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- La politicienii noºtri, Popes-
cule, pe primul loc e iubirea de
moºie ºi pe urmã iubirea de
þarã.
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Terenurile agricole de
la Cãlãraºi, scãldate de
apele Dunãrii, dar cu
pãmânt nisipos, capri-
cios de fel, cu avantaje-
le, dar ºi dezavantajele
sale, reprezintã pentru
sute de agricultori din
zonã principala sursã de
venit. Cunoscut pentru
culturile de pepeni, var-
zã, dar ºi cartof timpu-
riu, acest bazin agricol
ar putea deveni încã ºi
mai profitabil dacã lo-
cuitorii din zonã vor în-
vãþa sã profite de opor-
tunitãþile de finanþare a
agriculturii prin fonduri
guvernamentale, dar
mai ales europene. Pen-
tru a veni în sprijinul
acestora, Primãria Cã-
lãraºi a organizat, sâm-
bãtã, un seminar cu spe-
cialiºti din domeniu la
care au luat parte câte-
va zeci de agricultori din
comunã, dar ºi din loca-
litãþile învecinate. 77777 AC
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O povesteO povesteO povesteO povesteO poveste
chiar adevãratã,chiar adevãratã,chiar adevãratã,chiar adevãratã,chiar adevãratã,
cu paternitate...cu paternitate...cu paternitate...cu paternitate...cu paternitate...
diferitã!diferitã!diferitã!diferitã!diferitã!

Cazul unui fost ofiþer nazist
– Otto Skorzeny –, fidel fãrã
mãsurã lui Adolf Hitler, con-
siderat de aliaþi ca “unul din-
tre cei mai periculoºi din Eu-
ropa”, convins la începutul
anilor ’60 sã lucreze pentru
Mossad, a fost relatat la 27
martie a.c. de cotidianul isra-
elian „Ha’ Aretz”, în temeiul
mãrturisirilor unor martori,
foºti membri Mossad ºi per-
soane cu acces la arhivele
organizaþiei.

ExpoziþieExpoziþieExpoziþieExpoziþieExpoziþie
de maºinide maºinide maºinide maºinide maºini
de epocã,de epocã,de epocã,de epocã,de epocã,
în Piaþaîn Piaþaîn Piaþaîn Piaþaîn Piaþa
„Mihai Viteazul”„Mihai Viteazul”„Mihai Viteazul”„Mihai Viteazul”„Mihai Viteazul”

Faza naþionalãFaza naþionalãFaza naþionalãFaza naþionalãFaza naþionalã
a Olimpiadeia Olimpiadeia Olimpiadeia Olimpiadeia Olimpiadei
de Informaticã –de Informaticã –de Informaticã –de Informaticã –de Informaticã –
un omagiu pentruun omagiu pentruun omagiu pentruun omagiu pentruun omagiu pentru
Mihai PãtraºcuMihai PãtraºcuMihai PãtraºcuMihai PãtraºcuMihai Pãtraºcu

 Peste 300 de copii din toatã
þara au participat, însoþiþi de
profesori, vineri, 15 aprilie, la
deschiderea oficialã a Olimpia-
dei Naþionale de Informaticã. A
fost o manifestare încãrcatã de
emoþie, cu atât mai mult cu cât
a fost dedicatã regretatului Mi-
hai Pãtraºcu, una dintre emi-
nenþele din domeniu, decedat,
în urmã cu patru ani, din cauza
unei boli care s-a dovedit mai
puternicã decât el, un craiovean
de excepþie.

Agricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþi
sã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europene

Agricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþi
sã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europene

Agricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþi
sã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europene

Agricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþi
sã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europene

Agricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþi
sã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europene

Agricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþi
sã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europene

Agricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþi
sã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europene

Agricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþi
sã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europene

Agricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþiAgricultorii din Cãlãraºi, încurajaþi
sã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europenesã acceseze fonduri europene

Craiova, scenaCraiova, scenaCraiova, scenaCraiova, scenaCraiova, scena
poveºtilorpoveºtilorpoveºtilorpoveºtilorpoveºtilor
shakespearieneshakespearieneshakespearieneshakespearieneshakespeariene



2 / cuvântul libertãþii luni, 18 aprilie 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

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

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

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

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

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

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

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

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

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

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

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

Piedone poate candida,
magistraþii au respins
contestaþia Asociaþiei
„Colectiv pentru Viitor”

Cristian Popescu Piedone poate
candida la Primãria Sectorului 4,
dupã ce Judecãtoria Sectorului 4 a
respins, ieri, contestaþia depusã de
Asociaþia „Colectiv pentru Viitor”,
însã decizia nu este definitivã. Mem-
brii Asociaþiei „Colectiv pentru Vi-
itor” au depus, vineri, la Judecãto-
ria Sectorului 4 contestaþie împo-
triva candidaturii depuse de Cris-
tian Popescu Piedone pentru un nou
mandat de primar, se anunþã pe pa-
gina de Facebook a asociaþiei.

Asociaþia „Colectiv pentru Vii-
tor” a anunþat, joi, pe pagina de Fa-
cebook cã va contesta candidatura
depusã de Cristian Popescu Piedo-
ne pentru alegerile locale din iunie.
Membrii asociaþiei au notat pe pa-
gina de Facebook, cã vor merge la
Judecãtoria Sector 4, însoþiþi de avo-
caþi, pentru a înregistra actul de se-
sizare, vineri la ora 11. “Cererea de
contestaþie poate fi adaptatã ºi adã-
ugitã cu suferinþele ºi prejudiciile
suferite de fiecare dintre voi ca ur-
mare a activitãþii de primar celui ce
nu ezitã sã ne reconfirme, prin can-
didatura sa, cã apropiaþii noºtrii au
murit degeaba”, scriu reprezentan-
þii „Colectiv pentru Viitor” pe pagi-
na de Facebook.

Cristian Popescu Piedone a
anunþat, miercuri, tot pe pagina de
Facebook, cã ºi-a depus candida-
tura la Primãria Sectorului 4, dupã
ce anunþase cã se retrage din viaþa
politicã, în urma tragediei din Co-
lectiv, el fiind urmãrit penal. Pie-
done a precizat cã va candida ca
independent. “Astãzi am fãcut un
pas care nu mi-a fost uºor: mi-am
depus candidatura pentru Primã-
ria Sectorului 4. Singurii care au
fost prezenþi alãturi de mine au fost
copiii mei: Ana ºi Vlad, pentru cã
familia mi-a oferit sprijinul de care
aveam nevoie ºi mi-a dat curajul
de a merge mai departe” a scris
Cristian Popescu Piedone, care a
demisionat din funcþia de primar
al Sectorului 4 în contextul pro-
testelor de la sfârºitul anului tre-
cut, declanºate dupã tragedia din
clubul Colectiv.

Jurnalistul Liviu Avram a declarat, sâmbãtã,
pentru MEDIAFAX, cã Tribunalul Bucureºti a
decis transmiterea cãtre CCR a sesizãrii sale pri-
vind excepþia articolelor din lege privind numã-
rul necesar de semnãturi pentru un candidat in-
dependent ºi organizarea alegerilor locale într-
un singur tur. Decizia Tribunalului Bucureºti vine
în cadrul unui proces deschis de jurnalist, care
ºi-a depus candidatura la Primãria Capitalei, ca
independent, tocmai pentru a putea ridica ex-
cepþia de neconstituþionalitate asupra legii.

„La pronunþare (în ºedinþa de sâmbãtã-n.r.)
instanþa a spus cã sesizeazã CCR cu excepþia
de neconstituþionalitate a articolului 50, alinea-
tul 2 (Legea 115/2015-n.r.) ºi 101, alineatul 2,
înþeleg de aici cã instanþa a reþinut cã ºi artico-
lul privind alegerea primarilor într-un singur tur
ar fi neconstituþionalã. Decizia finalã rãmâne a
CCR”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Liviu
Avram, jurnalist la “Adevãrul”.

Liviu Avram a explicat cadrul procesual care
i-a permis sã aducã în atenþia CCR articole din
legea 115/2015, declarându-se revoltat de fe-
lul în care întreaga clasã politicã abordeazã ale-
gerea primarilor într-un singur tur. “M-a re-
voltat maniera în care întreaga clasã politicã a
abordat problema alegerii primarilor într-un
singur tur ºi a trebuit sã îmi creez un cadru
procesual ca sã aduc aceastã chestiune în faþa
CCR dupã ce am vãzut cã preºedintele Iohan-
nis care putea sã o facã ºi avea argumente sã
o facã nu a fãcut-o. ªi atunci, am cãutat în
lege un articol care sã poatã fi contestat cât
mai repede dupã ce se declanºeazã mecanis-
mul electoral în aºa fel încât CCR sã aibã timp
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Adulþii cu handicap grav vor
avea venituri egale cu salariul mi-
nim pe economie, adulþii cu han-
dicap accentuat 50% din salariul
minim, iar adulþii cu handicap me-
diu în cuantum de 25% din sala-
riul minim, potrivit unui proiect de
lege aflat în dezbatere publicã pe
site-ul Senatului. Proiectul este
susþinut de 36 de parlamentari
PNL. De asemenea, proiectul de
lege prevede actualizarea anualã a
cuantumului drepturilor cu indi-
cele creºterii preþurilor ºi cu indi-
cele creºterii salariului minim pe
economie.

Potrivit normelor în vigoare,
adulþii cu handicap grav încasea-
zã 340 de lei pe lunã, cei cu han-
dicap accentuat 272 de lei, iar
adulþii încadraþi în grad de handi-
cap mediu, 39 de lei lunar. În Ro-
mânia sunt în jur de 700.000 de
persoane adulte cu handicap, po-
trivit unei statistici publicatã de
Autoritatea Naþionalã pentru Per-

sã se pronunþe pânã la alegeri ºi legea sã fie
corectatã”, a spus Liviu Avram.

Astfel, Liviu Avram ºi-a depus candidatura
pentru funcþia de primar general al Capitalei,
depunând o listã cu doar trei semnãturi de sus-
þinere, demers care i-a permis sã aducã în atenþia
CCR articolul 50, alineatul 2 (Legea 115/2015-
n.r.), cerând în aceeaºi sesizare ºi extinderea
controlului CCR asupra articolului 101, alinea-
tul 2 care prevede alegerea primarilor într-un
singur tur de scrutin.

„Am gãsit temei de neconstituþionalitate ºi în
articolul care impune un anume numãr de sem-
nãturi pentru candidaþii independenþi. Pentru
municipiul Bucureºti mi-a rezultat cã se cer
18.000 de semnãturi ºi am folosit ca precedent
decizia CCR din februarie 2015 care a spus cã
25.000 de mii de semnãturi pentru înfiinþarea

unui partid este o cerinþã excesivã. Parlamen-
tul a luat act de acea decizie ºi a spus cã se pot
înfiinþa partide doar cu trei semnãturi de susþi-
nere. Luând ca model ceea ce a decis Parla-
mentul, am depus o candidaturã pentru func-
þia de primar general al Capitalei, doar cu trei
semnãturi, ca fiind singurul reper legal de care
m-am putut agãþa ca sã demonstrez cã ºi
18.000 este mult, ca ºi 25.000, presupunând
un efort logistic similar”, a exlicat Avram.

Liviu Avram a mai spus cã a cerut extinde-
rea controlului CCR ºi asupra alegerii primari-
lor într-un singur tur, afirmând cã cei care can-
dideazã independent trebuie sã îndeplineascã
condiþii exigente de reprezentativitate, în timp

ce pentru cei aleºi legea coboarã sub standar-
dul constituþional criteriul de reprezentativitate.
„Aceasta a fost excepþia pe care am ridicat-o
în mod direct pentru cã, în acest moment al
procesului electoral, atât se putea face, dar am
cerut în aceeaºi procedurã extinderea contro-
lului CCR ºi asupra alegerii primarilor într-un
singur tur pe considerentul cã nouã, candidaþi-
lor, ni se cer condiþii foarte exigente de repre-
zentativitate când ne depunem candidaturile, dar
în aceeaºi lege se coboarã sub standardul con-
stituþional criteriul de reprezentativitate pentru
cel care va fi efectiv primar. Demonstrez cum-
va în cadrul excepþiei cã alegerea primarilor
într-un singur tur nu genereazã primari repre-
zentativi aºa cum cerere Constituþia”, a expli-
cat jurnalistul Liviu Avram.

Acesta a spus cã demersul PNL privind invo-
carea excepþiei de neconstituþionalitate a ale-
gerilor locale într-un singur tur de scrutin a
fost „greºit îndreptat”. “Demersul liberalilor
a fost greºit îndreptat. Ei au atacat HG de
stabilire a datei alegerilor care nu are nicio
legãturã cu alegerile într-un singur tur sau
douã. (…) Eu am început tot la Curtea de
Apel un demers similar cu al liberalilor, (…)
dar am atacat HG privind calendarul alegeri-
lor pentru cã abia aceea hotãrâre pune în apli-
care prevederi ale legii pe care eu le socotesc
neconstituþionale. Acolo se face trimitere exact
la articolul 101”, a mai spus Liviu Avram.

Curtea de Apel Bucureºti a respins, vi-
neri, plângerea formulatã de PNL pe tema
organizãrii alegerilor locale în douã tururi de
scrutin, hotãrârea nefiind definitivã.

Proiect: Indemnizaþiile pentru adulþii cu handicap,
majorate. Aparþinãtorii, scutiþi de impozite

soanele cu Dizabilitãþi.
Senatul este prima camerã se-

sizatã în cazul ambelor proiecte de
lege, iar Camera Deputaþilor este
for decizional. În dezbatere publi-
cã pe site-ul Senat mai este un pro-
iect de lege referitor la drepturile
persoanelor cu handicap, susþinut
de 37 de parlamentari de la PNL,
potrivit cãruia aparþinãtorii persoa-
nelor adulte cu handicap grav sau
accentuat vor fi scutite de plata
impozitelor pe clãdirile de domici-
liu sau pe maºini. “Aparþinãtorii le-
gali ai persoanelor adulte cu han-
dicap grav sau accentuat vor fi
scutiþi de plata impozitului pe clã-
direa de domiciliu ºi pe terenul afe-
rent acesteia, precum ºi de plata
impozitului pe autoturism”, preve-
de proiectul de lege.

Iniþiatorii susþin cã prin adopta-
rea acestui proiect de lege va fi
înlãturatã discriminarea între apar-
þinãtorii adulþilor cu handicap grav
sau accentuat, adulþii cu handicap

care deþin clãdirea în care locuiesc
sau o maºinã ºi reprezentanþii le-
gali ai minorilor cu handicap grav
sau accentuat pentru cã actuala
legislaþie excepteazã doar unele
categorii de plata impozitelor pe
clãdiri de domiciliu ºi pe maºini.

“Prin aceastã propunere, conside-
rãm cã se face dreptate persoane-
lor cu handicap grav sau accen-
tuat ºi aparþinãtorilor acestora care
în prezent nu pot beneficia de pre-
vederile noului Cod fiscal”, se ara-
tã în expunerea de motive.
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MIRCEA CANÞÃR

Cazul unui fost ofiþer nazist –
Otto Skorzeny –, fidel fãrã mãsu-
rã lui Adolf Hitler, considerat de
aliaþi ca “unul dintre cei mai
periculoºi din Europa”, convins
la începutul anilor ’60 sã lucreze
pentru Mossad, a fost relatat la
27 martie a.c. de cotidianul israe-
lian „Ha’ Aretz”, în temeiul mãr-
turisirilor unor martori, foºti
membri Mossad ºi persoane cu
acces la arhivele organizaþiei. Sub
titlul “The Strange Case Of a
The Nazy Who Became an Is-
raeli Hitman”,  jurnaliºtii Dan
Raviv ºi Yossi Melman, nareazã
în „Ha’ Aretz”, “cazul Otto Skor-
zeny”, care a acceptat, la propu-
nerea agenþilor celui mai puternic
serviciu secret israelian, o contra-
partidã: sã-l ucidã pe omul de ºtiin-
þã german Heinz Krug care lucra
pentru egipteni, având promisiu-
nea radierii de pe lista Simon Wie-
senthal ce regrupa cei mai cãu-
taþi criminali de rãzboi. O promi-
siune ce nu va fi respectatã, fi-

nalmente. Cotidianul „Ha’ Aretz”
nu publicã, însã, în premierã,
aceastã poveste, cum opineazã,
regãsitã ºi în bestsellerul “Mos-
sad – istoria sângeroasã a spio-
najului israelian” (Ed. „Litera”,
2014), avându-i ca autori pe Mi-
chael Bar-Zohar – expert în isto-
ria spionajului izraelian, ºi Nissim
Mishal –  jurnalist specialist în is-
toria statului Israel. Relatarea lor
se intituleazã “Un erou nazist în
serviciul Mossad-ului”. Prezentã
în ediþia online, din 27 martie a.c.,
a cotidianului „Ha’ Aretz”, însoþi-
tã ºi de fotografii ale ofiþerului SS
Otto Skorzany, povestea a fost
preluatã, cu indicarea sursei, ºi de
alte publicaþii europene. „Die
Welt”, de exemplu, ºi-a exprimat
scepticismul în legãturã cu vero-
similitatea ei. Paradoxal, nici o
referire la cartea autorilor Michael
Bar-Zohar ºi Nissim Mishal,
care... o luaserã înainte, menþio-
nând între altele, ca ingredient, o
operaþiune spectaculoasã de co-

mando, condusã de cãpitanul SS
Skorzeny la 12 septembrie 1943,
când un batalion de paraºutiºti lan-
saþi din planoare pe vârful Gran
Saso, în Apeninii italieni, a luat cu
asalt hotelul Campo Imperator, în
care se afla prizonier Benito Mus-
solini, eliberat ºi adus lui Hitler. În
procesul Dachau, de dupã rãzboi,
Skorzeny fusese gãsit nevinovat
ºi plecase în Spania, unde se bu-
cura de protecþia dictatorului
Francisco Franco. De aici începe
povestea. Din 1959, preºedintele
egiptean Gamal Abdel Nasser,
hotãrâse sã-ºi creeze un arsenal
secret de arme neconvenþionale
ºi la 24 iulie 1962 Egiptul uluise
lumea “scoþând la ivealã patru
rachete de luptã, capabile sã
loveascã orice þintã”, la sud de
Beirut. Surprizã totalã pentru Is-
rael, motiv pentru care Rafi Ei-
tan, unul dintre cei mai teribili
agenþi ai Shabakului ºi ºeful filia-
lei Mossad-ului în Germania, Avra-
ham Ahituv, îl contacteazã pe Otto

Skorzeny, având cunoºtinþã de
faptul cã peste 300 de germani,
mulþi dintre aceºtia copii minu-
ne ai lui Hitler, infiltraþi clandes-
tin în Egipt, pe salarii mari, bo-
nusuri ºi alte privilegii, îl ajutau
pe Nasser sã construiascã ra-
chete. Se spune cã Ben Gurion
refuzase sã apeleze la cancela-
rul german Konrad Adenauer, în
pofida unor relaþii personale de
încredere ºi respect reciproc,
pentru stoparea activitãþii spe-
cialiºtilor din Egipt. La 11 sep-
tembrie 1962, acum 54 de ani,
Heinz Krug dispãrea fãrã urme.
Un telefon anonim la poliþia din
Munchen anunþa cã “domnul
Krug este mort”. S-a crezut cã
fusese rãpit de agenþi ai Mos-
sad-ului ºi dus în Israel. Astãzi
nu mai existã nici o îndoialã cã
Krug a murit. Fiind ucis. La 27
noiembrie 1962, dar ºi în zilele
urmãtoare, colete mari, expedia-
te din Germania sau din Egipt,
la adresa unor firme paravan, au

explodat rând pe rând. Scrisorile
bombã i-au speriat de-a binelea
pe oamenii de ºtiinþã germani.
Skorzeny a furnizat agenþilor
Mossad-ului informaþii nepreþui-
te, referitoare la activitatea spe-
cialiºtilor germani în Egipt, intrân-
du-se în posesia unei liste deta-
liate a tuturor oamenilor de ºtiin-
þã ºi a adreselor lor. Construirea
rachetelor a eºuat, fiindcã nu s-a
reuºit elaborarea sistemelor de na-
vigaþie. Sfârºitul operaþiunii a în-
semnat, de asemenea, sistarea co-
laborãrii Mossad-ului cu Otto Skor-
zeny, cel mai important personaj
nazist care a fãcut spionaj pentru
statul Israel. Acesta a decedat la
vârsta de 67 de ani, la Madrid, în
iulie 1975, atins de un cancer. Pes-
te puþinã vreme se stingea din via-
þã ºi Francisco Franco. Otto Skor-
zeny fusese speriat de ceea ce
pãþise Adolf Eichmann, extras din
Argentina, printr-o operaþiune greu
egalabilã ºi condamnat la 15 de-
cembrie 1961 la moarte.

Ieri, Piaþa „Mihai Viteazul”
a fost scena unei expoziþii
aparte: cea a maºinilor de epo-
cã. Vizitatorii au avut ºansã
sã admire zeci de bijuterii pe
patru roþi. Adevãrate monu-
mente de artã, riguros între-
þinute, ce transmit o istorie
îngemãnatã cu destinele uni-
ce ale celor care le deþin. O
întoarcere în timp, plinã de
rememorãri plãcute pentru
unii dintre craioveni. „Aceas-
ta este o maºinã pur ruseas-
cã. Este vorba de Molotov
Gas, construitã pe vremea lui
Gheorghe Gheorghiu Dej. Am
avut ºi noi câteva la secþia de
producþie ºi, deºi capacitatea
ei era de 1,5 tone, noi am mai
suprapus câte o foaie de arc
ºi puneam ºi câte 4 tone în-
cãrcãturã. La acea vreme, moto-
rul costa aproximativ 4.000 de lei.
Deci, nu era deloc prea costisitor
în caz cã se defecta. Dar nu ceda
aºa uºor”, ne-a precizat Constan-
tin Toma, un octogenar craiovean
cu vechi state în producþia agri-
colã a Doljului, pe vremea când
lucrurile chiar mergeau.

„Bãtrâna” Dacia ºi Oltcit-ul au
fãcut furori

Nu a lipsit din peisaj nici „floa-

Expoziþie de maºini de epocã,Expoziþie de maºini de epocã,Expoziþie de maºini de epocã,Expoziþie de maºini de epocã,Expoziþie de maºini de epocã,
în Piaþa „Mihai Vîn Piaþa „Mihai Vîn Piaþa „Mihai Vîn Piaþa „Mihai Vîn Piaþa „Mihai Viteazul”iteazul”iteazul”iteazul”iteazul”

Craiovenii au putut admira, ieri, zeci de autovehicule retro, într-o prezentare ce a devenit, de
câþiva ani încoace, o constantã. De la producãtori francezi, americani, italieni ºi pânã la neaoºa Dacia,
pasionaþii  ºi au avut ce admira. O vreme scãldatã în soare a permis tuturor vizitatorilor sã surprindã
plãcut cã pânã ºi compartimentul motor al maºinilor este þinut într-o formã excepþionalã, rivalizând
cu suratele contemporane, ce ies pe poarta fabricilor de profil.

rea naþionalã” a automobilismului.
Un model de Dacia 1110, foarte
bine întreþinut, a suscitat un viu
interes din partea multora. Alãturi
de acesta au stat modele de Dacia
1300, cu an de fabricaþie 1971, ºi
concurentul intern – Olcit Club 12
TRS. Pentru acest ultim exemplu,
istoria este spectaculoasã. În 1977
începea construirea fabricii de la
Craiova, tehnologia fiind adusã din
Franþa. Uzina avea o suprafaþã de
350.000 de metri pãtraþi, iar toatã
platforma industrialã avea 114 hec-

tare de teren. Prima maºinã a ieºit
de pe poarta uzinei abia în 1981.
De atunci, Oltcit Club 12 TRS a
ajuns în mai multe þãri, fiind ex-
portat ºi în Olanda, Belgia, Un-
garia, Cehoslovacia, Polonia, Iu-
goslavia, Argentina, Uruguay, Pa-
raguay, Ecuador, Venezuela, Cos-
ta Rica, Columbia, Siria, Iorda-
nia, Egipt, Turcia ºi Bulgaria.
Între 1981 ºi 1993 au fost pro-
duse circa 200.000 de maºini, din
care 60.000 au fost exportate sub
numele Axel.

Pedanþi cu propriile exponate
Impresionante pentru vizitatori

a fost starea tehnicã ºi aspectul
interior ºi exterior, ireproºabile, ale
autoturismelor. În pofida a apro-
ximativ o jumãtate de veac, ce a
trecut de la ieºirea lor pe porþile
fabricilor, toate aceste maºini ara-
tã ca nou-nouþe. Unii dintre expo-
zanþi nu au ezitat sã prezinte câte-
va caracteristici sumare ale „biju-
teriei” deþinute, cum a fost cazul
unei Lada Vaz 2103, an de fabri-
caþie 1980, 116.000 km, originalã,
cu 100% piese ruseºti. Acelaºi lu-
cru se poate spune ºi despre un
Ford Taurus GXL, un Renault de-
capotabil ºi cu volan pe dreapta,
un Volkswagen 1300.

Pasiunea nu cunoaºte bariere
Mulþi dintre vizitatori au imorta-

lizat momentul ºi cei micuþi au fost,
poate, cei mai încântaþi de expozi-
þie. Unii chiar ºi-au aºezat lângã
capodoperele pe patru roþi, proprii-

le maºinuþe de jucãrie. Semn cã ºi
ei erau deþinãtorii unor înalte creaþii
auto. De partea opusã a baricadei,
proprietarii maºinilor afiºau acelaºi
aer plin de încredere în faptul cã,
pasiunea lor este cu totul aparte ºi
poate fi înþeleasã, doar dacã ceva
puternic îþi dã imboldul de a încer-
ca sã vrei sã opreºti timpul în loc.

Este destul de costisitor sã în-
treþii o astfel de maºinã, ne explicã
câþiva dintre expozanþi. Piesele
sunt din ce în ce mai rare, odatã
cu trecerea timpului. Colecþionarii
se împuþineazã ºi ei, din aceeaºi
cauzã, a neiertãtoarei scurgeri a
clipelor. Cu toate acestea, pasiu-
nea rãmâne, ba chiar devine din ce
în ce mai puternicã. Chiar dacã
drumurile nu sunt aºa cum ar tre-
bui, iar ieºirile în grupuri sunt tot
mai rare, din varii motive, expo-
zanþii se declarã mulþumiþi cã efor-
tul lor meritã. Doar o simplã privi-
re plinã de admiraþie sincerã acor-
datã de trecãtori le este suficientã.

VALENTIN CEAUªESCU
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Poliþiºtii rutieri doljeni au organizat, la acest
sfârºit de sãptãmânã, pe principalele drumuri
din judeþul Dolj, o amplã acþiune pentru pre-
venirea accidentelor rutiere generate de ne-
respectarea de cãtre conducãtorii auto a re-
gimului legal de vitezã instituit pe anumite
sectoare de drum. Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cadrul acestor activitãþi, poliþiºtii au
constatat ºi aplicat 171 de sancþiuni contra-
venþionale, valoarea amenzilor fiind de peste
29.000 lei. Dintre acestea, 122 amenzi au fost
aplicate unor conducãtori auto care au cir-
culat cu vitezã excesivã. De asemenea, poli-
þiºtii rutieri au reþinut în vederea suspendãrii

În aceastã perioadã, Poliþia Romana des-
fãºoarã activitãþi specifice  pentru asigu-
rarea unui climat de siguranþã publicã ºi
protejarea populaþiei împotriva actelor de
comerþ ilicit în perioada Sãrbãtorilor Pas-
cale. În acest context, în cursul zilei de
vineri, 15 aprilie a.c., poliþiºtii Serviciului
de Investigare a Criminalitãþii Economice
ºi Poliþiei Municipiului Craiova, împreunã
cu inspectori din cadrul Departamentului
de Inspecþii al MADR au organizat, în mu-
nicipiul Craiova, o amplã acþiune pentru
prevenirea ºi combaterea faptelor de eva-
ziune fiscalã ºi activitãþilor ilicite de co-
merþ din domeniul „comercializãrii legu-
melor ºi fructelor si
produselor din tu-
tun”. În cadrul acþi-
unii, oamenii legii au
verificat 30 de so-
cietãþi comerciale ºi
persoane fizice auto-
rizate, precum ºi
mai multe mijloace
de transport marfã.
În urma neregulilor
constatate, poliþiºtii
au aplicat 13 sancþi-
uni contravenþionale,
valoarea amenzilor
fiind de 91.500 lei.

Totodatã, oame-
nii legii au confiscat
aproape peste o
tonã de legume-
fructe în valoare de
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Magistraþii Judecãtoriei Craiova
i-au aplicat o pedeapsã totalã de 12
ani închisoare craioveanului de 36
de ani care în toamna anului trecut
a batjocorit, într-un vagon deza-
fectat din zona Triajului staþiei CF
Craiova, o tânãrã de 22 de ani care
se întorcea de la serviciu. ªi asta
cu toate cã inculpatul, care este
recidivist, a recunoscut comiterea
faptelor ºi a cerut sã beneficieze
de prevederile legale vizând redu-
cerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã. Astfel, în hotãrârea pro-
nunþat vineri, 15 aprilie a.c., jude-
cãtorii l-au condamnat pe bãrbat
la 9 ani de închisoare pentru viol ºi
9 ani de închisoare pentru tâlhãrie
calificatã, cele douã pedepse fiind
contopite în cea mai grea, la care
s-a adãugat un spor de 3 ani închi-
soare, rezultând pedeapsa totalã de
12 ani închisoare:

Craioveanul de 36 de ani, recidivist, prins
de poliþiºtii de la Transporturi Feroviare ºi
arestat pentru viol ºi tâlhãrie calificatã, în
octombrie 2015, dupã ce a ameninþat cu cu-
þitul o tânãrã de 22 de ani, a dus-o într-un
vagon de tren din triajul staþiei CF Craiova,
a violat-o, apoi i-a luat geanta ºi telefonul
mobil, a fost condamnat. Judecat în stare de
arest preventiv, bãrbatul a recunoscut comi-
terea faptelor ºi a cerut sã beneficieze de

reducerea limitelor de pedeapsã, însã ma-
gistraþii Judecãtoriei Craiova i-au aplicat o
pedeapsã de 12 ani închisoare pentru fapte-
le sale. Mai mult, acesta trebuie sã achite
tinerei care i-a cãzut victimã 75.000 lei dau-
ne morale ºi materiale. Hotãrârea a fost pro-
nunþatã vineri, 15 aprilie a.c., ºi nu este defi-
nitivã, putând fi atacatã cu apel, la Curtea
de Apel Craiova. Între timp însã, inculpatul
rãmâne în spatele gratiilor.

„Condamnã pe inculpatul Do-
bre Virgil la pedeapsa de 9 ani în-
chisoare pentru comiterea infracþi-
unii de viol. (...) Condamnã pe in-
culpatul Dobre Virgil la pedeapsa
de 9 ani închisoare pentru comite-
rea infracþiunii de tâlhãrie califi-
catã. (...) Aplicã inculpatului Do-
bre Virgil pedeapsa cea mai grea,
aceea de 9 an închisoare, la care
adaugã sporul de 3 ani închisoare
prev. de art. 39 alin. 1 lit. b din c.
pen., astfel cã inculpatul ca execu-
ta pedeapsa rezultantã de 12 ani
închisoare”, se aratã în sentinþa
Judecãtoriei Craiova. În plus, jude-
cãtorii au hotãrât ca inculpatul sã-i
achite victimei sale, care s-a con-
stituit parte civilã în procesul penal,
suma de 75.000 lei reprezentând
daune morale ºi materiale, obligân-
du-l ºi la 6.200 lei cheltuieli judicia-
re cãtre stat ºi 2.000 lei cheltuielile

de judecatã ale victimei. Hotãrârea
de vineri a Judecãtoriei Craiova nu
este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.
A acostat tânãra care se
întorcea de la serviciu

Reamintim cã poliþiºtii Biroului
de Investigaþii Criminale din cadrul
Secþiei Regionale de Poliþie Trans-
porturi Craiova anunþau cã au prins
ºi prezentat procurorilor Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, pe 23 octombrie 2015, un
craiovean de 36 de ani, suspectat
comiterea infracþiunilor de viol ºi
tâlhãrie, acesta fiind reþinut pentru
24 de ore. Din cercetãrile efectua-
te de oamenii legii s-a stabilit cã,
pe 27 septembrie 2015, Virgil Do-
bre, de 36 de ani, din Craiova, care
mai are la activ condamnãri pen-
tru fapte de naturã penalã, a þinut

calea unei tinere de 22 de ani, care
trecea prin zona triajului staþiei C.F.
Craiova, întrucât se întorcea de la
serviciu ºi se îndrepta spre domi-
ciliu, a ameninþat-o cu un cuþit, a
târât-o într-un vagon unde ºi-a
bãtut joc de ea, apoi i-a luat geanta
ºi telefonul mobil ºi a fugit. Fata s-
a oprit în Garã, la poliþiºtii de la
Transporturi Feroviare, cãrora le-
a povestit totul.

Oamenii legii au demarat inves-
tigaþiile, împreunã cu un procuror
al Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova, victima a fost îndru-
matã cãtre Institutul de Medicinã
Legalã Craiova, care a confirmat
cã a fost forþatã sã întreþinã rapor-
turi sexuale împotriva voinþei ei, ºi
au reuºit sã-l identifice pe autor.

În urma probatoriului administrat,
anchetatorii au dispus punerea în
miºcare a acþiunii penale împotri-
va lui Virgil Dobre, pentru sãvârºi-
rea infracþiunilor de viol ºi tâlhãrie
calificatã, iar pe 23 octombrie a.c.,
bãrbatul a fost prezentat judecãto-
rului de Drepturi ºi Libertãþi de la
Judecãtoria Craiova, care emis
mandat de arestare preventivã pe
30 zile pe numele acestuia, iar bãr-
batul n-a mai ieºit din spatele gra-
tiilor de atunci.

Procurorii au finalizat cercetã-
rile în dosar ºi l-au trimis în jude-
catã pe Virgil Dobre, în stare de
arest preventiv, dosarul înregis-
trându-se pe 11 februarie a.c. la
Judecãtoria Craiova, iar acum pro-
cesul a fost soluþionat pe fond.

Comercianþii craioveni,
„în vizorul” poliþiºtilor

Prins „gonind” cu 119 km/h
pe Calea Severinului

dreptului de a conduce autovehicule pe dru-
murile publice 6 permise de conducere ºi au
retras douã certificate de înmatriculare. Re-
cordul acþiunii îl deþine un bucureºtean prins
de poliþiºtii craioveni circulând cu aproape 120
km/h prin oraº. Astfel, dupã cum au mai pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj, în cadrul acþiu-
nii, poliþiºtii l-au depistat pe Iulicã F., de 36
ani, din Bucureºti, în timp ce  conducea un
autoturism, pe Calea Severinului, cu viteza
de 119 km/h. Bãrbatul a fost sancþionat cu
amendã în valoare de 945 lei ºi ca mãsurã
complementarã, i s-a reþinut permisul de con-
ducere pe o perioadã de 90 zile.

aproape 5 000 lei ºi aproape 1000 de þi-
garete. Astfel, în timpul controlului efec-
tuat la o societate comercialã din Piaþa
Centralã din Craiova, poliþiºtii au consta-
tat cã, reprezentanþii societãþii ofereau
spre vânzare cantitatea de 500 kg car-
tofi, pentru care nu s-au putut prezenta
documente de provenienþã.

„Agentul economic a fost sancþionat
contravenþional cu suma de 10.000 lei dis-
punându-se totodatã confiscarea cantitã-
þii de  cartofi, în valoare de  1250 lei, pen-
tru care nu s-au prezentat documente de pro-
venienþã”, a precizat subcomisar Alin Apos-
tol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Dezbaterea a fost intitulatã
“Consultare cu producãtorii de
energie electricã pe bazã de cãrbu-
ne privind propunerea de Directiva
referitoare la rentabilizarea reduce-
rii emisiilor de dioxid de carbon ºi
a sporirii investiþiilor în acest do-
meniu” ºi ea a strâns la aceeaºi
masã, reprezentanþi ai companiilor,
instituþiilor ºi organizaþiilor din do-
meniul producþiei de energie elec-
tricã pe bazã de cãrbune din Româ-
nia dar ºi reprezentanþi ai protecþiei
mediului, prin prezenþa directorului
Agenþiei de Protecþia Mediului Gorj,
Nicolae Giorgi, administraþiei pu-
blice judeþene, fiind prezent prefec-
tul judeþului Gord, Gheorghe Paras-
chivu ºi consilierul judeþean, Dan
Vîlceanu. Din partea Complexului
Energetic Oltenia au fost prezenþi :
Constantin Bãºãloiu - ºef la Sucur-
sala Electrocentrale de la Iºalnita.;
Marian Motocu – directorul Divizie
Energie Producþie, Laviniu Danciu
– ºef Departament Reprezentare In-
stituþionalã Europeanã, Ilie Ionel –
directorul Divizie Energie ºi Valeri-
ca Bãnicã – ºef Departament Me-
diu. A fost prezent ºi directorul Cen-
tralei Paroºeni, Viºan Doru dar ºi li-
derul de sindicat, Cãldãruºu Gabriel
– Sindicatul Mine Energie Oltenia.
UE a fãcut un pas important
cãtre adoptarea unui acord
internaþional

Aceastã dezbatere s-a încadrat
în seria de acþiuni organizate de Bi-
roul de Informare al Parlamentului
European în România cu sco-
pul de informare ºi stabilire a
unui dialog cu reprezentanþi ai
instituþiilor publice, ai sectoa-
relor specifice interesate de
evoluþiile legislative din Parla-
mentul European, precum ºi
mass-media. Pentru a aborda
în mod eficace problema
schimbãrilor climatice ºi a re-
aliza obiectivele UE de decar-
bonizare pe termen lung, ºi
anume reducerea emisiilor cu
cel puþin 80 % pânã în 2050,

Subiect de dezbatere la Tg Jiu cu producãtorii de energie:
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Biroul de Informare al Parlamentului
European în România a organizat vineri,
la Târgu Jiu, la sediul Prefecturii Gorj (Sala
Maurã), o dezbatere privind Directiva Par-
lamentului European ºi Consiliului de mo-
dificare a Directivei 2003/87/CE în vede-
rea rentabilizãrii reducerii emisiilor de dio-

xid de carbon ºi a sporirii investiþiilor în
acest domeniu. Moderatorul dezbaterii a
fost jurnalistul Ion M. Ioniþã, redactor-ºef
Historia, Adevãrul Holding, iar invitat spe-
cial – europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, membru al Comisiei pentru
Industrie din Parlamentul European.

este necesar un progres continuu
spre o economie cu emisii scãzute
de dioxid de carbon, cu noi posibi-
litãþi de creºtere economicã ºi de
ocupare a forþei de muncã. Un pas
important în cadrul acestor eforturi
îl constituie cadrul de politici pri-
vind clima ºi energia pentru 2030,
convenit de Consiliul European în
octombrie 2014. În acelaºi timp,
prin acordul privind cadrul de poli-
tici pentru 2030 ºi punerea sa în apli-
care prin intermediul prezentei pro-
puneri, UE a fãcut un pas impor-
tant cãtre adoptarea unui acord in-
ternaþional ferm în domeniul climei
la Paris în decembrie 2015. Propu-
nerea transpune obiectivul de redu-
cere a emisiilor de gaze cu efect de
serã cu 43 % pânã în 2030 în ca-
drul ETS într-un plafon de scãdere
anualã de 2,2 % începând cu 2021,
reprezentând o reducere suplimen-
tarã de aproximativ 556 de milioa-
ne de tone de dioxid de carbon în
perioada 2021-2030 în comparaþie
cu actuala scãdere anualã de
1,74 %.
„Cine vã spune cã vine Europa
sã decidã la noi, minte...”

Consiliul European a confirmat
cã principalul instrument european
pentru îndeplinirea acestui obiec-
tiv va fi o schemã de comerciali-
zare a certificatelor de emisii re-
formatã ºi funcþionalã, însoþitã de
un instrument de stabilizare a pie-
þei, cã factorul anual de reducere
va fi de 2,2 % începând cu 2021

ºi cã alocarea cu titlu gratuit nu va
expira, ci mãsurile existente vor
continua dupã 2020 pentru a pre-
veni riscul relocãrii emisiilor de dio-
xid de carbon din cauza politicii pri-
vind clima, atât timp cât alte eco-
nomii importante nu depun efor-
turi comparabile, fãrã sã se redu-
cã proporþia certificatelor care ur-
meazã sã fie scoase la licitaþie.
„Este un subiect care intereseazã
foarte mult aceastã zonã pentru cã
aº vrea sã lãmurim foarte multe
lucruri, care nu erau corecte, nu
reflectau realitatea ºi este un bun
prilej sã le lãmurim. Eu cred cã tre-
buie sã ne ocupãm de ziua de as-
tãzi ºi dumneavoastrã aveþi mari
probleme în a gestiona ziua de as-
tãzi, dar în acelaºi timp sã ne ocu-
pãm ºi de viitor, care înseamnã
2020.  Aº vrea sã vã explic cum se
construieºte legislaþia europeanã.
Este o dezbatere serioasã ºi poate
sã producã efecte în legislaþia eu-
ropeanã. Comisia Europeanã vine
cu o propunere în cazul de faþã este
propunerea Comisiei privind renta-
bilizarea emisiilor de dioxid de car-
bon ºi de investiþii. În acest mo-
ment Parlamentul European ºi cu
Consiliul sunt responsabile pentru
a definitiva aceastã lege. Cum ?!
Parlamentul discutã ºi ajunge la un
text prin propunerea de raport,
existã ºi amendamente, se voteazã
în Comisii ºi apoi se voteazã în
Parlament, iar Consiliul, în acelaºi
timp, discutã, ajunge la un text,
dupã care urmeazã negocierea în-
tre Parlament ºi Consiliu pentru
textul final. De ce vã spun acest
lucru ?! Cine vã spune cã vine
Europa sã decidã la noi, minte.
Pentru cã înainte de propunerea
Comisiei, la Comisie se face o con-
sultare cu statele membre, adicã
sunt întrebate guvernele ºi guver-
nele spun ce pãrere au. Nimeni nu
impune nimic. V-am spus acest
lucru ca sã înþelegeþi care este pro-
cesul elaborãrii unei directive ºi sã
nu credeþi cã vine ca o bombã di-
rect de la Bruxelles. Legea este ela-
boratã tot de statele membre, de
guverne ºi de parlamentari. Propu-
nerea este fãcutã de Comisie dar

nu are un rol decisiv”, a subli-
niat europarlamentarul Marin
Jean Marinescu.

„Consultarea aceasta
poate sã aibã
rezultate concrete”

Deputatul european le-a
exprimat reprezentanþilor
companiilor energetice cã
amendamentele se vor depu-
ne undeva în iunie, ceea ce
înseamnã, cã rezultatele de la

aceastã consultare pot fi transfor-
mate în amendamente, care cu
susþinere pot fi introduse în textul
final al Parlamentului, iar dupã ne-
gocieri, în textul final al legii. „Deci,
consultarea aceasta poate sã aibã
rezultate concrete. Eu am þinut le-
gãtura pe acest subiect. Am avut o
legãturã mai strânsã cu Slatina, cu
Alro, emisii sunt peste tot. Ei s-au
ocupat foarte mult de acest lucru,
au un om desemnat, þine legãtura
cu mine, îmi trimite, îmi spun ce
trebuie sã fac pentru industria ro-
mâneascã. Aici l-am avut pe dom-
nul Dan Vîlceanu, un colaborator
foarte bun ºi am mai avut ºi alþi
colaboratori. La Craiova, în spe-
cial cu domnul Bãlãºoiu, cu care
m-am consultat pe marginea aces-
tei legislaþii. Este un moment im-
portant pentru cã securitatea ener-
geticã este una dintre provocãrile
Europei, mai ales dupã ce a apãrut
ºi criza din Ucraina, este o provo-
care ºi mai mare. Discutãm de
foarte mult timp despre securita-
tea energeticã, dar nu am fãcut
foarte multe lucruri în acest sens.
Ne trebuie aceea strategie energe-
ticã, ca sã ºtim spre ce o luãm. O
luãm cu atomica, cu apa, cu cãr-
bunele. Ce facem ?! Continuãm cu
regenerabilele...”, a mai spus vice-
preºedintele EPP.
„Alþii se preocupã foarte tare
de acest lucru...”

S-a discutat ºi despre strategia
energeticã, un subiect extrem de
important la nivelul UE iar europar-
lamentarul Marinescu a selectat câ-
teva puncte din Directivã, pe care
le-a pus în discuþie, spunând cã do-
reºte sã plece de la aceastã dezba-
tere cu câteva puncte pe care apoi
sã le transforme în amendamente.
„Avem nevoie de o strategie ener-
geticã. Energia nu este o politicã co-
munitarã. Însã în Tratat spune cã
în caz de o urgenþã, Uniunea poate
sã intervinã. Fix pe acest articol din
Tratat se bazeazã tot ceea ce se face
în acest moment. În Comisia de In-
dustrie, de exemplu, în acest mo-
ment sunt foarte multe rapoarte,
unele legislative cum este aceastã
Directivã. Urmeazã ºi Directiva pri-
vind Securitatea Aprovizionãrii cu
Gaz, extrem de importantã, rapor-
torul este domnul Buzek, un polo-
nez, fost preºedinte al Parlamentu-
lui European. Se vorbeºte ºi despre
piaþã. Este un regulament acum în
lucru, despre preþuri. Un lucru iar

foarte important. Sã vedem de ce
Rusia vinde în zona asta gaz cu un
preþ de douã ori mai mare decât în
vinde în vest. Deci sunt foarte multe
piese de legislaþie în lucru ºi avan-
seazã aceastã Politicã Comunã. Aº
vrea la finalul aceste dezbateri sã ies
cu câteva puncte pe care sã le
transform practic în amendamen-
te. Vreau sã vã spun un lucru. Po-
lonezii, de când a fost lansatã aceastã
propunere, adicã, din toamna anu-
lui trecut, de atunci... sunt la Bru-
xelles, la Parlamentul European. Au
fost deja la mine în birou, Asociaþia
Producãtorilor  de Energie din Po-
lonia, cu propuneri, cu discuþii, ce
facem în continuare, deci alþii se
preocupã foarte tare de acest lucru.
Am dat acest exemplu, Polonia pen-
tru cã suntem oarecum asemãnã-
tori în ceea ce priveºte producþia
de cãrbune ºi ei au o mare parte din
producþia de energie pe cãrbune ºi
vor sã o menþinã”, a mai completat
deputatul european.
„Sã aducem toate termocen-
tralele la consumul specific
de proiect”

Ilie Ionel, directorul Diviziei
Energie a precizat în acest context,
cã CEO a plãtit sume importante de
bani. Numai anul trecut, Comple-
xul a plãtit 80 de milioane de euro,
pentru emisiile de dioxid de carbon.
„Suntem producãtorul care ºi-a în-
deplinit în totalitate obligaþiile privind
conformarea la emisiile de CO2,
aproximativ 350 de milioane de lei,
o sumã importantã. Pe lângã certi-
ficatele CO2 mai suntem cel mai
mare consumator de energie din
România, care acum plãteºte ºi cer-
tificate verzi, pentru cã consumul
de lignit nu a intrat pe aceea Ordo-
nanþã de Guvern care permitea con-
sumatorilor ºi producãtorilor sã-ºi
reducã cu un anumit procent plata
pentru certificatele verzi. La acest
punct e logic, producãtorii de ener-
gie pe bazã de cãrbune vor fi afec-
taþi în continuare. Noi am luat mã-
surile sã reducem emisiile specifice
ºi s-au redus foarte mult consumu-
rile specifice. Avem un program pe
care sper sã-l realizãm, sã aducem
toate termocentralele la consumul
specific de proiect, dar asta înseam-
nã un efort financiar foarte mare în
condiþiile pieþei de energie de astãzi,
când preþurile  practic s-au prãbu-
ºit ºi ne este aproape imposibil sã
ne realizãm programul de investi-
þii”, a mai spus reprezentantul CEO.
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- Domnule primar, Vergicã ªovãi-
lã, comuna Cãlãraºi este una dintre
cele mai frumoase localitãþi ale ju-
deþului, iar în aceste zile de primã-
varã parcã este ºi mai frumoasã.
Acest lucru se datoreazã echipei de
la Primãrie, a funcþionarilor, a con-
silierilor, dar, în primul rând, dum-
neavoastrã care aþi þinut sã se facã
toate aceste lucruri ºi aþi muncit
mult pentru a se realiza. Care a fost
cel mai important proiect?

- Toate lucrurile sunt importan-
te, aproape cã nu pot sã aleg unul
acum, când mã întrebaþi. Gândin-
du-mã la oameni, la ce au nevoie
cel mai mult – pentru cã eu aºa sunt,
mã gândesc la ceilalþi ºi nu mã las
pânã nu rezolv –, am vrut sã avem
ºi noi aici, la Cãlãraºi, apã ºi cana-
lizare. E pãcat cã  lumea este foarte
muncitoare, cine nu a auzit de pe-
penii ºi cartofii ºi varza noastrã, iar
omul când se duce acasã din câmp,
poate dupã o zi de varã fierbinte,
vrea ºi el sã-ºi clãteascã faþa cu apã
rece. M-am gândit la oameni, la toa-
te familiile tinere în special care îmi
sunt foarte drage, ºi am vrut sã
poatã sã-ºi facã ºi ele câte o baie,
sã îºi tragã apa la bucãtãrie. Sunt
multe comune mari din Dolj care nu
au apã ºi canalizare nici acum, dar
eu m-am luptat ºi am cerut peste
tot ca ºi comuna mea sã primeascã
bani de Uniunea Europeanã. Cine
mã cunoaºte ºtie cã, dacã mi-am
propus ceva, pãi atunci merg pânã
în pânzele albe pânã reuºesc.

- ªi ce s-a rezolvat cu apa potabilã?

- A fost o lucrare foarte mare, a
durat vreo doi ani. Dar noi ne-am
þinut de constructor, de proiectant
sã facã lucru bun ºi la timp, aºa cum
avem în documente, ºi a ieºit bine.
Pe alimentare cu apã, suntem pe
sfârºite ºi îi vom da drumul. Este un
lucru foarte bun pentru cã toþi lo-
cuitorii vor avea apã potabilã. Pe ca-
nalizare, mai avem puþin de tras,

VVVVVergicã ªovãilã, primarul care a schimbatergicã ªovãilã, primarul care a schimbatergicã ªovãilã, primarul care a schimbatergicã ªovãilã, primarul care a schimbatergicã ªovãilã, primarul care a schimbat
faþa comunei Cãlãraºifaþa comunei Cãlãraºifaþa comunei Cãlãraºifaþa comunei Cãlãraºifaþa comunei Cãlãraºi

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Comuna Cãlãraºi nu este doar pãmântul care
ne pune pe mese cele mai dulci lubeniþe, cei
mai gustoºi cartofi timpurii ºi cea mai albã var-
zã de toamnã, ci este, în realitate, o localitate
în care îþi place sã te plimbi. La prima întâlnire
cu comuna, observi parcurile pline de flori ºi
clãdirile noi, realizate cu mult bun gust, cum
este Cãminul Cultural. Când cercetezi mai în
amãnunt constaþi cã lucrurile nu se opresc aici.
Sunt ºcoli în care s-a investit, existã dispensa-
re, farmacii ºi se intenþioneazã sã se constru-

iascã ºi un azil pentru bãtrânii din localitate.
Confortul gospodãriilor, care este cel mai im-
portant ºi care lipseºte, din pãcate, în multe
din satele Doljului, va fi asigurat pentru cã toþi
locuitorii vor putea sã se racordeze la reþeaua
de apã. Nu peste mult timp, ºi la canalizare.
Despre cum s-au putut face aici toate aceste
lucruri pe care nu prea le gãseºti în altã parte
am discutat cu primarul Vergicã ªovãilã, un om
ambiþios ºi bãtãios cãruia tot efortul nu a fost în
zadar fiindcã a reuºit sã schimbe faþa localitãþii.

adicã ne-au mai rãmas de fãcut 18
kilometri în satul Sãrata ºi alþi 7 kilo-
metri în Cãlãraºi, dar vreau sã le
spun oamenilor sã stea liniºtiþi cã
vom ajunge ºi acolo. Eu, Vergicã
ªovãilã, aºa cum mã ºtiu ei, am o
soluþie ºi acolo.

- Ce soluþie?

- Pãi, tot fondurile europene sunt
soluþia. Am spus peste tot cã vreau
sã închid ºi canalizarea, cã sunt oa-
menii care au mai rãmas fãrã ºi lucru
acesta nu este bine. ªi am fost in-
cluºi pentru o extindere a canalizãrii
pe Masterplanul judeþean. Noi avem
toate documentele pregãtite ºi mai
mult ca sigur va începe ºi aceastã
lucrare. Iar dupã ce se va termina
totul, ºi apa ºi canalizarea, vreau sã
vin ºi sã asfaltez sau sã pietruiesc
toate uliþele. Deºi avem proiect pen-
tru asfaltarea a 8 kilometri de drum,
cã atât ni se permite pe Mãsura 7.2,
ºi noi vom lua aceºti bani ºi vom
turna asfalt pe uliþele unde avem ºi
apã ºi canalizare, adicã pe uliþele
care sunt considerate închise din
acest punct de vedere.

- Cât vor plãti oamenii pentru a

se branºa la aceste reþele?

- Nici un ban.

- Cum nici un ban?

- Exact aºa cum vã spun:
oamenii nu vor scoate nici
un ban din buzunare. Poate
o sã mã întrebaþi cum am fã-
cut, ce secret am. Vã spun
eu cum am fãcut. M-am dus
ºi am spus cã oamenii din Cã-
lãraºi nu trebuie sã plãteas-
cã pentru racorduri ºi bran-
ºamente. Am negociat cu cei
de la Compania de Apã de la
Craiova ºi i-am convins. Noi
nu plãtim nimic, este totul
inclus în proiect.

- ªi cât ar fi trebuit sã
plãteascã oamenii?

- Pãi, destul de multiºor. Gândiþi-
vã cã branºamentul la canalizare
costã 2.000 de lei, iar racordul la apã
este 1.200 de lei. Deci, fiecare gos-
podãrie trebuia sã plãteascã vreo 32
de milioane lei vechi ca sã se lege ºi
la apã, ºi la canalizare. Acum nu mai

plãtesc nimic, ºi avem peste 800 de
branºamente ºi 500 de racorduri în
comunã, toate gratuit.

- S-a muncit mult pânã sã ajun-
geþi aici...

- Este multã muncã, dar am reuºit
pentru cã eu am vrut sã facem în
fiecare sat câte ceva.

- Sã le luãm pe rând.

- De acord.

- Ce aþi fãcut în satul Sãrata?

- Acolo am fãcut dispensarul ºi
farmacia. Tot acolo, în centru, avem
ºi o bisericã foarte frumoasã pe care
mulþi vin ºi o viziteazã pentru cã
are o curte cu flori deosebitã. Am
fãcut ºi un pãrculeþ foarte frumos,
copacii au început sã creascã, am
pus bãncuþe, avem alei. Sunt lu-
cruri frumoase, dar ºi lucruri de care
oamenii aveau nevoie acolo. Cum

ar fi înfiinþarea oficiului poºtal. Un
lucru bun pe care l-am fãcut este
cã am consolidat digul de protec-
þie a Dunãrii ºi satul Sãrata nu se
va inunda niciodatã. Am fãcut ºi
un salon de nunþi, foarte mare ºi
frumos, pe care l-am aºezat la mij-
locul distanþei dintre cele douã co-
mune ca sã poatã sã vinã toþi. ªi
iarãºi un lucru extraordinar pe care
l-am realizat este cã am asfaltat dru-
mul dintre Cãlãraºi ºi Sãrata.

- Iar acum se construieºte sala
de festivitãþi.

- Sala de festivitãþi din Sãrata
este cea mai nouã lucrare a noas-
trã. Vrem sã fie gata în luna mai, de
ziua comunei, sã intrãm cu toþi lo-
cuitorii sã o vizitãm. A ieºit foarte
frumos, mie îmi place foarte mult,
sper sã le placã ºi oamenilor. Are o
capacitate de 150 de locuri, o sce-
nã mare, iar la etaj sunt vestiare
pentru artiºti.

- Ce lucrãri s-au fãcut pentru
comuna de centru, Cãlãraºi?

- În primul rând, acolo este cen-
trul cu care ne mândrim ºi pe care îl
laudã toatã lumea când vine aici. Am
fãcut un sediu de primãrie nou, cu
birouri, cu loc pentru arhivã. Am fã-
cut pãrculeþul din spatele primãriei
care este o splendoare vara ºi sã ve-

deþi ce frumos va fi peste vreo
doi-trei ani când vor creºte toþi
copacii. Tot în centru am fãcut
Cãminul Cultural, care are o salã
foarte încãpãtoare, are biblio-
tecã, are reþea Biblionet. Cã tot
am pomenit de internet, mi-am
amintit de ºcoli ºi grãdiniþe. Le-
am modernizat pe toate, am
cumpãrat mobilier ºi centrale
termice, am cumpãrat ºi un mi-
crobuz pentru transportul ele-
vilor la Liceul “Petre Baniþã”,
deci partea cu învãþãmântul
este rezolvatã. Am fãcut ºi pe
ordine publicã douã lucruri
foarte importante: am moderni-
zat iluminatul public, inclusiv
în cimitire, ºi am pus camere de
luat vederi în diferite puncte ca

sã avem totul sub control ºi locui-
torii sã fie în siguranþã.

- Ce a mai rãmas de fãcut?

- Aºa cum am spus, vreau sã ter-
min canalizarea ºi sã pun la punct
drumurile, sã aibã trotuare, parcãri.
M-am gândit ca acolo unde sunt
ciºmelele, sã facem în jurul lor niº-
te pãrculeþe frumoase. Balta de la
Vadu Bercii o bãgãm într-un pro-
gram ºi o facem un loc de agrement,
adicã sã fie ceva frumos ºi plãcut
pentru oricine. La Ciºmeaua Albã,
mi-am pus în gând sã facem o pãs-
trãvãrie. ªi mai am douã proiecte
pe care vreau sã le realizez ºi pe
acestea.

- Ce proiecte?

- Unul este azilul de bãtrâni pe
care eu vreau sã îl fac pentru bãtrâ-
nii noºtri. Sunt bucuros pentru cã
ºtiu cã se va face. Acolo vor avea
îngrijire medicalã, un lucru foarte
important.

- ªi al doilea?

- Al doilea este depozitul de en-
gros pentru fructe ºi legume, cu tot
cu o fabricã de procesare, pentru
cã aici se produc de la lubeniþã ºi
pânã la roºii. Au încercat ºi la Dã-
buleni, dar eu zic cã îl vom face noi
primii, la Cãlãraºi.
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Fermierilor prezenþi la Cãminul Cultural
din comuna Cãlãraºi le-au fost explicate câ-
teva din avantajele asocierii în cooperative
agricole, forme de organizare des întâlnite
în state occidentale, dar încã fãrã un ecou
puternic la noi. De asemenea, specialiºtii
din domeniul consultanþei privind dezvol-
tarea ruralã au vorbit desprenecesitatea gã-
sirii de soluþiicare sã asigure o absorbþie
sporitã a fondurilor nerambursabile oferite
prin Programul Naþional de Dezvoltare Ru-
ralã (PNDR) 2014-2020.

„Fondurile europene sunt soluþia pentru
a dezvolta exploataþiile agricole”

Primarul comunei Cãlãraºi, Vergicãªovãi-
lã, a subliniat importanþa accesãrii fonduri-
lor europene pentru ridicarea nivelului de trai
al locuitorilor din zonã. «Sunt specialiºti care
au venit astãzi la Cãlãraºi, consultanþi, dar ºi
reprezentanþi ai Fondului Local de Garanta-
re Craiova, pentru a prezenta oportunitãþile
de finanþare prin PNDR 2014-2020. Þara nu
stã foarte bine din punct de vedere econo-
mic, o ºtim cu toþii. Iar fondurile europene
sunt soluþia pentru a dezvolta exploataþiile
agricole, fonduri care pot sã fie chiar ºi
100% nerambursabile. Avem în salã repre-
zentanþi ai Staþiunii de Cercetare-Dezvolta-
rea Culturii Plantelor pe Nisipuricare au ob-
þinut rezultate deosebiteîn agriculturã, pomi-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Terenurile agricole de la Cãlãraºi, scãldate de apele Dunãrii,
dar cu pãmânt nisipos, capricios de fel, cu avantajele dar ºi deza-
vantajele sale, reprezintã pentru sutede agricultori din zonã prin-
cipala sursã de venit. Cunoscut pentru culturile de pepeni, varzã,
dar ºi cartof timpuriu, acest bazin agricol ar putea deveni încã ºi

mai profitabil dacã locuitorii din zonã vor învãþa sã profite de
oportunitãþile de finanþare a agriculturii prin fonduri guverna-

mentale, dar mai ales europene. Pentru a veni în sprijinul acesto-
ra, Primãria Cãlãraºi a organizat, sâmbãtã,un seminar cu specia-
liºti din domeniu la care au luat parte câteva zeci de agricultori

din comunã, dar ºi din localitãþile învecinate.
culturã ºi horticulturã.
Avem în salã reprezen-
tanþi ai Liceului Agricol
„Petre Baniþã”, intere-
saþi, la rândul lor, de ast-
fel de proiecte. Sunt
prezenþi fermieri din
mai multe localitãþi: Cã-
lãraºi, Ostroveni, Be-
chet ºi Amãrãºti. Unii
dintre ei au câºtigat
bani europeni ºi au in-
vestit în solarii. Vom
merge sã vizitãm un
asemenea agricultor

care a obþinut o finanþare de 50.000 de euro,
iar în comunã mai sunt ºase-ºapte aseme-
nea exemple», a afirmat Vergicãªovãilã, pri-
marul comunei Cãlãraºi.

O soluþie oferitã de specialiºti:
cooperativele agricole

Specialiºtii în consultanþã au punctat cã
prin asociere agricultorii pot deveni o for-
þã, dând exemplu cooperativele din afarã.
„Existã un potenþial agricol fantastic în
zonã, iar prin organizarea în cooperative

câºtigul ar fi mult mai mare pentru fer-
mieri.Toate statele occidentale funcþionea-
zã în sensul acesta, începând cu SUA ºi
continuând cu Germania, Austria sau Fran-
þa. Toate þãrile funcþioneazã pe principiul
acesta, al asocierii. În Austria am vãzut o
cooperativã cu 5.000 de membri, pe zona
de vaci de lapte. Când îºi scoteau produc-
þia pe piaþã, nu mai stãtea nimeni în faþa
lor. Ei stabileau, clar, preþul de vânzare.
Din aceastã cauzã au probleme ºi agricul-
torii din România. Cei din Occident, având
o cantitate foarte mare pe piaþã, îºi permit
sã vândã la alte preþuri. Astfel, fermierii
individuali sunt aproape eliminaþi”, a ex-
plicat George Turtoi, director general DG
AdvisoryPartners.

„Important este sã reuºim sã facem
lucruri bune pentru toþi oamenii

din comunã”
Un vis mai vechi al primarului Vergicã-

ªovãilã, dar ºi allocalnicilor dincomuna Cã-
lãraºi, este de a avea în localitate un depo-
zit de fructe ºi legume cu temperaturã con-
trolatã. În acest fel, agricultorii ar putea sã
desfacã mult mai uºor produsele, iar su-
permarketurile ar fi atrase direct cãtre pro-
ducãtorii din zonã, fãrã a se mai apela la
intermediari sau la mar-
fa din import. Un astfel
de depozit ar putea fi în-
fiinþat pe fonduri europe-
ne.„Important este sã ne
unim ºi sã reuºim sã fa-
cem lucruri bune pentru
toþi oamenii din comunã.
Este visul meu de ani de
zile sã avem un depozit
care sã aibã contracte cu
toate supermarketurile
pentru cã avem produc-
þie. Noi peste câteva zile
putem sã recoltãm deja
cartoful. Existã în zonã
preocupare ºi ar fi pãcat

sã nu profitãm de aceste oportunitãþi”, a
declarat primarul comunei Cãlãraºi.

Consultanþii prezenþi la seminar au punc-
tat cã soluþia se gãseºte tot în organizarea
în cooperative agricole. „Dacã sunt cinci
fermieri care se înþeleg ºi reuºesc sã facã o
cooperativã pot sã acceseze douã milioane
de euro, cu 90% finanþare ºi 10% de la Fon-
dul de Garantare. Adicã nu trebuie sã scoþi
aproape nimic din propriul buzunar”, a ex-
plicat George Turtoi.

Prin PNDR 2014-2020 se pot obþine
fonduri de pânã la 2 milioane de euro
Programul Naþional de Dezvoltare Rura-

lã 2014 – 2020 împarte fermele în patru
categorii: mici, cu dimensiune economicã
între 8.000 ºi 11.999 euro producþie stan-
dard; medii, cu dimensiune economicã în-
tre 12.000 – 250.000 euro producþie stan-
dard; mari, cu dimensiune economicã pes-
te 250. 000 euro ºi ferme de familie ce re-
prezintã exploataþia aparþinând unei între-
prinderi familiale sau persoane juridice ai
cãrei asociaþi sunt exclusiv membri ai ace-
leiaºi familii (soþul/soþia ºi rudele pânã la
gradul 3, inclusiv). Dimensiunea economi-
cã în cazul fermelor de familie este între
8.000 ºi 250.000 euro, producþie standard.

Valoarea maximã a fondurilor nerambur-
sabile, în cazul proiectelor care prevãd achi-
ziþii simple, este de maximum 500.000 de
euro, respectiv 100.000 euro pentru fer-
mele mici.

În cazul proiectelor care prevãd con-
strucþii – montaj valoarea este de maximum
1 milion de euro pentru sectorul vegetal,
respectiv 200.000 de euro pentru fermele
mici din sectorul vegetal ºi maximum 1,5
milioane de euro pentru legume în spaþii
protejate (sere) ºi sectorul zootehnic, res-
pectiv 300.000 pentru fermele mici din sec-
torul zootehnic.

În cazul proiectelor care prevãd crearea
de lanþuri alimentare integrate la nivelul ex-
ploataþiei agricole, valoarea maximã este de
2 milioane de euro, respectiv 400.000 de
euro pentru fermele mici.
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Îi spuneam Mike. Sau mai pe româneºte
ºi nu fãrã o uºoarã dozã de alint… Miki.

Dorin Teodorescu, cãci de el este vorba,
abia împlinise 23 de ani când, în noiembrie
din îndepãrtatul 1968, sosea la Craiova, re-
repartizat (îi fusese sustrasã prin niºte tru-
caje cabaliste repartiþia pe merit la Institutul
„G. Cãlinescu” al Academiei Române) ca
asistent la Facultatea de Filologie a abia în-
fiinþatei Universitãþi craiovene. Cum ne cu-
noscusem la o chermezã literarã bucureº-
teanã cu un an înainte, am devenit imediat
prieteni, el diriguitor al seminariilor de lite-
raturã ale marelui nostru profesor Alexan-
dru Piru, eu student în al treilea an, dar amân-
doi deja biniºor atinºi de „boala” literaturii.

Mic de stat (de unde ºi bonomul apelativ
pe care taman înaltul, tot la stat, Eugen Ne-
grici i-l inventase), de un calm ºi de o bono-
mie tipic ardeleneºti, de unde provenea, im-
punea respect ºi stimã necondiþionate prin
întinderea cunoºtinþelor sale din varii dome-
nii culturale, anticanonice ca orientare, din
moment ce îi citea, cu un neobiºnuit simþ
disociativ, pe Camus, pe Sartre, pe Lacan ºi
pe Paul Ricoeur, ca sã nu mai vorbesc de
clasici, antici ºi moderni.

Cu acces la limbile de circulaþie, la se-
minarii ºi, fireºte, cum o dovedesc croni-
cile sale literare gãzduite în paginile revis-
tei „Ramuri” din iniþiativa profesorului Al.
Piru, era un cititor fervent ºi avizat al cla-
sicilor noºtri (de la Eminescu ºi Maiorescu
la E. Lovinescu, Blaga, Arghezi ºi Ion Bar-
bu) ca ºi al tinerilor, atunci, protagoniºti ai
generaþiei ºaizeciste (cu Nichita ºi Sorescu

în prim-plan). Teza sa de doctorat, obþinu-
tã în 1977, sub conducerea marelui critic
ºi teoretician timiºorean Eugen Todoran, a
apãrut, un an mai târziu, cu titlul „Opera
poeticã a lui Ion Barbu”, o abordare her-
meneuticã novatoare încununatã cu un pre-
miu al Uniunii Scriitorilor.

Un accident cerebral, pe cât de neaºtep-
tat pentru cineva dotat cu un exemplar simþ
al cumpãtãrii, i-a blocat, nemilos, la doar 36
de ani, drumul de cãrturar promis unei ex-
celenþe indubitabile. Avea sã supravieþuias-
cã, sub povara nefastei maladii ºi în grija
îndureratei ºi sacrificialei familii, cu rare
semne de atenþie din partea câtorva prieteni,
pânã în ziua de 10 septembrie 2000 când, la
vârsta de 55 de ani, îl conducem pe ultimul
drum într-un cimitir arondat nemeritatului
anonimat din Târgu Jiu.

Îmi amintesc ultima noastrã întâlnire, ale
cãrei circumstanþe mã vor urmãri toatã via-
þa. Îl vizitasem în apartamentul sãu din fos-
tul cartier „1 Mai”, panicat de posibila mea
incapacitate de reacþie la condiþia sa preca-
rã, fizicã ºi intelectualã, cu gândul asumat
de a-l determina sã-ºi adune studii publicate
sau pãstrate prin caietele sale de note ºi de
proiecte nefinisate într-un volum. Asta ar fi
condus la primirea sa în Uniunea Scriitori-
lor (condiþia era, atunci ca ºi acum, douã
cãrþi de autor) ºi, în consecinþã, beneficiul

deplin meritat al unui supliment la modesta
sa pensie de stat.

Nu m-a surprins, în ciuda insistenþelor
mele, reticenþa sa în numele unei exigenþe
care îi era atât de proprie. Totuºi, demersul
acesta avea sã se realizeze, dar abia dupã
1990 ºi cu concursul generos al regretatului

Bucur Demetrian, el însuºi poet ºi critic cu
indiscutabile dote, probabil unicul sãu disci-
pol. Întâlnirea pe care o evocam s-a petre-
cut într-o dimineaþã la vechiul sediu al re-
vistei „Ramuri”, într-o zi de mai, luna sa
nativã, prin 1987. Cu miºcãri marcate de
tumefierile bolii, dar cu judecata minþii sã-
nãtoase atât de ºtiute mie, am tãifãsuit câte-
va ceasuri, în redacþie ºi, mai apoi, pe dru-
mul anevoios spre locuinþa sa îndepãrtatã.
M-a uimit tenacitatea cu care îºi disimula
suferinþa: etala un optimism menit, mi s-a
pãrut, sã mã liniºteascã.

Îmi revine mereu în memorie figura
acestui cãrturar – ºi al Craiovei – ºi îmi e
cu neputinþã sã mã sustrag, prin raportare
ºi la el, animozitãþii ce mã bântuie pânã la
derutã ºi care e alimentatã de tabloul dure-
ros de jalnic al unor intelectuali de azi, în-
deosebi din mediul academic, ale cãror pre-
staþii, profesionale ºi publice, sunt mai mult
de regretabile.

Nu încape îndoialã, suntem martorii unei
alte lumi, în care mondenitatea a invadat ºi
teritorii cândva aerisite (cu toate pãcatele
ºtiute ale vechiului sistem) ºi a permis ca
locul modelelor, adevãrate ºi operante în
formarea tinerilor, sã fie ocupate de figuri
aplatizate, afiºat ºi asumat cameleonice,
într-o aprigã goanã dupã o vizibilitate mai
degrabã nemeritatã.

Dorin TDorin TDorin TDorin TDorin Teodorescu:eodorescu:eodorescu:eodorescu:eodorescu:
un model de cãrturar uitatun model de cãrturar uitatun model de cãrturar uitatun model de cãrturar uitatun model de cãrturar uitat

Inaugurare emoþionalã
O salã arhiplinã, de la un complex

hotelier de renume din Craiova, a
fost, vineri, gazda speranþei dezvol-
tãrii României: 317 elevi din toatã
þara, 13 din Craiova, cei mai buni în
domeniul lor, se confruntã, în cadrul
Olimpiadei Naþionale de Informaticã,
pentru a dovedi de ceea ce sunt în
stare. „Suntem cu toþii foarte emoþi-
onaþi, cu atât mai mult cu cât este
vorba despre o ediþie care îi este de-
dicatã lui Mihai Pãtraºcu, unul din-
tre cei mai mari informaticieni români,
plecat din Craiova, decedat în urmã
cu patru ani, la o vârstã la care mai
avea atât de multe de spus ºi arãtat.
Prezidiul acestei competiþii are în
componenþã nume care meritã recu-
noaºterea: Maria Pãtraºcu, mama lui
Mihai, prof. Gabriela Panait, secre-
tar al comisiei ºi inspector de specia-
litate în cadrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj, George Bînã, pri-
mul calificat din Craiova, la faza in-
ternaþionalã a Olimpiadei, prof. Nuºa
Dumitru Lupan, preºedinte execu-
tiv, din partea Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
prof.univ.dr.  Eugen Borigea – pre-
ºedinte, ºi, nu în ultimul rând, prof.u-
niv.dr.  Stelian Niculescu– preºedin-
te de onoare al juriului. Sunt convin-
sã cã toatã lumea se va simþi foarte
bine la Craiova ºi doresc tuturor par-
ticipanþilor succes”, a precizat prof.
Lavinia Elena Craioveanu, inspec-

Faza naþionalã a Olimpiadei de Informaticã –Faza naþionalã a Olimpiadei de Informaticã –Faza naþionalã a Olimpiadei de Informaticã –Faza naþionalã a Olimpiadei de Informaticã –Faza naþionalã a Olimpiadei de Informaticã –
un omagiu pentru Mihai Pãtraºcuun omagiu pentru Mihai Pãtraºcuun omagiu pentru Mihai Pãtraºcuun omagiu pentru Mihai Pãtraºcuun omagiu pentru Mihai Pãtraºcu

Peste 300 de copii din toatã þara au par-
ticipat, însoþiþi de profesori,  vineri 15 apri-
lie, la deschiderea oficialã a Olimpiadei
naþionale de informaticã. A fost o manifes-
tare încãrcatã de emoþie, cu atât mai mult

cu cât a fost dedicatã regretatului Mihai
Pãtraºcu, una dintre eminenþele din dome-
niu, decedat, în urmã cu patru ani, din cau-
za unei boli care s-a dovedit mai puternicã
decât el, un craiovean de excepþie.

tor general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

O carierã frântã prea devreme
Fiecare vorbitor care a venit la

pupitru a þinut sã vorbeascã despre
cel în memoria cãruia are loc aceastã
ediþie a Olimpiadei Naþionale. Numai
cuvinte de laudã, cu atât mai mult
fiind necesare câteva precizãri despre
Mihai Pãtraºcu. Acesta s-a nãscut
pe 17 iulie 1982 la Craiova ºi a absol-
vit, în 2001, cursurile Colegiului Na-
þional „Carol I”. A fost o adevãratã
competenþã în ceea ce presupune in-

formatica. Pentru el, materia res-
pectivã nu mai avea secrete.
Este în Top 20 al medaliaþilor la
nivel internaþional. De 9 ori a
obþinut premiul I la competiþiile
naþionale, fiind medaliat de
ºapte ori (în patru rânduri cu „aur”,
în celelalte cu „argint”) la concursu-
rile de anvergurã mondialã. De aici
pânã la admiterea sa la MIT (Massa-
chuttes Institute of Tehnology, din
Statele Unite ale Americii, cea mai
mare instituþie de cercetare din do-
meniu din lume) nu a fost decât in
pas. S-a spus despre el cã a condus

la „revoluþionarea sistemului de
structuri de date”, primind Premiul
„Presburger”, de la Asociaþia Euro-
peanã de Informaticã Teoreticã, iar
teza sa de doctorat a fost considera-
tã la MIT drept cea mai bunã operã
ºtiinþificã. Din pãcate, o boalã incu-
rabilã l-a înfrânt, decedând pe 5 iu-
nie 2012. Pãrinþii sãi, deja amintita
doamnã Maria ºi eminentul medic
dermatolog Virgil Pãtraºcu (pre-
zent, vineri, în salã cu lacrimi în ochi)-
,îi cinstesc memoria an de an. „Am
instituit un premiu în memoria fiului
nostru, care este acordat, an de an,
celui care câºtigã primul loc ºi este
calificat în lotul lãrgit al României. Lui
tot timpul i-a plãcut sã fie primul. ªi-
a iubit þara ºi a dorit sã facã foarte
multe pentru noi”, a spus prof. Ma-
ria Pãtraºcu.

„La aceºti tineri ne este speranþa”
Cum aminteam, în juriu sunt pre-

zenþe de marcã, iar unul dintre membri
a þinut sã ne spunã câteva cuvinte.
Are o vârstã venerabilã, pe care nu
ºi-o trãdeazã, este plin de savoare ºi
ºtie foarte multe despre toatã istoria
informaticii în România. Numele sãu
este  Stelian Niculescu, cu rãdãcini
olteneºti (nãscut în comuna Stoe-

neºti, jud. Olt, în 1937, absolvind, în
1962, Facultatea de Matematicã –
Secþia „Maºini de calcul” a Univer-
sitãþii din Bucureºti). Ne acordat câ-
teva momente ºi ne-a expus din lec-
þia sa de viaþã: „Dacã tot l-am amintit
pe Mihai Pãtraºcu, vreau sã vã spun
cã datoritã lui avem aceastã ºcoalã
acum, el fiind un punct de referinþã
în informaticã. Îmi aduc aminte cum
am debutat noi, în urmã cu peste 50
de ani, iar acum, când vãd unde s-a
ajuns, sunt mândru. Este un nivel din
ce în ce mai ridicat ºi v-o spune unul
care s-a ocupat, între 1990-1998, de
pregãtirea lotului naþional. Când s-a
pornit la drum aveam douã dorinþe:
sã fie omul ºi calculatorul ºi sã ele-
vul ºi profesorul. Prima este îndepli-
nitã, a doua sunt convins cã va fi
pusã cât se poate de repede în prac-
ticã”. Ca orice oltean, are simþul umo-
rului. Întrebat cum îºi alegea studen-
þii pentru examinare, ne-a rãspuns
simplu: „La întâmplare”. Dupã câte-
va secunde a completat: „Îi alegeam
la întâmplare, deoarece ºtiu ce nivel
era în anii de început. Acum, proce-
dez la fel, dar din alte considerente –
toþi sunt foarte bine pregãtiþi. ªi,
dacã tot suntem aici, la aceºti tineri
deºtepþi ne este speranþa”.

CRISTI PÃTRU
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Împlinirea a 90 de ani de la înfiinþarea Bibliotecii Muni-
cipale „Petre Anghel” din Bãileºti este marcatã, sãptãmâ-
na aceasta, printr-un amplu program de manifestãri cultu-
rale organizat de instituþie împreunã cu Primãria ºi Consi-
liul Local Bãileºti. Deschiderea are loc astãzi, ora 10.00,
cu cuvântul primarului municipiului, Costel Pistriþu, ºi al
bibliotecarei Janeta Vlad. Tot azi pot fi vizitate o expoziþie
ilustrând istoricul bibliotecii, una cu donaþii de carte fã-
cute de ambasadorul Petre Gigea-Gorun ºi alta cu goble-
nuri realizate de Elena Neþa.

Cea de-a XIV-a ediþie a Zilelor Bibliotecii îi va aduce
mâine la Bãileºti pe prof. univ. dr. Gheorghe Doca ºi prof.
univ. dr. Elis Râpeanu, care vor vorbi despre „Nevoia de
Eminescu azi”, respectiv „Despre epigrama româneas-
cã”. Tot mâine se va deschide o expoziþie carte dedicatã
lui Patrel Berceanu, la împlinirea a 65 de ani de la naºtere,
pe care regretatul poet ºi critic teatral i-ar fi împlinit chiar
pe 19 aprilie a.c. Ziua Bibliotecarului din România ºi
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Astãzi, la ora 10.00, este programatã
întâlnirea cu  „Fata babei ºi fata moº-
neagului”, dramatizare de Valentin Do-
brescu dupã Ion Creangã, în regia lui
Todor Valov. Scenografia este realizatã
de Stefka Kyuvlieva, iar muzica îi aparþi-
ne lui Alin Macovei-Moraru. Viaþã poveº-
tii dau Iulia Cârstea, Alis Ianoº, Rodica
Prisãcaru, Ionica Dobrescu, Mugur Pri-
sãcaru, Adriana Ioncu ºi Daniel Mirea.
Mâine, 19 aprilie, de la orele 10.00 ºi 12.00,
vor intra în scenã „Cântãreþii din Bre-
men”, într-o dramatizare de Patrel Ber-
ceanu dupã Fraþii Grimm, în regia artisti-
cã a lui Valentin Dobrescu. Muzica îi apar-
þine lui Alin Macovei-Moraru, iar sceno-
grafia, Mirelei Tofan. În distribuþie: Da-

Cea de-a X-a ediþie, aniversarã, a
Festivalului Internaþional „Shake-
speare”, organizatã de Teatrul Naþi-
onal „Marin Sorescu” ºi Fundaþia
„William Shakespeare”, a fost des-
chisã de actorii Teatrului de Arte Sai-
tama din Tokyo (Japonia), care au
excelat în piesa „Richard II” prin jo-
cul de scenã, tehnica ºi ineditul abor-
dãrii regizorale, conceputã de legen-
darul Yukio Ninagawa. La Craiova s-
a aflat, cu acest prilej, ºi Excelenþa Sa
Kisaburo Ishii, Ambasadorul Japo-
niei în România. În pauza spectaco-
lului, patru expoziþii – de postere,
carte, picturã ºi costume elisabetane

Programul
zilei de astãzi:

Ora 9.00, Teatrul Naþional Cra-
iova (bibliotecã): Atelier de teatrolo-
gie realizat în colaborare cu Asocia-
þia Internaþionalã a Criticilor de Tea-
tru ºi Departamentul de Teatrologie,
Management Cultural ºi Jurnalism
Teatral din cadrul Universitãþii Naþi-
onale de Artã Teatralã ºi Cinemato-
graficã Bucureºti.

Ora 11.00, Aula „Buia” a Univer-
sitãþii din Craiova: „Ultimele douãs-
prezece respiraþii”, spectacol prezen-
tat de Compania „OKau” de la Liceul
A.I. Cuza, din Bucureºti (regia: Ga-
briela Bobes ºi Ionuþ Popescu).

Ora 17.00, Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”: „Poveste de iar-
nã”, spectacol prezentat de Teatrul
Laborator „Sfumato” din Sofia, Bulga-
ria (regia: Margarita Mladenova).

Ora 20.00, Casa de Culturã a
Studenþilor: „Romeo ºi Julieta”,
spectacol prezentat de Teatrul Mu-
nicipal din Beer-Sheva, Israel (regia:
Irad Rubinstain).

CraiovaCraiovaCraiovaCraiovaCraiova, scena, scena, scena, scena, scena
poveºtilor shakespearienepoveºtilor shakespearienepoveºtilor shakespearienepoveºtilor shakespearienepoveºtilor shakespeariene

Trãiri intense în culise, emoþii transmise pe scenã, muzicã renascentis-
tã pe malul Dunãrii, spectacole din culturi diferite ºi povestite în limbi
diferite, personalitãþi din lumea întreagã ce vin la Craiova special pentru a
descoperi, chiar ºi dupã 400 de ani, noi ºi inedite abordãri ale operei mare-
lui Will, artiºti care îmbinã focul cu ritmul sonetelor lui Shakespeare, dar
ºi un public entuziast. Sunt doar câteva secvenþe din tabloul primelor zile
ale Festivalului Internaþional „Shakespeare”, fãrã a reuºi sã redea însã
pe de-a-ntregul spiritul acestei a X-a ediþii. „Doar cine participã la eveni-
mente poate înþelege desfãºurarea impresionantã de forþe care are loc,
zilele acestea, în Craiova – pe scene, în culise, pe strãzi, în pieþe!”, spun
organizatorii. Festivalul s-a deschis joi, 14 aprilie, pânã acum pe scena lui
urcând artiºti din Japonia, Africa de Sud, India, Marea Britanie ºi Polonia.
Astã-searã, este rândul actorilor Teatrului Beer-Sheva din Tel Aviv (Israel)
sã spunã povestea îndrãgostiþilor „Romeo ºi Julieta”.

– au fost vernisate în foaierul TNC.
Una dintre ele, de picto-gravurã, in-
titulatã „Shakespeare ad Infinitum”,
plinã de culoare ºi subînþelesuri
shakespeariene, îi aparþine Oanei
Maria Cajal, reputatã autoare de pie-
se de teatru ºi de film, stabilitã de
peste 30 de ani în Canada.

«Sunt foarte onoratã sã fac parte
din Festivalul Internaþional „Shake-
speare”, atât de prestigios, sã îmi ex-
pun arta aici. Mulþumesc bunului
meu prieten Emil Boroghinã, care
este sufletul acestui festival, un vi-
zionar care îi inspirã perpetuu pe toþi
artiºtii adevãraþi. Expoziþia aceasta

este creatã sub semnul iubirii de
Shakespeare, care ne vorbeºte peste
secole ºi fiecare replicã din fiecare
piesã a sa reprezintã de fapt un me-
saj pe care îl ascultãm ºi trebuie sã îl
auzim. Una dintre replicile din „Po-
veste de iarnã” stã la baza acestei
expoziþii: „Trebui’ acum sã v-animaþi
credinþa”. Ea spune foarte multe ºi
cred cã Shakespeare ne vorbeºte pes-
te secole, îndemânându-ne sã facem
ceea ce trebuie sã facem pentru a ne
salva», a spus artista Oana Maria
Cajal la vernisaj.

În primele patru zile de festival, cra-
iovenii au putut vedea, între altele,
inedita abordare asiaticã a operei lui
Shakespeare imaginatã de artiºtii de
la Compania Kasba Arghya din Cal-
cutta (India), versiunea sud-africanã
a poveºtii lui Hamlet în viziunea Com-
paniei A & M Production din Cape
Town (Africa de Sud), pusã în scenã
de mai vechiul prieten al festivalului
de la Craiova Fred Abrahamse, ca ºi
„Comedia erorilor”, spectacol pre-
zentat de Teatrul de Repertoriu din
Worcester (Marea Britanie), în regia
lui Ben Humphrey. De asemenea, cea
mai recentã premierã a Naþionalului
craiovean, „Iulius Caesar”, concepu-

tã special pentru ediþia 2016 a festiva-
lului, în regia lui Peter Schneider.

Primele zile care au transformat
Craiova în scena poveºtilor shake-
speariene au fost un prilej, totoda-
tã, pentru spectatori sã urmãreas-
cã reprezentaþiile stradale cu efec-
te pirotehnice ale trupei Crispus din
Sibiu. Totodatã, sã îi aplaude pe
membrii Companiei OKaua din Bu-
cureºti, trupã formatã exclusiv din
elevi ºi studenþi care, de mai bine
de 11 ani, colindã lumea în lung ºi-
n lat pentru a încânta publicul de
pretutindeni cu momentele lor de
muzicã, dans ºi teatru.

Festivalul continuã, pânã pe 23
aprilie, cu alte spectacole-eveniment
prezentate pe strãzi sau în sãlile Tea-
trului Naþional Craiova, Casei de Cul-
turã a Studenþilor, Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” sau Aulei
„Buia” de la Facultatea de Agrono-
mie. „Macbeth” cu Baltic House
Sankt Petersburg, Rusia (regia: Luc
Perceval), „Folia, Shakespeare &
CO” cu Gigi Cãciuleanu Romania
Dance Company ºi „Richatd III” cu
Teatrul Schaubuhne din Berlin, Ger-
mania (regia: Thomas Ostermeier)
sunt doar trei, de neratat!

În perioada 18-22 aprilie, în care la nivel naþional se deruleazã progra-
mul „ªcoala Altfel: Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun”, Teatrul pentru Copii
ºi Tineret „Colibri” le-a pregãtit copiilor opt reprezentanþii, care sã-i bucu-
re ºi sã-i poarte într-o lume de poveste. La spectacole ºi-au anunþat partici-
parea aproape 3.000 de elevi, de la ºcoli atât din Craiova ºi judeþul Dolj
(Brãdeºti, Castranova, Gogoºu, Ghindeni º.a.), cât ºi din Balº ºi Slatina
(judeþul Olt), Berbeºti (Vâlcea), Vânju Mare (Mehedinþi) ºi Teleorman.
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niel Mirea, Mugur Prisãcaru, Iulia Câr-
stea, Ionica Dobrescu, Adriana Ioncu,
Alla Cebotari.

Miercuri, 20 aprilie, la orele 10.00 ºi
12.00, copiii vor vedea spectacolul „Ur-
sul pãcãlit de vulpe”, de Ion Creangã,
scenariul, regia ºi scenografia de Valen-
tin Dobrescu, pe muzica lui Alin Maco-
vei-Moraru, cu actorii Ionica Dobrescu,
Daniel Mirea, Mugur Prisãcaru, Alla Ce-
botari, Adriana Ioncu ºi Emanuel Popes-
cu. Joi, 21 aprilie, sunt programate, de la
10.00 ºi 12.00, douã reprezentaþii cu „Albã
ca Zãpada”, adaptare dupã Fraþii Grimm,
scenariul ºi regia Iulia Cârstea, scenogra-
fia Eustaþiu Gregorian, muzica Alin Ma-
covei-Moraru. În distribuþie îi regãsim pe

actorii Adriana Ioncu, Iulia Cârstea, Alla
Cebotari, Ionica Dobrescu, Daniel Mirea,
Alis Ianoº, Emanuel Popescu.

Vineri, 22 aprilie, la ora 11.00 este anun-
þat spectacolul „Vrãjitorul din OZ”, un
musical pentru copiii de toate vârstele,
adaptare dupã L. Frank Baum, cu scena-
riul ºi regia semnate Cristian Mitescu, sce-
nografia Eugenia Tãrãºescu – Jianu, mu-
zica Alexandru Berehoi, coregrafia Ionuþ
Sergiu Anghel. Cãlãtoria spre Oraºul de
Smarald, în cãutarea Vrãjitorului din OZ,
se face alãturi de actorii: Mugur Prisãca-
ru, Alis Ianoº, Cosmin Dolea, Emanuel
Popescu, Daniel Mirea, Ionica Dobres-
cu, Rodica Prisãcaru, Adriana Ioncu ºi
Alla Cebotari.

Ziua Mondialã a Cãrþii vor fi sãrbãtorite miercuri, 20
aprilie, printr-o întâlnire metodologicã, de la ora 10.00, la
care vor participa Lucian Dindiricã – managerul Bibliote-
cii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” ºi metodist Ni-
coleta Traºcã, din cadrul aceleiaºi instituþii, precum ºi
bibliotecari din Calafat, Segarcea, Urzicuþa, Galicea, Giu-
bega, Galiciuica, Cetate, Maglavit ºi Filiaºi. Joi, 21 aprilie,
prof. univ. dr. Florea Firan, directorul Editurii ºi revistei
„Scrisul Românesc” din Craiova, va vorbi la Biblioteca
bãileºteanã despre „Constantin Brâncuºi, Tudor Arghezi,
Marin Sorescu – spirite alese din cultura românã”.

Bibliotecarii bãileºteni, ca ºi cei din bibliotecile comu-
nale, orãºeneºti ºi municipale din judeþ, vor participa vi-
neri, 22 aprilie, la Conferinþa bibliotecarilor care va avea
loc la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
din Craiova. De asemenea, în fiecare dintre zilele aniver-
sare, Biblioteca Municipalã „Petre Anghel” va gãzdui pro-
grame literar-artistice susþinute de elevi.
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Cel puþin 77 de persoane au murit
în urma unui cutremur cu magnitu-
dinea de 7,8 grade produs sâmbãtã
noapte în Ecuador, fiind decretatã
stare de urgenþã naþionalã. Cutremu-
rul s-a produs sâmbãtã la ora localã
18.58 (01.58-ora României), în apro-
piere de oraºul Muisne de pe coasta
de vest a þãrii, fiind resimþit în aproa-
pe toatã þara. Cea mai afectatã este
provincia Manabi (vest), pagube im-
portante înregistrându-se ºi în ora-
ºul Guayaquil, la 300 de kilometri de
epicentrul cutremurului. Stare de
urgenþã a fost declaratã în ºase pro-
vincii din þarã, iar membrii Gãrzii
Naþionale au fost mobilizaþi pentru a
participa la operaþiunile de cãutare ºi
salvare a victimelor. Numãrul victimelor ar pu-
tea creºte în condiþiile în care nu ºtie exact câte
zone au fost afectate de cutremur ºi care este
starea acestora. Cutremurul a fost urmat de pes-
te 55 de replici, dintre care cea mai puternicã a
avut magnitudinea de 5,4 grade. Centru pentru
prevenirea producerii de Tsunami din Pacific a

Austria

sugereazã

Germaniei

sã introducã

vize de tranzit în

cazul refugiaþilor
Cancelarul austriac Werner

Faymann a propus Germaniei
sã introducã vize de tranzit în
cazul refugiaþilor pentru a face
faþã valului de imigranþi din
Europa, într-un interviu
acordat ziarului Kurier,
publicat în ediþia de sâmbãtã.
Faymann a sugerat ca, în
cazul în care ”Germania este
pregãtitã sã primeascã refu-
giaþi într-un numãr mare, sã
emitã vize de tranzit pentru
refugiaþi aflaþi la frontiera
externã a Uniunii Europene
sau în afara teritoriului UE”.
”Este singura posibilitate de a
preveni intrãrile necontrolate”,
a adãugat cancelarul austriac
în interviul acordat ziarului
Kurier. Austria a fost criticatã
de nenumãrate ori pentru
politicile sale dure privind
gestionarea valului de imi-
granþi din þarã, printre care
impunerea de cote zilnice de
imigranþi - 3.200 de sosiri per
zi -, dar ºi limitarea de solici-
tãri de azil la 37.500 pe an.
Austria este o þarã de tranzit
pentru imigranþi, fiind ultima
oprire din traseul acestora
înainte de a ajunge în Germa-
nia, þara cea mai afectatã de
criza migraþiei, în care s-au
înregistrat peste un milion de
solicitãri de azil anul trecut.

Arabia Sauditã

poate creºte

producþia

de petrol

cu un milion

de barili pe zi
Arabia Sauditã ar putea

creºte producþia de þiþei cu mai
bine de un milion de barili pe
zi imediat, a anunþat prinþul
Mohammed bin Salman,
referindu-se la acordul de
plafonare a producþiei. ”Dacã
am vrea, am putea creºte
producþia la 12,5 milioane de
barili de la 11,5 milioane de
barili imediat”, a spus el.
Arabia Sauditã a produs 10,2
milioane de barili pe zi luna
trecutã, conform datelor
Bloomberg. Dacã regatul alege
sã îºi creascã investiþia în
producþia petrolierã, capacita-
tea totalã ar putea creºte la 20
de milioane de barili pe zi, a
mai spus prinþul saudit. ”Nu
sugerez cã ar trebui sã produ-
cem mai mult, dar putem face
asta. Putem produce 20 de
milioane de barili de petrol pe
zi dacã am investi în capacita-
tea de producþie”, a adãugat el.

Papa Francisc a pãrãsit insula grea-
cã Lesbos, întorcându-se în Vatican
împreunã cu 12 refugiaþi sirieni, ca ”gest
de bun-venit” oferit imigranþilor care
au ajuns în Europa, faþã de care ºi-a
exprimat solidaritatea în cadrul vizitei
de sâmbãtã. Este vorba despre trei fa-
milii de sirieni care s-au urcat la bordul
avionului Papei, care vor ajunge în Va-
tican. Suveranul Pontif a sosit sâmbã-
tã dimineaþã pe aeroportul din Lesbos
ºi a vizitat tabãra de imigranþi din Mo-
ria unde se aflã peste 3.000 de extra-
comunitari care riscã sã fie deportaþi
în Turcia în baza acordului UE-Tur-
cia. El a fost primit pe aeroportul din
Lesbos de premierul grec, Alexis Tsi-
pras, Patriarhul Bartolomeu al Constan-
tinopolului ºi Arhiepiscopul Ieronim al
II-lea al Atenei. În discursul sãu Papa a
pus accentul pe ”marele sacrificiu” pe

Numãrul victimelor în rândul
copiilor ºi femeilor este în creºtere
în Afganistan, pe fondul intensifi-
cãrii atacurilor din þarã ale talibani-
lor, în timp ce procentul general de
decese a scãzut, iar cel de rãniþi s-
a mãrit, susþine un raport al ONU

Cutremur de 7,8 grade în Ecuador:Cutremur de 7,8 grade în Ecuador:Cutremur de 7,8 grade în Ecuador:Cutremur de 7,8 grade în Ecuador:Cutremur de 7,8 grade în Ecuador:
Cel puþin 77 de morþi ºi aproape 600 de rãniþiCel puþin 77 de morþi ºi aproape 600 de rãniþiCel puþin 77 de morþi ºi aproape 600 de rãniþiCel puþin 77 de morþi ºi aproape 600 de rãniþiCel puþin 77 de morþi ºi aproape 600 de rãniþi

emis alertã de tsunami imediat dupã cutremur,
dar a precizat ieri dimineaþã cã ameninþarea
aproape a trecut ºi cã orice risc în acest sens
va fi evaluat de autoritãþile locale. ”Sunt locali-
tãþi distruse în totalitate”, a precizat Gabriel Al-
cívar, primarul oraºului Pedernales din provin-
cia Manabi, cea mai afectatã, unde a fost loca-

lizat epicentrul seismului, potrivit
Reuters. ”Ce s-a întâmplat în Peder-
nales este catastrofic”, a adãugat
primarul, precizând cã ”nu e vorba
de o casã care s-a surpat, e vorba
de un întreg oraº”. „Încercãm sã
facem tot ce putem, dar nu prea
avem cu ce ajutãm”, a declarat Alci-
var. Anterior, vicepreºedintele þãrii,
Jorge Glas, declarase cã este cel mai
puternic cutremur care a lovit Ecua-
dorul din 1979. ”Din pãcate, potrivit
informaþiilor pe care le avem în acest
moment, 41 de cetãþeni ºi-au pier-
dut viaþa (...) Acest bilanþ va creºte
în urmãtoarele ore”. Preºedintele
Ecuadorului, Rafael Correa, a decla-
rat stare de urgenþã naþionalã, solici-
tând populaþiei de 16 milioane de lo-

cuitori sã-ºi pãstreze calmul în aceastã situaþie.
Autoritãþile au solicitat evacuarea locuitorilor din
zona de coastã (vest) din cauza unor posibile
replici puternice. Cutremurul a fost resimiþit ºi
în capitala Quito, la sute de kilometri depãrtare
ºi în alte oraºe din þarã.

Papa a pãrãsit insula Lesbos, însoþit de 12 refugiaþi
sirieni pe care îi va gãzdui în Vatican

ONU: Numãrul victimelor în rândul copiilor, în creºtere
în Afganistan, pe fondul atacurilor talibanilor

publicat ieri. De la începutul anu-
lui, în perioada ianuarie-martie, au
fost uciºi 161 de copii, iar 449 au
fost rãniþi, ceea ce înseamnã o
creºtere de 29% faþã de primele trei
luni din 2015, susþine Misiunea
ONU în Afganistan (UNAMA).

”Dacã luptele vor continua în apro-
pierea ºcolilor, locurilor de joacã,
locuinþelor ºi clinicilor, ºi pãrþile
implicate în conflict vor continua
sã foloseascã dispozitive explozive
în acele zone, numãrul copiilor uciºi
ºi rãniþi va continua sã creascã”, a
declarat directorul organizaþiei uma-
nitare UNAMA, Danielle Bell. În
primele trei luni ale anului în curs,
numãrul total de victime în rândul
civililor a ajuns la 1.943, dintre care
600 de morþi ºi 1.343 de rãniþi. Ca-
zurile de decese au scãzut cu 13%
faþã de primele trei luni din 2015,
dar numãrul rãniþilor a înregistrat o
creºtere de 11%. Aproape o treime
din numãrul total de victime sunt
copii, înregistrându-se ºi o creºte-
re de 5% în rândul femeilor dece-
date sau rãnite - 52 de femei au fost
ucise ºi 143 au fost rãnite în res-
pectiva perioadã. Deºi raportul pre-

cizeazã cã forþele antiguvernamen-
tale au provocat cele mai multe vic-
time, avertizeazã asupra unei creº-
teri a victimelor produse pe fondul
folosirii de cãtre forþele de securi-
tate afgane a dispozitivelor explozi-
ve precum grenade în zone restric-
þionate în care se aflã civili. Rapor-
tul este publicat la câteva zile dupã
ce talibanii au anunþat ”o ofensivã
de primãvarã”, intensificându-ºi
atacurile în Kunduz, oraº din nor-
dul Afganistanului care s-a aflat tem-
porar anul trecut sub controlul ex-
tremiºtilor. Lupte intense s-au des-
fãºurat în provincia Helmand din
sudul þãrii, unde talibanii au reuºit
sã alunge forþele guvernamentale
din mai multe zone. Anul trecut,
numãrul victimelor în rândul civi-
lor afgani a ajuns la un record de
11.002, dintre care 3.545 de dece-
se ºi 7.457 de rãniþi.

care îl fac aceºti oameni în cãutarea
unei vieþi mai bune, insistând cã este
”cea mai mare crizã umanitarã dupã Al
Doilea Rãzboi”, ºi a solicitat ca autori-
tãþile europene sã-i trateze cu respect
ºi demnitate pe imigranþi. Vaticanul in-
sistã cã vizita Papei este pur umanitarã
ºi religioasã ºi cã nu trebuie perceputã
ca o criticã la adresa deportãrilor. In-
sula Lesbos este una dintre principale-
le porþi de intrare în Grecia, deci pe
teritoriul Uniunii Europene, pentru mi-
lioane de imigranþi care au ajuns în Eu-
ropa anul trecut. Dar în baza acordului
UE-Turcia încheiat pe 18 martie care
prevede returnarea imigranþilor clan-
destini în Turcia, mii de imigranþi sunt
blocaþi pe insulã, aºteptând procesarea
solicitãrilor de azil pentru a li se spune
dacã pot rãmâne în þarã sau urmeazã
sã fie deportaþi în Turcia.
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã

Regionalã a Finanþelor Publice
Craiova - Administraþia Judetea-
na a Finanþelor Publice Dolj  or-
ganizeazã licitaþie publica în baza
Legii nr. 207/2015 privind Codul
de procedurã fiscalã cu modifi-
carile si completarile ulterioare
la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mi-
tropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206
pentru SC  FERCON   SRL, Cra-
iova, str. 1 Decembrie 1918, nr.39,
bl. T4, sc.1, ap.7, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 21810271 în
data de 29.04.2016, ora 11,00 pen-
tru vânzarea bunurilor proprie-
tatea societãþii: maºinã tâmplã-
rie 5 operatii, pret pornire licita-
þie 1.710 lei; laptop Notebook HP
G62-120EQ, pret pornire licitaþie
1.290 lei; motoferastrãu HUS-
QVARNA-365SP, seria 4600226/
2009, pret pornire licitaþie 1.010
lei, sistem PC HP Compaq-500B
MT, pret pornire licitaþie  800 lei;
monitor LCD HP S2031a, seria
3CQ0166G32, pret pornire licita-
þie 280 lei; imprimantã HP F2 480,
seria CNO1TB80X5, pret pornire
licitaþie 120 lei; mobilier birou
(birou simplu-5 buc; corp mobil
– 10 buc; corp suspendat - 4 buc;
dulap biblioraft - 6 buc; dulap do-
cumente- 3 buc; masã- 1 buc;
etajerã suspendatã – 1 buc; du-
lap colþ – 1 buc.; dulap - 2 buc;
birou office2 corpuri- 1 buc; cuier
hol- 2 buc; scaune vizitator – 20
buc; scaun ergonomic- 2 buc;
fotoliu fix – 2 buc) pret pornire
licitaþie 11.500 lei, amplasate în
Craiova, str. Aleea Gârleºti si str.
Eustatiu Stoenescu, bl. F9, pre-
cum ºi a bunurilor gajate în fa-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
voarea AJFP DOLJ: autoturism
VOLKSWAGEN 3C  PASSAT, nr
înmatriculare OT-11-VWP, pret
pornire licitatie 36.190 lei, pro-
prietatea dlui Dica Marian Sorin
si autoturism VOLKSWAGEN
3BG PASSAT4MOTION, nr. înma-
triculare OT-47-TMT, pret porni-
re licitaþie 27.040 lei proprietatea
dlui Tucan Dumitru. Preþurile nu
includ TVA. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta A.J.F.P. DOLJ înainte de
data stabilitã pentru vânzare,
menþionatã mai sus. Cei intere-
saþi în cumpãrarea bunurilor
sunt invitaþi sã prezinte, pânã la
termenul de vânzare sau, în ca-
zul vânzãrii prin licitaþie, pânã în
ziua precedentã termenului de
vânzare: oferte de cumparare; in
cazul vanzarii la licitatie, dovada
platii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma
scrisorii de garanþie bancarã re-
prezentând 10% din preþul de
pornire a licitaþiei care se plãteº-
te în lei, în contul IBAN RO16
TREZ 291.50.67XXX005062 , cod
fiscal 4830007 deschis la Trezo-
reria A.J.F.P. DOLJ; împuternici-
rea persoanei care-l reprezintã pe
ofertant; pentru persoanele juri-
dice de naþionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de ORC;
pentru persoanele juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus
în limba românã; pentru persoa-
nele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emi-
sa de creditorii fiscali ca nu au
obligatii fiscale restante  (Consi-

liul Local ºi Administraþia Finan-
ciarã în raza cãrora se aflã domi-
ciliul sau sediul ofertantului),
urmând sã se prezinte la data
stabilitã pentru vânzare ºi la lo-
cul fixat în acest scop. Licitaþia
începe de la cel mai mare preþ
din ofertele de cumpãrare scri-
se, dacã acestã este superior
preþului de pornire la licitaþie, iar
în caz contrar va începe de la
acest din urmã preþ. Adjudeca-
rea se face în favoarea partici-
pantului care a oferit cel mai
mare preþ, dar nu mai puþin de-
cît preþul de pornire. Taxa de par-
ticipare nu se restituie ofertan-
þilor care nu s-au prezentat la
licitaþie, celui care a refuzat în-
cheierea procesului-verbal de
adjudecare, precum ºi adjude-
cãtarului care nu a plãtit preþul.
Potrivit dispoziþiilor art. 9 alin.
(2) lit. d) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedurã fis-
calã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, când urmeazã
sã se ia mãsuri de executare si-
litã nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Impotriva pre-
zentului înscris, cel interesat
poate introduce contestaþie la
instanþã judecatoreascã compe-
tentã, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoº-
tiinþã, în conformitate cu preve-
derile art. 260 ºi art 261 din Le-
gea nr. 207/2015  privind Codul
de procedurã fiscalã cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare.
Pentru informaþii suplimentare
vã puteþi adresa A.J.F.P. -  Dolj,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2,
cam. 206 sau la tel: 0251/402.207.
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OFERTE SERVICIU

ANGAJÃM CAMERIS-
TE. Telefon: 0766/
058.400.
Angajez personal frizerie
/ coafurã, manichiurã,
pedichiurã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã cu 1000 m teren
str. Vasile Lupu. Telefon:
0723/535.544
Vând imobil str. Pãrului
nr. 33. Telefon: 0755/
074.742.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Casã bãtrânescã (nelo-
cuibilã) sat Dobromira,
3700 mp. 25000 lei, ne-
gociabil Telefon: 0744/
648.927; 0741/197.391.
VÂND casã+teren, zona
Izvoru Rece. Telefon:
0763/359.072.

Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
1120 mp zona C, în spa-
tele Parcului, Aleea Po-
telu, utilitãþi împrejmuit.
Telefon: 0741/282.255.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp la
10 km de Craiova, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând terenuri locuri casã
la ªoseaua Naþionalã Cra-
iova- Bechet, localitatea
Secui. Preþ convenabil.
Telefon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m Câr-
cea 10.000 Euro. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pie-
leºti, 20.000 Euro ºi par-
celat. Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul Is-
toric. Telefon: 0744/
581.777.

Anunþul tãu!
ADMINISTRATORUL spe-

cial Salame Bilal al SC Agroin-
dustriale SA Craiova, societa-
te în insolvenþã, cu sediul în
loc. Craiova, str. Calea Severi-
nului, nr. 58, jud. Dolj, convoa-
cã c.f. Legii 31/1990 ºi Legii 85/
2014 Adunarea Generalã Or-
dinarã a Acþionarilor pentru
data de 19.05.2016, ora 13.00,
la sediul societãþii din Craio-
va, str.Calea Severinului, nr. 58,
cu urmãtoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea situaþiilor financia-
re anuale ale societãþii pentru
anul 2015. 2. Prezentarea ºi
aprobarea raportului Consiliu-
lui de Administraþie pentru
anul 2015. 3. Prezentarea ºi
aprobarea raportului Comisiei
de cenzori pentru anul 2015.
4. Aprobarea contului de pro-
fit ºi pierderi pe anul 2015. 5.
Aprobarea Bugetului de Veni-
turi ºi Cheltuieli pe anul 2016.
6. Diverse. Dacã la data de
19.05.2016, ora 13.00, A.G.O.A
nu este întrunitã, se convoa-
cã în data de 20.05.2016, ora
13.00, în acelaºi loc, cu ace-
eaºi ordine de zi.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.
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AUTO
STRÃINE

Vând auto Volkswagen
Golf 4 din 2002, înmatri-
culat în România, ben-
zinã. Detalii la telefon:
0768/954.944.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, super între-
þinutã, toate consumabi-
lele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu gea-
muri, presã hidraulicã
mase plastice, 2 butelii.
Telefon.0767/153.551.
Vând gãini pitice CO-
CHINCHINA outoare.
Telefon: 0721/483.933.
Vând 12 bucãþi taburele
din lemn melaminat. Te-
lefon: 0728/911.350.

Vând în Iºalniþa: pompã
de udat grãdina Kama,
4 bare cornier 70 cm
lungi de 2,80 m 1 leu/
kg, douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã electri-
cã Einºel cu lanþ rezervã
- 220 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/298.240.
Producãtor - vând puiet
florifer, gladiole Olande-
ze la kg ºi cepe florifere
chiparoase (tuberoze)
anul III. Telefon: 0727/
714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat armã de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând fotolii de epocã în
stare bunã, aparat de ra-
dio cu Pickup, timbre
(clasoare). Telefon: 0729/
684.222.
Vând covor persan 2200/
1800 bine întreþinut - 80
lei, cruce marmurã scri-
sã 1200/400/100- 80 lei,
sãpun de casã 5 lei kg,
televizor color Grunding
cu telecomandã - 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.

Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handicapat,
pat mecanic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmidã
completã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metalice
(4 gri ºi 4 albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Cimitir
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual
subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANETARIA)
3 funcþii marcã germanã,
hainã de piele de cãprioa-
rã nouã lungã ºi Mouline
pentru cusut goblen. Tele-
fon: 0752/236.667.
Vând frigider 320 litri, bo-
canci, ghete, pantofi mili-
tari noi piele negru, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii prin televozor,
telefon Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie vopsite.
Telefon: 0735/445.339.

Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi.
Telefon: 0771/385.734.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu  20 litri
noi, reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV
nou, arzãtoare gaz sobã
D 600.  Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.

Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Caut electrician pentru
un Volvo, cãrucior pen-
tru copii, televizor Gol-
dstar, maºinã de cusut
Ileana, bicicletã copii, 4
gropi suprapuse Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã mo-
bilatã Ciupercã. Telefon:
0729/684.222.
Închiriez apartament 2
camere, decomandate,
etaj 2, ultracentral, micro-
centralã, aer condiþionat,
liniºte ºi igienã deplinã,
înconjurat de verdeaþã.
Telefon: 0722/956.600.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere ultra-
central. Prefer familie in-
telectuali. Telefon: 0756/
790.172.
SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren pentru
amplasare a 5 magazi-
ne între blocuri vad foar-
te bun. posibilitate de
cumpãrare. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Tele-
fon: 0744/629.775.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi pentru
bibliotecã. Telefon: 0351/
449.469 dupã ora 20,30.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Echipa masculinã de volei SCM
U Craiova a debutat cu dreptul în
tentativa de a-ºi adjudeca în pre-
mierã titlul naþional, dispunând cu
3-1, ieri, la Polivalentã, de Muni-
cipal Zalãu.

Deºi au intrat bine în joc, 8-5
dupã primul timp tehnic, Licã ºi

România a pierdut barajul de
menþinere în Grupa Mondialã din
Fed Cup, scor 1-3, la Cluj-Napo-
ca,  cu Germania. Sâmbãtã, vic-
toriile au fost împãrþite, dupã ce
Irina Begu (35 WA) s-a înclinat în
faþa lui Angelique Kerber (3 WTA),
scor 2-6, 3-6, iar Simona Halep a
învins-o pe Andrea Petkovic (30
WTA), 6-4, 6-7 (5), 6-4.

VOLEI

Bãieþii lui Pascu câºtigã primulBãieþii lui Pascu câºtigã primulBãieþii lui Pascu câºtigã primulBãieþii lui Pascu câºtigã primulBãieþii lui Pascu câºtigã primul
meci al finalei campionatuluimeci al finalei campionatuluimeci al finalei campionatuluimeci al finalei campionatuluimeci al finalei campionatului

SCM U Craiova ºi Municipal Zalãu se întrec pe parchetul Polivalentei
ºi astãzi, cu începere de la ora 20:00, în direct la Digi Sport 2

compania, probabil apãsaþi de
mizã, au cedat actul inaugural cu
23-25. Craiovenii au început mai
bine ºi manºa secundã (8-6), sã-
lãjenii au dat din nou semne de
revenire (11-11), însã n-a fost
cazul de mai mult, SCM U ega-
lând dupã un consistent 25-19.

În actul urmãtor, Muncipalul,
recent încoronatã în Cupa Româ-
niei, avea sã intre mai decisã (2-
4, 4-6), dar jucãtorii pregãtiþi de
cãtre Dan Pascu aveau sã rãspun-
dã temeinic ºi din timp (11-8, 15-
11), pentru ca în cele din urmã sã
preia conducerea la capãtul unui
identic 25-19.

Zalãul a dat senzaþia cã poate
împinge meciul în decisiv (3-8, 11-
15), numai cã liderul de la finalul
sezonului regulat a reacþionat în stil
de mare echipã, preluând frâiele
dupã cel de-al doilea timp tehnic.
La final a fost 25-22, iar SCM U ºi
Municipal, cum am notat deja în
subtitlul materialului, vor juca în
Bãnie ºi astãzi, pentru ca mai apoi
disputa sã se mute la Zalãu pentru
douã partide (25 ºi 26 aprilie), dacã
va fi cazul de douã (se joacã cel
mai bun din 5 meciuri). În even-
tualitatea unui decisiv, acesta va
avea loc la Craiova.

Fed Cup: România se înclinã
în faþa Germaniei ºi retrogradeazã

din Grupa Mondialã
Ieri, Germania a trecut la con-

ducere prin Kerber, care nu i-a
lãsat nicio ºansã lui Halep, 6-2,
6-2, pentru ca finalmente Petko-
vic s-o învingã pe Monica Ni-
culescu (31 WTA), 0-6, 7-6 (1),
6-3. Niculescu a avut posibilita-
tea trimiterii jocului în decisiv, iro-
sind douã mingi de victorie pe
propriul serviciu.

În preambulul meciului de vo-
lei dintre Craiova ºi Zalãu, Sala Po-
livalentã va fi martora debutului
baschetbaliºtilor în faza elimina-
torie a campionatului. SCM U ºi
BC Mureº s-au aflat faþã în faþã

Alb-albaºtrii deschid “sfertul” cu Mureºul
Meciul va fi astãzi, de la ora 17:30 (Digi Sport 3), la Sala Polivalentã

ºi în ultimul meci al sezonului re-
gulat F2, meci câºtigat de craio-
veni, în deplasare, cu 75-62. Dacã
vine vorba ºi de precedenta în-
cleºtare din Bãnie, în turul acelui
minicampionat, tot Craiova trium-

fa, 98-91. Asta dupã ce ardelenii
se impuseserã în ambele întâlniri
din prima parte a sezonului, plus
cã baraserã drumul alb-albaºtrilor
ºi în Cupa României, dupã un sfert
de un dramatism teribil, 165-164
la general (Mureº – Craiova 89-
70, Craiova – Mureº 94-76).

„BC Mureº e un nume impor-
tant din baschetul românesc, care
în acest sezon a disputat o semi-
finalã de Cupã, iar anul trecut a
jucat douã finale: cea din campio-
nat ºi cea din Cupa României. Am
încheiat sezonul foarte bine ºi ne
dorim sã continuãm la fel. Jucãm
mai multe meciuri acasã, ceea ce

poate fi un avantaj, sau o presiu-
ne în plus pentru noi”, spunea an-
trenorul Vladimir Vuksanovic, în
cadrul unei conferinþe de presã
susþinute zilele trecute.

La rându-i, americanul Aaron
Johnson, unul dintre cei mai con-
stanþi jucãtori ai Craiovei în acest
sezon, a afirmat: “Vor fi meciuri
de top contra celor de la BC
Mureº. Fiecare echipã care vine
aici dã totul ca sã câºtige. Tre-
buie sã ne concentrãm foarte bine
pe aceste jocuri, avem nevoie de
trei victorii pentru a merge mai
departe. Cu siguranþã cã publi-
cul ne va ajuta în meciurile cu

BC Mureº. Publicul ne dã ener-
gia de care avem nevoie pentru a
câºtiga.”

Poziþionatã mai bine la sfârºi-
tul sezonului, locul 4, faþã de 5,
SCM, neînvinsã în precedentele
patru jocuri de campionat, va dis-
puta mai multe jocuri “acasã” (3
din 5).

Urmãtorul meci va tot la Cra-
iova, peste douã zile.

Iatã ºi restul partidelor din sfer-
turile de finalã: Steaua CSM Exim-
bank – Dinamo Bucureºti, CSM
CSU Oradea – Phoenix Galaþi
(ambele au debutat asearã), U-BT
Cluj – Atlassib Sibiu (tot astãzi).

Handbalistele de la SCM
Craiova n-au avut emoþii în
a cuceri toate punctele con-
tra “lanternei” Alba Sebeº, de
care au trecut cu 29-25,
sâmbãtã, la Polivalentã.

Formaþia oaspete a con-
dus o singurã darã în meci,
1-2 în minutul 3, moment
din care fetele Simonei Go-
gîrlã au fãcut legea. Avan-
sul maxim al primei pãrþi a
fost de 7 goluri, pus întâia
oarã în scenã în minutul 22
(15-8). Respectiva dife-
renþã s-a menþinut ºi la pauzã:
19-12.

În partea secundã, alb-albas-
trele s-au dus ºi la 9 “lungimi”,

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 25-A

SCM, victorie anticipatã
SCM CRAIOVA – HC Alba Sebeº 29-25, HCM

Râmnicu Vâlcea – HC Zalãu 25-23, ASC Corona
Braºov – HC Dunãrea Brãila 21-22, CSM Unirea
Slobozia – HCM Baia Mare 23-27, CSM Ploieºti –
CS Mãgura Cisnãdie 34-29, HCM Roman – Rapid
USL Metrou Bucureºti 31-15. Partida CSM Bucu-
reºti – U Alexandrion Cluj are loc mâine.
1. CSM Buc.* 72 8. Vâlcea 37
2. Baia Mare 69 9. Zalãu 35
3. Braºov 50 10. Cluj* 25
4. Brãila 49 11. Slobozia 17
5. Roman 47 12. Rapid 16
6. Ploieºti 40 13. Cisnãdie 13
7. CRAIOVA 38 14. Sebeº 4
* - un joc mai puþin.

26-17 (43), respectiv 27-18 (44),
ceea ce le-a permis sã abordeze
mult mai relaxate finalul jocului.

Cea mai bunã realizatoare a

SCM-ului a fost Jelena Jan-
kovic, cu 6 goluri, urmatã
de Landre, Andrei, Bãbea-
nu (toate cu câte 5), Iovã-
nescu (3), Gavrilã, Florica
(ambele cu câte douã), res-
pectiv Cioaric, cu un gol.

„Felicit fetele pentru
acest  succes ,  mai  a les
pentru evoluþia din prima
reprizã. În partea secundã
ne-am relaxat ºi au apãrut
greºeli copilãreºti, ceea ce
le-a permis adversarelor
sã se apropie. Puteam sã

câºtigãm mult mai clar, însã
victoria a fost la doar patru go-
luri”, a spus tehnicianul Simona
Gogîrlã.

Revenitã dupã o accidentare ce
a þinut-o departe de teren o ju-
mãtate de an, Ana Maria Apipie a
declarat: „A fost un meci bun de
pregãtirepentru noi, iar eu am
reintrat puþin dupã o pauzã de
ºase luni. Este foarte dificil sã
reintru dupã o asemenea perioa-

dã, dar uºor, uºor va fi bine. A
fost o perioadã foarte grea pen-
tru noi, cu multe accidentãri.”

Etapa ce vine, ultima a acestui
campionat, SCM Craiova va
juca, în deplasare, cu Rapid Bu-
cureºti, meci programat sâmbã-
tã, de la ora 11:00.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – PLAY-OFF
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Dupã ce acum douã etape o de-
trona pe Timiºoara din fotoliul de
lider (1-0 la Iºalniþa), ACSO Filiaºi
a întors formaþia bãnãþeanã în fun-
tea ierarhiei, la capãtul unui meci
încheiat 1-1, vineri, pe teren pro-
priu, cu Metalurgistu Cugir.

Punctul trupei lui Dragoº Bon
a fost semnat de juniorul Vlad
Georgescu, în minutul 80, care
a înscris cu un ºut de la 20 me-
tri. Vizitatorii din Alba deschise-
serã scorul în prima reprizã (18),
prin Goronea.

Filiaºi: Lascu – Orban, Lupu,
Istudor, Neacºu (Petcu 65) –
Obeanu (Georgescu 46), N. Po-
pescu (Stoichiþoiu 75), Tãnase
(Pârvuicã 34) – Moraru, Duriþã,
Cimpoieru. Antrenor: Dragoº
Bon.

Satelitul, din înfrângere
în înfrângere

CS Universitatea II Craiova a
ajuns la a patra înfrângere conse-
cutivã, scor 2-3, sâmbãtã, în de-
plasare cu Performanþa Ighiu.
Alb-albaºtrii au avut un start de
meci dezastruos pe stadionul “Ce-
tate” din Alba-Iulia, încasând toa-
te golurile în ceva mai mult de
jumãtate de reprizã – Negurã (9),
David (11, 25). Pânã la pauzã a
marcat ºi satelitul, prin Surugiu

Filiaºiul “umblã” din nou la liderFiliaºiul “umblã” din nou la liderFiliaºiul “umblã” din nou la liderFiliaºiul “umblã” din nou la liderFiliaºiul “umblã” din nou la lider
SERIA 3 – ETAPA A 20-A

CS PODARI – AFC Hãrman 1-0, Atletic Bradu – Concordia
Chiajna II 1-3, Urban Titu – CS Afumaþi 0-4, Sporting Roºiori –
SCM Piteºti 2-3, CS ªtefãneºti – FC Voluntari II 1-2, FC Aninoasa
– Sporting Turnu Mãgurele 0-0, Dinicu Golescu Câmpulung – In-
ter Olt 3-0 la “masa verde”, deoarece  formaþia din Slatina s-a
retras din campionat.

1. Afumaþi 41 8. ªtefãneºti 26
2. Piteºti 41 9. PODARI 25
3. Dinicu G. 39 10. Chiajna II 24
4. Voluntari II 37 11. Aninoasa 19
5. Mãgurele 33 12. Hãrman 13
6. Roºiori 28 13. Titu 13
7. Bradu 28
Locul 1 promoveazã, locul 13 – posibil retrogradabil.

SERIA 4 – ETAPA A 22-A
Performanþa Ighiu – CS U II CRAIOVA 3-2, ACSO FILIAªI –

Metalurgistul Cugir 1-1, Pandurii II Tg. Jiu – ACS ASU Poli Timi-
ºoara 0-1, Naþional Sebiº – Becicherecu Mic 2-0, Minerul Motru –
CSM Lugoj 1-2, FC Hunedoara – Mãgura Cisnãdie 2-1, CS Ineu –
Cetate Deva 0-0. Millenium Giarmata a stat.

1. ASU Poli* 46 9. Cisnãdie* 26
2. Cugir 45 10. Pandurii II 25
3. Ighiu 44 11. Ineu* 24
4. Sebiº 37 12. CRAIOVA II* 18
5. Hunedoara 34 13. Motru 18
6. Becicherecu* 31 14. FILIAªI 16
7. Lugoj 29 15. Giarmata* 14
8. Deva* 27
* - un joc mai puþin, 20 faþã de 21.
Locul 1 promoveazã, locul 14 – posibil retrogradabil, locul 15 retro-

gradeazã.

(32), iar rezultatul final a fost sta-
bilit de Ferfelea (48).

Bogdan Vrãjitoarea a început cu
urmãtorul 11: Vlad – Vlãdoiu, Dina,
Drãghici, Luica, Florea, Armãºe-
lu, Ferfelea, Surugiu, Curelea, Gea-
nimu.

Podari trece italieneºte de
penultima clasatã

Tot sâmbãtã, cealaltã grupare
doljeanã prezentã în ultimul eºa-
lon naþional, CS Podari, a dispus
cu 1-0, “acasã”, de codaºa bra-
ºoveanã AFC Hãrman. Diferenþa
a fost fãcutã de cãpitanul Dorin

Preda (47), care a marcat cu un
ºut la vinclu, din afara suprafeþei
de pedeapsã.

Florin ªoavã a utilizat echipa:
Mecea – Ciocârlã, Avram, Vulpe,
Geamãnu (Dragomir 85) –Raicea
(Georgescu 71), Sârmon I. Stan-
cu (D. Stancu 51) – Cârstea, Bã-
lan (Simion 58), Preda.

Program etapa viitoare: CSM
Lugoj – ACSO Filiaºi, CS U II
Craiova – CS Ineu (“interme-
diarã”, mâine, ora 17:00), Spor-
ting Turnu Mãgurele – CS Po-
dari (sâmbãtã, 17:00).

Recolta Ostroveni ºi
Dunãrea Calafat au înche-
iat nedecis, scor 2-2, sâm-
bãtã, în derby-ul rundei se-
cunde din play-off-ul pri-
mei ligi judeþene. Totuºi,
partida ar putea avea parte
de un alt deznodãmânt. La
final, formaþia calafeteanã a
depus o contestaþie cu pri-
vire la folosirea jucãtorului
Ghera, care n-ar fi avut
drept de joc.Dacã lucrurile
se adeveresc, Dunãrea va câºtiga cu 3-0 la
“masa verde”.

Cât priveºte cele petrecute pe dreptun-

Gimnaºtii români au ratat, sâmbãtã noap-
te, calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio,
dupã ce s-au clasat pe locul 5 la turneul pre-
olimpic, în contextul în care primele 4 poziþii
obþineau mult doritele bilete.

Tricolorii au încheiat cu 344,148 puncte,
fiind devansaþi de Germania (350,609p),
Ucraina (350,160p), Olanda (347,444p) ºi
Franþa (346,583p).

Aflatã pe locurile 5-8 la turneul preolim-
pic, România mai are dreptul la nominali-
zarea unui gimnast la JO de la Rio, care va
evolua în calificãri. Singurul român califi-
cat cert este Marian Drãgulescu (foto). A
obþinut accederea individual la Olimpiadã,
fiind medaliat cu argint la sãrituri, la Cam-
pionatul Mondial din 2015.

Ultima datã când echipa masculinã a ra-
tat prezenþa la Jocurile Olimpice a fost în
1984. Cea mai bunã performanþã a echipei
masculine tricolore este medalia de bronz
la ediþia din 2004. La JO din 2012, gimnaº-

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

Calafatul remizeazã la Ostroveni, dar sperã
sã ia toate punctele la “masa verde”

Play-off
ªtiinþa Danubius Bechet – Tractorul Ce-

tate 2-3, Recolta Ostroveni – Dunãrea Cala-
fat 2-2, Progresul Segarcea – Viitorul Cârcea
1-7.

1. Cetate 32
2. Cârcea 30
3. Calafat 29
4. Ostroveni 25
5. Bechet 20
6. Segarcea 18

Primul loc accede într-un baraj de promovare.
Play-out

Luceafãrul Craiova – Dunãrea Bistreþ 0-1,
ªtiinþa Malu Mare – Metropolitan Iºalniþa 0-
2, Unirea Leamna – SIC Pan Unirea 3-0.

1. Bistreþ 23
2. Iºalniþa 17
3. Unirea 13
4. Leamna 11
5. Luceafãrul 10
6. Malu Mare 1

Ultimele douã clasate retrogradeazã.

ghiul verde, Recolta a fost cea care a des-
chis scorul, prin Marin (24), jucãtor care
avea apoi (65) sã dubleze avantajul echipei
sale. Calafatul a revenit la egalitate cu rivala
dunãreanã în doar douã minute, datoritã reu-
ºitelor semnate de Ciocioanã (78 pen.) ºi
Afrem (80).

Recolta: Mãrãcine – Breazu, Ciurea,
M.Bugãlã, ªelaru, Pitiche, Bãlan, Marin,
Ghera, Vasilca, Ocnea. A mai jucat : D. Po-
pescu.

Dunãrea: Nedelcovici – Cârstea, Popa,
Mihai, Tomiþã, Fãiniºi, Riza, Ciocioanã, Ig-
nat, Ceauºu, Cimpoeru. Au mai evoluat :
Chiva, Miculete, Târâºi, Afrem.

Profitând de rezultatul de la Ostroveni,
Cetate ºi-a consolidat poziþia de lider, dupã
o victorie muncitã la Bechet (3-2), în vre-
mea ce Cârcea, care s-a distrat la Segarcea
(7-1), a devansat Calafatul, urcând pe treapta
secundã. De altfel, Dunãrea Calafat ºi Viito-
rul Cârcea þin capul de afiº al etapei viitoare
(23 aprile, ora 11:00), cele douã urmând sã
se înfrunte pe malurile “Bãtrânului fluviu”.
Celelalte partide vor fi Cetate – Ostroveni ºi
Segarcea – Bechet.

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

– ACS Poli Timiºoara, Viitorul – Pandurii / 1:30
– FOTBAL Argentina – Primera Division: Are-
senal Sarandi – Belgrano.

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul “BRD Nãsta-

se-Þiriac Trophy”, la Bucureºti: ziua 1 / 20:00
– VOLEI (M) – Divizia A1, finala, meci 2: SCM
U Craiova – Municipal Zalãu / 23:00 – FOT-
BAL Portugalia – Liga Sagres: Benfica – Se-
tubal.

DIGI SPORT 3
17:30, 19:30 – BASCHET (M) – Liga Naþi-

onalã, “sferturi”, meciurile 1: SCM U Craiova
– BC Mureº, U-BT Cluj – Atlassib Sibiu /
21:45 – BASCHET (M) – Euroliga, “sferturi”,
meci 3: Steaua Roºie Belgrad – ÞSKA Mos-
cova.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi

– ACS Poli Timiºoara, Viitorul – Pandurii.
DOLCE SPORT 2
14:30 – TENIS (M) – Turneul de la Barcelo-

na, în Spania: ziua 1.
EUROSPORT 1
12:00, 16:30 – SNOOKER – Campionatul

Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit: etapa a
3-a / 22:00 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Stoke City – Tottenham.

EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania – 2.Bundesliga:

Eintracht Braunschweig – Freiburg.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – Pandurii.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – ACS

Poli Timiºoara.

Echipa masculinã de gimnasticã
a ratat calificarea la Jocurile Olimpice

tii noºtri au obþinut calificarea tot în urma tur-
neului preolimpic.

Ieri, dupã închiderea ediþiei, a intrat în fo-
curi ºi echipa femininã, care n-a lipsit de la
JO din 1976 ºi pânã în prezent.

Olimpiada de la Rio de Janeiro va fi între 5
ºi 16 august a.c.

LIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-A
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Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 7 5 1 1 12-4 42
2. Steaua 7 4 2 1 10-6 36
3. Pandurii 6 1 4 1 7-6 31
4. Dinamo 6 1 4 1 6-8 31
5. Viitorul 6 0 2 4 5-12 25
6. ASA 6 0 3 3 5-9 22

Astra – Steaua 2-0
Au marcat: Gãman 45 - pen., Alibec 77 – pen.
Meciul Dinamo – ASA s-a jucat asearã.
Viitorul – Pandurii, astãzi, ora 20.30

Play-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-a

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. CSMS Iaºi 6 2 2 2 6-5 27
2. CFR Cluj 7 3 3 1 13-4 26
3. „U”Craiova7 3 1 3 7-7 26
4. Voluntari 6 3 1 2 6-7 22
5. Botoºani 7 2 2 3 9-13 21
6. Concordia 6 2 3 1 6-4 18
7. ACS Poli 6 1 2 3 5-11 18
8. Petrolul 7 2 2 3 5-6 12

Locurile 7 ºi 8 retrogradeazã,
locul 6 disputã un meci de baraj.

Petrolul – „U” Craiova 1-0
A marcat: Astafei 51.
CFR Cluj – FC Botoºani 6-0
Au marcat: Bud 15, 26, Juan Carlos Ruiz 45, 47, Nouvier 53,

Lopez 69.
Meciul FC Voluntari – Chiajna s-a jucat asearã.
CSMS Iaºi – ACS Poli, astãzi, ora 18

Play-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-a
Ar fi jenant ca la Craiova sã se

mai vorbeascã de Europa League
dupã cum s-a prezentat echipa în
meciul cu ultima clasatã. Petrolul
a surclasat ca joc echipa lui Mo-
goºanu, dominând clar, câºtigând
ºi chiar permiþându-ºi sã rateze un
penalty. „Lanterna roºie” s-a dis-
trat în careul Craiovei în prima re-
prizã, defensiva lui Mogoºanu con-
tinuând practic prestaþia dezastru-
oasã din partea a doua a meciului
cu CFR Cluj. Straton a început ne-
sigur, respingând în faþã o minge
trimisã pe mijlocul porþii, dar apoi
ºi-a salvat echipa în câteva rân-
duri, invlusiv la un penalty execu-
tat de Paolucci în ultimul minut al
primei pãrþi. Craiova scãpase de
gol, dar nu ºi de obiºnuita elimina-
re, de aceastã datã Kay acumu-
lând rapid galbenele, al doilea, la
faza penalty-ului. Forcingul gazde-
lor a continuat o datã cu startul re-
prizei secunde ºi nu a trecut mult
pânã la deschiderea scorului. Po-
pov i-a pasat din alunecare lui Stra-
ton, care ºi-a anulat toate interven-
þiile precedente cu o „chiflã”-as-
sist pentru Astafei, care a tras
prost, dar mingea s-a strecurat în
poartã, ajutatã ºi de Popov. Vãtã-
jelu a fost umilit apoi de Gavrilã în
douã rânduri, dar gazdele n-au mai
concretizat ocaziile, din pricina fi-
nalizãrii precare. Când nu mai avea
ce pierde, Craiova a ieºit la joc,
dar în numai douã rânduri a fost
periculoasã, la un ºut al lui Vãtãje-
lu spre colþul lung ºi la o reluare a
cãpitanului Zlatinski, trãdat de pi-
ciorul drept.

Dincolo de rezultatul negativ,

Petrolul Ploieºti –Petrolul Ploieºti –Petrolul Ploieºti –Petrolul Ploieºti –Petrolul Ploieºti –
Universitatea Craiova 1-0Universitatea Craiova 1-0Universitatea Craiova 1-0Universitatea Craiova 1-0Universitatea Craiova 1-0

A marcat: Astafei 51.
Stadion: „Ilie Oanã”, spectatori: 6.000
Petrolul: Cobrea 6 – Bea 7, Miºelãricu 7, Benga 7, Begeorgi 6

(78 Mareº) 5 – Stana 7 – Gavrilã 8, Ziani 7, Zoubir 7 (90 Guerrie-
ro), Astafei 8 – Paolucci 5 (61 Markos) 6. Antrenor: Jerry Gane

Universitatea: Straton 5 – Popov 4, Acka 6, Kay 4, Vãtãjelu 5 –
Bãluã 5 (82 Hergheligiu), Madson 6, Zlatinski 5 – Ivan 5, Mãzãra-
che 5 (45 Achim) 5, Rocha 5 (88 Petre). Antrenori: Daniel Mogoºa-
nu, Victor Naicu.

Arbitru: Adrian Comãnescu 7.
Eliminat: Kay 43.

Dupã ce a apãrat un penalty ºi s-aDupã ce a apãrat un penalty ºi s-aDupã ce a apãrat un penalty ºi s-aDupã ce a apãrat un penalty ºi s-aDupã ce a apãrat un penalty ºi s-a
opus altor câteva ocazii de gol,opus altor câteva ocazii de gol,opus altor câteva ocazii de gol,opus altor câteva ocazii de gol,opus altor câteva ocazii de gol,
Straton a greºit decisiv la fazaStraton a greºit decisiv la fazaStraton a greºit decisiv la fazaStraton a greºit decisiv la fazaStraton a greºit decisiv la faza
unicului gol al meciului de la Ploieºtiunicului gol al meciului de la Ploieºtiunicului gol al meciului de la Ploieºtiunicului gol al meciului de la Ploieºtiunicului gol al meciului de la Ploieºti

Universitatea a confirmat cã nu
are look de cupele europene, dar
mai grav, cã este o candidatã la
retrogradare, lotul restrâns, cor-
pul tehnic modest ºi moralul pre-
car fiind elemente care pot cân-
tãri decisiv în returul play-out-ului.

Mogoºanu:
„Mi-aº fi dorit sã
fim mai ofensivi,
dar ãsta e lotul”

Daniel Mogoºanu s-a plâns de
lotul restrâns ºi de faptul cã în fie-
care meci echipa rãmâne în infe-
rioritate numericã. „Mi-aº fi dorit
din tot sufletul sã fac o echipã mai
ofensivã, dar cred cã ar fi bine sã
ne uitãm pe foaia de joc ºi sã ve-
deþi ce jucãtori am avut la dispozi-
þie. Nu am avut jucãtori ofensivi,
pentru cã ºtiþi cã ºi Bancu este
suspendat, Mateiu nu ºi-a revenit
dupã accidentare, ãsta este lotul
de care dispun în acest moment.
Rãmân cu tristeþea cã la ultimele
jocuri terminãm cu jucãtori elimi-
naþi ºi cã nu reuºim sã avem con-
tinuitate în rezultate. Banca de re-
zerve este aceeaºi, de fiecare datã
sunt aceleaºi schimbãri, deci asta
este situaþia. Ne luptãm în conti-
nuare pentru puncte ºi pentru Liga
Europa. Ca sã ajungem în Europa
trebuie sã parcurgem fiecare eta-
pã în parte ºi sã acumulãm punc-
te”, a declarat Daniel Mogoºanu.

Straton: „De
acum înainte nu
vom mai pierde”

Portarul Cãtãlin Straton a avut

tot felul de reproºuri, de parcã echi-
pa ar fi câºtigat ºi el ar fi fãcut un
meci extraordinar, adãugând cã are
convingerea cã Universitatea nu
mai pierde pânã la finalul campio-
natului: „Le mulþumesc suporteri-
lor noºtri cã ne-au încurajat pânã la
sfârºit. Nu ºtiu ce vom face de acum
înainte. Nu mã învinovãþesc cu ni-
mic legat de gol, pentru cã nu este
posibil sã primesc aºa pasã de la
trei metri. M-am sãturat sã aud cã
e vina portarilor. Nu ºtiu dacã e vina
portarilor sau a altcuiva. A fost un
eºec, mergem mai departe. Univer-
sitatea Craiova rãmâne favoritã
pentru locul ºapte ºi þineþi minte ce
vã spun: de acum înainte nu vom
mai pierde nici un meci. Nu sunt
unul dintre cãpitani, sunt unul dintre
componenþii echipei ºi þin sã le mul-
þumesc colegilor cã sunt întotdeau-
na alãturi de mine. ªi eu sunt alã-
turi de ei ºi împreunã formãm o fa-
milie ºi o sã o scoatem la capãt. Nu
mai dramatizaþi situaþia Craiovei, cã
nu e aºa de rãu”, a tunat Straton.

Gane:
„Nu am cãutat
rãzbunare,
Craiova e echipa
la care am jucat
ºi am antrenat”

Antrenorul Petrolului a decla-
rat dupã meci cã nu a fost vorba
de o revanºã dupã ce a fost de-
mis acum un an ºi jumãtate de la
Universitatea, dar se bucurã cã
Petrolul are în continuare ºanse
de salvare. „Am avut foarte mul-
te ocazii, am pus presiune pe ad-
versar ºi am reuºit sã dãm un gol
meritat în a doua reprizã, dupã
care ne-am speriat puþin. N-am
câºtigat de foarte mult timp aca-
sã ºi am lãsat-o puþin pe Craio-
va sã vinã peste noi, dar fãrã sã
ne punã probleme. Cred cã su-
porterii care au venit la stadion
au fost mulþumiþi de ce au vãzut
ºi sperãm sã continuãm pe linia

asta. A fost un meci de care pe
care, pentru cã ºi Craiova a ve-
nit sã câºtige. Mai sunt ºapte
etape, depindem ºi de celelalte
rezultate, dar dacã ne ajutã e
posibil sã mai recuperãm din
puncte ºi putem spera. Mai
avem patru meciuri acasã, urmã-
torul e cu Botoºani, aºa cã mer-

gem pas cu pas ºi o sã vedem unde
ajungem pe final. Respect toate
echipele pe care le-am antrenat,
nu am cãutat nici un moment rãz-
bunarea, am vãzut numai de echi-
pa mea. Craiova este echipa la
care am crescut, am antrenat aco-
lo ºi îi urez baftã în continuare”, a
declarat Jerry Gane.
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