine-
va crede cã va sãri regulile euro-
pene, de acum îi pot spune oricã-
rui coleg de-al meu cã Bruxelles în
privinþa asta este foarte strict”,
spune Boyko Borisov.

Schimbãri legislative
în Parlamentul bulgar

În aprilie 2014, Parlamentul din
Bulgaria a aprobat modificarea le-
gii energiei astfel încât statutul ga-
zoductului South Stream a fost
schimbat în cel de interconector
de reþea, fapt ce permitea ca aces-

ta sã iasã de sub incidenþa legisla-
þiei Uniunii Europene. Parlamenta-
rii bulgari au aprobat tot atunci, ca
tronsonul de conductã din apele te-
ritoriale bulgãreºti, care va mãsu-
ra circa 14 kilometri, sã obþinã un
statut juridic de “netraversare a
teritoriului european”. Aceste mo-
dificãri aduse legii energiei elimina
sau cel puþin aºa credeau bulgarii
obligativitatea ca þara lor sã ofere
accesul unor terþe pãrþi la tronso-
nul South Stream de pe teritoriul
sãu ºi sã scoatã segmentul de ga-
zoduct de sub incidenþa reglemen-
tãrilor reunite în aºa-numitul “Third
Energy Package” (pachetul III).
Aprobarea amendamentelor a avut
loc în pofida unei scrisori din par-
tea comisarului Gunther Oettinger,
care a cerut explicaþii în legãturã
cu intenþiile Bulgariei faþã de statu-
tul juridic al South Stream.

Comisia Europeanã
a criticat sistemul de tarifare

Þãrile participante la proiectul
South Stream au convenit în 2013

sã fie reprezentate de Comisia Eu-
ropeanã la negocierile cu Gaz-
prom, astfel încât CE va avea ulti-
mul cuvânt de spus în discuþii. În
luna iunie 2014, Bulgaria a anunþat
suspendarea participãrii sale la pro-
iect în urma presiunilor Uniunii
Europene, care a cerut oprirea lu-
crãrilor întrucât a apreciat cã acor-
durile bilaterale semnate de Rusia
cu unele dintre þãrile pe teritoriul
cãrora urma sã treacã gazoductul,
respectiv Bulgaria, Ungaria ºi Slo-
venia, încalcã legislaþia comunita-
rã. Potrivit Comisiei Europene,
acordurile interguvernamentale în-
tre Rusia ºi þãrile de tranzit încalcã
mai multe reguli europene. De
exemplu, Gazprom va fi în cadrul
proiectului atât producãtor, cât ºi
distribuitor de gaz, fapt ce contra-
vine cu regula UE de separare a
celor douã activitãþi, pentru încu-
rajarea concurenþei. Totodatã,
South Stream urmeazã sã trans-
porte doar gaze ruseºti, în timp ce
UE cere ca astfel de proiecte sã fie
deschise ºi altor companii. Comi-
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Proiectul european Nabucco:
Gazoductul Nabucco, în lungime de 3.300 de kilometri, are

drept scop transportul de gaze naturale din Irak, Egipt, Iran, Azer-
baidjan ºi, posibil, Rusia cãtre statele din UE. Proiectul a fost
conceput în Tratatul Cartei Energiei al Parlamentului European ºi
al Consiliului Uniunii Europene în 2003. În iulie 2006, comisarul
european pentru Energie ºi miniºtrii de resort din þãrile care vor fi
traversate de gazoductul Nabucco au semnat un acord privind
sprijinul financiar care va fi acordat proiectului, evaluat, la acea
datã, la 5,8 miliarde de dolari. Lucrãrile de construcþie ar trebui sã
fie definitivate în 2012. Punctul de pornire al gazoductului este la
Erzurum, în Turcia, urmând sã treacã prin Bulgaria, România ºi
Ungaria, punctul final fiind la terminalul de la Baumgarten, în Aus-
tria. Pe teritoriul României conducta va urma traseul Bechet-Pe-
troºani-Arad (continuat cu Szeged-Ungaria). Acþionarii NABUC-
CO sunt: OMV (Austria), FGSZ (Ungaria), Transgaz (România),
Bulgarian Energy Holding (Bulgaria) ºi Botas (Turcia)

***
Proiectul rusesc South Stream

Drept rãspuns la proiectul european Nabucco, gigantul rus Gaz-
prom a lansat o rutã nordicã de transport, cunoscutã sub numele
North Stream, care face legãtura directã cu Germania, pe sub Ma-
rea Balticã. Cealaltã ramificaþie, South Stream, va trece prin Marea
Neagrã, pornind din Novorosiisk spre portul bulgar Varna, apoi,
prin Balcani, în Austria ºi Italia. South Stream va avea aceeaºi rutã
ca ºi proiectul european Nabucco, cu excepþia României. Astfel,
dupã ce va trece pe sub Marea Neagrã, conducta va ieºi la suprafa-
þã în Bulgaria, urmând apoi a se despãrþi în douã ramuri, una în-
dreptându-se cãtre Austria ºi Slovenia, iar cealaltã, cãtre sudul Ita-
liei. South Stream va ocoli ºi Ucraina, ceea ce va permite Rusiei sã
reducã riscurile potenþiale legate de tranzitarea gazului prin aceastã
þarã, într-un moment în care Kievul pune problema unor tarife mai
mari de tranzit pentru gazul rusesc. Acþionarii South Stream sunt
Gazprom (50%), grupul italian Eni (20%), Wintershall Holding din
Germania ºi EDF din Franþa (15% fiecare).

sia criticã ºi cum vor fi stabilite
tarifele, susþinând cã potrivit legis-
laþiei UE acest rol trebuie sã revinã
unui manager independent ºi nu
Gazprom.

Vladimir Putin : „Rusia a renunþat
la proiectul South Stream”

Pe 2 decembrie 2014, preºe-
dintele rus Vladimir Putin a
anunþat, în timpul unei vizite ofi-
ciale la Ankara, cã þara sa a re-
nunþat la proiectul South Stream
ºi a acuzat Bulgaria de acest
eºec. Dupã anunþul lui Putin,
preºedintele bulgar Rosen Plev-
neliev a cerut Uniunii Europene
ºi Rusiei sã ajungã la un acord
pentru ca gazoductul South
Stream sã fie totuºi realizat. Bul-
garia ºi alte state dependente de
gazele ruseºti, precum Serbia ºi
Ungaria, doresc salvarea proiec-
tului South Stream, care le-ar
garanta aprovizionarea cu gaze
evitând teritoriul nesigur al
Ucrainei. În decembrie 2014,
Cancelarul german Angela Mer-
kel ºi-a exprimat sprijinul pen-
tru demersul Bulgariei de a con-
vinge Moscova sã accepte dis-
cuþi în vederea continuãrii pro-
iectului gazoductului South
Stream, pe care Rusia a decis
sã-l abandoneze în favoarea unei
conducte alternative prin Turcia
„Trebuie sã examinãm toate as-
pectele legale ce privesc proiec-
tul South Stream ºi sã le folo-
sim pentru ca discuþiile cu Ru-
sia sã avanseze”, a declarat can-
celarul german dupã întrevede-
rea avutã luni la Berlin cu pre-
mierul bulgar Boiko Borisov.

Preºedintele Gazprom : „De
actualitate a devenit noul
proiect Turkish Stream”

În ianuarie 2015, directorul
general al grupului rus Gazprom,
Alexei Miller, a declarat cã pro-
iectul gazoductului South Stream

a fost închis, iar de actualitate a
devenit noul proiect Turkish
Stream. Miller a spus cã Uniu-
nea Europeanã trebuie sã acce-
lereze construcþia infrastructurii
pentru a primi gaze prin conducta
Turkish Stream, el subliniind fap-
tul cã lucrãrile la noile gazoduc-
te necesare pe teritoriul statelor
UE trebuie sã înceapã cât mai
curând, pentru ca termenele de
realizare sã fie respectate.  Mil-
ler a declarat cã doar conducta
Turkish Stream este singura rutã
viabilã pentru livrarea a 63 de mi-
liarde de metri cubi de gaze pe
an. Miller a explicat cã nu existã
altã opþiune pentru aceste livrãri,
care în prezent au loc tranzitând
Ucraina.  Înteresant este cã în po-
fida acestui anunþ, ministrul rus
al Energiei, Alexandr Novak, a
cerut Bulgariei, la finele lui de-
cembrie 2014, sã emitã la timp
autorizaþiile pentru construcþia

tronsonului subacvatic al gazo-
ductului South Stream. Proiectul
cu Turcia anunþat de Rusia preve-
de transportul de gaze ruseºti cã-
tre aceastã þarã, cu posibilitatea
construirii la graniþa turcã a unui
centru de distribuþie a gazelor pen-
tru livrãri în Uniunea Europeanã.

UE ia în calcul mai multe
variante pentru înlocuirea South
Stream

Între timp, Bulgaria a propus
Comisiei Europene construcþia
unui centru de distribuþie a gaze-
lor în apropiere de portul Varna,
unde era proiectat sã ajungã la þãrm
South Stream. Uniunea Europea-
nã ia în calcul mai multe variante
pentru înlocuirea South Stream,
una dintre acestea fiind transpor-
tarea de gaze din Azerbaidjan prin
Turcia, în condiþiile în care Româ-
nia, Bulgaria ºi Grecia au semnat
un acord de cooperare în dome-
niu. Conform declaraþiei fãcute la
Craiova, de premierul bulgar, þara
vecinã nu poate sista construcþia
gazoductului South Stream, în ciu-
da anunþului autoritãþilor de la
Moscova privind abandonarea pro-
iectului, deoarece nu a primit nici
o notificare oficialã din partea Ru-
siei.

Noi am ales NABUCO
Dar ce face România în toatã

aceastã perioadã ?! Unde se aflã
ea, în ce proiect este prinsã ºi cum
îºi negociazã parteneriatul ?! Acþi-
onarii Nabucco au semnat în mai
2013, la Bucuresti, în cadrul reu-
niunii Comitetului Nabucco, un
acord de asociere ºi subscriere,
fiind ultima reuniune a comitetului
dinaintea deciziei consorþiului Shah
Deniz legatã de viitoarea rutã de
transport al gazelor naturale din
Azerbaidjan cãtre regiunea Euro-
pei Centrale ºi de Sud-Est. Nabuc-
co Vest prezenta o serie de avan-
taje care presupune transportul
gazelor prin sudul europei cãtre
Italia. Posibilele surse de gaze na-

turale pentru Nabucco, pe lângã
gazul azer, ar fi cele din Turkme-
nistan, Irak, dar ºi gazele din Ma-
rea Neagrã. Un alt avantaj ar fi cã
Nabucco este cea mai scurtã cale
cãtre pieþele din Europa de Sud-
Est, rãmânând  cea mai bunã opþi-
une pentru deschiderea coridoru-
lui sudic de gaze. Guvernele Aus-

triei, Ungariei, României, Bulgariei
ºi Turciei au subliniat în cadrul
reuniunii potenþialul Nabucco de a
alimenta pieþele de energie din Bal-
canii de Vest ºi din þãrile Grupului
de la Viºegrad (Polonia, Slovacia,
Republica Cehã ºi Ungaria) într-o
declaraþie comunã adoptatã la cea
de-a cincea reuniune a Comitetu-
lui Nabucco. Conducta Nabucco
Vest va transporta  gazele naturale
provenind din Regiunea Caspicã,
de la graniþa turco-bulgarã prin
Bulgaria, România ºi Ungaria, cã-
tre Terminalul de Gaze Central
European de la Baumgarten. În
calitate de componentã centralã a
Coridorului sudic de gaze natura-

le, NABUCCO este perfect poziþi-
onatã pentru diversificarea apro-
vizionarii cu gaze naturale a peste
500 de milioane de potenþiali clienþi
din economiile în dezvoltare din
Europa de Sud-Est precum ºi pen-
tru Europa de Vest.

„România nu îºi valorificã
îndeajuns potenþialul
energetic”

România din start a ales Nabu-
co, deºi în 2009, cu ocazia parti-
cipãrii la Adunarea Parlamentarã a
Cooperãrii Economice la Marea

Neagrã (APCEMN), organizatã la
Bucureºti, vicepreºedintele Dumei
de Stat a Federaþiei Ruse, Valeri
Yazev, prezent la eveniment a ade-
clarat cã România trebuie sã parti-
cipe ºi la proiectul energetic rus
South Stream, însã primul pas pen-
tru o eventualã colaborare trebuie
fãcut de aceastã þarã. „România nu
îºi valorificã îndeajuns potenþialul
energetic ºi trebuie sã aleagã South
Stream, pentru cã este un proiect
cu scopuri foarte clare. Aceastã
þarã trebuie sã fie una de tranzit
pentru Rusia, în alimentarea cu
gaze naturale a Europei. Poziþia pe
care am exprimat-o oficialilor Par-
lamentului din România poate fi

consideratã o invitaþie pentru a
participa la proiectul South
Stream. România trebuie, însã, sã
facã primul pas“, a spus atunci
Valeri Yazev. Potrivit oficialului rus,
proiectul South Stream „are des-
tule resurse, au fost încheiate con-
tracte pentru gazele naturale ºi are
posibilitãþile tehnologice de realiza-
re“. Referitor la Nabucco, acesta
a precizat cã „în Marea Caspicã,
sursa de alimentare a viitorului
gazoduct, nu se mai gãsesc gaze
naturale“, dar nu a respins direct
ideea proiectului ºi a evitat referi-
rile de ordin politic.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Mãdãlin Voicu a deschis confe-
rinþa „SpectActor” cu mãrturisirea
„sunt ºi puþin oltean”, reamintind
publicului de perioada anilor 1982-
1984 în care a fost dirijorul Or-
chestrei Filarmonicii „Oltenia” din
Craiova, dar ºi pentru cã – spune
acesta – firea sa se aseamãnã foar-
te mult cu cea a oamenilor locului.
„Îi iubesc foarte tare pe olteni, pen-
tru cã sunt oameni care au dina-
micã ºi un temperament foarte
aproape de cel al unui artist, al unui
om de culturã”, a adãugat acesta.

În faþa oltenilor, aºadar, Mãdãlin
Voicu a venit cu o afirmaþie tranºan-
tã, „Adevãrul învinge”, aºteptate cu
interes lãsându-se contextul ºi argu-
mentele. Aºa au rãmas însã ºi dupã
încheierea conferinþei, adevãrul do-
vedindu-se a fi unul… general, iar
victoria lui atât de rãspicat clamatã
transferându-se la final în recoman-
darea unei incursiuni a fiecãruia pe
cãile lui. Trimiterile invitatului au fost
în spaþiul artistic ºi în cel politic, în
cel dintâi acesta chiar performând
cu succes, dar ºi în plan personal.
Fãrã definiþii, fãrã vreo referire la
mari cãutãtori ai adevãrului, fãrã alte
teorii ºi filosofii…

„Am ales cuvântul adevãr pen-
tru cã aº vrea sã vã spun câteva
pãreri, puncte de vedere pe care eu
le am despre acest termen. Eu cred
cã adevãrul nu e al fiecãruia dintre
noi, deºi avem dorinþa ºi ambiþia de
a fi descoperitorii unui adevãr per-
sonal. Cred cã adevãrul se aratã cu

Mãdãlin VMãdãlin VMãdãlin VMãdãlin VMãdãlin Voicuoicuoicuoicuoicu,,,,,
între (ne)adevãruri politiceîntre (ne)adevãruri politiceîntre (ne)adevãruri politiceîntre (ne)adevãruri politiceîntre (ne)adevãruri politice
ºi haruri muzicale…ºi haruri muzicale…ºi haruri muzicale…ºi haruri muzicale…ºi haruri muzicale…

Conferinþa lui Mãdãlin Voicu – al doilea
muzician care se aºeazã în impozantul foto-
liu al Întâlnirilor „SpectActor” de la Cra-
iova, dupã reputatul pianist Dan Grigore
(iunie 2011) – a lãsat celor prezenþi, ieri, în
Sala „I.D. Sîrbu” a Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu” un gust… colocvial. Pe alo-
curi chiar al unei ºuete duminicale, cãci
Mãdãlin Voicu, totodatã politician, ºi-a cul-
tivat, în timp, darul conversaþiei. Bazã
având, desigur, ºi în multitudinea experi-
enþelor din cariera artisticã. Incitant titlul
conferinþei domniei sale, „Adevãrul învin-
ge”, cu trimiteri în multiple zone, curiozi-

tatea „spectactorului” craiovean fiind pe
care le va accesa invitatul. Mãdãlin Voicu a
vorbit, în schimb, despre propriile adevã-
ruri ºi valori – fie moºtenite laolaltã cu tra-
diþia muzicalã, tatãl domniei sale fiind, dupã
cum se ºtie, marele violonist Ion Voicu, fie
revelate în timp –, alternând registrul ar-
tistic cu cel politic ºi cu cel personal, al vie-
þii de familie. Am aflat, bunãoarã, cã este
tatãl a ºapte copii, aproape toþi cu aptitu-
dini muzicale, cã „adevãrul în artã, în cul-
turã este sublim, este de necomparat cu
ceva” ºi cã pe scena publicã „adevãrul nu
convine multora, e periculos”.

Mãdãlin Voicu s-a apropiat de domeniul muzical iniþial prin stu-
diul viorii, a urmat cursurile Universitãþii Naþionale de Muzicã din
Bucureºti, iar ulterior s-a dedicat artei dirijorale, de-a lungul tim-
pului fiind îndrumat de muzicieni de prestigiu precum Sergiu Celibi-
dache, Carlo Zecchi, Corneliu Dumbrãveanu, Hans Swarowsky. A
fost dirijor al Filarmonicii „Oltenia” ºi al Filarmonicii „Paul Con-
stantinescu”, fiind totodatã un invitat permanent al orchestrelor de
profil din þarã, iar concertele în strãinãtate relevã aprecierea de
care se bucurã artistul ºi peste hotare. A susþinut concerte alãturi de
Orchestra de camerã „Bucureºti”, înfiinþatã de distinsul violonist
Ion Voicu, iar din anul 2001 Mãdãlin Voicu este membru de onoare
al Academiei Franceze de ªtiinþe, Arte ºi Litere.

contur atunci când lucrurile ies la
ivealã – cã sunt rele, cã sunt bune.
(…) Cred cã acest cuvânt este, de
fapt, o formã de sinceritate ºi mo-
ralitate în acelaºi timp. E nu l-am
ascultat pe tata ºi am fost un dobi-
toc, pentru cã nu trebuia sã fac
politicã, sã nu intru în mizeria asta
care astãzi – la noi, cel puþin – se
cheamã politicã. Dar, fiind un om
cu atitudinea mea de-atunci, am
vrut sã descopãr un adevãr. Sã ºtiþi
cã adevãrul în artã, în culturã este
sublim, este de necomparat cu
ceva. ªi atunci, în exuberanþa mea
uºor infantilã, am zis cã nu poate
sã fie adevãr numai în artã, numai

în culturã, numai în muzicã, trebu-
ie sã mai existe urme de adevãr ºi
în alte zone, în alte domenii. ªi uite
aºa am fãcu eu marea greºealã…”,
ºi-a justificat Mãdãlin Voicu opþiu-
nile ºi, odatã cu ele, alegerea temei
conferinþei de la Craiova.

„Am stat sã pândesc la colþ ade-
vãrul, sã-l prind, sã-l vãd, sã-l gust.
Sigur cã nu s-a întâmplat pânã as-
tãzi…”, a adãugat invitatul, refe-
rindu-se la anii în care „cu bagajul
de bun român” a intrat în politicã,
ca ºi la perioada urmãtoare. «O sã
mã întrebaþi: „Bine, mã, dar de ce
ai stat în politicã 20 de ani?”. Pen-
tru cã am zis cã este imposibil sã

fi pornit la acest drum ºi sã nu
ajung la capãtul lui», a mai spus
Voicu. Pe drumul descoperirii ade-
vãrurilor… politice, acesta a mãr-
turisit cã a pornit, totodatã, cu ba-
gajul de artist. „Am zis cã sunt un
om de culturã, am o anumitã edu-
caþie, o anumitã experienþã, sunt o
persoanã disponibilã… ªi am ris-
cat. Sunt dispus, încã un an de zile,
pânã se încheie mandatul acesta,
al cincilea, sã fac eforturi în con-
tinuare sã descopãr acest adevãr”,
a mai afirmat acesta.

Ce a mai descoperit Mãdãlin
Voicu între timp? „Bãnuiam, dar nu
eram sigur cã lucrurile stau chiar
aºa: adevãrul nu convine multora,
e periculos. E un lucru care de-
ranjeazã, care jeneazã, care chiar
poate deveni o armã ºi pe care
mulþi îl ascund tocmai de dragul
de a nu fi aflat, pe de altã parte
pentru a-þi oferi un altfel de ade-
vãr, mincinos de data aceasta”.
Preþ de aproape un ceas, Mãdãlin
Voicu a continuat sã vorbeascã
despre minciuna ºi „curvãsãria” din
politica româneascã, despre gãºti-
le mediocrilor, despre moralitate ºi
egalitarism, despre defectele româ-
nilor ºi marea calitate a celor care
au puterea sã spunã adevãrul…
Concluzia conferinþei a fost una…
în ton cu cuprinsul: „Eu, dacã mor
ºi nu aflu adevãrul, mã întorc!”.
ªi nicidecum optimistã, în acord

cu titlul. Urmatã de o recomanda-
re – fiecare sã facã o excursie pe
calea descoperirii adevãrului.

***
Ce mi-au reþinut îndeosebi aten-

þia au fost însã referirile invitatului
la renumita sa familie de muzicieni
ori la experienþele avute, ca dirijor,
în perioada comunistã. Am aflat,
bunãoarã, cã mama domniei sale
se trage din Cantacuzini ºi familia
Comºa, iar bunicul pe linie pater-
nã, ªtefan Voicu, a fost unul din-
tre þambaliºtii lui Grigoraº Dinicu.
Cã în 1985 tatãlui sãu, distinsul Ion
Voicu, i-a fost luatã vioara, la in-
sistenþele Suzanei Gâdea, pe atunci
preºedinte al Consiliului Culturii ºi
Educaþiei Socialiste, cu rang de mi-
nistru, ºi protejatã, dupã cum se
ºtie, a Elenei Ceauºescu. Cã tradi-
þia muzicalã a vechii familii de lãu-
tari vestiþi e continuatã azi de co-
piii lui Mãdãlin Voicu – ºapte la
numãr (ºase bãieþi ºi o fatã), cel
mai mare, Mãdãlin jr. (42 de ani),
pianist, iar cel mai mic, Ion (2 ani
ºi jumãtate), fiind ºi el, dupã cum
a mãrturisit artistul, „foarte aproa-
pe de a-mi demonstra cã are mul-
te calitãþi în ce priveºte muzica”.
Mai inspirat, poate, ar fi fost Mã-
dãlin Voicu alegând sã vorbeascã
la Întâlnirile „SpectActor” de la
Craiova despre har – pe care fa-
milia sa l-a avut ºi îl are din plin în
domeniul muzical…
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„Euromarionete” se bucurã deja o tradiþie, aceastã
a XVI-a ediþie desfãºurându-se în perioada 3-10 mai
ºi reunind la Arad artiºti inspiraþi din trupe repre-
zentative ale scenei de animaþie atât din þarã, cât ºi
din strãinãtate. Alãturi de artiºtii români rãspund
„prezent” invitaþiei organizatorilor maeºtri pãpuºari
din Germania, Spania ºi Ungaria.

Teatrul „Colibri” va aduce pe scena arãdeanã
douã reprezentaþii. Prima va avea loc pe 6 mai –
„Prietenii Motanului Încãlþat”, un  spectacol -
propunere  de  interpretare  a  cunoscutei poveºti
venitã din partea actriþei Iulia Cârstea, care sem-
neazã scenariul ºi regia. Publicul o va regãsi în
distribuþie alãturi de actorii Daniel Mirea, Oana
Stancu, Alis Ianoº ºi Emanuel Popescu. Cealaltã

TTTTTeatrul „Colibri”, invitat la Festivalul Internaþionaleatrul „Colibri”, invitat la Festivalul Internaþionaleatrul „Colibri”, invitat la Festivalul Internaþionaleatrul „Colibri”, invitat la Festivalul Internaþionaleatrul „Colibri”, invitat la Festivalul Internaþional
de Arta Animaþiei „Euromarionete”de Arta Animaþiei „Euromarionete”de Arta Animaþiei „Euromarionete”de Arta Animaþiei „Euromarionete”de Arta Animaþiei „Euromarionete”

Artiºtii Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” din
Craiova vor participa, la
începutul lunii viitoare, la
Festivalul Internaþional de Arta
Animaþiei „Euromarionete”,
organizat la Arad de Teatrul
Clasic „Ioan Slavici” – Secþia
Marionete. Festivalul, anunþã
promotorii, are toate ingre-
dientele unui eveniment
pãpuºãresc de zile mari: cei
mai talentaþi artiºti, cele mai
frumoase poveºti ºi cele mai
haioase pãpuºi!

va fi oferitã pe 7 mai – „Beatles, My Love” – o
expoziþie vivantã, inspiratã de muzica Beatlesilor,
ce mediazã întâlnirea publicului cu pãpuºi din spec-
tacolele care nu mai fac parte din repertoriul ac-
tual. Reprezentaþia îi are în distribuþie pe actorii
Rodica Prisãcaru, Mugur Prisãcaru, Ionica Do-
brescu ºi Iulia Cârstea.

Alãturi de artiºtii Teatrului „Colibri”, la Festiva-
lul Internaþional de Arta Animaþiei „Euromarione-
te” vor mai participa Teatrul de animaþie „Þãndari-
cã” (Bucureºti), Teatrul „Toma Caragiu” Ploieºti –
secþia Teatrul pentru Copii „Ciufulici”, Teatrul pen-
tru copii „Arlechino” din Braºov, Teatrul „Regina
Maria” din Oradea – Trupa „Arcadia”, precum ºi
artiºti independenþi din þarã.
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Un nou cutremur puternic s-a
produs duminicã în India ºi Ne-
pal, clãdirile fiind zdruncinate la
New Delhi. Potrivit United States
Geological Survey, aceastã repli-
cã a avut magnitudinea de 6,7 gra-
de pe scara Richter, dupã primul
cutremur de 7,9 ce a lovit, sâm-
bãtã, regiunea ºi în care ºi-au pier-
dut viaþa cel puþin 2.000 de per-
soane. „Un alt cutremur, este o
replicã chiar acum”, a declarat te-
lefonic alpinistul indian Arjun Vaj-
pai de la tabãra de bazã de pe Mun-
tele Makalu, 20 km de Everest.
Potrivit Reuters, în convorbirea
telefonicã se puteau auzi þipete ºi
zgomotul unei avalanºe. La tabãra
de bazã a plecãrilor spre Muntele
Everest, alpinistul român Alex Gã-
van a anunþat într-un mesaj pe Twitter cã re-
plica a declanºat trei avalanºe. În ceea ce pri-
veºte cutremurul de sâmbãtã, purtãtorul de
cuvânt al poliþiei nepaleze, Kamal Singh Ban, a
declarat cã 1.953 de persoane au murit numai
în Nepal. În India, autoritãþile au anunþat 53
de morþi. Potrivit presei oficiale chineze, 17

Pe fondul presiunii tot mai mari
exercitate de creditori, UE ºi FMI,
ºi a partidelor de opoziþie din inte-
riorul Greciei, ministrul de Interne
Nikos Voutsis a declarat cã „dacã
este necesar”, noi alegeri generale
ar putea fi convocate pentru a per-
mite poporului sã se pronunþe asu-
pra politicii guvernului stângii ra-
dicale. “Cei care îºi imagineazã cã
actualul guvern este o parantezã
greºesc. Poporul a votat ºi, dacã
este necesar, o va face din nou”, a
declarat Nikos Voutsis, în timpul
unei dezbateri aprinse în Parlament
asupra decretului privind transfe-
rul fondurilor organismelor publi-
ce la Banca Greciei, o mãsurã ad-
optatã pentru a contracara penu-

Mikulas Dzurinda,
fost premier
al Slovaciei,
va deveni
consilierul lui Petro
Poroºenko

Fostul premier slovac Mikulas
Dzurinda a anunþat cã a acceptat
propunerea de a deveni consilier
al preºedintelui ucrainean Petro
Poroºenko. „Am acceptat propu-
nerea cu plãcere. Am o presimþire
cã voi oferi ceva Ucrainei,
bazându-mã, în primul rând, pe
propria mea experienþã legatã de
modul în care am ieºit din izolarea
politicã ºi am soluþionat situaþia
economicã”, a spus el, precizând
cã Slovacia s-a schimbat în
totalitate datoritã reformelor
politice ºi economice. Mikulas
Dzurinda, în vârstã de 60 de ani,
este un politician slovac de
origine ruteanã. El a fost premier
al Slovaciei în perioada 1998-
2006 ºi preºedinte interimar în
perioada 30 octombrie 1998-15
iunie 1999. De asemenea,
Dzurinda a condus Ministerul
slovac de Externe între 8 iulie
2010 ºi 4 aprilie 2012. Vizitele
sale la Kiev s-au multiplicat în
ultimul timp, el fiind implicat într-
un program privind descentraliza-
rea puterii în Ucraina.

Hackeri ruºi au avut
acces la mail-uri ale
preºedintelui SUA

O parte din corespondenþa
electronicã a preºedintelui
american Barack Obama a fost
accesatã de hackeri ruºi anul
trecut, într-o intruziune în
sistemul computerizat neclasificat
al Casei Albe mai gravã decât s-
a recunoscut oficial, potrivit unor
oficiali de rang înalt, citaþi de
New York Times. Hackerii, care
au pãtruns ºi în sistemul neclasi-
ficat al Departamentului de Stat,
nu par sã fi avut acces ºi la
serverele care controleazã traficul
de mesaje de pe dispozitivul
BlackBerry al lui Obama. Dar ei
au obþinut acces la arhivele de
email-uri ale unor persoane de la
Casa Albã ºi posibil ºi ale altora
din exterior cu care Obama
comunica în mod regulat. Din
aceste conturi, ei au obþinut
email-uri pe care preºedintele
Statelor Unite le-a primit sau
trimis, potrivit unor oficiali care
sunt la curent cu investigaþia.
Oficiali de la Casa Albã au
precizat cã reþelele clasificate nu
au fost compromise, iar hackerii
nu au obþinut informaþii clasifi-
cate. Unii oficiali au recunoscut
însã cã sistemele neclasificate
conþin adesea informaþii conside-
rate sensibile: programe, schim-
buri de email-uri cu ambasadori
ºi diplomaþi, discuþii despre
acþiunile personalului ºi legislaþie
ºi dezbateri politice. Oficialii nu
au dezvãluit numãrul email-
urilor lui Obama obþinute de
hackeri ºi nici cât de sensibil era
conþinutul acestora. Contul de
email al preºedintelui nu pare sã
fi fost accesat.

Preºedintele Turciei, Recep Ta-
yyip Erdogan, a criticat, sâmbãtã,
Germania, Franþa ºi Rusia. Cele trei
þãri au recunoscut „genocidul”

Un nou cutremur cu magnitudinea 6,7Un nou cutremur cu magnitudinea 6,7Un nou cutremur cu magnitudinea 6,7Un nou cutremur cu magnitudinea 6,7Un nou cutremur cu magnitudinea 6,7
a zdruncinat, ieri dimineaþã, Nepalul ºi Indiaa zdruncinat, ieri dimineaþã, Nepalul ºi Indiaa zdruncinat, ieri dimineaþã, Nepalul ºi Indiaa zdruncinat, ieri dimineaþã, Nepalul ºi Indiaa zdruncinat, ieri dimineaþã, Nepalul ºi India

persoane ºi-au pierdut viaþa în Tibet în urma
seismului. Bilanþul morþilor dupã cutremurul
din Nepal ar putea ajunge la 4.500, de trei ori
mai mult decât estimarea actualã, a declarat
ministrul nepalez al informaþiilor Minendra Ri-
jal, citat de agenþia DPA. “Cele mai mari dis-
trugeri au avut loc în districtul Gorkha, epi-

centrul seismului”, a precizat el,
referindu-se la o zonã la vest de
Kathmandu. “Armata nepalezã a
lansat o operaþiune de salvare fo-
losind elicoptere cu echipamente
cu vedere nocturnã”, a adãugat
Rijal în faþa reporterilor. Poliþia ne-
palezã a anunþat, citatã de Kanti-
pur, un site web de ºtiri din Ne-
pal, cã 45.000 de persoane au fost
rãnite. ªeful Societãþii Naþionale de
Geologie, Lokbijay Adhikari, a de-
clarat pentru Kantipur cã 65 de re-
plici au avut loc în Nepal în opt
ore dupã primul cutremur, adau-
gã DPA. Printre victimele seis-
mului de sâmbãtã se numãrã ºi di-
rectorul executiv al companiei
Google, Dan Fredinburg, care a
murit, la numai 33 de ani, în ava-

lanºa produsã pe Everest. Exprimând „marea
tristeþe” pentru pierderea lui Dan Fredinburg,
compania aminteºte cã el era un mare iubitor
al muntelui ºi cã se afla într-o expediþie pe
cel mai înalt masiv muntos din lume împreu-
nã cu alþi trei angajaþi de la Google, care au
scãpat nevãtãmaþi.

Preºedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat
þãrile care au recunoscut „genocidul” armean

Ministrul elen de Interne a evocat posibilitatea
organizãrii de noi alegeri în Grecia

ria finanþelor publice. Partidele de
opoziþie, în special dreapta Noua
Democraþie ºi socialiºtii PASOK,
au calificat decretul ca „anticon-
stituþional” ºi au acuzat guvernul
cã tãrãgãneazã negocierile cu cre-
ditorii, cu riscul de a aduce vistie-
ria statului „în impas”. Nikos Fi-
lis, purtãtor de cuvânt al grupului
parlamentar al stângii radicale SY-
RIZA, la putere de trei luni ºi care
încã se bucurã de o mare popula-
ritate, a dat asigurãri cã „guvernul
nu doreºte alegeri anticipate sau
referendum”. „Ne dorim un com-
promis cu creditorii asupra proble-
melor economiei, dar în cazul în
care opoziþia cere legitimitatea
acestui acord de cãtre popor, nu

ne temem (de alegeri)”, a subliniat
el. Zona euro ºi-a exprimat vineri
„îngrijorarea asupra progreselor li-
mitate în discuþiile cu Grecia” în

legãturã cu plata ultimei tranºe de
împrumut de 7,2 miliarde de euro,
dupã o reuniune a miniºtrilor de
finanþe (Eurogrup).

contra armenilor comis de otomani
în perioada 1915-1917. ªeful sta-
tului turc a mai spus cã aceste þãri
ar trebui întâi sã „cureþe petele de

pe propriile lor istorii”. „Ultimele
þãri care ar trebui sã vorbeascã
despre genocid sunt Germania,
Rusia ºi Franþa”, a spus Recep
Tayyip Erdogan, dupã ce preºedin-
tele rus, Vladimir Putin, ºi omolo-
gul sãu francez, Francois Hollan-
de, au adus un omagiu, vineri, la
Erevan victimelor masacrului îm-
potriva armenilor comis în urmã
cu un secol pe teritoriul Imperiu-
lui Otoman. „Întâi, (aceste þãri)
trebuie sã cureþe petele de pe pro-
priile lor istorii”, a apreciat preºe-
dintele turc, criticând, de aseme-
nea, Uniunea Europeanã, care i-a
cerut Turciei la mijlocul lui aprilie
sã recunoascã „genocidul” împo-
triva armenilor. „Hei, Uniune Eu-
ropeanã, nu avem nevoie de opi-
niile voastre, pãstraþi-le pentru voi”,
a rãspuns Erdogan. Franþa ºi Ru-

sia se numãrã printre cele aproxi-
mativ 20 de þãri care au recunos-
cut genocidul armean, în timp ce
Ankara respinge în continuare
acest termen. România se numãrã
printre þãrile care nu au recunos-
cut încã genocidul armean. Arme-
nia afirmã cã aproximativ 1,5 mi-
lioane de persoane au fost ucise,
însã numãrul este contestat de
Turcia. Ankara acceptã cã au fost
comise atrocitãþi, dar susþine cã nu
au existat încercãri sistematice de
a extermina poporul armean creº-
tin. Mii de persoane, între care
numeroºi armeni din diaspora, au
participat vineri la procesiunea
pentru comemorarea victimelor
genocidului armean la Monumen-
tul Genocidului Armean din Ere-
van, în timp ce în întreaga lume
au avut loc manifestãri similare.
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Noi suntem familia Miller

Se difuzeazã la HBO, ora 18:10

David Clark (Jason Sudeikis) este un
mãrunt traficant de droguri care îºi
câºtigã existenþa vânzând iarbã unor
oameni de afaceri ºi casnice plictisite,
dar niciodatã copiilor. Deci, ce ar putea
merge rãu? Multe. Învaþã cum nu se
poate mai greu cã nicio faptã bunã nu
trece nepedepsitã. Atunci când încear-
cã sã ajute câþiva adolescenþi, acesta
este jefuit de trei tipi care îi furã toþi
banii ºi toatã marfa, lãsându-l cu mari
datorii la distribuitorul sãu, Brad (Ed
Helms). Pentru a scãpa de datorii ºi a-
ºi salva viaþa, David trebuie acum sã
introducã în þarã, din Mexic, o cantitate
foarte mare de marijuana

Legenda dragonului
roºu

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 20:30

Cu ºapte ani în urmã, Hung Hei-
Kwun (Jet Li) ºi fiul sãu Man Ting
sunt asediaþi de forþe obscure care
lasa în urmã un adevãrat dezastru:
toatã familia lui Hei-Kwun, dar ºi
prietenii ºi cunoscuþii sãi sunt
uciºi într-un masacru fãrã prece-
dent. Cu inima împietritã de durere,
Hei-Kwun îºi supune fiul unui test
obiºnuit printre adepþii principiilor
shaolin: îi aºazã în faþã o sabie ºi un
cal de lemn. Dacã va alege sabia, vor
lupta împreunã împotriva celor care
le-au distrus familia, dar dacã alege-
rea sa va fi calul, Hei-Kwun este
hotãrât sã-ºi ucidã propriul fiu...

Lie to me -
Psihologia minciunii

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  23:05

Lie To Me este un serial de televiziune
american. Personajul principal este
doctorul Cal Lightman care, ajutat de
colega sa, dr. Gillian Foster, detecteazã
înºelãciunile, minciunile oamenilor,
analizând limbajul corpului ºi microex-
presiile ºi îºi foloseºte acest talent în
favoarea clienþilor sãi. Cal ºi Gillian o
angajeazã pe Ria, care se pare cã are un
talent înnãscut în detectarea minciuni-
lor. Între  cei doi se pare cã existã
câteodatã divergenþe, poate pentru cã
Lightman a trebuit sã înveþe tot ceea ce
ºtie, pe cand Ria are un ochi format...

LUNI - 27 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
09:40 Discover România
09:50 Foc încruciºat
10:50 Teleshopping
11:30 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Impact global
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Opinii fiscale
17:10 Hai-Hui
18:30 Discover România
18:40 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Magazin UEFA Cham-

pions League 2014-2015 (R)
02:00 Andografia zilei
02:05 Sport
02:20 Telejurnal
03:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
04:10 Vorbeºte corect!
04:15 Zestrea românilor
04:40 Vorbeºte liber!

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Arte, carte ºi capricii
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
13:40 5 minute de istorie
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 Pescar hoinar
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele

(R)
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Replay
19:55 Hamlet
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Momentart
23:10 Filmul de artã
00:50 Festival SoNoRo 2011
01:45 Cap compas
02:00 Replay
02:50 Cartea cea de toate zilele

(R)
03:00 Pescar hoinar
03:30 Arte , carte ºi capricii
04:20 Telejurnal TVR 2
05:10 Ieri-Azi-Mâine
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Dragoste în ofsaid
09:25 Maleficent
11:05 Hoþul de cãrþi
13:20 Jimmy P.
15:20 Marea frumuseþe
17:40 Pe platourile de filmare
18:10 Noi suntem familia Miller
20:00 Urzeala tronurilor
21:00 Silicon Valley
21:30 Vicepreºedinta
22:00 Cãpitanul Phillips
00:10 Evadare disperatã
01:45 Activitate paranormalã:

Cei însemnaþi
03:05 Beowulf
05:00 Urzeala tronurilor
06:00 Atenþie, se filmeazã

HBO

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

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:00 Ferma vedetelor (R)
02:30 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Partenerul ideal (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Flirt la 40 de ani
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei
02:00 Acasã la români
03:00 Iubire ca în filme (R)
04:00 Doctorul casei
05:00 Terra Nostra
06:00 Dragoste de viaþã (R)

08:00 La Mãruþã
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:30 Dovada vie (R)
14:30 Rãsfãþaþii Americii (R)
16:30 Jumanji (R)
18:30 The Man Inside
20:30 Legenda dragonului roºu
22:00 Aniversare de cosmar
23:45 Legenda dragonului roºu

(R)
01:15 Lumea Pro Cinema
01:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00  Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Insula iubirii (R)
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila (R)
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Secrete de stil (R)
07:45 Jurnalul STV Junior (R)
08:20 Levintza prezintã (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii
2006, România, Comedie
12:10 Constantin 60 (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Casa: construcþie ºi

design (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Râzi ºi câºtigi
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Imagini incredibile din

lume
20:30 Revendicarea
21:30 Dosarele DNA
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Click!
00:05 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
00:25 ªtirile Þapinarii
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Revendicarea (R)
02:30 Dosarele DNA (R)
03:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003,  România, Comedie
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Din

Ploieºti pânã-n Havana!"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Pranked
23:00 Wrestling WWE Super-

stars
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling SMACK
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratluni, 27 aprilie - max: 27°C - min: 15°C

$
1 EURO ...........................4,4136 ............. 44136
1 lirã sterlinã................................6,1466....................61466

1 dolar SUA.......................4,0620........40620
1 g AUR (preþ în lei)........155,7344.....1557344

Cursul pieþei valutare din 27 aprilie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
Primãria comunei Amãrãºtii

de Jos, judeþul Dolj, anunþã scoa-
terea la concurs a unei funcþii pu-
blice de execuþie vacante de Re-
ferent, grad profesional Superior,
compartiment Urbanism. Concur-
sul va avea loc în data de
25.05.2015- proba scrisã ºi în data
de 27.05.2015- proba de interviu.
Dosarele de înscriere la concurs
se vor depune pânã la data de
16.05.2015la sediul Primãriei co-
munei Amãrãºtii de Jos, judeþul
Dolj. Alte informaþii se pot obþine
la telefon: 0251/374.020 sau la se-
diul Primãriei comunei Amãrãºtii
de Jos, judeþul Dolj.

Societatea Românã de Radi-
odifuziune anunþã organizarea
concursului extern de angajare
pentru ocuparea unui post de re-
porter la Studioul Regional Cra-
iova, în data de 21 mai 2015, ora
10,00. Înscrierile se primesc la se-
diul Studioului Regional Craiova,
pânã în ziua de 19 mai 2015, ora
13.00. Condiþiile de participare la
concurs sunt afiºate la avizierul
Studioului Regional Craiova ºi pe
site-ul www.radioromania.ro. In-
formaþii suplimentare se pot ob-
þine la telefon: 0251/ 408.612 sau
021/303.13-53.

PRIMÃRIA Comunei Amãrãº-
tii de Sus, Judeþul Dolj, anunþã
scoaterea la concurs a postului de
funcþionar public de execuþie cla-
sa 1, debutant, compartimentul
agricol. Concursul va avea loc în
data de 28.05.2015- ora 10.00, pro-
ba scrisã, ºi 29.05.2015, ora 10.00-
interviul. Alte informaþii se pot ob-
þine la telefon 0251.375.311 sau la
sediul instituþiei Primãriei Amãrãº-
tii de Sus, Judeþul Dolj.  

CERERI SERVICIU
Instalator cu expe-
rienþã solicit anga-
jare.  Telefon: 0762/
837.734.
Doamnã cu experi-
enþã - îngrijesc copil.
Telefon: 0728/
064.730.
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse pa-
tiserie ºi magazin
second-hand. Tele-
fon: 0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Salon M. Style - in-
tersecþie Materna
angajeazã coafezã
cu experienþã. Tele-
fon: 0764/764.114.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sa-
nitare la preþ avanta-
jos. Telefon: 0766/
668.777.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Societate de conta-
bilitate oferim servicii
de calitate ºi comple-
te la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0742/
179.600.
Þin evidenþã contabi-
lã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2
camere Calea Unirii.
Telefon: 0742/
940.623; 0351/
459.401.
PARTICULAR,
vând ansamblu rezi-
denþial 2+3 camere,
hol comun închis,
Dezrobirii, lângã Pia-
þa Centralã, sau se-
parat, douã aparta-
mente de 2, respec-
tiv 3 camere. Telefon:
0754/022.501.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon: 0730/
068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Particular, vând
apartament 4 came-
re, parter, zona Ca-
racal. Telefon: 0724/
512.304; 0746/
914.824.
Vând 4 camere de-
comandate, toate
îmbunãtãþirile Braz-
dã. Telefon: 0745/
995.125.

CASE
Vând casã 6 came-
re, Podari – Livezi, cu
4000 mp teren ºi 8
ha teren arabil ur-
gent, convenabil. Te-
lefon: 0722/266.718.

Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
VÂND VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂN-
GÃ FACULTATEA
DE AGRONOMIE,
6 CAMERE, 2 BÃI,
BUCÃTÃRIE, PAR-
TER+ ETAJ, POD,
SUBSOL, GARAJ,
TEREN 462 MP. Te-
lefon: 0726/275.943.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenu-
lui P+ M, teren 700
mp, pomi fructiferi,
vie. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã în comu-
na Goieºti. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0756/252.939.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren co-
muna Cernãteºti,
sat Raznic. Telefon:
0769/844.209.
Vând casã 500 mp
teren zonã centralã,
idealã afaceri. Tele-
fon: 0730/750.538.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în cen-
trul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren spate
Casa Noastrã ºi Q
Fort Gara Pieleºti,
Drum acces la Drum
European. Telefon:
0762/992.575.
VÂND teren intravi-
lan, 800 mp, Malu
Mare. Telefon: 0768/
104.581.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ
15 lei/m.p. Telefon:
0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan
Podari, 673 mp, 40
mp deschidere, cu-
rent, fosã septicã, puþ
forat,  fundaþie 70 mp
+ cabanã, asfalt, preþ
atractiv. Telefon:
0732/381.876.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
OCAZIE! Vând te-
ren 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.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

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

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

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

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

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

Vând drepturi teren
intravilan  380 mp
Craiova. Telefon:
0766/930.864.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua Cra-
iova - ªimnicul de
Sus la 600 m de la-
cul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãi-
le Govora, toate utili-
tãþile, 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 utili-
tãþi. 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, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Tele-
fon: 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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Ocazie!Vând aparat
auditiv. Telefon:0770/
363.703
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu
min. 5 rame cu puiet
- Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Glucometru Glab
German, telefon
Eboda nou, maºinã
scris electricã, com-
binã muzicalã Ste-
reo, frigider Electos-
tar, piese Dacia noi,
calculator instruire
copii, bocanci – ghe-
te, pantofi piele mili-
tari negri, flex mare,
piei bovinã velurate
6,80 mp, 2 roþi com-
plete 155/13, tele-
scoape Tico noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând matriþe pentru
imprimat steaguri
UE ºi Nato toate di-
mensiunile. Ofer ºi
secretul cum se im-
primã cu ele. Telefon:
0723/684.511.

Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Tele-
fon: 0764/271.285.
Vând uºi lemn (casã).
Telefon: 0757/072.050.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
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
militare, piele bovinã
6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/
73, combinã muzica-
lã stereo, calculator
indstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.

Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate 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, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând ieftin mobilã
apartament. Telefon:
0251/531.246.
Vând ghete iarnã,
autoderapante, pie-
le naturalã, import,
nefolosite nr. 45, cã-
rucior copil, puþin fo-
losit. Telefon. 0723/
009.627.
Vând maºinã de tri-
cotat SINGER. Te-
lefon: 0351/175.564.

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 meta-
licã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând portbagaj din
fier P.C. adaptabil pe
orice autoturism vop-
sit recent (roºu). Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând cadru metalic
nou pentru handi-
cap, baston pentru
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
preþ negociabil Tele-
fon: 0351/446.918.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 24 aprilie 2015

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

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând mobilã dormi-
tor tineret tip MO-
BEXPERT. Telefon:
0251/412.966.
Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.
Vând abric original
fãrã motor. Telefon:
0744/545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefo-
lositã - 100 lei, 2 fe-
restre cu toc ºi geam
- 25 lei / bucatã, lus-
tre cu 2-5 braþe - 20
lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Te-
lefon: 0731/877.880.

Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.

Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã
aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12V
nou, delcou aprinde-
re Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Cumpãr fosã septi-
cã nefolositã. Tele-
fon: 021/619.0632;
0731/515.626.

Vând 2 biciclete, se-
micursiere, FIRTS-
BIKE, 24Dh 12, am-
bele RFG, pentru
copii 9-15 ani. Tele-
fon: 0773/849.388.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr bicicletã ac-
þionatã electric cu
acumulatori. Telefon:
0721/995.405.
Cumpãr uruitoare
cereale, grâu, po-
rumb. Telefon: 0721/
995.405.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez magazin
stradal, cu toate uti-
litãþile, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000
gladiole Olanda +
facturã + consultaþie
la plantare. Telefon:
0786/391.745.

Unei familii nevoia-
ºe, las moºtenire o
gospodãrie la þarã
(Vâlcea) cu condi-
þia sã o întreþinã
permanent. Tele-
fon: 0351/809.908.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Deziluzie imensã, sâmbãtã, pentru SCM Craiova,
care a cedat la limitã în semifinalele Cupei României,
scor 21-22, contra mega-favoritei CSM Bucureºti,
dupã ce s-a aflat la conducerea meciului timp de 51
de minute (5-1 min. 5, 13-8 min. 23, 15-11 la pauzã).

Fetele lui Relu Roºca nu au acuzat însã ºocul ºi au

Marius Ionescu, atlet legitimat
la CSM Craiova, a reuºit o per-
formanþã fenomenalã ieri, câºti-
gând maratonul de la Dussel-
dorf, Germania. “Piciul” a în-
cheiat cursa cu timpul 2 ore, 13
minute, 19 secunde, realizând
astfel baremul atât pentru Cam-

Dupã ce a fost învinsã dramatic, în semifinale, de CSM Bucureºti,

SCM a câºtigat finala micãSCM a câºtigat finala micãSCM a câºtigat finala micãSCM a câºtigat finala micãSCM a câºtigat finala micã
ºi merge în Cupa Cupelorºi merge în Cupa Cupelorºi merge în Cupa Cupelorºi merge în Cupa Cupelorºi merge în Cupa Cupelor

ieºit trimfãtoare din fi-
nala micã disputatã ieri,
28-25 (14-12) cu
Neptun Constanþa (care
cedase în semifinale în
faþa gazdei Final-Four-
ului, HCM Baia Mare
19-28).

Prin ocuparea locu-
lui 3 la întrecerea KO,
handbalistele din Bãnie
ºi-au asigurat participa-
rea în viitorul sezon eu-
ropean, mai precis în
Cupa Cupelor.

Pentru SCM Craio-
va, locul 4 la finele se-
zonului regulat al Ligii
Naþionale, ceea ce co-
roborat ºi cu accederea
în Final-Four-ul Cupei
le-a adus titlul de reve-
laþia anului competiþio-

nal 2014-2015, urmeazã acum duelul din sferturile de
finalã ale campionatului, contra celor de la HCM Ro-
man (locul 5). Se joacã dupã sistemul douã din trei,
primul meci urmând a se disputa în urbea moldavã (2
mai), iar urmãtoarele, dacã va mai fi cazul de douã, în
Bãnie (6 ºi 8 mai).

ªi-a asigurat prezenþa la Campionatul Mondial
de la Beijing ºi Jocurile Olimpice de la Rio!

Marius Ionescu a triumfat
la maratonul de la Dusseldorf

pionatul Mondial de Atletism din
22-30 august a.c. de la Beijing
(China), cât ºi pentru Jocurile
Olimpice de la Rio de Janeiro
(Brazilia), din 2016.

Maratonul de la Dusseldorf a
fost organizat pentru prima datã
în 2003 ºi are un traseu plat.

Voleibaliºtii SCM U Craiova a
învins ºi în cel de-al treilea meci al
finalei mici a Diviziei A1 pe Dina-

Simona Halep, cap de serie nu-
mãrul 2 ºi locul 3 WTA, a fost în-
vinsã, sâmbãtã, cu scorul de 5-7,
7-5, 2-6, de cãtre daneza Caroline

Echipa masculinã de spadã a
României ºi-a trecut în cont, vi-
neri, medalia de bronz la Campio-
natele Europene sub 23 de ani, în-
trecere gãzduitã de oraºul italian
Vicenza. Sub îndrumarea antreno-
rului craiovean Dan Podeanu (LPS
Petrache Triºcu) ºi a lui Petricã
Ungureanu, premianþii s-au numit
Tatian Bolboceanu (CSM Craio-
va), Ionuþ Trandafirescu (CSU
Craiova), Mario Perºu (CSU Cra-
iova) ºi Adrian Dabija (CS UNEFS
Bucureºti).

Drumul spre podium nu a fost
unul uºor pentru tricolori. Spada-

VOLEI (M) – LIGA NAÞIONALÃ

Licã ºi compania ºi-au asigurat medaliile de bronz
mo Bucureºti, intrând în posesia
medaliilor de bronz. S-a întâmplat,
sâmbãtã, în Capitalã, unde elevii lui

Dan Pascu nu le-au lãsat vreo spe-
ranþã “câinilor roºii”, 3-0 (pe se-
turi 25-19, 25-20, 25-21). În pri-
mele douã încleºtãri, de la Craio-
va, Licã ºi colegii sãi se impusese-
rã de asemenea clar, 3-1 ºi 3-0.

Partida cu Dinamo s-a vrut ºi o
revanºã, dupã ce sezonul trecut bu-
cureºtenii puseserã mâna pe bronz
în detrimentul grupãrii alb-albastre.

Medalia cuceritã sâmbãtã este a
doua obþinutã de SCM U Craiova
în ultimii trei ani, aceasta alãturân-
du-i-se uneia de argint, câºtigatã,
evident, în sezonul 2012-2013.

Reamintim, voleibaliºtii noºtri au
fost prezenþi în actuala stagiune ºi
în Final-Four-ul Cuepi României,
unde au fost eliminaþi în semifina-
le de cãtre Tomis Constanþa, for-
maþie învinsã ulterior în ultimul act
de Municipal Zalãu.

Spadasinii craioveni au prins podiumul la CE Under 23
sinii români au avut emoþii încã de
la meciul pentru calificarea în sfer-
turi, trecând la limitã de reprezen-
tativa Spaniei, scor 45-44, dupã
minutul de prelungire. În aceastã
întâlnire, la ultima tragere, Tatian
Bolboceanu s-a dovedit decisiv ºi
ºi-a învins adversarul la patru
puncte diferenþã, exact cât a fost
necesar pentru România ca sa ob-
þinã accesul în sferturi. Acolo
unde, echipa noastrã s-a duelat cu
Marea Britanie, iar întâlnirea a fost
iarãºi una strânsã, acelaºi Tatian
Bolboceanu fiind decisiv la ultima
tragere. Partida s-a încheiat din nou

dupã minutul de prelungire, pen-
tru cã în timpul regulamentar cele
douã echipe nu au putut fi depar-
tajate, scorul arãtând o egalitate la
29. Ajunsã în semifinale, echipa
României a dat piept cu Ungaria,
în faþa cãreia a cedat cu 36-45.
Paradoxal, duelul pentru bornz a
fost cel mai facil, scor 45-31 cu
Turcia.

Altfel, joi, în proba individualã,
Adrian Dabija a ocupat locul 5, Ta-
tian Bolboceanu s-a clasat pe 21,
Ionuþ Trandafirescu a încheiat
concursul pe 24, iar Mario Perºu
– pe locul 64.

Halep – stopatã în
semifinale, la Stuttgart

Wozniacki, locul 5 WTA ºi cap de
serie numãrul 4, în semifinalele
turneului de categorie Premier de
la Stuttgart. Partida a durat 2 ore

ºi 58 de minute, iar Halep va
fi recompensatã pentru atin-
gerea acestei faze a compe-
tiþiei cu 28.601 de euro ºi cu
185 de puncte WTA.

Altfel, de azi, constãn-
þeanca va reveni pe poziþia a
doua mondialã, devansând-
o pe Maria ªarapova, care nu
ºi-a putut apãra punctele la
Stuttgart, turneu pe care îl
câºtigase la precedentele trei
ediþii, dupã ce a fost elimi-
natã în turul doi de una din-
tre reprezentantele gazdelor,
Angelique Kerber (nr. 14
WTA) – cealaltã finalistã.

HANDBAL (F) – CUPA ROMÂNIEI
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CS Podari a surclasat sâmbã-
tã, pe teren propriu, “lanterna”
Seriei 3, Astra II, impunându-se
cu 4-0, adicã acelaºi rezultat cu
care pierdea în toamnã pe arena
prahovenilor. Reuºitele au venit
din partea juniorului Claudiu ªte-
fan, autorul unei duble în minute-
le 6 respectiv 44, Rãduþ (34) ºi
Surugiu (79).

Tehnicianul Dragoº Bon a uti-
lizat urmãtoarea formulã de echi-
pã: Mecea – Ciocârlã, Dina, Dreº-
cã, Ciocioanã (Stãnia 75) – D.
Stancu (Vãlu 82), Dragomir – Su-
rugiu, D.Preda, Rãduþ (Mirescu
56) – Cl. ªtefan (M. Stoica 88).

Trecând în Seria 4, tot sâmbã-
tã, ACSO Filiaºi a fost umilitã în
deplasarea de la Ineu, de aseme-
nea într-un meci încheiat 4-0, bi-
fând astfel a patra înfrângere con-
secutivã, dupã ce în precedentele
partide dinaintea acestei perioade
nefaste cedase doar de trei ori în
16 ocazii. Filimon, cu un hattrik
(29, 83, 85) ºi Georgiu (48) au

LIGA A III-A – ETAPA A 21-A

Podari a plãtit cu aceeaºi monedã,Podari a plãtit cu aceeaºi monedã,Podari a plãtit cu aceeaºi monedã,Podari a plãtit cu aceeaºi monedã,Podari a plãtit cu aceeaºi monedã,
Filiaºi simte tot mai acut crizaFiliaºi simte tot mai acut crizaFiliaºi simte tot mai acut crizaFiliaºi simte tot mai acut crizaFiliaºi simte tot mai acut criza

SERIA 3
CS PODARI – Astra II 4-0, Atletic Bradu – Viºina Nouã 2-0, CS

Afumaþi – Argeºul Piteºti 2-1, Urban Titu – Concordia Chiajna II 1-2,
Chindia Târgoviºte – Sporting Roºiori 2-0, Dinicu Golescu Câmpulung
– CS ªtefãneºti 0-2, FCM Târgoviºte – Inter Clinceni 1-0.

1. Chindia 47 8. Dinicu G. 26
2. Afumaþi 43 9. Bradu 25
3. Chiajna II 37 10. Clinceni 23
4. ªtefãneºti 37 11. Viºina N. 23
5. Argeºul 35 12. PODARI 22
6. Titu 30 13. FCM Târg. 21
7. Roºiori 26 14. Astra II 13

SERIA 4
CS Ineu – ACSO FILIAªI 4-0, Nuova Mama Mia Becicherecul Mic –

Naþional Sebiº 0-0, ªtiinþa Turceni – Millenium Giarmata 1-0, Vulturii
Lugoj – UTA Bãtrâna Doamnã 2-1, FC Hunedoara – Pandurii II 3-2,
Minerul Motru – Minerul Mehedinþi 3-0 la “masa verde”, deoarece for-
maþia oaspete s-a retras din campionat. Viitorul Muncipal Craiova a stat.

1. UTA* 43 8. Ineu* 23
2. Sebiº 41 9. Hunedoara* 22
3. Nuova M.* 39 10. Turceni* 21
4. Vulturii* 35 11. Motru* 19
5. Giarmata 31 12. V.M. CRAIOVA* 14
6. Pandurii II 26 13. Mehedinþi 8
7. FILIAªI 25
* - un joc mai puþin.

adus victoria trupei arãdene.
Gheorghe Ciurea a mizat pe:

Lascu – Orban, Dumitraºcu,
Lupu, Cruºoveanu – Duriþã,
ªtoiu, Obeanu, Creþu – Bãlã,
Fruntelatã. Au mai jucat Rãdu-
canu ºi Crângoiu.

Colega de serie a Filiaºului, Vi-

itorul Muncipal Craiova a avut run-
dã liberã.

Etapa viitoare (1/2 mai) echi-
pele doljene vor juca dupã cum
urmeazã: Sporting Roºiori – CS
Poadri, ACSO Filiaºi – Nuova
Mama Mia Becicherecul Mic, Vi-
itorul Municipal – Vulturii Lugoj.

CS U II Craiova n-a avut
milã de Dunãrea Bistreþ, câºti-
gând cu 5-0, sâmbãtã, în Bã-
nie. Victoria a fost semnatã de
dublele lui Curelea (foto) ºi
Burlacu, respectiv o reuºitã
semnatã de  Stancu. Alãturi de
Curelea, pentru echipa a doua
a clubului au mai evoluat Avrã-

LIGA A IV-A – PLAY-OFF/PLAY-OUT – ETAPA A 3-A

Liderul, devastator cu Bistreþul
PLAY-OFF

CS U II Craiova – Dunãrea Bistreþ 5-0, Viitorul Cârcea – Dunãrea Calafat
2-1, Danubius Bechet – Progresul Segarcea 2-2.

1. CSU II 13 9 3 1 45-12 30p
2. Cârcea 13 8 2 3 31-27 26p
3. Calafat 13 6 1 6 24-19 19p
4. Segarcea 13 3 3 7 20-26 12p
5. Bistreþ 13 4 0 9 16-27 12p
6. Bechet 13 3 3 7 16-41 12p
Etapa viitoare (2 mai): Dunãrea Calafat – CS U II Craiova, Dunãrea Bistreþ

– Progresul Segarcea, Viitorul Cârcea – Danubius Bechet.

PLAY-OUT
Unirea Leamna – ªtiinþa Celaru 3-8, Recolta Ostroveni – ªtiinþa Malu Mare

6-1. Vânãtorul Desa a stat.
1. Ostroveni 11 7 1 3 31-19 22p
2. Leamna 10 6 1 3 22-20 19p
3. Celaru 11 5 0 6 28-26 15p
4. Malu Mare 10 4 1 5 23-25 13p
5. Desa 10 2 1 7 20-34 7p
Etapa viitoare (2 mai): ªtiinþa Malu Mare – Unirea Leamna, ªtiinþa Celaru

– Vânãtorul Desa. Recolta Ostroveni va sta.

mia, Cîrstea ºi Bancu. Prestaþia
celui din urmã, utilizat timp de
o orã, a fost apreciatã de pro-
fesorul Nicolae Zamfir: „Având
în vedere ceea ce i s-a întâm-
plat (n.r. accidentare gravã în
toamna anului trecut, într-un
meci de Cupã cu Viitorul), con-
sider cã este pe o pantã ascen-

dentã. S-a implicat mult în joc,
este pe drumul cel bun”.

CS U II a evoluat în formu-
la: Popescu – Marcu (Cojocaru
80), Dicu, Avrãmia, Nicolae
(Iuga 20) – Bancu (Dinu 60),
Cârstea,  Gîrbi þã ,  Manea –
Stancu, Curelea (Burlacu 46).

Într-un alt meci al rundei cu
numãrul 3 a play-off-ului, Vii-
torul Cârcea a obþinut o victo-
rie extrem de importantã în ten-
tativa de a pãstra ºanse reale la
ocuparea singurului loc ce duce
în barajul de accedere în al trei-
lea eºalon fotbalistic, trecând cu
2-1, “acasã”, de Dunãrea Cala-
fat. Peste douã etape, în 9 mai,
este programat primul joc din
play-off dintre CSU II ºi Câr-
cea, meci ce se va disputa în
Bãnie.

Perechea Marius Copil/Adrian
Ungur a câºtigat, ieri, proba de du-
blu din cadrul turneului BRD Nãsta-
se Þiriac Trophy, dotat cu premii în
valoare totalã de 494.310 euro.

Copil ºi Ungur au învins în finalã,
cu scorul de 3-6, 7-5, 17-15, într-o
orã ºi 42 de minute, cuplul Nicholas
Monroe/Artem Sitak (SUA/Noua Ze-
elandã).

Pentru victoria finalã, Ungur ºi
Copil vor primi 24.280 de euro ºi 250
puncte ATP.

DIGI SPORT 1
21:00 – FOTBAL – Liga I:

Ceahlãul – Petrolul.
DIGI SPORT 2
17:00 – VOLEI (F) – Divizia

A1: Alba Blaj – CSM Târgoviºte
/ 19:15 – VOLEI (M) – Divizia
A1: Municipal Zalãu – Tomis
Constanþa / 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Valencia – Gra-
nada.

EUROSPORT
13:15 – CICLISM – Turul

Victorie româneascã în proba de dublu,
la BRD Nãstase-Þiriac Trophy

Turciei: etapa a 2-a / 15:00,
21:00 – SNOOKER – Campio-
natul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit: ziua a 10-a.

EUROSPORT 2
17:00 – TENIS (M) – Turneul

de la Estoril, în Portugalia: ziua 1
/ 21:00 – SNOOKER – Campio-
natul Mondial, la Sheffield, în Re-
gatul Unit: ziua a 10-a.

LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I:

Ceahlãul – Petrolul.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 28 19 3 6 49-17 60
ASA 28 17 8 3 41-18 59
Petrolul 27 13 8 6 36-19 47
Craiova 28 12 11 5 34-27 47
Viitorul 27 11 8 8 38-34 41
Astra 27 10 11 6 38-21 41
Dinamo 28 11 8 9 38-35 41
Botoºani 28 11 8 9 31-30 41
CSMS Iaºi 28 9 8 11 26-31 35
Pandurii 28 8 8 12 33-36 32
Chiajna 28 6 13 9 30-36 31
„U” Cluj 28 7 8 13 24-39 29
FC Braºov 28 7 7 14 26-39 28
Rapid 28 7 7 14 16-33 28
Gaz Metan 27 5 11 11 22-31 26
Ceahlãul 27 5 8 14 20-44 23
CFR Cluj 28 12 8 8 33-22 20
Oþelul 27 3 9 15 11-37 18

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 28-a
Concordia – „U” Craiova 2-2
Au marcat: Maftei 38, Dina 81 / Târnãcop 42, Bawab 56.
FC Braºov – Rapid 1-2
Au marcat: Novakovic 45 / Meulens 20, Sãpunaru 80 – pen.
Dinamo – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Elhamed 49 / Camora 53.
FC Botoºani – CSMS Iaºi 0-0
ASA – Pandurii 2-1
Au marcat: Bumba 10, Axente 58 / M. Roman 44 – pen.
„U” Cluj – Steaua 0-3
Au marcat: N. Stanciu 14, 72, Prepeliþã 84.
Meciurile Oþelul – Viitorul ºi Astra – Gaz Metan s-au jucat asearã.
Ceahlãul – Petrolul, astãzi, ora 21

Sorin Cârþu a fost furios la final
ºi i-a reproºat arbitrului Adrian
Cojocaru cã nu a fluierat fault la
golul din care a egalat Chiajna. „So-
rinaccio” a fãcut un bilanþ pe scurt
al deciziilor luate împotriva alb-al-
baºtrilor în acest retur, consierând
cã echipa a fost prejudiciatã de mai
multe puncte: „Este un rezultat
nemeritat, mincinos, am pierdut
douã puncte astãzi. A fost fault în
atac clar la golul egalizator, iar la
primul gol nu se impunea loviturã
liberã ºi nici galben.  Ierarhiile sunt
influenþate. Ni s-a tãiat din elan în
ultimele minute, toþi jucãtorii erau
iritaþi de deciziile luate. Astãzi, am
fost privaþi de puncte. Plus cele
douã puncte cu Astra, când am
avut penalty, dupã un henþ mai clar

Alb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupã

Bãlgrãdean – I se poate impu-
ta primul gol, la care nu a avut re-
acþie, chiar dacã a avut ºi soarele
în faþã. A luat galben pentru pro-
teste în urma golului de 2-2 ºi va
lipsi în partida cu FC Braºov.

Achim – Destul de bun. ªi-a
recãpãtat locul de titular, dar are
permanenta ameninþare a lui Du-
mitraº.

Frãsinescu – A profitat de ab-
senþa lui Izvoranu ºi a reintrat în
echipã, dar nu a confirmat. A fost
implicat în ambele faze din care
Chiajna a marcat. Asta deºi s-a flu-
ierat prea uºor henþ la faza din care
Maftei a deschis scorul, iar pe fi-
nal a fost faultat de Pena înainte
ca Dina sã marcheze. Probabil cu
Braºovul i se va da ºi ºansa lui Kay
de a juca.

Acka – Rãmâne punct fix în
echipa Craiovei, evoluþiile sale sunt
din ce în mai bune. ªi totuºi, tre-
buia sã fie aproape de Dina la faza
din care s-a marcat golul al doilea.

Vãtãjelu – În ziua în care a
împlinit 22 de ani a avut o evoluþie
excelentã. Defensiv s-a achitat de
sarcini ºi a urcat des în bandã.
Faza din care Târnãcop a marcat
îi aparþine.

Târnãcop – A marcat la douã
zile dupã ce a împlinit 28 de ani ºi
a ajuns la 3 goluri pentru Universi-
tatea în cel mai bun sezon al carie-
rei sale. Putea închide meciul în
repriza secundã, dar la faza creatã
de Ivan ºi Bawab s-a lãsat pe spa-
te ºi a tras peste poartã dintr-o
poziþie clarã de a face 3-1.

Madson – A acoperit bine spa-
þiile, a a fãcut ceea ce se aºteaptã
de la el. Pe final a mai obosit ºi
astfel a permis apropierea gazde-
lor de careul alb-albastru.

Brandan – N-a avut o evoluþie
strãlucitã, dar a coborât ca de obi-
cei între fundaºi pentru a începe
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faza ofensivã ºi a oferit pase utile,
inclusiv una excelentã cãtre Ivan.
Din pãcate s-a accidentat ºi va lipsi
cel puþin în urmãtoarele 2-3 etape.

Nuno Rocha – Nu a mai avut
prezenþa în joc din meciurile an-
terioare, dar a fost implicat în câ-
teva faze periculoase, inclusiv la
cea în care Bawab a marcat. Este
puþin bulversat de mutarea lui din
atac în bandã. Deºi era recoman-
dat drept mijlocaº când a venit în
Bãnie, a dat randament mai bun
ca vârf.

Bawab – Pentru faze precum
cea a golului de 2-1 vine lumea la
meciuri. Iordanianul te exaspreea-
zã uneori cu mingile pierdute, in-
trã greu în joc, dar când are min-
gea la picior în careu este alertã
maximã pentru adversar. Maftei n-
a avut un week-end liniºtit din ca-
uza lui.

Ivan – Puºtiul a fost prezent
în joc. Are vitezã, protejeazã
bine, are simþul porþii. Este un
atacant care trebuie crescut cu
mare atenþie. Ar trebui folosit în

ultimele etape indiferent de osci-
laþiile în evoluþii, fiindcã trebuie
sã acumuleze cât mai multã ex-
perienþã. A avut câteva ocazii,
inclusiv o barã, dar a fost eficient
ºi la creaþie, servindu-ºi coechi-
pierii cu pase utile.

Mateiu – Are aportul sãu în joc,
în special în faza defensivã, dar
prestaþiile sale n-au fost per total
la nivelul pretenþiilor ºi speranþelor
care s-au pus în el când a fost
transferat, acum un an. Trebuia sã
fie un titular indiscutabil, în schimb
a fost doar un jucãtor din lot. A
intrat totuºi bine în meci dupã pa-
uzã la Chiajna.

Dumitraº – Prestaþia bunã din
meciul cu Dinamo nu i-a asigurat
în continuare locul de titular. A in-
trat din nou cu mare dorinþã, dar
nu s-a mai remarcat.

Herghelegiu – Nimic special de
consemnat la el, doar cã s-a îm-
potmolit în niºte driblinguri la o
fazã în prelungiri în care putea sã
dezvolte jocul pentru o ultimã ten-
tativã de a obþine victoria.

Universitatea s-a jucat cu
ocaziile la Chiajna ºi a ajuns

la trei meciuri consecutive
fãrã victorie

decât cel la Frãsinescu. Plus, câ-
teva ofsaiduri la limitã, tot timpul
dictate în defavoarea noastrã, cu
Mediaºul. Fac apel la LPF sã ia
decizii drastice, nu poþi spune cã
nu ai vãzut un asemenea fault în
atac. Sã ne lase sã jucãm, echipa
merita mai mult“.

ªi Emil Sãndoi a incriminat faza
din care Chiajna a egalat, adãugând
cã obiectivul Craiovei rãmâne ocu-
parea locului 3, chiar dacã echipa
nu a mai câºtigat de 3 etape. „Pânã
la urmã este un punct acumulat.
Am avut trei situaþii clare prin Ivan,
la una dintre ele mingea a lovit bara.
Dacã am fi înscris meciul s-ar fi
închis. La golul egalizator a fost
fault clar la Frãsinescu ºi de la 2-1
în favoarea noastrã s-a întors par-

tida. Oricum, bãieþii meritã felici-
taþi pentru efortul depus, pentru
cum s-au dãruit astãzi. Chiar dacã
avem jocuri dificile, cu echipe care
se bat la retrogradare ºi vor lupta
pentru fiecare punct, obiectivul
nostru rãmâne acela de a încheia
pe podium“.

Thaer Bawab a ajuns la cota 7
dupã reuºita de la Chiajna, dar a
declarat cã nu poate savura golul
din cauza scorului final, conside-
rat de iordanian, ca ºi de staff-ul
Craiovei, nedrept dupã ocazii ºi
faza egalãriii. „Sunt supãrat, cred
cã meritam sã câºtigãm. La 2-1 am
avut mai multe oportunitãþi de a
marca. Puteam sã facem lejer 3-1
sau 4-1 ºi se încheia jocul. Am avut
control total, pãcat cã nu am fruc-
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