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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã privim emisiunile televiziunilor noas-
tre, vedem, Popescule, cã nu mai avem lucruri bune
ºi frumoase, nu mai avem oameni de ºtiinþã ºi de
artã, avem numai omoruri ºi scandaluri, îi avem
pe Oana Zãvoranu, pe Guþã, pe Adi Minune, Gigi
Becali, Silviu Prigoanã...

culturã / 8

social / 6

Deºi nu este unul de
mare întindere, centrul
istoric al Craiovei este
considerat unul dintre
cele mai frumoase din
þarã. Arhitectura deose-
bitã a caselor, care s-au
pãstrat compacte în zona
Lipscaniului, atrage ºi
mai mult acum dupã ce
faþadele au fost curãþate.
Arhitecþii sunt convinºi
însã cã, dincolo de pere-
þii proaspãt zugrãviþi, se
ascund ºi alte comori,
cum ar fi curþile interi-
oare, prispele cu geam-
lâc ºi beciurile care au
o vechime ºi mai mare
decât cea a imobilelor
în sine.
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ºi politicãºi politicãºi politicãºi politicãºi politicã
sau despresau despresau despresau despresau despre
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Douã lecturi din presa de ieri
mi-au atras atenþia în mod deose-
bit, deºi în aparenþã fãrã conver-
genþã de abordare între ele. Pri-
ma, prilejuitã de un editorial al lui
Andrei Marga apãrut în „Cotidia-
nul” sub titlul „Neliniºtea eticã ºi
justiþia”, cel de-al doilea un inter-
viu luat de Marga Bulugean (în
„Cuvântul libertãþii”) reputatului
avocat ºi universitar craiovean Ion
Turculeanu, sub titlul „Boala cea
mai grea a societãþii româneºti o
reprezintã politicul”.

Europarlamentarul
Marian Jean Marinescu :
„Politicienii„Politicienii„Politicienii„Politicienii„Politicienii
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„Filarmonica„Filarmonica„Filarmonica„Filarmonica„Filarmonica
Plus”Plus”Plus”Plus”Plus” te provoacã te provoacã te provoacã te provoacã te provoacã
sã fii meloman…sã fii meloman…sã fii meloman…sã fii meloman…sã fii meloman…
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Dezbatere publicãDezbatere publicãDezbatere publicãDezbatere publicãDezbatere publicã
pentrupentrupentrupentrupentru
legea vaccinãriilegea vaccinãriilegea vaccinãriilegea vaccinãriilegea vaccinãrii

Dupã ce a stârnit nume-
roase reacþii, proiectul de
lege al vaccinãrii va fi pus în
dezbatere publicã. Contro-
versele au apãrut dupã ce s-
a vehiculat ideea cã mai
multe vaccinuri ar putea
deveni obligatorii având în
vedere avertismentele
specialiºtilor cu privire la
scãderea numãrului de
vaccinãri. În elaborarea
proiectului, Ministerul
Sãnãtãþii va beneficia de
expertiza în acest domeniu a
reprezentanþilor Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii.
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Vremea,
rece pentru
aceastã datã

Astãzi, vremea va fi rãco-
roasã, chiar rece pentru
aceastã datã, mai ales în
nordul, centrul ºi nord-estul
þãrii. Cerul va fi temporar
noros ºi va ploua în general
slab, ziua pe arii extinse în
jumãtatea nordicã a terito-
riului, iar seara ºi noaptea,
local în centru, est ºi sud-est
ºi izolat în rest, informeazã
Administraþia Naþionalã de
Meteorologie. În zona de
munte, vor predomina
ninsorile, iar noaptea,
trecãtor, în Moldova ºi în
estul Transilvaniei, vor fi
precipitaþii slabe, mixte.
Vântul va prezenta intensifi-
cãri locale, iar la munte va
sufla tare, cu peste 80...90
km/h. Temperaturile maxime
vor fi cuprinse între 7...8
grade în estul Transilvaniei ºi
nordul Moldovei ºi 16...17
grade în Oltenia ºi Muntenia,
iar cele minime se vor situa
între -3 grade în estul Tran-
silvaniei ºi 7 grade în sudul
Olteniei ºi al Banatului.
Local în regiunile intracar-
patice ºi izolat în rest se va
produce brumã. La Bucu-
reºti, Valorile termice se vor
menþine uºor sub mediile
climatologice specifice
acestei date. Temperatura
maximã se va situa în jurul
valorii de 15 grade, iar cea
minimã va fi de 2...4 grade.
Cerul va fi variabil, cu
înnorãri mai ales spre searã
ºi în prima parte a nopþii,
când, trecãtor, va ploua slab.
Vântul va avea unele intensi-
ficãri în cursul zilei.

Avionul cu care premierul ºi pre-
ºedintele Senatului, Cãlin Popescu
Tãriceanu, s-au întors sâmbãtã în
Bucureºti a ratat iniþial aterizarea
din cauza vremii, Ioana Avãdani, di-
rector CJI, aflatã în avion, spunând
cã 10% dintre pasageri “au borât”,
iar Ponta precizând cã “într-adevãr
a fost rãu”.Directorul Centrului
pentru Jurnalism Independent
(CJI), Ioana Avãdani, a relatat cã
avionul cu care premierul Victor
Ponta ºi preºedintele Senatului, Cã-
lin Popescu Tãriceanu, s-au întors
în Bucureºti a ratat iniþial ateriza-
rea din cauza vremii ºi 10% dintre
pasageri “au borât”. Avionul s-a
întors de la Cluj-Napoca, unde Pon-
ta ºi Tãriceanu au participat, vineri, la Con-
gresul UDMR, premierul având, sâmbãtã, ºi
o acþiune la Zalãu, ºi a aterizat cu dificultate
la Bucureºti, conform acestei relatãri.

Sorin Ovidiu Vîntu a folosit in-
ginerii financiare aparent legale prin
care a “reciclat” sumele din dela-
pidarea FNI, reuºind sã ascundã
banii prin creditãri ale societãþilor
sale, prin achiziþionarea unor imo-
bile ºi vânzãri repetate, potrivit
motivãrii deciziei de condamnare
a omului de afaceri. Tribunalul
Bucureºti l-a condamnat, în 9 fe-
bruarie, pe Sorin Ovidiu Vîntu la
ºase ani ºi patru luni de închisoa-
re, în dosarul devalizãrii Fondului
Naþional de Investiþii (FNI).

Judecãtorul de la Tribunalul
Bucureºti care l-a condamnat pe
Sorin Ovidiu Vîntu a arãtat, în
motivarea deciziei, cã, dupã ce a
intrat în posesia sumelor de bani
scoase nelegal din patrimoniul
FNI, prin intermediul luiNicolae
Popa sau al societãþilor în care era
administrator sau asociat majori-
tar, omul de afaceri a folosit “mai
multe mecanisme prin care a re-

Senatul urmeazã sã stabileascã, astãzi, în
Biroul Permanent, parcursul privind adopta-
rea hotãrârii în urma votului privind încuviin-
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Reprezentanþii companiei aeriene Tarom
susþin cã ratarea iniþialã a aterizãrii de cãtre
avionul cu care s-au întors la Bucureºti pre-
mierul Victor Ponta ºi preºedintele Senatului,

Cãlin Popescu Tãriceanu, este nor-
malã ºi face parte din procedura
stabilitã în manualul de zbor în anu-
mite condiþii meteo. “Ieri au fost,
la Bucureºti, condiþii meteo cu vânt
puternic, în rafele (cu efect de for-
fetare). Aeronavele sunt echipate la
bord cu sisteme de avertizare care
indicã prezenþa condiþiilor meteo cu
vânt de forfecare ºi, conform ma-
nualului de zbor, procedura spune
cã trebuie sã se rateze ºi sã se reia
procedura de aterizare. Echipajul a
urmat instrucþiunile din manualul de
zbor ºi a ratat, ceea ce au fãcut
alte câteva aeronave (ale altor
ccompanii aeriene) care au ateri-
zat în aceeaºi perioadã de timp.

Ratarea este ceva normal, face parte din pro-
cedura de apropiere, nu este ceva ieºit din
comun”, a transmis purtãtorul de cuvânt al
Tarom, Georgeta Dinu.

Senatul este aºteptat sã emitã hotãrârea
în cazul ªova, dupã publicarea motivãrii CC

þarea arestãrii preventive în cazul lui Dan
ªova, dupã ce vineri a fost publicatã motiva-
rea Curþii Constituþionale la sesizarea CSM,

admisã de judecãtorii constituþionali.
Alte teme pe agenda Senatului de
sãptãmâna viitoare sunt legate de
transmiterea cãtre DNA a înscrisu-
rilor ºi documentelor cerute de pro-
cutori, în cazul ªova ºi al tuturor
senatorilor pentru care s-a cerut în-
cuviinþarea urmãririie penale ºi a
arestãrii preventive, în 2014 ºi 2015,
dar ºi stabilirea întâlnirii informale
dintre Senat ºi CSM, pe tema rela-
þiilor interinstituþionale.

Preºedintele Senatului, Cãlin Po-
pescu Tãriceanu, declara, miercuri,
dupã reluarea activitãþii de cãtre se-
natori în urma vacanþei de Paºte, cã
Senatul va emite hotãrârea în cazul

votului privind arestarea preventivã a lui Dan
ªova doar dupã publicarea în Monitorul Ofi-
cial a motivãrii deciziei Curþii Constituþionale
(CC). ”Pânã nu apare motivarea scrisã a Curþii
Consttuþionale, publicatã în Monitorul Oficial,
nu putem spune cã suntem în faza de comu-
nicare oficialã, interinstituþionalã, în aºa fel
încât sã ne permitem o anumitã poziþie ºi re-
acþie”, afirma Tãriceanu, întrebat când va re-
dacta Senatul decizia în cazul votului privind
arestarea preventivã a lui Dan ªova, în urma
deciziei Curþii Constituþionale. Vineri, Curtea
Constituþionalã a dat publicitãþii motivarea
deciziei privind conflictul juridic de naturã
constituþionalã între PICCJ ºi Senat, arãtând
cã aceastã Camerã trebuie sã redacteze hotã-
rârea în cazul cererii DNA de arestare a lui
Dan ªova, întrucât, altfel, procedura nu este
finalizatã, pentru cã nu poate fi publicatã în
Monitor.

„Vîntu a folosit inginerii financiare de “reciclare”
a banilor obþinuþi din delapidarea FNI”

ciclat aceste sume, cu scopul de
a le ascunde adevãrate provenien-
þã infracþionalã”.

Potrivit instanþei, deºi ºtia cã
banii erau proveniþi din delapida-
rea sãvârºitã de Nicolae Popa, in-
fracþiune pentru care acesta a ºi
fost condamnat, Sorin Ovidiu Vîn-
tu a ascuns ºi disimulat aceastã
sumã prin multiple operaþiuni de
dispoziþie ºi de circulaþie a pro-
prietãþii unor bunuri ori ale drep-
turilor asupra acestora, fiind ast-
fel întrunite elementele de conþi-
nut ale infracþiunii de spãlare a
banilor.

Judecãtorul a stabilit cã Sorin
Ovidiu Vîntu, prin inginerii finan-
ciare aparent legale, pornind însã
de la o bazã ilegalã, întrucât ba-
nii proveneau din delapidare, a as-
cuns, a disimulat natura juridicã
a provenienþei, a circulaþiei sau a
proprietãþii bunurilor ori a drep-
turilor asupra acestora, prin cre-

ditãri ale societãþiilor proprii, care
la rândul lor creditau alte socie-
tãþi ce cumpãrau unitãþi de fond
rãscumpãrate la valori majorate
artificial, cu care erau achiziþio-
nate imobile, chiar în ziua trans-
ferãrii în contul lui Vîntu a su-

melor de provenienþã infracþio-
nalã, imobile ce erau vândute suc-
cesiv unor societãþi comerciale
aparþinând tot acestuia, dar ºi prin
crearea de depozite ºi transferuri
repetate între inculpat ºi contu-
rile SC Gelsor SA.
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O dezbatere neconvenþionalã la
televiziune, avându-l invitat pe fos-
tul preºedinte al þãrii, Traian Bã-
sescu, rãmâne din cale afarã de
pretenþioasã ºi riscantã în acelaºi
timp, presupunând consistente
preparative premergãtoare. Din
prudenþã. De la formatul emisiu-
nii, la invitaþii ajutãtori, care trebu-
ie sã fie, între altele, „tari de în-
ger”, cum se spune, mai ales când
îþi propui „trimiterea în corzi” a
invitatului, unul greu de clãtinat,
oricum, pentru cã are antrena-
mentele la zi, un mental puternic
ºi abilitãþi de invidiat. Starea de
vremelnicã slãbiciune este doar
amãgitoare. Paradoxal, vineri sea-
ra, la Realitatea TV, în emisiunea
scriitorului Octavian Hoandrã,
susþinut de ziariºti cu rezonabile
cãrþi de vizitã, între altele cu lec-
turi bogate, precum Costi Rogo-

MIRCEA CANÞÃR

Când resentimenteleCând resentimenteleCând resentimenteleCând resentimenteleCând resentimentele
prevaleazã remuºcãrilorprevaleazã remuºcãrilorprevaleazã remuºcãrilorprevaleazã remuºcãrilorprevaleazã remuºcãrilor

zanu, Florin Poenaru (autorii vo-
lumului „Epoca Traian Bãsescu”),
Iulian Leca ºi, lângã aceºtia, uni-
versitarul Mircea Coºa, echipã
întãritã pe parcurs, prin descãle-
carea în platou, a lui Bogdan
Rareº, venit din Parcul Herestrãu,
ºi, apoi, intervenþia telefonicã a lui
Cosmin Guºã, cel care s-a dez-
lãnþuit a fost ... Traian Bãsescu.
Scoþând-o bine la capãt. Lãbãr-
þându-se formatul emisiunii, fãrã
un chestionar agreat anterior de
pãrþi, mare lucru nu s-a înþeles, fi-
indcã invitaþii ajutãtori abia au mai
deschis gura. Mircea Coºa s-a
predat repede, nesuportând tensi-
unea dialogului contondent, iar po-
lemica „fãrã urã” s-a purtat pe
toate aºa-zisele teme de discuþie.
Neelaborate suficient, intervenþii-
le insidioase, chiar dacã aveau
schepsisul lor, nu l-au îndoit pe

Traian Bãsescu, prins în mrejele
autoeroizãrii lirice, care atunci când
se simte „încercuit”, jigneºte ne-
milos ºi invariabil. Oricum, vineri
seara, nu s-a ars, cât sã-l usture o
vreme. Interogaþiile, deloc empa-
tice ºi abile, unele cu rãspunsuri
incluse, nu au conferit decât ima-
ginea unui ping-pong al unor jucã-
tori nervoºi. Meritul emisiunii: pen-
tru prima datã dupã zece ani, de
fost apãrãtor al democraþiei, Tra-
ian Bãsescu a avut în faþã jurna-
liºti deloc comozi, deloc predispuºi
la tãmâiere, poate nu suficient de
robuºti psihic, riscând doar asal-
turi nediferenþiate. Pãrerile, dupã
emisiunea menþionatã, au fost îm-
pãrþite: unii au opinat cã dezastrul
a fost de-o parte, alþii cã dezastrul
a fost de partea cealaltã. Nici una
din teze nu stã suficient în picioa-
re. În schimb, Traian Bãsescu îºi

poate adãuga „la palmares”, care
nu îi este indiferent, ºi „starea pre-
sei”, pe care a lãsat-o moºtenire
succesorului sãu. ªi dacã nu a
avut niciodatã structura mentalã
a unui jucãtor de bridge, nu a re-
fuzat, în schimb, mentalitatea unui
ºmecheraº de Bucureºti, încer-
când sã prosteascã lumea, ba cã
ar fi fost un vizionar de talie, mai
ceva ca Angela Merkel, ba cã a
citit bâlciul lumii cu ochiul lui Bal-
zac ºi ar asculta cacofoniile mi-
tologiilor ideologice cu urechea
unui Stendhal. Nu are remuºcãri,
ci doar resentimente. Geniul jur-
nalistic oricum l-ar fi lãsat indi-
ferent. Nebãnuindu-l cã a citit
bestseller-ul lui Barack Obama,
„Îndrãzneala de a spera”, (Ed.
Rao, 2008), sã reproducem o
cãinþã a senatorului Robert C
Byrd (stins din viaþã între timp),

pe când era decanul de vârstã
al Senatului american, „personi-
ficarea Senatului”, la 87 de ani,
a cãrei viaþã fusese o luptã între
„impulsuri opuse, un amestec de
întuneric ºi luminã”, simþind gus-
tul puterii, potrivit propriei bio-
grafii, la 20 ºi ceva de ani, ca
membru al Ku-Klux Klanului:
„ªtiþi, am un singur regret.
Nesãbuinþa tinereþii (...). Nu
mai aºtept decât mila lui Dum-
nezeu, într-adevãr”. O singu-
rã observaþie: în 2004, spre sfâr-
ºitul anului, Realitatea TV, proas-
pãt achiziþionatã de Sorin Ovi-
diu Vîntu, de la Silviu Prigoanã,
cu un comando de buni jurna-
liºti, s-a constituit într-un jucã-
tor neaºteptat de eficient, susþi-
nându-l pe Traian Bãsescu în
alegerile prezindenþiale. Toate
faptele bune se uitã.

Nu doar faþadele caselor, ci
sunt multe alte lucruri frumoase
care mai pot fi vãzute în centrul
istoric al Bãniei. Arhitecþii din
Craiova vorbesc despre o arhi-
tecturã interesantã care s-ar as-
cunde ochiului trecãtorului din-
colo de frontoanele plasate pe
aliniamentul strãzii Lipscani. Un
lucru care nu se observã din stra-
dã, cele mai multe case se con-
tinuã în partea din spate cu niºte

Comorile ascunse din Centrul
vechi al Craiovei

Deºi nu este unul de mare întindere, centrul istoric al Craiovei este considerat
unul dintre cele mai frumoase din þarã. Arhitectura deosebitã a caselor, care s-au
pãstrat compacte în zona Lipscaniului, atrage ºi mai mult acum dupã ce faþadele au
fost curãþate. Arhitecþii sunt convinºi însã cã, dincolo de pereþii proaspãt zugrãviþi,
se ascund ºi alte comori, cum ar fi curþile interioare, prispele cu geamlâc ºi beciuri-
le care au o vechime ºi mai mare decât cea a imobilelor în sine.

curþi interioare. Deºi nu sunt
foarte mari ºi par mai degrabã
strivite de ziduri, atrag prin pito-
rescul dat de vechimea locurilor.
La fel de frumoase sunt ºi pris-
pele cu geamlâc sau ferestrele
cu obloane din lemn care încã
mai existã în câteva locuri ºi de
care proprietarii nu s-au putut
îngriji, lãsându-le aproape neatin-
se pânã astãzi.

Lipscãnãria a ars
ºi a fost reconstruitã

Arhitecþii vorbesc de o bogãþie
ºi mai mare. Beciurile care se aflã
sub fiecare casã sunt cu mult mai
bãtrâne decât zidurile de la supra-
faþã care pot fi admirate acum,
dupã reabilitare, în adevãrata lor
splendoare. Contrastând cu totul
în jur, cele mai multe dintre pivniþe
se aflã într-o stare deplorabilã.
„Craiova a ars pe la anul 1800, dar
nu ºi pivniþele. Tot ce se vede
acum pe Lipscani s-a reconstruit,
dar s-a reconstruit peste pivniþele
vechi. Nu s-a fãcut niciodatã un
studiu temeinic în aceastã privin-
þã, deºi sunt câþiva autori care s-
au ocupat ºi au scris despre isto-
ria Craiova ºi ar fi ceva foarte in-
teresant de aflat”, este de pãrere
arhitectul Radu Ionescu, preºedin-
tele Ordinului Arhitecþilor din Ro-
mânia – Filiala Oltenia.

Pivniþele Craiovei de altãdatã
Pivniþele caselor din centrul is-

toric al Craiovei erau folosite în-
tâi ca depozite de lemne, iar mai

apoi ca locuri unde negustorii îºi
pãstrau marfa înainte de a o scoa-
te la vânzare pe tejghelele de la
stradã. Pentru cã nici casele nu
sunt foarte mari ca întindere, ºi
beciurile sunt tot mici ºi înguste,
dar arhitecþii atrag atenþia, în pri-
mul rând, la zidãria din care sunt
construite. „Nu trebuie sã ne ui-
tãm la faptul cã multe dintre be-
ciuri aratã urât, sunt neîngrijite,
poate chiar insalubre acum. Tre-
buie sã ne concentrãm pe zidãria
lor care este originalã, de o ve-
chime foarte mare, probabil cu
câteva sute de ani în urmã, deci
foarte valoroase”, a mai spus ar-
hitectul Radu Ionescu.

Frumuseþea locurilor,
suprinsã în fotografii

Arhitecþii din Craiova vor sã
scoatã în evidenþã toate aceste de-
talii de arhitecturã mai puþin cunos-
cutã a Lipscãnãriei de altãdatã.

Ordinul Arhitecþilor din România –
Filiala Craiova ºi-a propus sã orga-
nizeze un concurs care sã aibã ca
temã redescoperirea comorilor din
centrul vechi. Competiþia va fi adre-
satã arhitecþilor tineri, aceºtia fiind
provocaþi sã surprindã, cu ajutorul
lentilei aparatului foto, toate aceste
locuri deosebite. ”Concursul va fi
adresat arhitecþilor, în special celor
tineri. Ei au foarte multã imaginaþie
ºi ne bazãm pe tenacitatea ºi spiri-
tul lor de a-i convinge pe oameni
sã-ºi lase proprietãþile fotografiate,
totul fiind pentru o punere ºi mai
bine în valoare a acestui spaþiu
foarte frumos care este Lipscaniul
nostru”, a mai spus Radu Ionescu.
Concursul urmeazã sã fie lansat în
curând. Instantaneele vor fi prezen-
tate apoi publicului în cadrul unei
expoziþii în aer liber care va fi or-
ganizatã în Centrul vechi al Craio-
vei, care va fi atunci deja terminat.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Poliþiºtii rutieri au organizat, la
acest sfârºit de sãptãmânã o acþi-
une pe linia prevenirii evenimente-
lor rutiere cauzate de nerespecta-
rea regimului legal de vitezã ºi de
defecþiunile tehnice. Poliþiºtii Bi-
roului Drumuri Naþionale ºi Euro-
pene ºi cei din cadrul Biroului Ru-
tier Craiova au acþionat împreunã
cu specialiºti ai Registrului Auto
Român (RAR) – Dolj pe principa-
lele drumuri naþionale din judeþ ºi
pe arterele circulate din municipiul
Craiova. Ca urmare a abaterilor

Andrei Alexandru Buzã, de 21
de ani, din Drãgãºani, judeþul Olt,
a fost trimis în judecatã, în stare
de arest preventiv, pe 5 noiembrie
2014 pentru nerespectarea regimu-
lui armelor ºi muniþiilor. Pe 21 oc-
tombrie 2014, tânãrul a intrat în
magazinul de arme ºi muniþii de pe
strada „Brestei” din Craiova ºi, pro-

Procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) Craiova au
reþinut-o, miercurea trecutã, pen-
tru 24 de ore, pe Cristina Mariana
Calangiu, fost viceprimar al muni-
cipiului Craiova ºi fost manager al
Spitalului clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova pentru trafic de influ-
enþã, în formã continuatã (9 acte
materiale). Potrivit anchetatorilor,
„în intervalul 2007-2014, perioadã
în care inculpata Calangiu Cristina
Mariana a ocupat funcþiile de ma-
nager al Spitalului Clinic de Urgenþã
nr. 1 Craiova (în perioada 2006-

Contestaþia la arestareaContestaþia la arestareaContestaþia la arestareaContestaþia la arestareaContestaþia la arestarea
preventivã a Cristineipreventivã a Cristineipreventivã a Cristineipreventivã a Cristineipreventivã a Cristinei

Calangiu se judecã mâineCalangiu se judecã mâineCalangiu se judecã mâineCalangiu se judecã mâineCalangiu se judecã mâine

2009), respectiv, viceprimar al
municipiului Craiova (în perioada
2012-2015), printr-un intermediar,
a pretins ºi primit sume de bani,
cuprinse între 15.000 lei ºi 8.000
euro, de la mai multe persoane pen-
tru a fi angajate ca asistenþi medi-
cali, respectiv infirmieri, la unitãþi
spitaliceºti de pe raza municipiului
Craiova”. Joi, 16 aprilie a.c., Tri-
bunalul Dolj a dispus arestarea pre-
ventivã pentru 30 de zile a Cristi-
nei Calangiu, care a contestat ime-
diat hotãrârea.

ªofer vitezoman blocat în traficªofer vitezoman blocat în traficªofer vitezoman blocat în traficªofer vitezoman blocat în traficªofer vitezoman blocat în trafic
dupã ce a fugit de poliþiºtidupã ce a fugit de poliþiºtidupã ce a fugit de poliþiºtidupã ce a fugit de poliþiºtidupã ce a fugit de poliþiºti

În cadrul raziilor rutiere organizate
la acest sfârºit de sãptãmânã, poliþiºtii
au aplicat nu mai puþin de 85 de amenzi
pentru vitezã excesivã. În plus, un tâ-
nãr ºofer care gonea cu 90 km/h pe
bulevardul Dacia ºi care a refuzat sã

opreascã la semnalele oamenilor legii,
a fost blocat în trafic, fiind amendat ºi
lãsat fãrã permisul de conducere. Re-
cordul acþiunii în deþine o craiovean-
cã de 41 de ani, prinsã circulând cu 93
km/h pe bulevardul Decebal.

constatate, au fost aplicate 158
sancþiuni contravenþionale, valoa-
rea amenzilor fiind de peste 29.000
lei, dintre care 10 pentru defecþi-
uni tehnice, iar alte 85 pentru vite-
zã neregulamentarã. De asemenea,
au fost reþinute în vederea suspen-
dãrii 4 permise de conducere, iar
4 certificate de înmatriculare au
fost retrase, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

În cadrul acestor activitãþi, Do-
rian ª., de 27 de ani, din Craiova a
fost depistat în timp ce conducea

un autoturism Audi, pe bulevardul
Dacia, cu viteza de 90 km/h. ªofe-
rul nu a oprit la semnalul regula-
mentar al poliþistului rutier, astfel
cã echipajul a pornit în urmãrirea
acestuia, poliþiºtii reuºind sã-l blo-
cheze în trafic. Dupã ce l-au iden-
tificat ºi l-au verificat în baza de
date, oamenii legii l-au sancþionat
pe tânãr cu amendã în valoare de
974 lei conform prevederilor OUG
nr. 195/2002, totodatã fiindu-i reþi-
nut permisul de conducere în ve-
derea suspendãrii pentru 30 de zile,

conform reprezentanþilor IPJ Dolj.
În plus, poliþiºtii au depistat-o

ºi pe Marinela Popa, de 41de  ani,
din Craiova, în timp ce conducea

un autoturism Opel, pe bulevardul
Decebal, cu viteza de 93 km/h.
Poliþiºtii rutieri au sancþionat-o pe
craioveancã cu amendã.

Curtea de Apel Craiova va judeca mâine contestaþia formula-
tã de avocatul Cristinei Calangiu, fost viceprimar al Craiovei ºi
fost manager al Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
arestatã joia trecutã pentru trafic de influenþã în formã conti-
nuatã. Judecãtorii ar putea menþine hotãrârea pronunþatã pe
fond de Tribunalul Dolj sau ar putea sã înlocuiascã arestarea

preventivã cu o mãsurã mai puþin severã.

Expertizã psihiatricã pentru
studentul care a „prãdat”

magazinul de arme din Craiova
Magistraþii Judecãtoriei Craiova au amânat,

vineri, procesul tânãrului de 21 de ani, student la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din Craiova,
arestat în octombrie anul trecut dupã ce a furat un
pistol Mauser cu bile, de la magazinul de arme ºi
muniþii situat pe strada „Brestei” din municipiu.
Instanþa a stabilit un nou termen de judecatã pe
29 mai a.c., datã pânã la care se aºteaptã rezulta-
tul expertizei psihiatrice medico-legale cerutã
pentru a se stabili dacã inculpatul a avut discernã-
mânt în momentul comiterii faptei.

fitând de faptul cã vânzãtorul nu
era atent, a furat un pistol marca
Mauser de calibrul 10x22T, expus
la vânzare în magazin ºi a fugit pe
jos. Poliþiºtii intraþi în alertã l-au
observat la intersecþia strãzilor
„Transilvania” ºi „Libertãþii”, în
zona Facultãþii de Agronomie, l-au
imobilizat ºi l-au dus la sediul Sec-

þiei 1 Poliþie Craiova, unde au ajuns
ºi poliþiºti ai Serviciului Arme, Ex-
plozivi ºi Substanþe Periculoase,
care l-au identificat, stabilind cã
este vorba despre Andrei Alexan-
dru Buzã, de 21 de ani, din Drãgã-
ºani, judeþul Vâlcea, student la Fa-
cultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
(situatã vis-a-vis de magazinul de
arme). Oamenii legii au recuperat
ºi pistolul, în valoare de 1.000 de
lei, pe care tânãrul în furase cel
mai probabil pentru a-l vinde ca sã
facã rost de bani sã-ºi cumpere
droguri. În cursul acelei seri a fost
reþinut pentru 24 de ore, iar a doua
zi, pe 22 octombrie, a fost prezen-
tat Judecãtoriei Craiova care i-a
emis mandat de arestare preventi-
vã. În douã rânduri completul de
judecatã a decis punerea în liber-
tate a tânãrului, însã tot de atâtea

ori procurorii au contestat
hotãrârea ºi au avut câºtig
de cauzã la Tribunalul Dolj.
Între timp însã, Judecãtoria
Craiova a decis revocarea
arestãrii preventive a tânã-
rului, dar internarea medica-
lã provizorie a acestuia într-
o unitate de profil. Instanþa
a cerut, în plus, ºi efectua-
rea unei expertize medico-
legale psihiatrice în cauzã,
pentru a se stabili dacã tâ-
nãrul a avut dicernãmânt în
momentul comiterii faptei.
La ultimul termen, vineri, 17
aprilie a.c., Judecãtoria Cra-
iova a amânat procesul în-
trucât nu a venit rãspunsul
aºteptat de la Institutul Na-
þional de Medicinã Legalã
Mina Minovici.
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atenþia în mod deosebit, deºi în aparenþã fãrã
convergenþã de abordare între ele. Prima, pri-
lejuitã de un editorial al lui Andrei Marga apã-
rut în „Cotidianul” sub titlul „Neliniºtea eticã ºi
justiþia”, cel de-al doilea un interviu luat de
Marga Bulugean (în „Cuvântul libertãþii”) re-
putatului avocat ºi universitar craiovean Ion
Turculeanu, sub titlul „Boala cea mai grea a
societãþii româneºti o reprezintã politicul”.

Actualitatea lor, aº spune de o evidentã ur-
genþã, e sugeratã chiar din titluri: de o parte,
statutul justiþiei, repus în grila eticii, ocultate
ºi, ca atare, generatoare de o majorã neliniºte,
de cealaltã, degradarea politicului pânã la con-
diþia unei maladii ale cãrei ºanse terapeutice,
deºi la îndemânã, suferã de aceeaºi precaritate
întinsã pe mai bine de douã decenii.

Racordat la surse primare ºi de prim or-
din ale filosofiei politice, fostul ministru de
externe ºi fost rector al unuia dintre cele mai
prestigioase atenee ale României de azi, An-
drei Marga va fi dezamãgit pe unii (cu nuanþe,
semnificative totuºi, mã recunosc printre
aceºtia) în unele demnitãþi din praxisul poli-
tic, însã competenþele sale teoretice de spe-
cialitate nu pot fi puse la îndoialã. El readu-
ce în dezbatere unul dintre subiectele elimi-

nate, abuziv ºi chiar iresponsabil, din dis-
cursul public din ultimii ani, în politicã dar
ºi în sfera socialã: criteriul etic ori, în ter-
menii mai consacraþi ai culturii populare,
acela al moralei. Pornind de la evocarea a
douã figuri – ce-i drept cunoscute la noi mai
mult în cercul unor iniþiaþi – politice dar ºi
de anvergurã intelectualã, Andrei Marga for-
muleazã o premisã, cred, obligatorie în ma-
terie de justiþie: Primul este grija de a apli-
ca nu doar legile ºi procedurile, ci ºi drep-
tul, ºi de a atinge justiþia.

Iar numele invocate sunt cele ale preºe-
dintelui Curþii Supreme de Justiþie a Germa-
niei, Ernst W. Böckenförde, autor al unui
studiu intitulat, cu o simplitate aproape kan-
tianã Recht, Staat, Freiheit (adicã Drept,
Stat, Libertate) apãrut în 2006, ºi cel al unui
alt fost preºedinte tot de Curte Supremã, de
data aceasta din Italia, nimeni altul decât
politologul Gustavo Zagrebelsky, cu lucra-
rea  intitulatã, cu un substrat polemic Con-
tro l’etica della verita (Împotriva eticii ade-
vãrului) apãrutã în 2008. Primul se arãta
preocupat de „neliniºtea eticã” în actul de

administrare a dreptãþii, cel de-al doilea in-
troducea conceptul de „eticã a îndoielii”, ca
singura compatibilã cu justiþia ºi, în ultimã
instanþã, chiar cu democraþia.

Intrând mai pe fondul judecãþilor celor
douã personalitãþi occidentale, ambii acuzau,
de o parte, gravitatea unei confuzii (succint
spus, între litera ºi spiritul legii) ºi cea din-
tre un adevãr, fie acesta ºi legic, ºi ceea ce
îndeobºte, de la Aristotel încoace, se reven-
dicã a fi adevãrul absolut. Astfel, în timp ce
Böckenförde recunoºtea cã nu ºi-a permis
sã spunã “am fost numit judecãtor, deci ce
decid eu este justiþie!”, cel de-al doilea, Za-
grebelsky se arãta revoltat de suficienþa ju-
decãtorilor din unele instanþe de a confunda
propriile sentinþe cu adevãrul, considerând
asta „un pãcat oribil”.

Revenind în propria noastrã ogradã, tri-
butarã încã unui patrimoniu de cutume „fa-
nariote”, avocatul Ion Turculeanu relevã, cu
acribia unei evidenþe dar încã neasumatã la
palierul unei conºtiinþe comunitare, cã „Avem
mentalitatea cã cel care ocupã o funcþie este
deasupra legii, nu de puþine ori aud cã „mã

duc la X sau lãsaþi-l pe X în pace pentru cã
e omul lui Y”,adicã „nu vã puneþi cu nu
ºtiu cine…”. ªi adaugã, în forma unui co-
rolar ce se pierde, din pãcate, în zarva im-
pudicã a politichiei autohtone, cã atunci
„Când accezi într-o funcþie trebuie sã ai
vocaþie politicã ºi în doilea rând voinþã,
pentru cã vocaþia implicã tot, pricepere,
talent, pregãtire profesionalã.”

Opinii ce te invitã la reflecþie, în turbu-
lenþa asepticã a vieþii sociale de la noi, în
care adevãrul absolut, prin definiþie ºi sta-
tut intangibil (excluzând retoric chiar ºi po-
sibila posesie a sa din partea divinitãþii!), e
invocat la tot pasul, în contexte ºi cazuistici
pe cât de irelevante pe atât de lipsite de un
minimul de fundament.

Într-o atare perspectivã, când adevãrul nu
umblã, cum se spune, cu… capul spart, el
ne apare tot mai frecvent ºi mai evident cvasi-
suspendat între o justiþie susceptibilã sã devi-
nã victima unei independenþe asumatã con-
junctural ori chiar aleatoriu ºi o politicã al cãrei
viciu structural, printre altele multele, rãmâ-
ne exilarea oricãrui criteriu de moralitate.

Prin adresa nr. 85/16.02.2015, în-
registratã la Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, Ministerul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale informea-
zã cã în „Proiectul de Ordonanþã de Urgenþã pentru
aprobarea schemelor de plãþi care se aplicã în agri-
culturã, în perioada 2015-2020, ºi pentru modifica-
rea art.2 din Legea nr.36/1991, privind societãþile
agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã”, se
vor prelua ºi prevederile regulamentelor agricole pri-
vind Politica Agricolã Comunã între 2014-2020, refe-
ritoare la plãþile cãtre fermieri. Se cere, printre altele,
„situaþia centralizatã la nivelul judeþului, cuprinzând
lista cu denumirea exactã a documentelor oficiale,
valabile la data de 31.12.2014, din care sã reiasã
veniturile totale ºi veniturile obþinute din activitãþi
agricole...” Sigur, la prima vedere, Nota pare cã nu
are nimic în comun cu procesul de învãþãmânt, însã,
în prezent, mai sunt instituþii de învãþãmânt preuni-
versitar de profil agricol, care au în proprietate  su-
prafeþe de acest fel, chiar dacã numãrul lor a scãzut
dupã 1990. Astfel prin semnãtura secretarului general
adjunct al MADR, Mihaela Maria Ciuciureanu, Nota
mai stipuleazã cã „...în vederea demonstrãrii acestei
calitãþi, utilizatorii legali ai terenurilor agricole sau
deþinãtorii loegali de animale (care pot fi ºi instituþii
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La începutul acestei luni, Ministerul Edu-
caþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice a emis o circu-
larã, prin care cere tuturor Inspectoratelor
ªcolare Judeþene sâ-ºi actualizeze baza de date
ºi sã informeze cu privire la veniturile totale
realizate din activitatea agricolã. În principal,
nota se referã la instituþiile de învãþãmânt

preuniversitar, preponderent agricol, care au
în proprietate suprafeþe agricole. Deocamda-
tã, la Dolj ne aflãm în faza centralizãrii date-
lor, perioada cerutã de cãtre minister supra-
punându-se cu cea a Sãrbãtorilor Pascale, ast-
fel cã este o oarecare întârziere în ceea ce pri-
veºte situaþia concretã în teritoriu.

de învãþãmânt preuniversitar, învãþãmânt superior ºi
institute de cercetare – cu profic agricol), care, în anul
anterior de platã au beneficiat de plãþi directe, care
depãºesc cuantumul de 5.000 de euro, trebuie sã fie
înregistraþi ca persoane juridice sau sã deþinã actul
normativ de înºtiinþare din care sã reiasã activitatea
agricolã...”

Deocamdatã, nu se ºtie nimic concret
Toate Inspectoratele ªcolare Judeþene au luat act

de comunicare, astfel cã toate unitãþile de învãþãmânt
preunversitar din Dolj au fost înºtiinþate despre acest
demers. Deocamdatã, nu au fost centralizate datele
din teritoriu, dar, la o primã vedere, nu prea mai sunt
foarte multe instituþii care au în proprietate astfel de
terenuri sau, dupã caz, spaþii destinate creºterii ani-
malelor. Pânã la finalizarea acþiunii se poate vorbi nu-
mai de o estimare, în calcul fiind luate instituþiile de
învãþãmânt agricol de la Calafat, Malu Mare, Bãileºti,
deoarece este prima dat, dupã mai bine de 20 de ani,
când se cere o situaþie de acest gen.

CRISTI PÃTRU

Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vicepreºedintele Grupului
S&D pentru politicã externã, a subliniat în cadrul Subcomisiei pentru
politici de Securitate ºi Apãrare (SEDE), importanþa unei viziuni
comune ºi a unitãþii europene în faþa agresiunilor Rusiei.

Intervenþia eurodeputatului a avut loc în dezbaterea amendamente-
lor aduse raportului realizat de cãtre eurodeputatul Ioan Mircea Paº-
cu cu privire lasituaþia militarã strategicã din bazinul Mãrii Negre, ca
urmare a anexãrii ilegale a Crimeii de cãtre Rusia. Astfel, conform
eurodeputatului Victor Boºtinaru: „Apreciez valoarea excepþionalã a
raportului, care vine într-un moment critic, având în vedere imple-
mentarea gradualã a strategiei Rusiei. Existã similitudini în ceea ce
priveºte agresivitatea Rusiei în bazinul Mãrii Negre ºi în cel al Mãrii
Baltice. Rusia a transformat însã bazinul Mãrii Negre într-o adevãratã

„NATO este singurul instrument care ne poate
ajuta în contracararea agresivitãþii Rusiei”

redutã ºi Crimeea într-o bazã militarã, cu trupe la sol, forþe aeriene ºi
capacitãþi navale. Din cauza atitudinii Rusiei, NATO, pentru a-ºi res-
pecta atribuþiile stipulate în Tratat, a fost obligat sã trimitã capabilitãþi
în zonã, capabilitãþi incomparabile ca amploare cu cele desfãºurate de
cãtre Armata Rusã. În acest context, NATO este momentan singurul
instrument care ne poate ajuta în contracararea agresivitãþii Rusiei ºi
reprezintã, de fapt, singura opþiune pe care o putem avea. Regiunea
este confruntatã cu o enormã propagandã ruseascã ºi cu un adevãrat
rãzboi hibrid. Acest tip de ameninþare cere un rãspuns pe mãsurã, iar
Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe ºi Politicã de Securitate al
Uniunii Europene a promis prezentarea în viitorul apropiat a unei vi-
ziuni cuprinzãtoare în acest sens.”

MARGA BULUGEAN
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În elaborarea proiectului, Mi-
nisterul Sãnãtãþii va beneficia de
expertiza în acest domeniu a re-
prezentanþilor Organizaþiei Mon-
diale a Sãnãtãþii. Potrivit autori-
tãþilor sanitare proiectul va fi
conceput prin informarea pãrin-
þilor ºi conºtientizarea necesitãþii
vaccinãrii. De asemenea, repre-
zentanþii Ministerului Sãnãtãþii au
precizat cã nu se vor impune
sancþiuni cu închisoarea pentru
pãrinþii care refuzã vaccinarea
copiilor. Odatã cu scãderea ratei
de vaccinare, specialiºtii atenþi-
oneazã asupra riscului reapariþiei

Dupã ce a stârnit numeroase
reacþii, proiectul de lege al vac-
cinãrii va fi pus în dezbatere pu-
blicã. Controversele au apãrut
dupã ce s-a vehiculat ideea cã

mai multe vaccinuri ar putea de-
veni obligatorii având în vedere
avertismentele specialiºtilor cu
privire la scãderea numãrului de
vaccinãri.

unor boli foarte grave, mortale
chiar, dupã cum a sesizat ºi Or-
ganizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. Un
exemplu este poliomielita, o boalã
eradicatã prin vaccinare, care
reapare prin refuzul vaccinãrii.

Limita de siguranþã pentru
menþinerea imunitãþii de comuni-
tate, cea care îi protejeazã atât
pe copiii nevaccinaþi (sub 1 an)
cât ºi pe cei mai mari ºi nevacci-
naþi, este de cel puþin 80% din
populaþie vaccinatã. Reducerea
vaccinãrii împotriva rujeolei, ru-
beolei ºi oreionului a dus, în ulti-
mii ani, la douã epidemii de ru-

jeolã ºi una de rubeolã, România
pierzându-ºi statutul de þarã care
avea tentativa de eliminare a ru-
jeolei de pe teritoriul ei.

România sub nivelul
recomandat
de Organizaþia
Mondialã
a Sãnãtãþii

Acoperirea vaccinalã în Româ-
nia se pãstreazã sub nivelul reco-
mandat de Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii, de 95 la sutã, pentru boli
precum difterie, tetanos, rujeolã,
rubeolã, oreion ºi hepatitã B, în
principal din cauza refuzului vac-
cinãrii. Conform datelor Centrului
Naþional de Supravegherea ºi Con-
trolul Bolilor Transmisibile din
2014, rata medie de acoperire vac-
cinalã este de 69,4 la sutã pentru
vaccinul DTP4 (patru doze de vac-
cin împotriva difteriei, tetanosului
ºi pertusis), pentru vaccinul con-
tra rubeolei, rujeolei ºi oreionului
este de 75,4 la sutã, iar pentru he-
patita B este de 91,3 la sutã. Ace-
leaºi date aratã cã 30,3 la sutã din-
tre aceºti copii au fost depistaþi, în
2014, ca fiind incomplet vaccinaþi
în raport cu vârsta, în creºtere faþã
de anul precedent, când procentul
era de 26 la sutã.

Epidemiologii susþin cã prin-
cipalul argument în schimbarea
mentalitãþii populaþiei vizavi de
vaccinare nu trebuie sã fie con-
strângerea, ci prezentarea riscu-
rilor care pot apãrea în cazul ne-
vaccinãrii.În ceea ce priveºte
vaccinarea antigripalã, specialiºtii
susþin cã numãrul total de per-
soane vaccinate antigripal în se-

zonul care tocmai a trecut nu a
depãsit un milion de doze, cu toa-
te cã OMS recomandã ca minim
din 15% din populatie (3 milioa-
ne) sã fie vaccinatã pentru a pu-
tea preveni apariþia unei epidemii.

Vaccinarea fiecãrui
copil este esenþialã
pentru prevenirea
bolilor

Tocmai din cest motiv, Sãptã-
mâna Europeanã a Vaccinãrii,
marcatã între 20 ºi 25 aprilie a.c.
de Direcþia de Sãnãtate Publicã
Dolj, promoveazã ca mesaj che-
ie faptul cã vaccinarea fiecãrui
copil este esenþialã pentru preve-
nirea bolilor ºi protejarea vieþii.

În anul 2014 în judeþul Dolj în
cadrul Programului Naþional de
Imunizare s-au realizat 12 cam-
panii lunare de vaccinare, la ni-

velul cabinetelor medicilor de fa-
milie ºi în cele 7 maternitãþi din
judeþ  iar luna noiembrie s-a or-
ganizat Campania de vaccinare
ºcolara antipoliomieliticã, la cla-
sa pregãtitoare ºi clasa a doua.
În total, pe parcursul anului tre-
cut au fost administrate 67.206
doze de vaccin, din care 20.522
de vaccin antigripal, 9.634 – VPI,
6.655-ROR, 9.135 – DTPa-VPI-
Hib, 10.933 – DTPa-VPI-Hib-HB,
6.107 – BCG, 4.220 – Hep B pe-
diatric. Punerea în aplicare pe
scarã largã a programelor de imu-
nizare în ultimii 30 de ani a con-
dus la realizãri remarcabile.  Re-
giunea europeanã a OMS a fost
certificatã ca fiind „fãrã poliomie-
litã” în anul 2002, iar în ultimele
decenii numãrul de cazuri de ru-
jeolã din regiune a fost redus cu
mai mult de 90%.

RADU ILICEANU

Pachetele conþin 2 litri de ulei, 2 kilogra-
me de zahãr, 2 kilograme de fãinã, 1 kilo-
gram de orez ºi 1 kilogram de mãlai, iar
distribuþia lor a început pe data de 10 apri-
lie. Nu au fost ajuns la beneficiari toate pa-
chetele disponibile, motiv pentru care mu-
nicipalitatea a prelungit aceastã perioadã cu

Craiovenii care nu au reuºit sã îºi ridice alimentele oferite, de
aceastã datã de Primãria Craiova cu fonduri de la bugetul local, pot

sã intre în posesia pachetelor ºi în aceastã sãptãmânã.

încã o sãptãmânã. Ca ºi pânã acum, distri-
buirea produselor se face în spaþiul care
aparþine ªcolii nr. 32 „Alexandru Macedon-
ski”, respectiv în sala de sport, situatã pe
strada „Aleea Castanilor”, nr.4. Programul
este de luni pânã joi, între orele 8.00 ºi16.
30 iar vineri între orele 8.00 ºi 14.00.

Cinci categorii de persoane
beneficiazã de alimente

Consultarea tabelelor cu persoanele
care beneficiazã de aceste produse ali-
mentare se poate face la sediul Primãriei
Craiova  din cartierul Craioviþa Nouã (bu-
levardul Oltenia, bl.65 A1 parter), precum
ºi la depozitul de distribuire. Sunt cinci
categorii sociale care beneficiazã de ali-
mente gratuite, ºi anume persoanele cu
handicap, adulþi ºi copii, neinstituþionali-
zate; ºomerii care beneficiazã de indem-
nizaþie de ºomaj sau care se aflã în cãu-
tarea unui loc de muncã; pensionarii cu
venituri  cumulate pânã la 500 lei pe lunã;
persoane beneficiare de venit minim ga-
rantat ºi persoane fãrã venituri care au
vârsta peste 60 de ani.

Documentele necesare
pentru ridicarea pachetelor

Pentru ridicarea alimentelor titularul
drepturilor prevãzute de legislaþia în vi-
goare trebuie sã se prezinte cu buletinul
sau cartea de identitate în original; cu-
pon de pensie din ultima lunã de platã -
pentru pensionari; carnet de evidenþã vi-
zat la zi - pentru ºomeri sau adeverinþã
eliberatã de AJOFM Dolj; certificat de
încadrare în grad de handicap - în origi-
nal -pentru persoanele cu handicap. Pen-
tru persoanele cu vârsta peste 60 de ani
ºi fãrã venituri, pachetul cu alimente se
va distribui în baza unei cereri depuse la
sediul Primãriei Municipiului Craiova din
B-dul. Oltenia, bl. 65A1 parter, precum
ºi la depozitul de distribuire.

 LAURA MOÞÎRLICHE
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Marinescu spune cã este un
subiect impus, cã a încercat sã
stea de vorbã cu factorii de
decizie, cu autorii Masterpla-
nului, cu ministrul Transportu-
rilor, Ioan Rus ºi nu au putut
sã-i furnizeze explicaþii logice
în legãturã cu anumite auto-
strãzi creionate pe hartã ºi cu
renunþarea la alte proiecte
vitale pentru þarã ºi mai ales
pentru regiunea noastrã. „Este
un subiect pe care îl impun.
Dar e foarte greu, din pãcate,
nimeni nu înþelege sau se face
cã nu înþelege importanþa
acestei autostrãzi. Dacã
Masterplanul va fi aprobat în
cele din urmã - gândiþi-vã cã
se aprobã la Comisarul Corina
Creþu - Oltenia va rãmâne
izolatã pentru o perioadã foarte
mare de timp. Dupã aceastã
perioadã, nu se mai poate
recupera nimic din punct de
vedere al dezvoltãrii economi-
ce. Atâta timp cât nu ai o
autostradã care sã te scoatã în
lume nu poþi sã te gândeºti la
dezvoltare economicã consis-
tentã. Nimeni nu este preocu-
pat de acest lucru. Se susþine
autostrada Craiova-Piteºti,
foarte bine, chiar dacã este o
legãturã cu Capitala, din punct
de vedere economic, nu ºtiu
câtã importanþã are chiar ºi
pentru Ford, însã pentru noi,
pentru Oltenia, la fel ca ºi
pentru Moldova, este impor-
tantã o autostradã care sã lege
zona de Europa de Vest. În
reþeaua centralã de transport a
Europei, am reuºit sã introdu-
cem aceste douã trasee, care
sã lege cele mai sãrace regiuni
din România de Europa. Din
pãcate, în toate propunerile de
Masterplan, foarte multe la
numãr, majoritatea cu o
procedurã extrem de netraspa-
rentã, aceastã Autostradã care
sã lege Moldova de Europa,
existã, însã cealaltã, „Oltenia-
Europa”, nu existã”.

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu  a solicitat ieri, în cadrul
unei conferinþe de presã, oamenilor
politici din zonã, sã facã lobby pu-
ternic la Guvern pentru a se intro-
duce în Masterplanul de Transport
al României, ca prioritate zero, au-

tostrada „Oltenia-Europa”. Este
vorba de autostrada care leagã Sa-
lonicul (Grecia) de Lugoj-Severin-
Calafat- Craiova-Bucureºti, iar Ca-
lafatul de Sofia (Bulgaria), pentru ca
aceastã regiune sã nu rãmânã izola-
tã, sã nu fie ocolitã  de investitori.

„Nimeni nu a reuºit
sã-mi dea niºte
argumente de ce
lipseºte aceastã
autostradã”

Deputatul european spune cã
în opinia sa, prima prioritate
trebuie sã fie Sibiu-Piteºti,
urmatã imediat de aceste douã
autostrãzi. „Ce se întâmplã cu
acest Masterplan este de neima-
ginat. Am avut discuþii cu
ministrul Rus, am fost la firma
AECOM care a conceput acest
Masterplan. Mâine ( n.r astãzi)
mã vãd cu reprezentanþii JAS-
PERS, consultantul din partea
Comisiei Europene ºi am sã
continui aceste discuþii. Nimeni
nu a reuºit sã-mi dea niºte
argumente de ce lipseºte aceastã
autostradã. O sã vã dau câteva
elemente. În toamnã ºi chiar
acum, în Memorandumul realizat
de Guvern, existã o bucatã de
autostradã de o importanþã
extraordinarã pentru România,

autostrada Bacãu-Paºcani, e pe
locul 1, în varianta în care se þine
cont de condiþiile de mediu, iar
pe locul 2, dupã Sibiu-Piteºti, în
varianta economicã. Dacã cineva
îmi poate spune de ce aceastã
autostradã este pe locul 1...?! Se
spune cã pe criteriul, „legãtura
care lipseºte”, lipseºte o legãturã
cu autostrada Iaºi-Tg Mureº, dar
aceastã autostradã este pe locul
V, pânã acolo este ºi celebra
autostradã Sibiu-Braºov. De ce
când ai pe primul loc Sibiu-
Piteºti, trebuie sã se mai facã
încã o autostradã Sibiu – Bra-
ºov? AECOM nu a avut niciun
argument. I-am întrebat „credeþi
cã dacã se va construi Sibiu-
Piteºti, va mai merge careva pe
Sibiu-Braºov?!...”. Rãspunsul a
fost : „aveþi dreptate !...”, ce poþi
sã mai spui...”, a subliniat
preºedintele PNL Dolj.

„Totul se roteºte în
jurul autostrãzii
Comarnic-Braºov”

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu a încercat sã
explice de ce sunt prinse în
acest Masterplan, autostrãzi
care nu îºi vor gãsi utilizarea ºi
de ce nu sunt prioritatr autostrã-
zile care ar lega regiuni sãrace
de Europa de vest. „De fapt
care este situaþia ?! Totul se
roteºte în jurul autostrãzii
Comarnic-Braºov, acolo trebuie
dus trafic foarte mult. Sibiu-
Piteºti nu se va face prea

curând. Toatã lumea e fericitã. A
fost contestatã licitaþia pentru
studiul de fezabilitate, dureazã
un an acum. Mai dureazã un an
ºi ºapte luni, opt luni, pânã la
elaborarea studiului, adicã,
aproape trei ani, când eventual
se poate apuca cineva de lucru,
plus licitaþia de construcþie,
oricum dupã trei ani. Ni s-a
spus, „între timp facem altele”,
dar în niciun caz „Oltenia-
Europa”. De fapt acesta este
motivul. Cer politicienilor din
Oltenia sã se trezeascã ºi sã
facã presiuni pentru includerea
în Masterplan, pentru poziþia 2
sau 3 de prioritãþi, a acestei
autostrãzi. Altfel, Oltenia e
condamnatã la subdezvoltare pe
niºte argumente care nu au nicio
legãturã cu criterii economice,
logice sau sociale, ci au legãturã
cu criterii de altã naturã.”, a
consemnat deputatul european.

„O mare iubire
între aceste
oficialitãþi ºi
drumurile expres”

Preºedintele PNL Dolj spune
cã existã ºi un plan de drumuri
expres, dar numai în România
existã aºa ceva....”O mare iubire
între aceste oficialitãþi ºi drumu-
rile expres. Dar ºi aici, pe
primul loc e Suceava-Siret,
drumul expres Drobeta Tr
Severin  - Lugoj este pe locul
10, iar Craiova-Dr Tr Severin pe
locul 13. Pe locul 5 apare
Bucureºti-Craiova, dar Bucu-
reºti-Craiova apare ºi la auto-
strãzi, în sistem PPP, bun ºi aºa,
dar sã se facã. Lucrurile sunt
extrem de clare, nu înþeleg pe ce
criterii. Nu ºtiu cum s-au fãcut
aceste calculele, pentru cã sunt
niºte puncte aici. În octombrie,
în Masterplan, autostrada Sibiu-
Piteºti, era pe locul 3 sau locul
5, iar dupã presiunea opiniei
publice, brusc s-a schimbat
punctajul ºi a ajuns pe locul 1,
dar cum se face aceastã analizã
nu am putut sã aflu. Odatã
calculezi un punctaj ºi altã datã,
alt punctaj. Desigur, e ºi un
factor subiectiv în aceastã
prioritizare”, a mai sus Marian
Jean Marinescu. Deputatul
european a þinut sã sublinieze cã
în aceste zile,la Bruxelles se
decide soarta României, pe
urmãtorii ani pentru cã acum se
decid direcþiile pe care se vor
utiliza banii europeni. „Acum se
decid programele operaþionale ºi
distribuirea banilor ºi foarte
puþinã atenþie se dã acestei
activitãþi....”.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Astã-searã: „Armoniile primãverii”, cu olimpici naþionali la
Interpretare Muzicalã

Sub genericul „Armo-
niile primãverii”, Corul
„Allegro” al Liceului de
Arte „Marin Sorescu” ºi
Orchestra Liceului de
Arte „Marin Sorescu”,
sub conducerea dirijoru-
lui prof. Florin George-
Zamfir, prezintã astãzi,
de la ora 19.00, un con-
cert în sala Filarmonicii craiovene. Evenimentul are loc cu susþinerea
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, Liceului de Arte, Primãriei muni-
cipiului Craiova ºi Asociaþiei „Craiova – Capitalã Culturalã Europeanã
2021". Cu acest prilej, pe scenã vor urca ºi elevi laureaþi ai Olimpiadei
Naþionale de Interpretare Muzicalã, organizatã recent la Suceava: Mi-
hai Florescu (chitarã), Adrian Nacºu (chitarã), Ioana-Victoria Nedelcu
(vioarã), Daniel Pârvu (clarinet) ºi Cristina Tomescu (pian).

 „Filarmonica Plus” „Filarmonica Plus” „Filarmonica Plus” „Filarmonica Plus” „Filarmonica Plus” te provoacã te provoacã te provoacã te provoacã te provoacã
sã fii meloman… 7 zile din 7!sã fii meloman… 7 zile din 7!sã fii meloman… 7 zile din 7!sã fii meloman… 7 zile din 7!sã fii meloman… 7 zile din 7!

Cel mai recent proiect al Filarmonicii „Oltenia” invitã la recitaluri
de muzicã de camerã în rafinatele spaþii ale Muzeului de Artã

Pe lângã programul clasic de concerte, începând
de astãzi Filarmonica „Oltenia” din Craiova înce-
pe sã deruleze un nou proiect: „Filarmonica Plus”
– „menit sã rãspundã cerinþelor unui public divers
ºi exigent”, potrivit reprezentanþilor instituþiei.
Astfel, de luni pânã vineri vor fi organizate, zilnic,
întâlniri cu muzicieni (dirijori, soliºti, compozitori,

FILARMONICA „PLUS”
 Luni, ora 19.00, Sala „Filip Lazãr”: Concerte memorabile (vi-

zionare, înregistrãri din concertele Filarmonicii)
 Marþi, ora 19.00: Tineri muzicieni pe podiumul de concert al

Filarmonicii
 Miercuri, ora 19.00, Muzeul de Artã: Stagiunea de muzicã de

camerã
 Joi, ora 19.00, Sala „Filip Lazãr”: Muzicienii se prezintã (invi-

taþi: dirijori, soliºti concertiºti, soliºti vocali)
 Vineri, ora 17.30, Sala „Filip Lazãr”: „În actualitate: muzica

secolului 20" (invitaþi: compozitori, muzicologi, profesori universitari)

FILARMONICA „ALTERNATIV”
 Sâmbãtã, Sala „Filip Lazãr”

♦♦♦♦♦     Ora 10.30: Atelier de instrumente muzicale neconvenþionale
(percuþie)

♦♦♦♦♦     Ora 11.30: Sã cunoaºtem instrumentele muzicale cu coarde
♦♦♦♦♦     Ora 12.30: Sã cunoaºtem instrumentele muzicale de suflat

 Duminicã
♦♦♦♦♦     Ora 10.30: „Filarmonica în cheia Familia” – concurs pen-

tru familii (cu copii)
♦♦♦♦♦     Ora 12.30: „Detectivii muzicali” – concurs pentru tinerii

melomani

Momentul aniversar – împlini-
rea a 68 de ani de la semnarea ac-
tului de naºtere al Filarmonicii de
Stat „Oltenia”, la 17 aprilie 1947 –
este un bun prilej de a evidenþia
faptul cã instituþia craioveanã îm-
pleteºte armonios tradiþia ºi moder-
nitatea. „Ne adresãm astãzi tutu-
ror, de la copii la adulþi ºi vârst-
nici, demonstrând cã suntem cea
mai dinamicã instituþie de profil din
þarã, deschisã spre programe mu-
zicale creative ºi originale”, afir-
mã reprezentanþii acesteia.

În  acest sens, Filarmonica „Ol-
tenia” inaugureazã astãzi un pro-
iect inedit: „Filarmonica Plus”,
adresat unui public divers, care
zilnic va fi implicat într-o varietate
de evenimente. Astfel, ziua de luni
va fi rezervatã, de-acum înainte,
vizionãrii de concerte memorabile
ale Filarmonicii, iar marþea vor

muzicologi), proiecþii video ºi audiþii ale unor în-
registrãri mai noi sau mai vechi, concerte de mu-
zicã de camerã gãzduite de Muzeul de Artã. De
asemenea, instituþia desfãºoarã în continuare pro-
iectul „Filarmonica Alternativ”, cuprinzând atelie-
re de week-end dedicate cunoaºterii ºi exersãrii
instrumentelor muzicale.

Duo vioarã-violoncel, în sãlile
Palatului „Jean Mihail”

urca pe scena de concert tineri
muzicieni. Miercurea va fi dedica-
tã stagiunii muzicii de camerã, re-
citalurile urmând sã fie gãzduite în
spaþiul plin de rafinament al Mu-
zeului de Artã din Craiova.

Joia, muzicienii invitaþi ai Filar-
monicii „Oltenia” – dirijori ºi so-
liºti – se vor prezenta în cadrul unor
întâlniri cu melomanii craioveni,
oferind posibilitatea de a fi cunos-
cuþi ºi în altã ipostazã decât cea
scenicã. Vineri seara, înainte de
concertul simfonic sãptãmânal-
, compozitori, muzicologi sau pro-
fesori universitari vor aduce în
actualitate muzica secolului al XX-
lea, prelegerile lor fiind însoþite de
audiþii ºi proiecþii video.

În week-end va continua pro-
iectul „Filarmonica Alternativ”.
Prin intermediul acestuia, institu-
þia este aproape de cei mai mici fani

ai ei, dornici sã-ºi exprime într-un
mod original potenþialul de creati-
vitate artisticã ºi sã petreacã în
mod plãcut ºi util timpul liber, in-
vitându-i la ateliere de creaþie cu
instrumente muzicale. Aici, copiii
au ocazia sã se joace, sã lucreze
cu artiºti instrumentiºti ai Filarmo-
nicii „Oltenia”, sã descopere ºi sã
confecþioneze împreunã instru-
mente muzicale neconvenþionale.

Duminica, muzica este… temã
de concurs! Fie pentru familii
(„Filarmonica în cheia Fami-
lia”), fie pentru tinerii melomani
(„Detectivii muzicali”), cu toþii
având posibilitatea sã îºi testeze
cunoºtinþele muzicale, dar ºi sã
dobândeascã altele noi. Înscrierile
atât la ateliere, cât ºi la concursuri
se fac la numãrul de telefon
0351.414.697 sau la Agenþia de
bilete a Filarmonicii „Oltenia”.

7 dintre sutele, poate chiar miile de elevi
cãrora Victor Pârlac le-a îndrumat paºii pe
calea artelor, în perioada 1964-2006, în care
a fost profesor de desen ºi picturã al ªcolii
de Arte „Cornetti”, ºi-au reunit lucrãrile într-
o expoziþie dedicatã maestrului. „Despre re-
laþia profesor-elev se pot spune multe… Fie-
care dintre noi are în viaþa sa cel puþin o
persoanã pe care o venereazã ºi cãreia îi da-
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Proiectul „Filarmonica Plus” propune mâine, 21
aprilie, ora 19.00, un recital de pian susþinut de An-
drei Surdu, în seria „Tineri muzicieni pe podiumul de
concert al Filarmonicii”. Elev al Liceului de Arte

„Marin Sorescu”, acesta va interpreta creaþii de Franz
Liszt, Ludwig van Beethoven ºi Frederic Chopin.

Miercuri, 22 aprilie, la ora 19.00, sunteþi invitaþi
în sãlile Muzeului de Artã – Palatului „Jean Mihail”,
la un recital de vioarã ºi violoncel, susþinut de Geo
Fabian ºi Rucsandra Haliþchi, cu lucrãri de Franz
Anton Hoffmeister, Benjamin Godard, Rodolph
Kreutzer ºi Reinhold Glier.

Obiºnuitul concert de vineri seara va fi prece-
dat, sãptãmâna aceasta, la ora 17.30, de o prelege-
re a unui invitat din Bucureºti: muzicologul Con-
stantin Secarã. Sub genericul „În actualitate: mu-
zica secolului 20", se va vorbi despre muzica de
inspiraþie folcloricã de la începutul secolului al XX-
lea în Estul Europei, cu accent pe compoziþiile lui
Bela Bartok ºi George Enescu.

Foºti elevi ai maestrului VFoºti elevi ai maestrului VFoºti elevi ai maestrului VFoºti elevi ai maestrului VFoºti elevi ai maestrului Victor Pârlacictor Pârlacictor Pârlacictor Pârlacictor Pârlac     expun la Galeria „ARexpun la Galeria „ARexpun la Galeria „ARexpun la Galeria „ARexpun la Galeria „ARTTTTTA”A”A”A”A”
La Galeria „ARTA” a Uniunii Artiºtilor Plastici din România (UAPR) – Filiala

Craiova s-a deschis, zilele trecute, o expoziþie de picturã sub genericul „Victor Pârlac
ºi elevii sãi”, în memoria profesorului ºi pictorului stins din viaþã pe 7 februarie a.c.
Expoziþia reuneºte aproape 60 de lucrãri, între care ºi un portret al maestrului – fost
preºedinte al filialei craiovene a UAPR ºi fost director al ªcolii de Arte „Cornetti”.

toreazã o schimbare majorã în devenirea
personalã. Poate fi un pãrinte, un învãþãtor
sau un om obiºnuit…

Fiecare gãseºte la un moment dat o uºã
deschisã, pe care intrând poate sã-ºi îmbu-
nãtãþeascã viziunea asupra vieþii sale, trãind-
o mai frumos. ªi cel mai adesea asta se în-
tâmplã atunci când vrei sã înveþi ceva ce
simþi cã-þi va înflori personalitatea. Pentru

asta existã dintotdeauna un profe-
sor…”, noteazã prof. Mircea Gavri-
lescu, unul dintre membrii grupului de
expozanþi de la Galeria „ARTA”. Ab-
solvent al ªcolii de Arte „Cornetti”,
promoþia 1986, acesta aduce pe sime-
ze figura altui profesionist al artelor,
de asemenea trecut în nefiinþã, în no-
iembrie 2013 – Florin Rogneanu, fost
director al Muzeului de Artã din Cra-
iova –, în lucrarea intitulatã „Priete-
nul artiºtilor”.

Cu peisaje, naturi statice cu flori, portre-
te ori alte teme picturale se alãturã grupului
alþi ºase artiºti, majoritatea fãcând parte din
promoþiile anilor ‘70-’80 ale ªcolii „Cor-
netti”: Antoneta Cocoº (1983), Eugen Du-
mitru (1983), Bebicã Ghiþã (1978), Geor-
ge Lazãr (1986), Emilian ªtefârþã (1972)

– azi directorul Muzeului de Artã craiovean,
ºi Nicolae Wolf (2004). Acestui din urmã îi
aparþine, de altfel, ºi portretul maestrului Vic-
tor Pârlac, prezentat pe simezele de la
„ARTA”. De asemenea, artistul alãturã lu-
crãrilor din expoziþie ºi un portret al maes-
trului Tudor Gheorghe.
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O boalã misterioasã a ucis 18
persoane pânã acum în sud-vestul
Nigeriei. Victimele au decedat
brusc, la numai 24 de ore de la in-
fectare. Alte cinci persoane prezintã
simptome asemãnãtoare celor de-
scrise de cei care au murit, în prin-
cipal dureri de cap, leºinuri ºi tul-
burãri de vedere. Boala misterioa-
sã a apãrut la începutul sãptãmânii
în oraºul Ode-Irele, iar patru din-
tre decese au survenit dupã circa
24 de ore de la apariþia simptome-
lor. Primele teste nu au relevat vreo
afecþiune viralã ºi nici virusul Ebo-
la, acesta provocând de la începu-

Grecia presatã sã
prezinte programul
de reforme
economice

În timpul reuniunii bi-anuale
a Fondului Monetar Internaþio-
nal ºi a Bãncii Mondiale,
desfãºuratã la Washington,
Greciei i s-a solicitat sã prezinte
unui program de reforme care sã
permitã continuarea asistenþei
financiare internaþionale.
Soluþia în faþa crizei actuale
„stã în mâinile guvernului
grec”, dar „este nevoie de mai
multã muncã ºi acest lucru a
devenit urgent”, a atenþionat
Mario Draghi, preºedintele
Bãncii Centrale Europene
(BCE). „Nu mai e timp de
pierdut” ºi „trebuie intensificate
eforturile”, a avertizat la rândul
sãu la aceeaºi reuniune secreta-
rul american al Trezoreriei,
Jacob Lew. „Europa nu are
nevoie de o nouã crizã”, a
insistat el. În schimb, ministrul
grec de finanþe, Yanis Varoufa-
kis, prezent ºi el la Washington
la respectiva întâlnire, s-a
limitat sã repete ideile pe baza
cãrora guvernul stângii radicale
Syriza a preluat conducerea
guvernului de la Atena, care a
repus în discuþie politica de
rigoare bugetarã promovatã de
precedentul executiv sub
presiunea creditorilor internaþi-
onali. Dar Mario Draghi i-a
atras atenþia cã Grecia trebuie
sã prezinte reforme clare, cu
date precise, ºi sã fie atentã la
„impactul bugetar” al iniþiative-
lor economice anti-austeritate.
Numai dupã ce va prezenta un
astfel de program, guvernul de
la Atena va primi ultima tranºã -
în valoare de 7,2 miliarde de
dolari - din acordul de asistenþã
financiarã încheiat cu creditorii
internaþionali, fãrã aceºti bani
riscând sã intre în incapacitate
de a-ºi achita datoria externã
scadentã. Preºedintele BCE a
refuzat sã speculeze asupra
posibilitãþii intrãrii Greciei în
incapacitate de platã, dar a
estimat cã în prezent zona euro
este mai bine pregãtitã pentru a
face faþã unei asemenea situaþii
ºi chiar unei eventuale renunþãri
a Greciei la moneda comunã. ªi
comisarul european pentru
afaceri economice, Pierre
Moscovici, a declarat la Wa-
shington „cã este absolut
indispensabil” ca la aceastã
reuniune sã se înregistreze
progrese. El a explicat de
asemenea cã programul de
reforme solicitat guvernului grec
nu este necesar doar pentru
deblocare acordului de asistenþã
financiarã în prezent în vigoare,
ci el va fi baza negocierilor din
luna iunie pentru un noul plan
de ajutor financiar, al treilea din
ultimii ani. Aceeaºi solicitare a
venit din partea directoarei
generale a FMI, Christine
Lagarde, care a menþionat cã se
aºteaptã de la guvernul grec „nu
doar la o accelerare, ci ºi la o
aprofundare a muncii” ºi i-a
amintit lui Varoufakis cã
sarcina oricãrui ministru de
finanþe este sã facã o analizã
amplã ºi apoi sã acþioneze.

Un vas cu peste 700 de refugiaþi
la bord s-a rãsturnat, la nord de Li-
bia. Potrivit publicaþiei italiene La
Repubblica, numai 28 de imigranþi ar
fi supravieþuit naufragiului. Dacã ci-
frele se confirmã, este vorba de cel
mai mare naufragiu din istoria imi-
graþiei în Marea Mediteranã. Paza de
coastã italianã a declarat pentru BBC
News Online cã vasul transporta în-
tre 500 ºi 700 de imigranþi ºi s-a rãs-
turnat în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã. Nave italiene, marina mal-
tezã ºi vapoare comerciale au fost,
ieri, implicate în operaþiunea de sal-
vare în apele libiene, la sud de insula italianã
Lampedusa.  Premierul maltez Joseph Muscat
a scris, ieri, dimineaþã, pe contul sãu de Twit-
ter cã existã temeri cã multe persoane au mu-
rit. Cotidianul Times of Malta a anunþat cã imi-

granþii au cãzut de pe navã atunci când s-au
îmbulzit sã atragã atenþia unei nave comerciale
care trecea prin apropiere. Presa din Peninsulã
spune cã aceasta ar putea fi cel mai mare nau-
fragiu de acest gen din istoria imigraþiei în Me-

diterana. Accidentul vine dupã ce
sãptãmâna trecutã 400 de imigranþi
au murit în urma unui alt naufragiu
care a avut loc tot în apele Medite-
ranei. Potrivit Organizaþiei Interna-
þionale pentru Probleme de Migra-
þie, începând cu anul 2000, cel pu-
þin 22.000 de oameni au murit în-
cercând sã traverseze Marea Medi-
teranã. În ultimele luni, numãrul
acestor tragedii s-a înmulþit, pe fon-
dul creºterii dramatice a numãrului
de refugiaþi din zonele de conflict din
Africa. Potrivit organizaþiilor uma-
nitare, imigranþii din Africa ºi Orien-

tul Mijlociu plãtesc traficanþilor care le promit
sã-i ducã în Europa între 700 ºi 9.000 de euro
pentru un singur om. De multe ori, însã, trafi-
canþii abandoneazã în larg navele înþesate de
imigranþi.

Cetãþeni strãini din nouã pro-
vincii din Africa de Sud au cerut
protecþia poliþiei în urma unor ata-
curi xenofobe. Aceºtia ºi-au pã-

Kremlinul ºi-a anunþat planul
de a investi Rusia aproximativ 2,2
miliarde de dolari pentru moder-
nizarea infrastructurii Crimeei.
Adjunctul de ministru pentru Cri-
meea Andrei Sokolov a anunþat
la un forum economic care a
avut loc în Ialta cã suma alocatã
pentru dezvoltarea infrastructu-
rii Crimeei este comparabilã cu
fondurile cheltuite pentru pregã-
tirea Jocurilor Olimpice de la
Soci din 2014, adãugând cã „în
anii urmãtori aceastã sumã va

Nigeria:  O boalã misterioasã
a provocat 18 decese

Rusia alocã 2,2 miliarde
de dolari pentru Crimeea

tul anului trecut
peste 10.600 de
morþi, majoritatea
în trei state din
Africa de vest, res-
pectiv Liberia,
Sierra Leone ºi
Guineea. Conform
purtãtorului de cu-
vânt al administra-
þiei statului nigeri-
an Ondo, un grup
de specialiºti, prin-

tre care se aflã ºi experþi ai Orga-
nizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii
(OMS), se aflã în prezent la Ode-
Irele ºi încearcã sã elucideze de-
spre ce afecþiune este vorba. To-
tuºi, în ultimele 72 de ore nu a mai
fost semnalat niciun caz de îmbol-
nãvire ºi se pare cã deocamdatã
boala nu s-a rãspândit dincolo de
aceastã localitate. OMS a confir-
mat apariþia acestei boli misterioa-
se, precum ºi simptomele enume-
rate, ºi a precizat cã au fost prele-
vate fluide corporale de la persoa-
nele decedate ºi în prezent se efec-
tueazã analize.

creºte”. Potrivit lui Sokolov, Ru-
sia intenþioneazã sã aloce aproxi-
mativ 90 de miliarde de ruble pen-
tru dezvoltarea socialã ºi econo-
micã a Crimeei în urmãtorii cinci
ani. Pânã în 2020, Rusia plãnu-
ieºte sã înceapã operarea unei
Silicon Valley în peninsulã. Pro-
iectul, denumit Digital Valley a
Crimeei, a fost prezentat la foru-
mul de la Ialta. Crimeea a fost
anexatã de Rusia în martie 2014,
în urma unui referendum la care
majoritatea populaþiei a votat pen-

tru separarea de
Ucraina ºi alipirea
la Rusia. Preºe-
dintele Vladimir
Putin a semnat o
lege federalã pen-
tru dezvoltarea
Districtului Fede-
ral Crimeea ºi a
unei zone econo-
mice libere pe te-
ritoriul Republicii
Crimea ºi Sevas-
topolului în no-
iembrie 2014.

Strãinii din Africa de Sud acuzã atacuri xenofobe
rãsit locuinþele ºi acum trãiesc în
corturi în apropierea secþiilor de
poliþie. Africa de Sud gãzduieºte
aproximativ cinci milioane de imi-

granþi veniþi de pe continentul
african. Africa de Sud gãzduieº-
te aproximativ cinci milioane de
imigranþi veniþi de pe continentul

african. „Vorbind despre cetã-
þenii din Zimbabwe, mulþi din-
tre ei, majoritatea pe care i-am
vizitat, vor sã se întoarcã aca-
sã”, a declarat Isaac Moyo,
ambasadorul Zimbabwe în Afri-
ca de Sud. „Colaborãm cu Gu-
vernul sud-african, vrem sã ne
asigurãm cã se face repatrie-
rea acestor persoane în Zim-
babwe”, a adãugat el. Cel pu-
þin cinci persoane au murit ºi
pânã la 7.000 ºi-au abandonat
locuinþele din cauza violenþelor
îndreptate împotriva imigranþi-
lor care afecteazã þara în ulti-
mele sãptãmâni. Poliþia din Jo-

hannesburg a folosit vineri noap-
tea gloanþe de cauciuc împotriva
agresorilor dupã o zi de tensiuni
într localnici ºi strãini ºi a blocat
ºoseaua de centurã a oraºului
pentru a îndepãrta protestatarii de
pe strãzi. Violenþele au izbucnit
dupã ce regele comunitãþii zulu,
Goodwill Zwelithini, ar fi spus cã
strãinii ar trebui sã pãrãseascã
þara. De atunci, el a repetat cã i-
au fost interpretate greºit co-
mentarii. Zeci de sud-africani
care trãiesc în Mozambicul ve-
cin au pãrãsit þara vineri de tea-
ma unor atacuri ca rãspuns la
violenþele din þara lor de origine.
Guvernul sud-african a cerut
sprijin diplomatic pe continent
pentru a învinge „demonul” vio-
lenþei antiimigraþie.
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Îngerii lui Charlie:
În goanã mare

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30

Îngerii se pregãtesc sã loveascã fãrã
avertisment atunci când lucreazã sub
acoperire pentru a recupera douã
inele din argint care au dispãrut.
Acestea nu sunt inele obiºnuite. Ele
conþin informaþii valoroase codificate
care relevã identitãþile noi ale fiecãrei
persoane din Programul Federal de
Protejare a Martorilor. Atunci când
martorii încep sã fie uciºi, numai
Îngerii prin experienþa acestora în
acþiunile sub acoperire, spionaj ºi
arte marþiale pot opri ucigaºul...

Silicon Valley

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:00

Richard este un programator de
calculatoare introvertit care lo-
cuieºte în hostelul Haker împreunã
cu cei mai buni prieteni ai lui: Big
Head, infatuatul Gilfoyle ºi sarcas-
ticul Dinesh. Acest grup de ina-
daptaþi sociali trãieºte sub supra-
vegherea lui Erlich, un milionar
care le dã voie sã locuiascã în
casa lui gratis – atât timp cât va
primi 10% din proiectul lor. Dupã
ce eºueazã sã vândã un proiect
miliardarului Peter Gregory,
Richard este nevoit sã lucreze în
continuare la Hooli, o companie
de tehnologie fondatã de megalo-
manul Gavin Belson...

Atacul dinozaurilor

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Acþiunea se declanºeazã când un
amerindian pe nume Dakota foloseºte o
ceremonie strãveche ºi sacrã, la finalul
cãreia fosilele a trei dinozauri dintr-un
muzeu provincial prind viaþã ºi încep sã
atace toþi oamenii întâlniþi în cale
creand haos ºi o groazã de nedescris.
În mijlocul acestei catrastofe sunt
prinºi Jake,  ofiþer de poliþie, Emma,
fosta soþie a acestuia, dar ºi fiica lor,
Savannah, care trebuie sã þinã piept
acestor lucruri pânã la o intervenþie,
externã sau divin , care nu se ºtie cât se
va lãsa aºteptatã. Oare au cei trei
oameni cea mai micã ºansã împotriva
fosilelor de dinozauri?

LUNI - 20 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)
00:25 Rechini ucigaºi
2012, SUA, Acþiune, Horror, SF
02:00 Andografia zilei
02:05 Sport
02:20 Telejurnal
03:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
04:10 Vorbeºte corect!

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Arte, carte ºi capricii
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Strãinul (R)
1964, România, Dramã
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
23:20 Oxen
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

TVR 2

07:50 O fatã pe bicicletã
09:35 Am spus destul
11:10 Pe platourile de filmare
11:40 Garfield
13:05 Sex Tape
14:45 Croods
16:25 Pe platourile de filmare
16:55 Magnolii de oþel
18:25 Gigolo de ocazie
20:00 Urzeala tronurilor
21:00 Silicon Valley
21:30 Vicepreºedinta
22:00 Pe sub piele
23:50 A venit sfârºitu'!
01:40 ªoferul
03:20 Gigolo de ocazie

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)

07:30 La Mãruþã
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Excursie cu surprize (R)
14:00 Iubit de împrumut (R)
16:15 Regina frumuseþii (R)
18:15 Sfârºitul aventurii
20:30 Îngerii lui Charlie: În

goanã mare
00:30 Rãzbunare fãrã limite (R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 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 Atacul dinozaurilor
2010, Horror, SF
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 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
07:45 Jurnalul STV Junior (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
08:45 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 Adevãruri ascunse
20:30 Revendicarea
21:30 Dosarele DNA
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Þapinarii
00:05 Mama mea gãteºte mai

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

design (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

în filme"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Punk'd
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

Intensificãri
ale vântuluiluni, 20 aprilie - max: 17°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,4110 .............. 44110
1 lirã sterlinã................................6,1315....................61315

1 dolar SUA.......................4,0777........40777
1 g AUR (preþ în lei)........157,9599.....1579599

Cursul pieþei valutare din 20 aprilie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin

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

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

OFERTE SERVICIU
SCOALA Gimnazialã
„Ion Creangã” organi-
zeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei de
îngrijitor în data de
14.05.2015. Relaþii:
0251/ 421.660.
Salon M. Style- inter-
secþie Materna an-
gajeazã coafezã cu
experienþã. Telefon:
0764/ 764.114.

MEDITAÞII
MEDITAÞII limba
englezã ºi limba
spaniolã pentru
copii. Preþ avanta-
jos. Telefon: 0746/
392.460.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sa-
nitare la preþ avanta-
jos. Telefon: 0766/
668.777.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 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.
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Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0723/
466.154.
Familie serioasã
îngrijim bãtrâni.
Telefon:  0765/
744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
semidecomandatã
etaj 4, Craiova str.
Caracal. Telefon:
0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere,
ultracentral, ultra-
lux, A.C., internet,
renovat complet.
Telefon: 0762/
109.595.

Vând apartament 2
camere Calea Unirii.
Telefon: 0742/940.623;
0351/459.401.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Particular, vând
apartament 4 ca-
mere, parter, zona
Caracal. Telefon:
0724/512.304;
0746/914.824.

Vând 4 camere deco-
mandate, toate îmbu-
nãtãþirile Brazdã. Te-
lefon: 0745/995.125.

CASE
VÂND CASÃ DOUÃ
ETAJE ÎN Vîrvoru de
Jos, 2000 mp teren,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/950.685.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren co-
muna Cernãteºti,
sat Raznic. Telefon:
0769/844.209.

Vând casã 6 came-
re, Podari – Livezi, cu
4000 mp teren ºi 8
ha teren arabil ur-
gent, convenabil.
Telefon: 0722/
266.718.
VÂND VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂN-
GÃ FACULTATEA
DE AGRONOMIE,
6 CAMERE, 2 BÃI,
BUCÃTÃRIE, PAR-
TER+ ETAJ, POD,
SUBSOL, GARAJ,
TEREN 462 MP.
Telefon: 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 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 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13
m la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan
Podari, 673 mp, 40
mp deschidere, cu-
rent, fosã septicã, puþ
forat,  fundaþie 70 mp
+ cabanã, asfalt, preþ
atractiv. Telefon:
0732/381.876.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 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.
Vând drepturi teren
intravilan  380 mp
Craiova. Telefon:
0766/930.864.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
0351/170.504.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

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. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism
DACIA anul fabrica-
þiei 1993. Autoturis-
mul este în stare de
funcþionare. Telefon:
0765/789.181.

Vând DACIA, stare
de funcþionare. Preþ
mic. Telefon: 0769/
611.412.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon:
0764/222.434.
AUDI A6, fabricaþie
2006, full opþional,
xenon, bleu marin,
metalizat, piele, na-
vigaþie, încãlzitor
scaune pilot auto-
mat, motor perfect,
8000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Solenza motor
“Clio”, benzinã,
2004, consum 4%,
90.000 Km, culoare
alb, 1000 Euro. Te-
lefon: 0749/059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu
min. 5 rame cu puiet
- Podari, telefon:
0720/115.936.
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 baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
DISC purtat pentru
445. Telefon: 0742/
353.028.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele mi-
litare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã
stereo, calculator in-
dstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând sobã deosebi-
tã din teracotã ºi
maºinã de cusut
Uberdeck. Telefon:
0757/072.050.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3 giur-
giuvele cu geam vop-
site, chituite 1,20x52.
Telefon: 0770/687.430.
Capre. Telefon:
0726/964.710.
Vând ghete iarnã, au-
toderapante, piele na-
turalã, import, nefolo-
site nr. 45, cãrucior
copil, puþin folosit. Te-
lefon. 0723/009.627.

Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând ieftin mobilã
apartament. Telefon:
0251/531.246.
Vând maºinã de tri-
cotat SINGER. Te-
lefon: 0351/175.564.
Ofer la copii 3 clasoa-
re cu timbre la preþuri
foarte foarte mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cutie port armã
de vânãtoare 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 în comuna Sun-
teºti - Drãgãºani, 1 ha
vie nobilã pe ºpalieri cu
struguri de masã ºi vin,
8400 mp - pãdure. Te-
lefon: 0770/274.131.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând portbagaj din
fier P.C. adaptabil pe
orice autoturism vop-
sit recent (roºu). Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând cadru metalic
nou pentru handi-
cap, baston pentru
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
preþ negociabil Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã, ma-
ºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 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 cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
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Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Te-
lefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã salcâm,
bicicletã bãrbãteas-
cã. Telefon: 0251/
416.455.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, delcou
aprindere Dacia 1310
nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând 2 biciclete, se-
micursiere, FIRTS-
BIKE, 24Dh 12,
ambele RFG, pentru
copii 9-15 ani. Tele-
fon: 0773/849.388.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, tele-
vizor color Grun-
ding diagonala 70
cm. Telefon: 0770/
303.445.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr bicicletã ac-
þionatã electric cu
acumulatori. Telefon:
0721/995.405.
Cumpãr fosã septi-
cã nefolositã. Tele-
fon: 021/619.0632;
0731/515.626.
Cumpãr uruitoare
cereale, grâu, po-
rumb. Telefon: 0721/
995.405.
ÎNCHIRIERI OFERTE

INCHIRIEZ garsoni-
erã ultracentral. Tele-
fon: 0763/ 626.044.
Închiriez 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.

Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
Familie serioasã cau-
tã casã fãrã chirie
(contra ajutor). Tele-
fon: 0761/794.304.
MATRIMONIALE
Vâduv, doresc sã cu-
nosc doamnã cu vâr-
sta cuprinsã între 55-
60 ani cu locuinþã, fãrã
vicii din Oltenia. Tele-
fon: 0757/821.204.

Pensionar 66/160/
69, nefumãtor do-
resc pensionarã 60
ani, de la þarã pentru
a petrece tot restul
vieþii împreunã.
0767/702.734. Luci-
cã - comuna Dãnciu-
leºti – Gorj.

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

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.

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.

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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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Vineri, în etapa a 20-a din Liga a
III-a, Viitorul Municipal Craiova a
fost singura dintre reprezentantele
noastre ce a ieºit de pe teren cu
fruntea sus, dupã ce a dispus cu 3-
0, la Iºalniþa, de FC Hunedoara. Vic-
toria, doar a doua stagionalã, a fost
adusã de punctele semnate de Stoi-
chiþoiu (8), Crãciun (37) ºi C-tin
Scarlat (82).

Municipal salveazã cu stil onoarea echipelor doljeneMunicipal salveazã cu stil onoarea echipelor doljeneMunicipal salveazã cu stil onoarea echipelor doljeneMunicipal salveazã cu stil onoarea echipelor doljeneMunicipal salveazã cu stil onoarea echipelor doljene
Podari – ridiculizatã, Filiaºi nu-ºi revine

SERIA 3
Concordia Chiajna II – CS PODARI 5-0, Atletic Bradu – FCM Târ-

goviºte 2-0, Argeºul Piteºti – Urban Titu 0-1, Astra II – Chindia Târgo-
viºte 0-2, Viºina Nouã – CS Afumaþi 0-1, Sporting Roºiori – Dinicu
Golescu Câmpulung 2-2, CS ªtefãneºti – Inter Clinceni 3-0.
1. Chindia 44 8. Dinicu G. 26
2. Afumaþi 40 9. Clinceni 23
3. Argeºul 35 10. Viºina N. 23
4. Chiajna II 34 11. Bradu 22
5. ªtefãneºti 34 12. PODARI 19
6. Titu 30 13. FCM Târg. 18
7. Roºiori 26 14. Astra II 13

SERIA 4
VIITORUL MUNICIPAL CRAIOVA – FC Hunedoara 3-0, ACSO FI-

LIAªI – ªtiinþa Turceni 0-1, Pandurii II – Nuova Mama Mia Becichere-
cul Mic 0-1, Millenium Giarmata – Minerul Motru 2-0, Naþional Sebiº –
CS Ineu 2-0, Minerul Mehedinþi – UTA 0-3 la “masa verde”, deoarece
formaþia gazdã s- aretras din campionat. Vulturii Lugoj a stat.
1. UTA* 43 8. Ineu* 20
2. Sebiº 40 9. Hunedoara* 19
3. Nuova M.* 38 10. Motru* 18
4. Vulturii* 32 11. Turceni* 18
5. Giarmata 31 12. V.M. CRAIOVA 14
6. Pandurii II 26 13. Mehedinþi 8
7. FILIAªI 25
* - un joc mai puþin.

Tehnicianul Victor Naicu a uti-
lizat echipa: Surdu – Istudor, Chir-
can, M. Flori, D. Mihai (Nuþã 72)
– Borneci, Stoichiþoiu (Buºicã 70)
– Al. Stoica, C-tin Scarlat (Þucã
76), L. Scarlat – Crãciun (Poena-
ru 41).

Colega din Seria 4 a Municipalu-
lui, ACSO Filiaºi, s-a înclinat sur-
prinzãtor în faþa codaºilor gorjeni de

la ªtiinþa Turceni, cedând cu 0-1 la
Braloºtiþa. Fotescu, în minutul 9, a
înscris unicul gol al partidei, trupa
pregãtitã de Gheorghe Ciurea tre-
cându-ºi astfel în cont al treilea eºec
consecutiv, tot atâtea câte suferi-
serã în primele 17 etape.

La Filiaºi au jucat: Lascu – Or-
ban, Lupu, Vulpe, Neacºu – Frunte-
latã, ªtoiu, Dumitraºcu, Buciuman
– Bãlã, Rãducanu.

Trecând în Seria 3, CS Podari a
suferit o înfrângere usturãtoare pe
terenul echipei secunde a Concor-
diei Chiajna, scor 0-5. Reuºitele il-
fovenilor au purtat semnãturile lui
Anton (29, 41), Rãsdan (52, 75) ºi
Rãducanu (55). Podariul a avut douã
bare în prima reprizã, prin Surugiu,
însã ºi o eliminare, Rioºanu (33) –
pentru cumul de “galbene”.

Dragoº Bon a mizat pe urmãto-
rii: Mecea – Ciocârlã, Rioºanu,
Dreºcã, Ciocioanã – Dragomir,
Stancu -Surugiu, Preda, Rãduþ –
Cl. ªtefan.Dupã pauzã au mai fo-
losiþi Dina, Gîrloi, Vãlu, Mirescu.

Runda viitoare (24/25 aprilie), Po-
dariul primeºte vizita “lanternei” As-
tra II, Filiaºul se delaseazã la Ineu,
iar Viitorul Municipal va sta.

PLAY-OFF
Progresul Segarcea – CS U II Craiova 0-1, Dunãrea Bistreþ – Viitorul Cârcea

0-2, Danubius Bechet – Dunãrea Calafat 1-1.
1. CSU II 12 8 3 1 40-12 27p
2. Cârcea 12 7 2 3 29-26 23p
3. Calafat 12 6 1 5 23-17 19p
4. Bistreþ 12 4 0 8 16-22 12p
5. Segarcea 12 3 2 7 18-24 11p
6. Bechet 12 3 2 7 14-39 11p
Etapa viitoare (25 aprilie): CS U II Craiova – Dunãrea Bistreþ, Viitorul

Cârcea – Dunãrea Calafat, Danubius Bechet – Progresul Segarcea.

PLAY-OUT
Vânãtorul Desa – Unirea Leamna 4-0, ªtiinþa Celaru – Recolta Ostroveni

2-0. ªtiinþa Malu Mare a stat.
1. Ostroveni 10 6 1 3 25-18 19p
2. Leamna 9 6 1 2 19-12 19p
3. Malu Mare 9 4 1 4 22-19 13p
4. Celaru 10 4 0 6 20-23 12p
5. Desa 10 2 1 7 20-34 7p
Etapa viitoare (25 aprilie): Unirea Leamna – ªtiinþa Celaru, Recolta Os-

troveni – ªtiinþa Malu Mare. Vânãtorul Desa va sta.

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

durii – U Cluj, Rapid – Concordia.
DIGI SPORT 2

12:00 – TENIS (M) – Turneul BRD
Nãstase-Þiriac Trophy, la Bucureºti:
ziua 1 / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie
A: Fiorentina – Verona.

DIGI SPORT 3
16:30 – ATLETISM – Maratonul de la

Boston, în SUA / 21:00 – BASCHET

LIGA A IV-A

CSU II ºi Cârcea nu greºesc,
Calafatul “abandoneazã” lupta

Runda a doua a play-off-ului a
adus noi victorii, sâmbãtã, pentru
primele douã clasate, CSU II Cra-
iova ºi Viitorul Cârcea, care s-au
impus cu 1-0 la Segarcea, respec-
tiv 2-0 la Bistreþ. În schimb, Cala-

fatul pare ca ºi ieºitã din cãrþile ac-
cederii în barajul de promovare,
dupã ce a obþinut doar un punct
(1-1) pe terenul Bechetului, depãr-
tându-se la 8 lungimi de lider. Li-
der care a depãºit “complexul”

Segarcea, echipã cu
care remizase de douã
ori în sezonul regulat,
graþie unui gol al lui
Angelo Iuga (foto),
cãzut la puþin t imp
dupã revenirea de la
odihnã, în minutul 50.

Antrenorii Constan-
tin Zamfir ºi Daniel
Mogoºanu au utilizat
în acest meci jucãtorii:
L. Popescu – Marcu
(Cojocaru 46), Cioco-
tealã, Avrãmia, Luicã –
Georgescu, Gârbiþã –
Manea, Iuga, ªt. Stan-
cu (Al. Popescu 80) –
Dinu (Buzãrnescu 46).

Halep, calificatã direct în turul doi la Stuttgart, va întâlni
învingãtoarea din meciul Muguruza-Strycova

Simona Halep, locul 3 mondial ºi
cap de serie numãrul 2, va juca direct
în turul secund la turneul WTA Pre-
mier de la Stuttgart, cu premii totale
de 731.000 de dolari, unde o va întâlni
pe învingãtoarea din meciul dintre
Garbine Muguruza (Spania) ºi Barbo-
ra Strycova (Cehia) – meci ce se va
disputa azi.

Anul trecut, Halep a ajuns pânã în
manºa secundã a competiþiei, fiind eli-
minatã de rusoiaca Svetlana Kuzneþo-
va, scor 7-5, 7-6 (4).

Halep a mai întâlnit-o pe Muguruza
(locul 20 WTA) de douã ori, de fiecare
datã impunându-se sportiva spaniolã:

la Wuhan, în turul doi, în 2014, scor 2-
6, 6-2, 6-3, ºi în februarie, la Fed Cup,
scor 6-4, 6-3.

Tot douã întâlniri are Halep ºi cu
Barbora Strycova (locul 23 WTA): ro-
mânca s-a impus anul acesta, în primul
tur la China Open, scor 6-1, 6-4, iar spor-
tiva cehã a câºtigat în 2010, în calificã-
rile turneului de la Paris, scor 6-1, 6-4.

Favorita turneului de la Stuttgart
este rusoaica Maria ªarapova, numã-
rul 2 mondial, care s-a impus ºi în 2014.
Ea va juca tot direct în turul doi, unde
va întâlni învingãtoarea din meciul din-
tre germanca Angelique Kerber ºi o
sportivã venitã din calificãri.

SCM U Craiova a dispus, sâmbãtã, acasã, cu 3-1
de Dinamo, în primul joc din cadrul finalei mici a Divi-
ziei A1, scorul pe seturi fiind 25-17, 16-25, 25-20, 25-
20. Se joacã dupã sistemul cel mai bun din 5 partide,
iar urmãtoarea încleºtare, cum am notat deja în subti-
tlul materialului, a avut loc asearã, tot la Polivalenta
din Bãnie. Seria se va muta apoi la Bucureºti, pentru
una s-au douã partide (25/26 aprilie). Dacã se va ajun-
ge în decisiv, elevii lui Dan Pascu vor avea ocazia sã
cucereascã bronzul în faþa propriilor suporteri, într-
un meci programat în 30 aprilie.

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – FINALA MICÃ

Craiovenii au câºtigat jocul
inaugural al seriei cu Dinamo

Cele douã s-au înfruntat ºi asearã,
dupã închiderea ediþiei

TENIS – FED CUP

Dulgheru a pedepsit-o pe Bouchard!
Alexandra Dulgheru (nr. 69 WTA) s-a rãzbunat pe Eugenie Bou-

chard pe teren pentru lipsa de fair-play de care numãrul 7 WTA a dat
dovadã la conferinþa de presã, când a refuzat sã-i strângã mâna.
Românca a învins-o, sâmbãtã searã, pe cea mai valoroasã jucãtoare
a gazdei Canada, în al doilea meci din play-off-ul Fed Cup pentru
grupa mondialã, trecând de aceasta cu un dublu 6-4.

Din pãcate, în primul joc, Irina Begu (nr. 33 WTA), cea mai bine
cotatã jucãtoare a noastrã, a pierdut surprinzãtor în faþa lui Francoise
Abanda (nr. 260 WTA), în trei seturi, 6-4, 5-7, 4-6. Begu a avut însã
unele probleme medicale în setul 3, când, la 2-0 în favoarea sa, s-a
prãbuºit pe teren dupã un schimb ºi a fost nevoitã sã cearã interven-
þia medicilor. Ea a continuat apoi jocul la un nivel mai scãzut.

Totul s-a decis azi-noapte târziu, odatã cu disputarea partidelor
Bouchard – Begu, Abanda – Dulgheru ºi Gabriela Dabrowski (43
WTA dublu)/Sharon Fichman (141 WTA dublu) – Andreea Mitu
(218 WTA la dublu)/Raluca Olaru (62 WTA la dublu).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
(M) – Euroliga: Maccabi Electra Tel
Aviv – Fenerbahce Istanbul.

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

U Cluj.
DOLCE SPORT 2

16:30 – TENIS (M) – Turneul de la
Barcelona, în Spania: ziua 1.

EUROSPORT
12:00, 16:30, 21:00 – SNOOKER –

Campionatul Mondial, la Sheffield, în

Regatul Unit.
EUROSPORT 2

12:00, 16:30, 21:00 – SNOOKER –
Campionatul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Rapid –

Concordia.
LOOK PLUS

18:00 – FOTBAL – Liga I: Pandurii –
U Cluj.

LIGA A III-A – ETAPA 20-A
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 26 18 3 5 45-15 57
ASA 27 16 8 3 39-17 56
Petrolul 27 13 8 6 36-19 47
Craiova 27 12 10 5 32-25 46
Viitorul 27 11 8 8 38-34 41
Astra 27 10 11 6 38-21 41
Botoºani 27 11 7 9 31-30 40
Dinamo 27 11 7 9 37-34 40
CSMS Iaºi 27 9 7 11 26-31 34
Pandurii 26 8 8 10 32-33 32
Chiajna 26 6 12 8 28-33 30
FC Braºov 26 7 7 12 25-36 28
Gaz Metan 27 5 11 11 22-31 26
„U” Cluj 26 6 8 12 23-36 26
Ceahlãul 27 5 8 14 20-44 23
Rapid 26 5 7 14 13-32 22
CFR Cluj 27 12 7 8 32-21 19
Oþelul 26 2 9 15 9-36 15

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 27-a
CSMS Iaºi – FC Braºov 1-0

A marcat: Mihalache 48.
CFR Cluj – ASA 2-2

Au marcat: Dore 9, Tade 61 / N’Doye 18, 57.
FC Botoºani – Ceahlãul 2-0

Au marcat: Hadnagy 8, Ivanovici 82.
Viitorul – Astra 2-0

Au marcat: Mitriþã 2, Nicoliþã 15.
Gaz Metan – Petrolul 0-0
„U” Craiova – Dinamo 0-0
Meciul Steaua – Oþelul s-a jucat asearã.
Pandurii – „U” Cluj, astãzi, ora 18
Rapid – Chiajna, astãzi, ora 20.30

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
Dinamo 0-0Dinamo 0-0Dinamo 0-0Dinamo 0-0Dinamo 0-0

Stadion: „Extensiv”, spectatori: 6.000.
Craiova: Bãlgrãdean 6 – Dumitraº 7, Acka 8, Izvoranu 7, Vãtã-

jelu 7 – Târnãcop 7, Mateiu 7, Brandan 7, Nuno Rocha 7 (86 Cure-
lea) 5– Herghelegiu 6, Bawab 4 (75 Ivan) 7. Antrenori: Sorin Câr-
þu, Emil Sãndoi.

Dinamo: T. Marc 7 – Bãrboianu 7, A. Marc 7, Bunoza 7, S. Filip 5
– El Hamed 5 (70 Niculae) 5, N. Grigore  6 (82 Nedelcearu) 6, M.
Cristescu 7 – Gavrilã 7 (71 Rotariu) 6, Lazãr 6, Bilinski 6. Antre-
nor: Flavius Stoican.

Arbitri: Cr. Balaj – M. Nagy, Vl. Urzicã.
Eliminat: St. Filip 80.

Dinamo a fost întâmpinatã la
Craiova pe alt stadion ca de obi-
cei, dar în stilul obiºnuit, cu ad-
versitate extremã. 6.000 de olteni
au umplut „Extensivul” la cel mai
aºteptat derby în provincie. Cei
doi fundaºi dreapta care au jucat
ºi în alb-albastru, Stoican ºi Bãr-
boianu, au acumulat cele mai mul-
te scandãri vulgare. O coregrafie
alb-albastrã s-a desfãºurat atât pe
teren, cât ºi în tribune în startul
partidei, iar celebrul „Muicãããã”
a rãsunat în Parcul Romanescu,
replica fiind datã de cei 250 de
„câini” care au încurajat trupa lui
Stoican. Lovitura de început a fost
datã de cel care aducea victoriile
memorabile din anii 80-90 în faþa

Mesajele galeriei craiovene:Mesajele galeriei craiovene:Mesajele galeriei craiovene:Mesajele galeriei craiovene:Mesajele galeriei craiovene:
„Dupã un sfert de secol pe stadioane, ani mulþi presãraþi

cu sacrificii ºi suferinþã, în care niciodatã nu ne-am abando-
nat valorile ºi nu ne-am pãrãsit credinþa, ne spuneþi voi care-
i ªtiinþa?”

„Afaceri cu clubul, chioºcuri pe stadion, integritate zero,
ultraºi de carton”

„Noi redevenim Craiova Maxima, voi rãmâneþi clona lui
Dinamo Moscova”

„Veniþi la stadion în cãmãºuþe, sunteþi la meci, nu pe cat-
walk, la nuntã sau într-un club de fiþe” – la adresa accentelor
casual ale fanilor dinamoviºti

„Ioaniþoaia, ºulfã bãtrânã” – pentru ºeful gsp

Derby-ul dintre Universitatea Craiova ºi
Dinamo s-a terminat aºa cum a început

lui Dinamo, Gigi Ciurea. În pro-
gramul de meci, numele echipei
din ªtefan cel Mare a fost trecut
cu litere chirilice.

Cârþu ºi Sãndoi n-au iertat ero-
rile de la Târgu Mureº ºi i-au lãsat
pe bancã pe Frãsinescu ºi Bãluþã,
în timp ce Dinamo a avut pe ban-
cã un cvartet de foºti sau actuali
internaþionali: Alexe, Niculae, Gro-
zav ºi Rotariu.

Prima fazã remarcabilã n-a þi-
nut de joc, ci de sperietura porta-
rului Marc la o petardã a oltenilor.
Imediat, Nuno Rocha i-a dat emo-
þii goal-keeper-ului dinamovist cu
o reluare din voleu care a trecut
peste poartã. Riposta oaspeþilor a
venit din capul lui El Hamed, Bãl-

grãdean fiind providenþial la rãdã-
cina barei. Stadionul a erupt când
Herghelegiu a trimis mingea în pla-
sã, dar asistentul Nagy era cu stea-
gul sus. Imediat, Nuno Rocha a
ratat incredibil, trãgând în portar
de la 4 metri.

Partea a doua n-a mai adus bo-
nusul de fotbal, doar la câteva faze
fixe trezindu-se tribunele. Finalul
avea sã fie totuºi mai aprins, cu
ªtiinþa în superioritate numericã.
Steliano Filip ºi-a continuat gafele
contra Craiovei ºi dupã autogolul
din tur a fost eliminat pentru douã
galbene. Imediat, Târnãcop putea
deschide scorul, dar a reluat peste
poartã centrarea lui Ivan, intrat
excelent în joc. Craiova a forþat cu
3 atacanþi pe final, dar ocaziile au
venit de la Vãtãjelu, cu douã ºuturi
care au ocolit poarta.

Sorin Cârþu: „Am avut câteva ocazii mari, a fost
un egal spectaculos, chiar dacã nu s-a marcat.
Chiar dacã a fost 0-0, a fost un 0-0 viu, echipele s-
au bãtut pentru un rezultat mai bun, ºi noi ºi ei am
încercat sã nu greºim. Vreau sã-mi vãd jucãtorii
aºa ºi în celelalte meciuri ºi sã câºtigãm”

Orgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficiente
pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”
Orgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficiente
pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”
Orgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficiente
pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”
Orgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficiente
pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”
Orgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficiente
pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”
Orgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficiente
pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”
Orgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficiente
pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”
Orgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficiente
pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”
Orgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficienteOrgoliile, insuficiente
pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”pentru a bate „câinii”


