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- Trebuie sã recunoºti, Popes-
cule, meritul guvernanþilor
noºtri: nu-i întrece nimeni în
promisiuni.
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Doi craioveni de 30,
respectiv 33 de ani, au
fost reþinuþi ºi introduºi
în arestul IPJ Dolj, joi
searã, pentru
comiterea infracþiunilor
de evaziune fiscalã,
spãlare de bani,
folosirea cu rea
credinþã a bunurilor
societãþii ºi fals în
înscrisuri sub semnãturã
privatã, fapte prin care
au creat un prejudiciu
de aproximativ 900.000
lei. Asearã, cei doi, o
femeie ºi un bãrbat, au
fost prezentaþi
Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare
preventivã pentru 30
de zile.
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Decizia definitivã a completu-
lui de cinci judecãtori ai Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie în “Do-
sarul referendumului”, prin
care a fost trimis în judecatã pre-
ºedintele PSD, Liviu Dragnea,
insereazã o sancþiune durã: doi
ani cu suspendare, dupã ce la
fond fusese condamnat la un an
de închisoare cu suspendare. Alã-
turi de Liviu Dragnea, trimis în
judecatã la 7 octombrie 2013,
acuzat de folosirea influenþei sau
autoritãþii de o persoanã care
deþine o funcþie de conducere
într-un partid...

„Hello Baby”,„Hello Baby”,„Hello Baby”,„Hello Baby”,„Hello Baby”,
un târg pentruun târg pentruun târg pentruun târg pentruun târg pentru
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Fabrizio DeFabrizio DeFabrizio DeFabrizio DeFabrizio De
André: un magicAndré: un magicAndré: un magicAndré: un magicAndré: un magic
poet al muziciipoet al muziciipoet al muziciipoet al muziciipoet al muzicii

Mã intrigã de multã
vreme condiþia, destul de
precarã, în raport cu situaþia
din alte þãri ºi culturi, a
muzicii noastre zise „uºoa-
re”. De ieri ºi, mai ales, de
azi. Fiindcã, în pofida unor
prea puþine excepþii, compo-
zitorii, ca ºi interpreþii lor,
chiar ºi atunci când ei
coincid, n-au acordat intere-
sul cuvenit textelor pe care
ºi-au clãdit melodiile. Mode-
lele n-au lipsit ºi, în Franþa,
cu ºansoneta...
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Cezar Preda:
PNL cere
demisia lui
Dragnea

PNL a cerut, ieri, demi-
sia preºedintelui PSD,
Liviu Dragnea, în urma
deciziei definitive a ÎCCJ,
afirmând cã menþinerea
acestuia în funcþie induce
în spaþiul public ideea cã
infractorii pot conduce
instituþii democratice de
forþã cum sunt partidele
politice. “PNL solicitã
demisia preºedintelui
PSD, Liviu Dragnea, în
urma unei decizii definitive
datã de o instanþã din
România. Menþinerea în
funcþie a domnului Drag-
nea induce în întreg spaþiul
public ideea cã, în Româ-
nia, infractorii pot conduce
instituþii de forþã, precum
sunt partidele politice”, a
declarat purtãtorul de
cuvânt al PNL Bucureºti,-
 Cezar Preda. PNL conside-
rã cã fiecare minut în care
Liviu Dragnea rãmâne la
conducerea PSD “creeazã
în întreaga Europã ºi în
lumea democraticã certitu-
dinea cã, în România,
democraþia este în regres”.
“Nu este o soluþie care
vizeazã persoana domnului
Dragnea, ci funcþia pe care
domnia sa o ocupã. În
opinia PNL aceastã incom-
patibilitate trebuie sã
înceteze imediat”, a mai
spus liberalul.

Dragnea a fost acuzat, în dosarul Refe-
rendumului, de folosirea influenþei sau a
autoritãþii de cãtre o persoanã care deþine
o funcþie de conducere într-un partid, în
scopul obþinerii pentru sine sau altul de fo-
loase necuvenite. Liviu Dragnea a decla-
rat în ultimul cuvânt în faþa instanþei în
procesul Referendumului cã se considerã
nevinovat. “Militanþii, nu numai din PSD,
ci ai tuturor partidelor îndeamnã lumea la
vot pentru cã este sensul unei campanii
electorale. La referendum a fost o con-
fruntare durã între poporul român ºi Bã-
sescu. Niciun partid nu putea obþine fo-
loase necuvenite. Cred cu tãrie în nevino-
vãþia mea ºi solicit achitarea”, a spus Li-
viu Dragnea.

Procurorii DNA au cerut magistraþilor
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie pedeapsã
cu executare pentru preºedintele PSD Liviu
Dragnea, pedeapsa minimã solicitatã de DNA
fiind între trei ºi cinci ani de închisoare. În
cererea procurorilor se aratã cã liderul PSD
ar fi tratat alegãtorii ca pe niºte obiecte, iar
neprezentarea la vot a fost vãzutã ca “un
moft, nu ca un drept”.

În primã instanþã, judecãtorii Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ) l-au condam-
nat, în 15 mai 2015, pe Liviu Dragnea, se-
cretar general al PSD la data faptelor, la un
an de închisoare cu suspendare, în dosarul
privind fraude la referendumul din 2012,
pentru demiterea preºedintelui Traian Bãses-
cu. Potrivit rechizitoriului procurorilor, Li-
viu Dragnea, ”cu ocazia organizãrii ºi des-
fãºurãrii referendumului din 29 iulie 2012, a
uzat de influenþa ºi autoritatea sa în partid
în scopul obþinerii unor foloase nepatrimo-
niale de naturã electoralã, necuvenite, pen-
tru alianþa politicã din care fãcea parte par-

“Am tras niºte concluzii ºi în-
vãþãminte din procesul ultimelor
luni în discuþiile pe care le-am
avut în interiorul Guvernului ºi
modul de lucru în ceea ce pri-
veºte Legea salarizãrii. Am tras
niºte concluzii ºi legat de modul
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Preºedintele PSD, Liviu Dragnea,
a fost condamnat la doi ani de

închisoare cu suspendare, adicã
dublu decât în prima instanþã, în
dosarul Referendumului, decizia

Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
fiind una definitivã.

tidul reprezentat de inculpat, ºi anume înde-
plinirea cvorumului de participare cu ajuto-
rul voturilor obþinute în alte condiþii decât
cele legale”.

Anchetatorii susþin cã Dragnea a fost
susþinut în fraudarea referendumului de 74
de preºedinþi ºi membri ai unor secþii de
votare din localitãþi din judeþele Teleorman,
Vrancea, Gorj ºi Olt. Aceºtia au fost tri-
miºi în judecatã pentru falsificare, prin
orice mijloace, a documentelor de la bi-
rourile electorale ºi introducerea în urnã a
unui numãr suplimentar de buletine de vot
decât cele votate de alegãtori, infracþiuni
comise sub forma autoratului, complici-
tãþii sau a instigãrii.

Dragnea: Am decis aproape
în unanimitate sã rãmân la ºefia PSD.

Discuþia, reluatã dupã locale
Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a de-

clarat ieri cã partidul a decis ‘’aproape’’ în

unanimitate ca el sã rãmânã la conducerea
social-democraþilor pentru a gestiona cam-
pania electoralã, precizând cã discuþia va
fi reluatã dupã alegerile locale. Deºi a afir-
mat cã nu comenteazã decizia instanþei,
Dragnea a afirmat cã aceasta este ‘’pro-
fund nedreaptã’’. El a precizat cã ceea ce
l-a interesat sã afle de la colegii din partid
‘’dincolo de solidaritatea fireascã, ome-
neascã’’ a fost opinia lor faþã de o even-
tualã retragere a sa în plinã campanie elec-
toralã. Pãrerea majoritãþii ‘’aproape unani-
mã’’ a fost cã o retragere poate sã destabi-
lizeze toate structurile de partid ºi PSD sã
nu obþinã scorul preconizat, a subliniat pre-
ºedintele PSD. ‘’Am decis sã rãmân în con-
tinuare în aceastã funcþie, sã gestionez
campania electoralã’’, a adãugat el, preci-
zând cã aceastã decizie ‘’la cald, poate chiar
fierbinte’’ va fi repusã în discuþie dupã lo-
cale când se vor discuta ‘’chestiuni mai
profunde’’.

Premierul Dacian Cioloº a afirmat ieri cã vrea sã “resete-
ze” cadrul de lucru ºi sã “redemareze” procesul de elabora-

re a unei ordonanþe de urgenþã care sã nu vizeze atât o
schimbare a legii salarizãrii actuale, cât o corectare a ei, cu

accent pe baza grilei, dar numai în limitele bugetului.

în care am organizat ºi modul în
care a funcþionat dialogul cu
dumneavoastrã ºi pornind de la
aceste învãþãminte am vrea sã
resetãm cadrul de lucru ºi sã re-
demarãm acest proces în aºa fel
încât în cel mai scurt timp sã

reuºim sã venim cu o nouã pro-
punere de ordonanþã de urgenþã
care sã aibã un obiectiv bine þin-
tit...”, a declarat premierul la în-
ceputul reuniunii Consiliului Na-
þional Tripartit (Guvern, sindica-
te, patronate) care are loc la Pa-
latul Victoria.

Dacian Cioloº ºi-a exprimat
speranþa cã odatã finalizat “cu
succes” acest proces, se va tre-
ce la a doua fazã, respectiv ela-
borarea unei legi a salarizãrii
care sã aibã “o abordare mai lar-
gã”. “Dorim sã lucrãm la aceas-
tã ordonanþã pornind de la prin-
cipiul limitãrii resurselor pe care
le mobilizãm. Eu aº vrea sã fim

realiºti ºi aceastã limitare a re-
surselor pe care le putem pune
pe masã în momentul de faþã se
va face în mod justificat ºi am
cerut Ministerului de Finanþe sã
vinã cu o analizã pe care sã fie
în mãsurã sã o prezinte ºi în faþa
dumneavoastrã, legat de calcu-
lele bugetare pe care noi le-am
fãcut ºi resursele pe care noi le
putem degaja, ºi totodatã pentru
reuºita acestui proces aº vrea sã
pornim de la principiul neutrali-
tãþii în abordarea familiilor ocu-
paþionale pentru a corecta ine-
chitãþile focalizându-ne în primul
rând la baza grilei”, a mai spus
Cioloº.
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Decizia definitivã a completu-
lui de cinci judecãtori ai Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie în “Do-
sarul referendumului”, prin
care a fost trimis în judecatã pre-
ºedintele PSD, Liviu Dragnea, in-
sereazã o sancþiune durã: doi ani
cu suspendare, dupã ce la fond
fusese condamnat la un an de în-
chisoare cu suspendare. Alãturi
de Liviu Dragnea, trimis în jude-
catã la 7 octombrie 2013, acuzat
de folosirea influenþei sau auto-
ritãþii de o persoanã care deþine
o funcþie de conducere într-un
partid, în scopul obþinerii pentru
sine sau pentru altul de foloase
necuvenite, s-au mai aflat alte 74
de persoane, preºedinþi ºi mem-
brii ai unor secþii de votare din
localitãþi aparþinând judeþelor Te-
leorman, Vrancea, Gorj ºi Olt, în
sarcina cãrora s-a reþinut infrac-

þiunea de falsificare, prin orice
mijloace, a documentelor de la
birourile electorale ºi introduce-
rea în urne a unui numãr supli-
mentar de buletine de vot, decât
cele votate de alegãtori, infracþi-
une comisã sub forma complici-
tãþii sau instigãrii. Se cunosc acu-
zaþiile Direcþiei Naþionale Anti-
corupþie, din rechizitoriul întocmit,
conform cãruia Nicolae Liviu
Dragnea, secretar general al
PSD la data faptelor, în prezent
preºedinte al aceluiaºi partid, ar
fi coordonat un mecanism com-
plex de fraudare a alegerilor, de-
spre care s-a fãcut destul vorbi-
re. Liviu Dragnea ºi ceilalþi lideri
ai USL au militat, cu îndârjire,
pentru îndeplinirea cvorumului de
participare. În câmpul politic al
lui Traian Bãsescu, acesta a ce-
rut simpatizanþilor sãi sã nu par-

ticipe la vot. A fost o treabã foarte
româneascã, fiindcã dacã liderii
sociali-democraþi explicau occi-
dentului tot ceea ce intenþionea-
zã, nu se ajungea la deznodãmân-
tul cunoscut. S-a vorbit de “puci”
sau de o “loviturã de stat”. De
fapt a fost mai mult o încleºtare
între oameni ºi grupuri, decât în-
tre principii. ªi unii ºi alþii au vrut
sã termine cu adversarul. Deci-
zia definitivã, conform aºteptãri-
lor, sunã grav. Liviu Dragnea a
declarat în faþa instanþei, în ulti-
ma sa intervenþie, cã se conside-
rã nevinovat ºi a solicitat, con-
form MEDIAFAX, achitarea.
“Militanþii nu numai din PSD,
ci ai tuturor partidelor în-
deamnã lumea la vot, pentru
cã acesta este sensul unei
campanii electorale. La refe-
rendum a fost o confruntare

durã între poporul român ºi
Traian Bãsescu. Nici un par-
tid nu putea obþine foloase
necuvenite”. Teoretic, PSD-ul
este decapitat, dacã se poate
spune aºa. Dincolo de anvergu-
ra sa realã, pentru nu puþini una
de pasaj între perioada Victor
Ponta ºi cea care va urma, Li-
viu Dragnea era o soluþie prag-
maticã, de moment, înaintea ale-
gerilor locale ºi a celor parla-
mentare. Conform Codului de
eticã ºi conduitã adoptat la Co-
mitetul Executiv Naþional, din
decembrie anul trecut, Liviu
Dragnea trebuie sã demisione-
ze din funcþia deþinutã. Posibila
provocare a unor tensiuni ºi lup-
te interne pentru succesiune,
chiar în preambulul campaniei
electorale pentru alegerile loca-
le, îndeamnã la cumpãtare ºi

reþinere, deºi pretendenþii la fo-
toliul de lider, deþinut de Liviu
Dragnea, se agitã ºi se uitã la
ceas. Dupã publicarea sentin-
þei în dosarul lui Liviu Dragnea,
Victor Ponta a scris pe pagina
sa de facebook cã “partidul tre-
buie ferit de toþi ofiþerii acope-
riþi sau descoperiþi care vor sã-
l preia”. În cele din urmã PSD
se va desolidariza de Liviu
Dragnea, chiar dacã nu puþini,
din anturajul propriu, îl vor de-
plânge, iar ieri ºi-au manifestat
ataºamentul, fãcând zid în jurul
lui. Sentimentele sunt însã de
paradã. Momentan se strâng,
cum spuneam, rândurile în jurul
lui Liviu Dragnea care, rãnit,
pentru mulþi este o victimã poli-
ticã, într-o confruntare teribilã
cu Traian Bãsescu, care a du-
rat atâþia ani.

Propunerea Comisiei Europene
prevede cerinþe mai stricte în mate-
rie de transparenþã pentru activitãþi-
le desfãºurate de societãþile comer-
ciale în þãri care nu respectã stan-
dardele în materie de bunã guver-
nanþã în domeniul impozitãrii. Co-
misia are în vedere instituirea, cât
mai rapid posibil, a unei prime liste
comune la nivelul UE a acestor ju-
risdicþii fiscale. „Combaterea evaziu-
nii fiscale reprezintã o prioritate de
prim rang a actualei Comisii. Coo-
perarea strânsã între autoritãþile fis-
cale trebuie sã fie însoþitã de trans-
parenþã publicã. Prin mãsurile ad-
optate, se faciliteazã accesul public
la informaþiile privind impozitele pe

Comisia Europeanã a propus introducereaComisia Europeanã a propus introducereaComisia Europeanã a propus introducereaComisia Europeanã a propus introducereaComisia Europeanã a propus introducerea
unor cerinþe de raportare publicãunor cerinþe de raportare publicãunor cerinþe de raportare publicãunor cerinþe de raportare publicãunor cerinþe de raportare publicã

Comisia Europeanã a propus introducerea unor cerinþe de raportare publicã pentru cele mai mari
companii care îºi desfãºoarã activitatea în UE, în vederea transparentizãrii impozitãrii acestora.

profit plãtite de grupurile multina-
þionale fãrã a se impune noi sarcini
asupra IMM-urilor ºi respectându-
se secretul de afaceri. Prin adopta-
rea acestei propuneri, Europa îºi
demonstreazã poziþia de lider în lup-
ta împotriva evaziunii fiscale”, a
subliniat vicepreºedintele Valdis
Dombrovskis, responsabil pentru
moneda euro ºi dialogul social.

O analizã aprofundatã a
diferitelor opþiuni de politicã

Propunerea reprezintã un sis-
tem simplu ºi proporþional de a
spori rãspunderea marilor societãþi
multinaþionale în ceea ce priveºte
fiscalitatea, fãrã a le afecta com-

petitivitatea.Sistemul se va aplica
în cazul a mii de companii mari -
care activeazã în UE, fãrã a afecta
însã întreprinderile mici ºi mijlo-
cii. Propunerea de directivã a fost
transmisã Parlamentului European
ºi Consiliului UE, pentru adoptare
prin procedura de codecizie. Oda-
tã adoptatã, în termen de un an de
la intrarea în vigoare, noua direc-
tivã va trebui transpusã în legisla-
þia naþionalã de cãtre fiecare stat
membru.  În iunie 2015, Comisia
a lansat o amplã evaluare a impac-
tului unor eventuale mãsuri de in-
troducere de cerinþe de raportare
publicã pentru societãþile multina-
þionale care îºi desfãºoarã activi-

tatea în UE. Aceasta a presupus o
analizã aprofundatã a diferitelor
opþiuni de politicã, precum ºi con-
sultãri specifice, pentru a se eva-
lua obiectivele, beneficiile, riscu-

rile ºi garanþiile pe care le-ar pre-
zenta o mai mare transparenþã pri-
vind impozitul pe profit. Propune-
rea reflectã rezultatul analizei.

MARGA BULUGEAN

Noile reguli UE care ajutã companiile sã câºtige procese împotriva furtului sau
utilizãrii incorecte a secretelor lor comerciale au fost votate joi de Parlament. Depu-
taþii s-au asigurat cã libertatea de expresie ºi de informare vor fi protejate ºi cã
regulile nu vor restricþiona activitatea jurnaliºtilor.

Secrete comerciale: protejarea afacerilorSecrete comerciale: protejarea afacerilorSecrete comerciale: protejarea afacerilorSecrete comerciale: protejarea afacerilorSecrete comerciale: protejarea afacerilor
ºi asigurarea dreptului la informaþiiºi asigurarea dreptului la informaþiiºi asigurarea dreptului la informaþiiºi asigurarea dreptului la informaþiiºi asigurarea dreptului la informaþii

Directiva, agreatã informal cu miniºtrii
înaintea votului, introduce o definiþie euro-
peanã a ”secretului comercial”, care în-
seamnã informaþii secrete, cu valoare co-
mercialã conferitã de aspectul secret, pen-
tru care s-au luat mãsuri potrivite ca sã
rãmânã secrete. ”O companie din cinci este
victima unui furt de secrete comerciale  în
fiecare an, de aceea armonizarea trebuie sã
permitã crearea unui mediu sigur ºi de în-
credere pentru companiile europene care
vor putea asigura know-how-ul lor ºi bu-
nurile intangibile. Am luptat ºi pentru a ne
asigura cã protecþia pentru jurnaliºti ºi cei
care trag semnale de alarmã este cât se
poate de realã ºi de clarã”, a spus raporto-

rul Constance le Grip (PPE, FR).
Directiva va obliga statele membre sã se

asigure cã victimele utilizãrii incorecte a se-
cretelor comerciale îºi vor putea apãra drep-
turile la tribunal ºi vor putea cere compensa-
þii. Textul agreat stabileºte ºi reguli pentru
protecþia informaþiilor confidenþiale în cursul
procedurilor juridice. În cadrul negocierilor
cu miniºtrii, deputaþii au subliniat nevoia de a
se asigura cã legislaþia nu afecteazã libertatea
ºi pluralismul presei ºi cã nu restricþioneazã
activitatea jurnaliºtilor, mai ales în ceea ce
priveºte investigaþiile ºi protecþia surselor.
Textul a fost aprobat cu 503 voturi pentru la
131 ºi 18 abþineri.

MARGA BULUGEAN
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, joi searã, poliþiºti din cadrul
Serviciului de Investigare a Crimi-
nalitãþii Economice, în baza ordo-
nanþelor de reþinere pe 24 de ore
emise de procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, i-au in-
trodus în arestul IPJ Dolj pe Flo-
rentina Roºu, de 30 de ani ºi Mihai
Roºu, de 33 de ani, ambii din Cra-

Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, poliþiºtii de fron-
tierã doljeni au declanºat, joi, o
acþiune specificã pe linia comba-
terii migraþiei ilegale. Astfel, în ju-
rul orei 18.00, la intrare în Punctul
de Trecere a Frontierei (PTF) Ca-
lafat, înainte de efectuarea contro-
lului de frontierã, o persoanã de sex
masculin a fost observatã în timp
ce cobora dintr-un camion, care
circula din Bulgaria spre România.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
poliþiºti din cadrul Secþiei 4 Poliþie
Craiova - Compartimentul furturi
din locuinþã, în urma activitãþilor
specifice întreprinse, l-au identifi-
cat, în cursul zilei de joi, pe Marius
Scurtu, de 28 de ani, din comuna
ªiseºti, judeþul Mehedinþi, persoa-
nã bãnuitã de comiterea unor fur-
turi din locuinþã. Din investigaþiile
oamenilor legii a rezultat faptul cã
acesta, în data de 29 martie a.c., în
jurul orei 23.00, prin escaladarea
ferestrei lãsatã deschisã, a pãtruns
în interiorul unui apartament situat
la parterul unui bloc ºi a sustras o
tabletã ºi o poºetã cu acte de identi-
tate ºi carduri bancare, prejudiciul
fiind în valoare de 700 lei. În ace-
eaºi searã, prin pãtrunderea într-un
alt apartament situat tot la parter a
sustras suma de 4000 euro, 16.000

Poliþiºtii doljeni vor fi în stradã
pentru asigurarea unui climat de
ordine ºi siguranþã publicã ºi pre-
venirea producerii oricãror eveni-
mente negative, cu prilejul sãrbã-
torii Floriilor, aproape 11.000 de
poliþiºti urmând sã acþioneze supli-

Doi craioveni în arest pentru evaziuneDoi craioveni în arest pentru evaziuneDoi craioveni în arest pentru evaziuneDoi craioveni în arest pentru evaziuneDoi craioveni în arest pentru evaziune
fiscalã de 900.000 leifiscalã de 900.000 leifiscalã de 900.000 leifiscalã de 900.000 leifiscalã de 900.000 lei

Doi craioveni de 30, respectiv 33 de
ani, au fost reþinuþi ºi introduºi în ares-
tul IPJ Dolj, joi searã, pentru comiterea
infracþiunilor de evaziune fiscalã, spãla-
re de bani, folosirea cu rea credinþã a bu-
nurilor societãþii ºi fals în înscrisuri sub

semnãturã privatã, fapte prin care au
creat un prejudiciu de aproximativ
900.000 lei. Asearã, cei doi, o femeie ºi
un bãrbat, au fost prezentaþi Tribunalu-
lui Dolj cu propunere de arestare preven-
tivã pentru 30 de zile.

iova, bãnuiþi de comiterea infracþi-
unilor de evaziune fiscalã, spãlare
de bani, folosirea cu rea credinþã a
bunurilor societãþii ºi fals în înscri-
suri sub semnãturã privatã. Or-
donanþele de reþinere au fost emi-
se dupã ce, în cursul dimineþii de
joi, oamenii legii au efectuat patru
percheziþii domiciliare, la locuinþe-
le celor doi, dar ºi la sediile unor

societãþi comerciale, în urma des-
cinderilor fiind identificate ºi ridi-
cate în vederea continuãrii cerce-
tãrilor mai multe documente con-
tabile, aproximativ 450.000 lei ºi
2.450 euro, sume de bani care nu
au putut fi justificate. „Prejudiciul
cauzat în urma activitãþii infrac-
þionale se ridicã la suma de
900.000 lei. Cercetãrile au fost

coordonate de un procuror din ca-
drul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Cei doi inculpaþi vor
fi prezentaþi instanþei de judecatã

cu propunere de arestare preventi-
vã pe o perioadã de 30 de zile”, a
precizat subcomiar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Arestat dupã ce a fãcutArestat dupã ce a fãcutArestat dupã ce a fãcutArestat dupã ce a fãcutArestat dupã ce a fãcut
peste 12.000 de europeste 12.000 de europeste 12.000 de europeste 12.000 de europeste 12.000 de euro

din douã spargeridin douã spargeridin douã spargeridin douã spargeridin douã spargeri
Un bãrbat de 28 de ani, din judeþul Mehedinþi, a fost

arestat preventiv pentru 30 de zile în baza mandatului
emis ieri, de Judecãtoria Craiova, pentru furt calificat.

Poliþiºtii craioveni au stabilit cã acesta a dat douã
spargeri în apartamente situate la parterul unor blocuri,

prejudiciul creat fiind de peste 12.000 de euro.

lei, mai multe bijuterii din aur ºi douã
laptop-uri, prejudiciul fiind în valoa-
re de 12.000 euro. Prin extinderea
investigaþiilor, poliþiºtii craioveni au
reuºit sã recupereze un laptop ºi mai
multe bijuterii din aur, care au fost
predate uneia dintre pãrþile vãtãma-
te. „În cauzã s-a dispus continua-
rea urmãririi penale faþã de suspect
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii
de furt calificat, iar în baza proba-
toriului administrat s-a dispus mã-
sura reþinerii pentru o perioadã de
24 ore”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar
Alin Apostol. Ieri dupã-amiazã bãr-
batul a fost prezentat Judecãtoriei
Craiova, instanþã care a admis pro-
punerea Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova ºi a dispus
arestarea preventivã pentru 30 de
zile a inculpatului.

Cetãþean turc prins încercând sã intreCetãþean turc prins încercând sã intreCetãþean turc prins încercând sã intreCetãþean turc prins încercând sã intreCetãþean turc prins încercând sã intre
fraudulos în Româniafraudulos în Româniafraudulos în Româniafraudulos în Româniafraudulos în România

Sute de poliþiºti în stradã de FloriiSute de poliþiºti în stradã de FloriiSute de poliþiºti în stradã de FloriiSute de poliþiºti în stradã de FloriiSute de poliþiºti în stradã de Florii
mentar faþã de dispozitivul curen-
t, la nivelul întregii þãri. Conform
reprezentanþilor IPJ Dolj, poliþiºti
de la ordine publicã, poliþie rutierã,
investigaþii criminale, transporturi,
dar ºi poliþiºti de la alte structuri ºi
rezerve de intervenþie, se vor afla

în stradã, în dispozitive mixte de
ordine ºi siguranþã publicã, precum
ºi în proximitatea lãcaºurilor de cult
sau de desfãºurare a manifestãri-
lor publice circumscrise acestor
sãrbãtori. Pentru menþinerea ordi-
nii ºi siguranþei publice se vor or-
ganiza zilnic patrule de siguranþã
publicã, iar activitãþile vor fi des-
fãºurate în sistem integrat, împre-
unã cu celelalte instituþii cu atribu-
þii în asigurarea ordinii ºi liniºtii
publice. Pe drumurile publice, pe
principalele artere din zonele turis-
tice, pe traseele de acces cãtre
aceste zone, precum ºi în zona lã-
caºelor de cult religios, poliþiºtii de
la rutierã vor acþiona pentru men-
þinerea fluenþei ºi prevenirea pro-
ducerii unor evenimente grave, în
general a celor generate de exce-
sul de vitezã, fiind amplasate, în
acest sens, în trafic, autospeciale
dotate cu aparate radar.

Poliþiºtii de frontierã din cadrul S.T.P.F. Calafat
au depistat, joi searã, în cadrul unei acþiuni
organizate în raza de competenþã, un cetãþean
turc care a încercat sã intre ilegal în þarã. Bãrba-
tul, care intenþiona sã ajungã în Germania, a sãrit
dintr-un camion, încercând sã evite controlul de
frontierã. Acesta a fost returnat pe teritoriul
Bulgariei, în cauzã fiind întocmit dosar penal sub
aspectul comiterii infracþiunii de tentativã de
trecere frauduloasã a frontierei de stat.

Bãrbatul a escaladat un gard ºi a
încercat sã pãtrundã într-o livadã
cu pomi, pentru a evita controlul
de frontierã. Imediat, poliþiºtii de
frontierã au intervenit, împreunã cu
poliþiºtii locali, pentru reþinerea ºi
identificarea  persoanei. La cerce-
tãri s-a stabilit cã este vorba de-
spre cetãþeanul turc Ibrahim A., în
vârstã de 26 de ani. Acesta le-a
declarat oamenilor legii cã a cãlã-
torit pânã în Bulgaria ascuns în
cabina unui camion, plãtind suma

de 300 euro, cu intenþia de a ajun-
ge în Germania.

În cauzã, poliþiºtii de frontierã
efectueazã cercetãri sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de “tentativã
de trecerea frauduloasã a frontie-
rei de stat” ºi, conform  protoco-
lului româno – bulgar,  persoana a
fost preluatã de Poliþia de Frontie-
rã Bulgarã în vederea continuãrii
cercetãrilor ºi dispunerii mãsurilor
legale ce se impun, dupã cum au
precizat reprezentanþii STPF Dolj.
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Produse bio, cosmetice care
le sunt de folos copiilor în
primele luni de viaþã, îmbrãcã-
minte ºi chiar ºi un loc de
joacã amenajat pentru cei mici.
Sunt multe firme care au venit
cu produse despre care pãrinþii
se pot documenta ºi afla mai
multe detalii. ”Aceastã primã
ediþie este una reuºitã ºi
sperãm cã numãrul mare de
vizitatori sã transforme eveni-
mentul într-unul de tradiþie”, a
spus Dana Ilie, organizator.

Vopseluri ºi lacuri
speciale
de la „Basicra”

„Basicra” a venit cu produse
interesante, destinate copiilor.
În primul rând este brand-ul
Sikkens de vopsele, printre
care o vopsea lavabilã pentru
camera copilului care se
nuanþeazã într-o multitudine de
culori, cu acoperire foarte
bunã. „Avem ºi o vopsea care
se comportã ca o tablã, din
gama Rubol Magura. Dupã ce
este aplicatã pe perete, pe
aceastã porþiune de zid a
camerei, copiii pot sã facã tot
felul de desene colorate cu
creta. Scrisul se ºterge cu
ajutorul unui burete ºi peretele
rãmâne doar o bucatã colora-
tã”, ne-a spus Mihaela Uþã,
reprezentant al Basicra.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Târgul „Hello Baby”, aflat la prima
ediþie, se desfãºoarã, în aceastã sâmbãtã
ºi duminicã, la Centrul Multifuncþional
din Craiova. Vineri, peste 45 de expozanþi
îºi montaserã deja standurile ºi îi aºtep-
tau pe vizitatori cu tot felul de lucruri fo-

lositoare pentru viaþa bebeluºilor ºi a
proaspetelor mãmici, de la amenajarea
dormitorului ºi pregãtirea mesei de bo-
tez ºi pânã la informaþii despre vitalele
celule stem care le pot salva viaþa în con-
diþii de sãnãtate critice.

Compania a adus ºi un lac
special, din marca „BL Deco-
re”. Aplicat pe diferite obiecte
de decor, lacul are proprietatea
cã nu afecteazã în nici un fel
bebeluºul. ”Dacã sunt ingerate
sau atinse prin salivã sau
transpiraþie, cei mici sunt
protejaþi”, a mai spus Mihaela
Uþã.

Toate produsele despre care
v-am vorbit se gãsesc în
incinta târgului sau la magazi-
nul Basicra, deschis pe strada
„Gheorghe Doja”, lângã
Laguna Albastrã.

Celulele stem pot
fi o nouã ºansã
la viaþã

Pãrinþii care trec pragul
târgului „Hello Baby” pot sã
afle amãnunte despre cum pot
sã le preleveze bebeluºilor
celulele stem, despre care se
ºtie cã le pot salva viaþa în
cazul în care se aflã într-o
situaþie medicalã criticã.

Toate informaþiile se pot
obþine de la standul companiei
„Stem Sure” din Bucureºti,
care colaboreazã cu o bancã
pentru pãstrarea celulelor stem
din Danemarca. Pentru început
se semneazã un contract între
pãrinþi ºi firma din România în
baza cãruia se recolteazã la
naºtere douã tipuri de celule,

din sângele omiblical ºi þesut
ombilical. Probele se transpor-
tã cu avionul la banca de celule
stem din Danemarca, unde se
analizeazã ºi se proceseazã,
fiind pãstrate doar celulele
foarte valoroase. Dacã proba e
insuficientã, pãrinþii au dreptul
sã renunþe la contract.

„Prin contract, se recolteazã
douã probe de celule stem din
sânge – hematopoietice ºi o
probã de celule stem din þesut
ombilical – mezenchimale.
Ambele sunt la fel de impor-
tante, dar au utilizare diferitã.
Cele din sânge se utilizeazã
pentru tratamentul bolilor din
sânge – leucemie ºi limfoame,
iar cele din þesut se fac cerce-
tãri pentru a fi folosite la
refacerea de þesuturi ºi organe;
tratarea diabetului zaharat de
tip II, refacerea muºciului
cardiac. Celule stem se pot
folosi pe toatã durata vieþii atât
de cãtre copilul de la care s-a
fãcut recoltarea sau de alte
persoane în mãsura în care
sunt compatibile cu proba”,
ne-a explicat Anca Nazare,
directorul de vânzãri al compa-
niei naþionale româneºti „Stem
Sure”.

În momentul în care este
nevoie de aceste celule stem,
compania româneascã va
transporta la orice spital din
lume, în 24 de ore, probele

care se pãstreazã în Danemar-
ca. Se oferã 4 tipuri de pache-
te: pachetul 1, cu celule stem
recoltate din sânge – 850 de
euro; pachetul 2, cu celule
stem recoltate din sânge ºi din
cordonul ombilical – 988 de
euro (la aceste douã pachete
se mai plãteºte ºi un preþ de
stocare de 70 de euro, plus
TVA, pe an). Pachetul 3, cu
celule stem recoltate din sânge
ºi un preþ de stocare inclus
pentru 18 ani – 1.880 de euro,
iar pachetul 4, cu celule stem
recoltate atât din sânge, cât ºi
din cordonul ombilical ºi cu
preþul de stocare inclus pentru
18 ani – 1.948 de euro.

Trandafiri
nemuritori
ºi cadouri
pentru Paºte

La standul „Rafturi cu
cadouri”, gãsiþi lucruri deose-
bit de frumoase pe care le
puteþi folosi, de exemplu, la
botez. Tot felul de rame ºi
tablouri vintage pe care pot sta
amintirile surorise în imagini,

lumânãri parfumate ºi decorate
cu mult bun gust ºi eleganþã,
aranjamente ingenioase pentru
mese.

„Avem multe obiecte fru-
moase pe care le-am adus cu
drag la târg. Avem cutii vintage
în care pãrinþii pot depozita
lucruri ale bebeluºului pe care
le vor pãstra drept amintire.
Bineînþeles, tot felul de rame
pentru fotografii ºi multe flori.
Pentru cã se apropie sãrbãtori-
le de Florii ºi de Paºte, am
pregãtit ºi coºuri cu produse
bio pe care le poate aduce
iepuraºul în aceastã perioadã.
Vã invitãm sã ne vizitaþi”, ne-a
întâmpinat, cu zâmbetul pe
buze, Ramona Mohanu, o
tânãrã ºi frumoasã mãmicã.

La acest stand gãsiþi ºi cel
mai longeviv trandafir, pe care
expozantul îi numeºte chiar
„nemuritori”. Pot sã reziste
foarte mulþi ani fãrã sã-ºi
schimbe culoarea deoarece
sunt criogenaþi.

Obiectele deosebite se pot
gãsi ºi la magazinul „Deluxe
Flowers”, care a fost deschis
pe bulevardul „Carol”, nr. 89.

„Hello Baby”, un târg pentru„Hello Baby”, un târg pentru„Hello Baby”, un târg pentru„Hello Baby”, un târg pentru„Hello Baby”, un târg pentru
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Cu o sãptãmâna înainte de Sfintele Paºti
sãrbãtorim Duminica Floriilor, Intrarea în
Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos.
Intrarea triumfalã în cetatea sfântã consti-
tuie unicul moment din viaþa Sa pãmânteas-
cã în care a acceptat sã fie aclamat ca Îm-
pãrat. El însuºi îºi pregãteºte acest moment,
conform profeþiilor Vechiului Testament,
spre a fi recunoscut cã este Mesia: „Saltã
de bucurie, fiica Sionului... Împãratul tãu
vine cãlare pe asinã” (Zaharia 11,9). De
aceea poporul îl primeºte ca pe un Împã-
rat, cu ramuri de finic. Mulþimile merg  îna-
intea Lui, altele vin dupã El. Mulþi îºi aºtern
hainele la picioarele Sale ºi prin aceasta su-
fletele lor ca sã fie curãþite ºi sfinþite de
paºii Sãi dumnezeieºti. Toþi cântã într-un
glas ºi într-un suflet: „Osana, binecuvântat
este Cel ce vine întru numele Domnului!”
Însã nu toþi l-au primit cu bucurie. Alþii s-
au întãrâtat împotriva Lui, aºa cum s-a în-
tâmplat ºi la naºterea Sa, când magii I-au
adus daruri, pãstorii I s-au închinat, în vre-
me ce Irod a scos sabia sã-L ucidã. Tot aºa
ºi acum regãsim douã categorii de suflete:
Unii care-L primesc în cetatea inimilor ºi
alþii care hotãrãsc sã-L ucidã chiar ºi fãrã
sã-L judece, de s-ar putea. Deºi vãzuserã
puterea Sa divinã care numai cu puþin timp
în urmã îl înviase pe Lazãr din mormânt

Pesah 5.776 este sãrbãtorit,
conform tradiþiei, timp de opt zile
ºi evocã fapte petrecute în urmã
cu peste 3.000 de ani, când a avut
loc eliberarea din robia egipteanã
de cãtre Moise. Acad. prof. univ.
dr. Corneliu Sabetay a vorbit de-
spre simbolul acestei sãrbãtori.

 “Sãrbãtorim ieºirea din Egipt,
actul de naºtere al poporului evreu,
naºterea ºi renaºterea naþionalã.
Aºadar, ne-am nãscut în aceastã
noapte de Pesah, când poporul
evreu a învãþat ce înseamnã liber-
tatea. E una din minunile care ara-

Evreii craioveni au sãrbãtorit prima zi de Paºte

Intrarea Domnului în IerusalimIntrarea Domnului în IerusalimIntrarea Domnului în IerusalimIntrarea Domnului în IerusalimIntrarea Domnului în Ierusalim
“Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului”

dupã patru zile, fariseii ºi cãrturarii rãmân
stãpâniþi de urã împotriva Lui. Aceiaºi oa-
meni se împart ºi azi de-a dreapta ºi de-a
stânga: în locul pãstorilor oamenii cu inima
curatã care se închinã Lui, iar în locul fari-
seilor urmaºii lor care luptã cu toatã îndâr-
jirea împotriva Sa, ca ºi cum ar putea sã
acopere soarele ºi luna ca sã nu mai strãlu-
ceascã. Este vorba de lipsa judecãþii uma-
ne, reaua voinþã care urmãreºte sã-L scoa-
tã pe Hristos din istorie ºi din sufletele oa-
menilor. În momentul intrãrii Sale în Ieru-
salim toatã cetatea s-a cutremurat strigând:
„Cine este Acesta?” Iar mulþimea a rãspuns:
„Acesta este Iisus, proorocul din Nazare-
tul Galileii” (Matei 21,11). Sã nu uitãm însã
cã acelaºi popor care-L slãvise ºi-L primise
ca pe un împãrat, peste câteva zile striga,
incitat de farisei ºi de cãrturari: „Rãstigneº-
te-L! Rãstigneºte-L!” Acelaºi popor care-I
înãlþase osanale L-a scos afarã din Ierusa-
lim rãstignindu-L pe lemnul Crucii. Aceas-
tã întâmplare cutremurãtoare scoate la su-
prafaþã slãbiciunea ºi nestatornicia ome-
neascã, starea de pãcat, din care se poate
ieºi numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Ex-
plozia de bucurie manifestatã de mulþime
aduce mânie ºi dezamãgire în rândul fari-
seilor care, plini de neputinþã, se adreseazã
direct Mântuitorului: „Învãþãtorule, ceartã-

þi ucenicii!” (Luca 19,39), la care Mântui-
torul Hristos le rãspunde: „Dacã vor tãcea
aceºtia, pietrele vor striga” (Luca 19,40).
Intrarea Mântuitorului în Ierusalim trebuie
sã însemne intrarea Sa în sufletele noastre.
Ne spune: „Iatã, Eu stau la uºã ºi bat!”
(Apocalipsa 3,20). Hristos bate la uºa ini-
milor noastre ºi dacã vom deschide El va
intra ºi va cina împreunã cu noi. “Împãrã-
þia lui Dumnezeu este în sufletele noastre!”
Creºtinii sãrbãtoresc aceastã zi ca pe una
de bucurie, dar cu înþelegerea faptului cã
zilele ce urmeazã sunt unele ale tristeþii. Se
aduc la bisericã ramuri de salcie numite,
cu un nume mai vechi, ºi stâlpãri, de unde
denumirea de Duminica Stâlpãrilor care
amintesc de ramurile purtate de cei ce L-
au  întâmpinat pe Mântuitorul la intrarea Sa
în Ierusalim. La sfârºitul Sfintei Liturghii,
preotul  rosteºte asupra lor o rugãciune de
binecuvântare, le stropeºte cu agheasmã,
sfinþindu-le, apoi le împarte credincioºilor,
care împodobesc cu ele icoanele, pãstrân-
du-le cu grijã. Datoritã faptului cã Intrarea
Domnului în Ierusalim este o sãrbãtoare a
bucuriei, Biserica a rânduit ca în aceastã zi
sã fie dezlegare la peºte. Numele popular
de Florii pãstrat pentru praznicul Intrãrii
Domnului în Ierusalim provine de la nume-
le sãrbãtorii antice romane a primãverii,

Floralia, care se desfãºura în antichitate
cam în perioada în care astãzi se sãrbãto-
reºte Intrarea Domnului în Ierusalim. Ca-
lendarul liturgic creºtin l-a înlocuit pe cel
pãgân, inclusiv în memoria oamenilor. Dar,
întrucât la începuturile instituirii creºtinis-
mului în Imperiul Roman acestea erau încã
o realitate sau cel puþin o amintire recentã,
suprapunerea calendaristicã a fost astfel
gânditã încât sãrbãtorile pãgâne sã fie cu
totul înlocuite cu cele creºtine, uneori aces-
tora suprapunându-li-se temporal celebrã-
rile creºtine. În limba românã, memoria
popularã a pãstrat însã pentru praznicul
creºtin numele sãrbãtorii antice. În icono-
grafia creºtinã praznicul de astãzi este în-
fãþiºat astfel: Hristos e zugrãvit stând pe un
mânz de asin, binecuvântând. În spatele Sãu
sunt pictaþi Sfinþii Apostoli. În faþa Lui, pe
deal, este pictat un copac, din care copiii
taie ramuri de finic ºi le aruncã pe jos.
Mulþime de oameni Îl întâmpinã: unii þin în
mâini ramuri de finic, alþii îºi aºtern pe jos
veºmintele în calea Lui. Sã-L primim, aºa-
dar, pe Mântuitorul în sufletele noastre, iar
porþile inimilor sã ne fie mereu deschise
spre sãlãºluirea harului Sãu dumnezeiesc ºi
împodobite cu ramurile veºnic vii ale cre-
dinþei, jertfei ºi dragostei, Amin!

PREOT LIVIU SÃNDOI

Evreii din Craiova au celebrat asearã prima zi
de Paºte, la sinagoga de pe strada “Horezului”.
Pesah, o sãrbãtoare a libertãþii ºi a primãverii,
a adus alãturi de membrii comunitãþii ºi prieteni
de la alte culte religioase care le-au transmis
gânduri frumoase cu aceastã ocazie.

tã forþa lui Dumnezeu. În ceea ce
priveºte obiceiurile, înainte de Paº-
te, în toate casele se face curãþe-
nie. În seara de Pesah, de pe masã
nu lipsesc mielul pascal, azima ne-
dospitã, ouãle fierte, rãdãcinile
amare ºi vinul”, a precizat dr. Cor-
neliu Sabetay, preºedintele comu-
nitãþii de evrei din Craiova.
Azimele din cele opt zile
ale Pesah

Pesah este o sãrbãtoare de ori-
gine biblicã care rememoreazã
sfârºitul sclaviei evreilor în Egipt

acum peste 3.000 de ani
ºi naºterea naþiunii evre-
ieºti. Conform tradiþiei
ebraice, sãrbãtoarea
Paºtelui trebuie sã cadã
primãvara ºi se cele-
breazã timp de opt zile.

Din acest interval de
8 zile (anul acesta cu-
prins în perioada 22-30
aprilie), primele douã ºi
ultima zi sunt sãrbãtori
speciale, impunând res-
pectarea strictã a mai
multor reguli religioase
decât zilele de mijloc
dintre ele, care se nu-
mesc “Hol HaMoed”.
Însã în toatã perioada
de 8 zile este interzisã
hrana pe bazã de ha-
metz. Hametz (alimen-
te pe bazã de drojdie)

include – drojdie ºi
fãinã din 5 soiuri de
cereale, ºi orice produs care le
conþine (bere, biscuiþi). Se gã-
teºte numai cu fãinã de pascã
sau fãinã de cartofi. Asta pen-
tru a comemora pâinea nedos-
pitã pe care au mâncat-o evreii
când au plecat din Egipt, deoa-
rece nu au avut timp sã lase alua-
tul sã creascã. Toate produsele
dospite din casã trebuie cãutate
ºi vândute sau distruse, înainte
de începerea sãrbãtorii. Pentru
a îndepãrta orice urmã de fer-
menþi se impune o curãþenie te-
meinicã a întregii case.
Ierburile amare ºi vinul,
nelipsite la Cina de Seder

În seara zilei de 14 Nisan,
dupã apusul soarelui, la sina-
gogã, sunt rostite rugãciunile

rituale cuprinzând psalmi ºi imnuri
ce amintesc de eliberarea din robia
Egiptului.

Dupã ceremoniile de la sinago-
gã, urmeazã în case Cina Pascalã,
numitã Seder. Ea se desfãºoarã
dupã un ritual consacrat printr-o
tradiþie foarte veche. În decursul
Seder-ului se repovesteºte istoria
evreilor care au plecat din Egipt
pentru a-ºi obþine libertatea. Aceas-
tã poveste se citeºte din Haggadah
ºi din scrierile rabinilor, care de-
scriu exodul din Egipt.

În timpul Sederului se beau pa-
tru pahare de vin ºi se mãnâncã
dintr-un platou special ierburi ama-
re ºi hrean – pentru a simboliza via-
þa amarã ºi de sclavie pe care au
dus-o evreii în Egipt, charoset – un
amestec dulceag de fructe ºi arahi-

de, karpas – o legumã, care poate
fi înlocuitã pe platou cu cartoful
fiert, zeroa – un ciolan de miel, ca
simbol al mielului jertfit de Paºte pe
timpul când exista Templul, beitzah
– un ou fiert care simbolizeazã Hag-
gigah (sacrificiul solemn) care era
adus la Templu. Pe masã se pune ºi
pascã. În timpul mesei speciale de
Pesah, se citeºte Haggadah, care
este relatarea naºterii evreilor ca
popor. Ea trateazã în principal eve-
nimentele din Egipt care au dus de
la sclavie la libertate, dar acoperã ºi
întreaga perioadã de la Avraam la
dãruirea Torei pe Muntele Sinai.
Haggdah conþine ºi câteva cântece
dintre care unele se cântã dupã cinã,
pentru a atrage copiii sã rãmânã treji
pânã la sfârºit.

RADU ILICEANU
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În fiecare an, la 23 aprilie, îl prãznuim pe
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtãto-
rul de biruinþã. Sfântul Gheorghe s-a nãs-
cut în Capadocia, din pãrinþi creºtini. A ur-
mat cariera militarã ºi a ajuns comandant în
armata împaratului Diocleþian.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
purtãtorul de biruinþãpurtãtorul de biruinþãpurtãtorul de biruinþãpurtãtorul de biruinþãpurtãtorul de biruinþã

Îmbrãþiºând cariera armelor, s-a distins
aºa de mult, încât a fost numit mai întâi
tribun al unui corp de armatã iar mai apoi
luptându-se vitejeºte în rãzboaie, a fost
apreciat de împãratul Diocleþian ºi numit
comandant ºef al armatei. În anul 303,
împãratul a dat un decret prin care toþi creº-
tinii erau obligaþi sã se lepede de credinþa
în Hristos ºi sã se închine zeilor. În consi-
liul ce s-a þinut pentru persecutarea creºti-
nilor, Sfântul Gheorghe a combãtut din rãs-
puteri planurile împãratului, mãrturisind
vitejeºte pe Iisus Hristos. Dupã numeroa-
se torturi, între care bãtaia cu vine de bou,
loviri cu suliþa, vãtãmarea cu roata de sã-
bii, aruncarea în groapa cu var ºi încãlþa-
rea în cuie, Sfântul Gheorghe a fost deca-
pitat în faþa zidului cetãþii Nicomidia, pe 23
aprilie 303. Un martor la execuþiei sale i-a
convins apoi pe Atanasie, un preot pãgân,
ºi pe împãrãteasa Alexandra sã se conver-

teascã la creºtinism, sfârºind apoi ºi ei în
chinurile muceniciei. Trupul Sfântului a fost
trimis pentru îngropãciune în oraºul sãu
natal, Lod, unde creºtinii l-au înmormântat
aºa cum se cuvine unui martir. În icoanele
creºtine rãsãritene, Sfântul Gheorghe este

adeseori înfãþiºat cãlare, înfingând suliþa într-
un balaur, uneori apãrând în fundal o tânãrã
femeie ce urmãreºte de la distanþã sânge-
roasa înfruntare. În interpretarea obiºnuitã
a acestei imagini se spune cã balaurul sau
dragonul îl reprezintã atât pe diavol, cât ºi
imperiul roman, femeia din fundal fiind ni-
meni alta decat Alexandra, soþia împãratului
Diocleþian. Se spune cã legenda luptei Sfân-
tului Gheorghe cu balaurul ar fi fost adusã
pe tãrâmurile europene de cãtre cruciaþi. Cea
mai veche reprezentare a acestui episod este
o icoanã din Capadocia, de la începutul se-
colului al XI-lea, iar cea mai veche referire
documentarã la confruntarea Sfântului
Gheorghe cu balaurul apare într-un text
georgian din secolul al XI-lea. P o t r i v i t
poveºtii, un balaur  îºi fãcuse culcuº  dea-
supra izvorului ce aducea apa oraºului Sile-
ne. Pentru a avea acces la apã, oamenii din
acea regiune l-au înduplecat pe balaur ofe-
rindu-i mai întâi cate o oaie, ºi apoi câte o
fecioarã,  fata ce urma sã fie sacrificatã era
aleasã prin tragere la sorþi. Într-o zi  soarta
a decis sã fie jertfitã o prinþesã. În ciuda
protestelor tatãlui ei, fata a fost adusã în faþa
balaurului, însã Sfântul Gheorhe   i-a venit

în ajutor, apãrându-se cu semnul crucii, a
înfruntat ºi a ucis balaurul, salvând-o ast-
fel de la moarte pe prinþesã. Impresionaþi
de aceasta faptã, locuitorii din Silene au
pãrãsit credinþa lor pãgânã ºi s-au con-
vertit la creºtinism.  În dimineaþa zilei de
Sfântul Gheorghe, creºtinii aºeazã la stâl-
pii porþilor ºi ai caselor, la ferestrele ºi uºile
caselor ºi grajdurilor, în grãdini ºi pe mor-
mintele din cimitire ramuri verzi. Astfel,
se crede cã oamenii, vitele si semãnãturi-
le sunt protejate si binecuvântate. Ramu-
rile verzi sunt pãstrate peste an pentru a fi
folosite drept leacuri împotriva bolilor. Ele
mai sunt  puse ºi în hrana animalelor, în
credinþa cã acestea vor fi protejate de du-
hurile  rele.  Sfântul  Mare Mucenic Gheor-
ghe se cinsteºte în mod deosebit la noi,
românii, ca ºi ocrotitor al oºtirii, mai ales
al Forþelor Terestre Române din Armata
Românã.  Ca un izbãvitor al celor robiþi ºi
celor sãraci folositor, neputincioºilor doc-
tor, conducãtorilor ajutãtor, Purtãtorule de
biruinþã, Mare Mucenice Gheorghe, roa-
gã pe Hristos Dumnezeu sa mântuiascã
sufletele noastre. Amin!

Preot Liviu Sãndoi

Mulþi copii, însoþiþi de pãrinþi, au
fost, ieri, prezenþi la CJRAE Dolj, ºi
aºteptau sã li se înmâneze premiile.

Copiii învaþã sã colectezeCopiii învaþã sã colectezeCopiii învaþã sã colectezeCopiii învaþã sã colectezeCopiii învaþã sã colecteze
ecologic deºeurileecologic deºeurileecologic deºeurileecologic deºeurileecologic deºeurile

 Ieri, la sediul Centrului Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã (CJRAE) Dolj  a avut loc
premierea celor mai buni copii, înscriºi în competiþia , desfãºuratã cu sprijinul Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã de Gestionare a Deºeurilor ECODOLJ, „Colecteazã separat . Pãstreazã mediul curat!”

Cu toþii, vorbim de prichindei, ºi-au
arãtat talentul, prin ceea ce au putut
prezenta, ba pe o filã de caiet, ba pe

una de bloc pentru desen, ba ... „Ob-
iectivele concursului au fost multi-
ple: conºtientizarea existenþei ºi în-
þelegerii conceptului  de reciclare a
deºeurilor; promovarea, în rândul
elevilor, a noþiunilor privind gestio-
narea corectã a deºeurilor; forma-
rea unei atitudini de respect faþã de
mediul înconjurãtor; înlãturarea ati-
tudinilor de distrugere a habitatului
natural; dobândirea de aptitudini pen-
tru lucrul în echipã; sensibilizarea lo-
cuitorilor din Dolj, prin atitudine
transpusã  artistic sub forma unor
lucrãri cu teme ecologice, axate pe
o gestionare corectã a deºeurilor ”,
a precizat prof.dr. Marinela Dumi-
trescu, director al CJRAE Dolj.

„Lucrãrile copiilor vor constitui
obiectul unui calendar”

Cei mici, prezenþi, împreunã cu
pãrinþii la festivitatea de premiere,
s-au implicat în discuþii, s-au arã-
tat entuziasmaþi ºi cu toþii erau fe-
riciþi. Zâmbetele se observau pe
feþele lor . Au participat la discuþii,
fiecare rãspundea dupã percepþie.
„ Suntem foarte fericiþi cînd ve-
dem astfel de implicare. La acest
concurs, au participat  preºcolari
ºi elevi din clasele I-IV din 23 de
unitãþi ºcolare doljene. Lucrãrile
copiilor vor constitui obiectul unui

calendar, care va fi distribuit insti-
tuþiilor publice doljene”, a mai spus
Marinela Dumitrescu. De aseme-
nea, Adela Plãcintescu, director
al ECODOLJ, a menþionat: „Sun-
tem încântaþi când vedem astfel de
participare. Copiii trebuie sã cu-
noascã de la vârste mici ceea ce
înseamnã educaþia ecologicã. Ne
dorim cu toþii sã vedem cã aceºti
micuþi vor învãþa ºi vor aplica, în
viaþã, regulile ”.

CRISTI PÃTRU

Colegiul Tehnic Energetic din Craiova a
fost, vineri 22 aprilie, gazda celei de-a IV-a
ediþii a Concursului „ªtiu ºi aplic!” – Securi-
tatea ºi Sãnãtatea în Muncã se deprind de pe
bãncile ºcolii! – organizat în colaborare cu
specialiºtii din cadrul Inspectoratului Terito-
rial de Muncã Dolj ºi cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, în scopul promovãrii, în rân-
dul tinerilor elevi , viitori lucrãtori, asupra ris-
curilor de accidentare ºi îmbolnãvire profesi-
onalã de la viitoarele locuri de muncã. „Ob-
iectivele principale ale concursului sunt încu-
rajarea ºi atragerea elevilor în activitãþi de stu-
diere a disciplinei numitã „securitate ºi sãnã-
tate în muncã”. Introducerea acestei materii
în învãþãmântul preuniversitar constituie o

„Securitatea ºi sãnãtatea în muncã” – disciplinã pentru elevi
De câþiva ani, se vorbeºte de revigorarea învãþãmântului tehnic ºi profesional, iar

rezultatele încep sã aparã. Nu vorbim despre locurile destinate ºi, o parte din ele
ocupate de cãtre elevi, ci aducem în atenþie un concurs , la care participã tineri din
mai multe instituþii de învãþãmânt preuniversitar din Dolj.

componentã „cheie” în dezvoltarea culturii de
prevenire a riscurilor, prin ânvãþarea de cãtre
tineri a modului de a lucra în condiþii de secu-
ritate ºi sãnãtate. Centrele de învãþãmânt pot
contribui decisiv la scãderea ratei de acciden-
tare a tinerilor lucrãtori, prin informarea ºi
educarea acestora în ceea ce priveºte securi-
tatea ºi sãnãtatea în muncã  ”, a declarat prof.
Gabriela Achim, director adjunct al Colegiului
Tehnic Energetic Craiova.

Trei echipe doljene se vor „bate” la Iaºi,
în etapa naþionalã

La competiþia de la „Energetic” participã
12 echipe de la mai multe instituþii de învãþã-
mânt preuniversitar: Colegiul „ªtefan Odo-

bleja”, Colegiul Tehnic Ener-
getic Craiova  , Colegiul Teh-
nic de Arte ºi Meserii „Con-
stantin Brâncuºi”, Liceul Teh-
nologic „George Bibescu”, Li-
ceul „Traian Vuia”, Liceul Teh-
nologic Auto Craiova, Liceul
Tehnologic de Transporturi
Auto Craiova. „Sunt douã pro-
be : prima scrisã, fãrã consul-
tare între membrii din aceeaºi
echipã, ºi un practicã, în ca-
drul cãreia colegii pot face
schimb de pãreri între ei. Sub-
iectele sunt din disciplina
amintitã ºi reamintim cã scopul este acela de
a-i face pe elevi sã conºtientizeze pericolele.
Vã mai pot spune cã sunt cunscute ºi echi-
pajele din Dolj, care vor reprezenta judeþul la
faza naþionalã, în luna mai, la Iaºi. Este vor-

ba de Colegiul Tehnic Energetic Craiova,
Colegiul de Arte ºi Meserii „Constantin Brân-
cuºi” ºi Cilecul Tehnologic de Transporturi
Auto”, a mai spus Gabriela Achim.

CRISTI PÃTRU
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Mã intrigã de multã vreme condiþia, des-
tul de precarã, în raport cu situaþia din alte
þãri ºi culturi, a muzicii noastre zise „uºoa-
re”. De ieri ºi, mai ales, de azi. Fiindcã, în
pofida unor prea puþine excepþii, compozi-
torii, ca ºi interpreþii lor, chiar ºi atunci când
ei coincid, n-au acordat interesul cuvenit
textelor pe care ºi-au clãdit melodiile.

Modelele n-au lipsit ºi, în Franþa, cu ºan-
soneta (cine, i-a ascultat, mãcar o datã, pe
legendarii Edith Piaf, Gilbert Becaud, Juliet-
te Greco, Barbara, Aznavour ºi alþii, cu multe
melodii pe versuri ale unor poeþi consacraþi)
ori în Anglia, SUA ºi Canada (Beatles, Leo-
nard Cohen, ca sã nu-l mai pomenesc pe
Bob Dylan) nu-i poate uita.

În Italia, în care muzica „uºoarã” concu-
reazã, în popularitate, cu fotbalul, iar Festi-
valul de la San Remo, unic în lume, a ajuns
anul acesta la cea de –a 66 ediþie a sa, coe-
xistã, pentru toate gusturile, ºi ºlagãre pe
mãsura popularelor  noastre „Lalele” ori
„Drumurile noastre toate”, ca ºi creaþii de
autor: de aici ºi particularitatea genului mu-
zical ºi titulatura de cantautore, pe care ºi-
au adjudecat-o în timp cei mai cunoscuþi ºi
mai frecventaþi reprezentanþi din Peninsulã.
Printre ei, longevivul Adriano Celentano (un
veritabil fenomen de faimã internaþionalã cu
texte adaptate din „clasici” ai rock-ului) ori
neuitatul Sergio Endrigo (cu nu mai puþin
faimoasã melodie a sa „Canzone d’amore”,
dar ºi cu una, mai neobiºnuitã, cu titlul „Pe
strada nebunilor, la numãrul zero”, un inci-

tant, prin  absurdul evoca, text al unui poet
cubanez post-avangardist) ºi atâþia alþii.

Pe Milva, spre exemplu, am cunoscut-o
personal ºi am avut prilejul sã discutãm, la
o cinã prelungitã într-un orãºel din Abbruz-
zo, despre cariera sa muzicalã ºi teatralã,
aproape toatã pe opere ale lui Brecht, ea
fiind ºi cea care a lansat, prin anii ºaizeci,
melodia „Bella ciao”.

Mai puþin cunoscuþi în spaþiul nostru, cu
câteva excepþii ceva mai „impozante” ºi la
modã, sunt câþiva dintre reputaþii cantautori,
în frunte cu piemontezul Fabrizio De André,
decedat, în urma unei maladii necruþãtoare,
la 58 de ani, în 1999, cu o biografie insolitã,
în tinereþea din vremea protestelor din 1968,
un revoltat, de stânga, ba chiar un „anarhic”,
cum avea sã se autodefineascã la maturitate.

Cu zeci de albume vândute în milioane
de exemplare, protagonist al celebrelor
mitinguri din Rimini, pe coasta Adriati-
cei, consacrate unor grave subiecte ale
lumii de ieri ºi de azi (pacea, de care
aproape cã nu mai vorbim, sãrãcia, ne-
dreptatea, politica „murdarã”, nu cea „co-
rectã), Fabrizio De André e azi unanim
recunoscut ºi ca poet. ªi cãrturar, în sen-
sul cel mai larg al termenului. Melodiile
sale au uimit – ºi vor continua sã uimeas-
cã – prin lirismul lor oscilând între diafa-
nitatea unor sentimente eterne (iubirea,
trecutul istoricizat, natura în felurimea as-
pectelor ei) ºi patosul de extracþie uma-
nistã (destine frânte, precum cel al unui
„angajat” ori al unui încarcerat fãrã vinã

ºi care îºi interpe-
leazã, resemnat, ju-
decãtorul nedrept).

Despre el s-a scris
cã a rãvãºit canoane-
le genului muzical ita-
lian cu baladele sale
mai mereu suspenda-
te între mit ºi realita-
te, sfidând aroganþii –
ºi proºtii – din toate
vremile – prin limba-
jul biciuitor al ironiei.

Extraordinarul re-
gizor german, star de
ani de zile la Holly-
wood, Wim Wender, creator, printre altele,
al peliculei „Cerul de deasupra Berlinului”,
din 1987), mãrturisea într-un interviu stu-
poarea sa când l-a ascultat tardiv pe De
André, declarându-l genial, neîncetând sã-l
popularizeze în SUA.

Recent, prestigioasa editurã torinezã Ei-
naudi a publicat, într-un substanþial volum,
o selecþie din „jurnalul secret” al cântãreþu-
lui, neºtiindu-se dacã autorul sãu l-ar fi gân-
dit pentru un public cititor (sunt mii de în-
semnãri, majoritatea „crude”, diverse, no-
taþii pe tot felul de suporturi, de la ºerveþele
de masã la margini de ziare ºi notes-uri).

Din el se contureazã profilul atât de singu-
lar al unui intelectual angajat, în spiritul vre-
mii, antirasist ºi antinazist („Cu rasiºtii ºi cu
naziºtii nu se convieþuieºte, nu se trateazã,
trebuie închiºi, ei da, între patru pereþi ºi acolo

sã-ºi demonstreze autosuficienþa, capacitãþi-
le lor de oameni superiori, marea lor forþã
exercitatã, cine ºtie de ce, mereu ºi numai
asupra celor slabi”, e una din însemnãri).

Citindu-i „jurnalul” ºi luând act de lectu-
rile sale (era un cititor pasionat ºi pasional)
cele mai diverse, de la Platon ºi Petroniu la
Spinoza, Hegel, Adorno, Sartre, Camus ºi
Proust, nu pot sã nu mã întreb dacã, în lu-
mea muzicii noastre uºoare, va fi existând
mãcar unul cu astfel de preocupãri.

 Iar pe cei cu dubii asupra judecãþilor de
mai sus, îi invit la o confruntare ascultând
unul dintre cele mai dramatice cântece ale
sale care descrie povestea unui drogat în
prag de moarte.

https://www.youtube.com/
watch?v=HC2uJe2eDvQ

Fabrizio De André:  un magic poet al muziciiFabrizio De André:  un magic poet al muziciiFabrizio De André:  un magic poet al muziciiFabrizio De André:  un magic poet al muziciiFabrizio De André:  un magic poet al muzicii

La aceastã ediþie a Olimpiadei de
Pedagogie-Psihologie, Craiova
2016, au participat 196 de elevi din
40 de judeþe, aceia care s-au situat
pe primele locuri la Olimpiadele
Judeþene de Pedagogie ºi Psiholo-
gie. Spiritul acestei olimpiade þine
de identitatea liceelor pedagogice,
de istoria ºi tradiþia lor frumoasã.
Alãturi de cei 196 de elevi veniþi
din cele 40 de judeþe s-au regãsit
aproximativ 40 de profesori eva-
luatori din toatã þara, colegi cu
mare experienþã pedagogicã, care
au dorit în mod special sã ajungã
la aceastã ediþie a Olimpiadei de
Pedagogie-Psihologie, Craiova
2016. De asemenea s-au alãturat
nouã ºi reprezentanþi ai MENCª,

C.N. Pedagogic “ªtefan VC.N. Pedagogic “ªtefan VC.N. Pedagogic “ªtefan VC.N. Pedagogic “ªtefan VC.N. Pedagogic “ªtefan Velovan”, gazda Olimpiadei deelovan”, gazda Olimpiadei deelovan”, gazda Olimpiadei deelovan”, gazda Olimpiadei deelovan”, gazda Olimpiadei de
Pedagogie-Psihologie, Etapa Naþionalã, Craiova 2016Pedagogie-Psihologie, Etapa Naþionalã, Craiova 2016Pedagogie-Psihologie, Etapa Naþionalã, Craiova 2016Pedagogie-Psihologie, Etapa Naþionalã, Craiova 2016Pedagogie-Psihologie, Etapa Naþionalã, Craiova 2016

C.N.Pedagogic “ªtefan Velovan” a organizat
dupã 20 de ani o nouã ediþie a Olimpiadei de Pe-
dagogie-Psihologie, Craiova 2016. Dupã cum spu-
neam ºi cu alte ocazii cu ceva timp în urmã, sun-
tem posesorii unui tezaur al tradiþiei pedagogice,
a învãþãtorilor ºi educatorilor acestui neam ce au
avut ºi au un rol fundamental, acela de a ºlefui ºi
educa societatea în spiritul adevãratelor valori ce
ne pot relansa ca naþiune în Europa ºi în lume.

oameni de mare carismã de la care
am avut multe de învãþat. Toþi ele-
vii au fost foarte bine pregãtiþi, unii
dintre aceºtia reuºind sã obþinã note
remarcabile, ceea ce i-a situat pe
primele locuri. Trei reprezentante
ale judeþului nostru, eleve ale C.N.
Pedagogic “ªtefan Velovan”,au
primit premii speciale, reuºind sã
impresioneze profesorii evaluatori
prin justeþea abordãrii tezelor lor.
Aceste eleve sunt: Bobaiþã A. Ro-
xana Marina,clasa a X-a, discipli-
na “Teoria ºi practica instruirii ºi
evaluãrii” , Ghiþã M. Elena Lore-
dana, clasa a XI-a, disciplina „Ma-
nagementul clasei de elevi” ºi Tîr-
ziu A. Alexandra Ana Maria, clasa
a X-a, disciplina „Psihologie gene-

ralã”. Pe parcursul a trei zile în care
s-a desfãºurat olimpiada s-a simþit
o stare beneficã de emulaþie ºi spi-
rit pedagogic, remarcând faptul cã
elevii ºi însoþitorii lor au rãmas plã-
cut surprinºi de ceea ce înseamnã
istoria Craiovei, “oraºul celor 1000
de boieri unde se afla cea mai alea-
sã nobilime din Þara Româneascã
dupã cea din Bucureºti”, aºa cum
ne spunea odinioarã marele istoric
Nicolae Iorga. Pe strãzile acestei
vechi cetãþi regãsim paºii poeme-
lor lui Macedonski, expresivitatea
debordantã a lui Ion Þuculescu,
magia filmului lui Jean Negulescu
cel mai mare regizor român de la
Hollywood, geniul lui Gogu Con-
stantinescu descoperitorul sonici-

tãþii, ºi a lui Henri Coandã inventa-
torul primului avion cu reacþie, ºi
nu în ultimul rând forþa creatoare
a celui mai mare sculptor ce l-a
avut acest neam ºi credem cã în-
treaga lume, Constantin Brâncuºi.

C.N. Pedagogic “ªtefan Velo-
van” a surprins la rândul sãu printr-
o notã de eleganþã ºi spirit haretian,
îmbinând tradiþia cu modernitatea
într-un mod aparte, astfel elevii pre-
zenþi la aceastã olimpiadã au putut
vizita în curtea colegiului nostru o
casã olteneascã autenticã de la sfâr-
ºitul secolului al XIX-lea, un ade-
vãrat muzeu etnografic ce reprezin-
tã un testimoniu ºi imbold pentru
întãrirea conºtiinþei naþionale de care
avem atâta nevoie astãzi pentru a
ne regãsi identitatea. De asemenea
a fost vizitatã cu mare plãcere Sta-
þiunea  Didacticã Pedagogic 2014,
ce însumeazã 2000 de pomi plan-
taþi (400 fructiferi ºi 1600 forestieri),
2 sere, o ciupercãrie ºi o volierã
pentru pãsãri. Aceastã Staþiune Di-
dacticã înfiinþatã cu doar  trei ani
în urmã, reuºeºte sã ofere o auto-
nomie bio a legumelor ºi fructelor
pentru elevii colegiului nostru. Aces-
te obiective de referinþã pentru C.N.
Pedagogic “ªtefan Velovan”, dupã

modelul haretian de educaþie, au
produs un respect deosebit faþã de
ceea ce s-a creat în ultimii ani la
liceul nostru, dar ºi un plus de ima-
gine ce a fost rãspânditã în întrea-
ga þarã ºi prin intermediul acestei
Olimpiade de Pedagogie-Psihologie,
Craiova 2016.

Mulþumim tuturor celor care s-
au implicat în organizarea acestei
elegante ediþii a Olimpiadei de Pe-
dagogie-Psihologie, doamnei Anca
Petrache - director MENCª, doam-
nei Megdonia Pãunescu - consilier
MENCª, doamnei inspector ºcolar
general Lavinia Craioveanu ºi în
mod special doamnei inspector ºco-
lar adjunct Janina Vaºcu, domnului
preºedinte al FSLI Constantin Rada,
domnului Mircea Bertea - preºedinte
ANLP, Colegiului Tehnic Energetic
Craiova, ªcolii Gimnaziale Breasta,
ªcolii Gimnaziale Bucovãþ, domnu-
lui Narcis Niþã unul dintre sponso-
rii ce au fãcut posibilã întâlnirea
noastrã, Fundaþiei umanitare World
Vision ºi altor parteneri ce au fost
alãturi de noi.

Director C.N. Pedagogic
“ªtefan Velovan”,

Prof.dr. IONUÞ ADRIAN
PÃTULARE
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Programul zilei de sâmbãtã,
23 aprilie

Ora 9.00, Teatrul
Naþional „Marin So-
rescu” (bibliotecã):
Atelier de teatrologie
realizat în colaborare
cu Asociaþia Internaþi-
onalã a Criticilor de
Teatru ºi Departamen-
tul de Teatrologie, Management Cultural ºi Jurnalism Teatral din cadrul
Universitãþii Naþionale de Artã Teatralã ºi Cinematograficã Bucureºti.

Ora 10.00, Consiliul Judeþean Dolj (Sala de Consiliu): Sesiune
de shakespeareologie organizatã în colaborare cu Asociaþia Internaþio-
nalã a Criticilor de Teatru (A.I.C.T.). Moderator: Octavian Saiu.

Ora 13.00, Centrul Craiovei: „Romeo ºi Julieta”, spectacol comu-
nitar itinerant realizat de Compania Parrabbola (Marea Britanie), Compa-
nia Teatrulescu ºi Festivalul Internaþional Shakespeare (regia: Philip Parr).

Ora 14.00, Consiliul Judeþean Dolj (Sala de Consiliu): Lansare
de carte „Hamlet ºi nebunia lumii” de Octavian Saiu, ediþie în limba
englezã, Editura Institutului Cultural Român.

Orele 16.00 ºi 18.00, Universitatea din Craiova (holul clãdirii
principale): „Iulius Caesar”, spectacol prezentat de Societatea Raffa-
ello Sanzio din Cesena, Italia (regia: Romeo Castellucci).

Ora 19.00, Teatrul Naþional Bucureºti: „Folia, „Shakespeare &
CO”, spectacol prezentat de ,,Gigi Cãciuleanu Romania Dance Compa-
ny” (regia ºi coregrafia: Gigi Cãciuleanu).

Ora 19.30, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” (Sala „Amza Pel-
lea”): „Richard III”, spectacol prezentat de Teatrul Schaubuhne din
Berlin, Germania (regia: Thomas Ostermeier).

Ora 22.00: Decernarea Premiului Internaþional Shakespeare, ediþia
a V-a acordat de Festivalul Internaþional Shakespeare ºi British Council
România regizorului Thomas Ostermeier. Prezintã: George Banu, Preºe-
dintele Juriului.

Ora 22.30: Închiderea oficialã a Festivalului Internaþional „Shake-
speare”, ediþia a X-a.

Premiul Europa pentru TPremiul Europa pentru TPremiul Europa pentru TPremiul Europa pentru TPremiul Europa pentru Teatru,eatru,eatru,eatru,eatru,
ediþia a XVediþia a XVediþia a XVediþia a XVediþia a XV-a, 24-26 aprilie 2016-a, 24-26 aprilie 2016-a, 24-26 aprilie 2016-a, 24-26 aprilie 2016-a, 24-26 aprilie 2016

Programul zilei de duminicã,
24 aprilie

Ora 10.00, Teatrul Naþional „Marin Sorescu”: Premiul Europa
Realitãþii Teatrale. Conferinþã ºi întâlnire cu Andreas Kriegenburg. Cura-
tor: Ulrich Khuon.

Ora 12.15, Teatrul Naþional „Marin Sorescu”: „Turn and face the
Strange” (from David Bowie’s „Changes”). Masã rotundã organizatã
de Uniunea Teatrelor din Europa.

Ora 16.00, Teatrul Naþional „Marin Sorescu”: Premiul Europa
Realitãþi Teatrale. Conferinþã ºi întâlnire cu National Theatre of Sco-
tland. Curator: Joyce McMillan.

Ora 20.00, Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”: Premiul
Europa Realitãþi Teatrale. National Theatre of Scotland – „Last Dream
(on Earth)” dupã Kai Fischer (regia: Kai Fischer).

Ora 21.30, Teatrul Naþional „Marin Sorescu”: Premiul Special. „O
Furtunã” dupã William Shakespeare. Adaptare, regia: Silviu Purcãrete.

Theo Wolters s-a nãscut la
Melick, în sudul Olandei, fiind
mezinul unei numeroase familii de
muzicieni. A urmat studiul muzicii
la Conservatorul din Maastricht, la
clasa renumitului trompetist Wim
Groot. Din 1979 a devenit mem-
bru al prestigioasei Royal Concer-
tgebouw Orchestra. În paralel cu
activitatea instrumentalã ºi orches-
tralã a studiat dirijatul sub îndru-
marea lui Pieter Stalmeier ºi Ro-

Ultima lunã din cele ºapte dedicate Stagiunii „Europa”, ve-
ritabilã galerie a muzicii clasice europene, aduce pe scena Fi-
larmonicii „Oltenia” muzicieni din Olanda, Ungaria, Belgia ºi
Franþa. Þara lalelelor ºi a morilor de vânt este reprezentatã
de Theo Wolters, cunoscut publicului meloman craiovean pen-
tru statutul sãu de dirijor permanent invitat al Filarmonicii cra-
iovene, ºi de Arno Piters, clarinetist la faimoasa Royal Con-
certgebouw Orchestra din Amsterdam.

berto Benzi. Din 2013 deþine sta-
tutul de dirijor permanent invitat al
Filarmonicii „Oltenia”.

Arno Piters a fost membru al
Orchestrei Simfonice Radio din
Olanda, din 2001 pânã în 2003. Ul-
terior, a fost numit clarinetist la
Royal Concertgebouw Orchestra
din Amsterdam. A fost invitat sã
cânte cu Orchestra Filarmonicii din
Israel, sub bagheta dirijoralã a lui
Zubin Mehta, ºi cu Orchestra Mon-

dialã pentru Pace, sub condu-
cerea muzicalã a lui Valery Ger-
giev. Arno Piters predã la Con-
servatorul din Amsterdam ºi
susþine cursuri masterclass în
întreaga lume.

Programul dedicat sãptãmâ-
nii muzicii din Olanda se des-
chide luni, 25 aprilie, ora 19.00,
cu o întâlnire a melomanilor cu
Theo Wolters, care va avea loc
în Sala „Filip Lazãr” a Filarmo-
nicii „Oltenia”. O alta se va des-
fãºura tot aici, joi, 28 aprilie, ora
19.00, când dirijorului olandez
i se va alãtura ºi clarinetistul
Arno Piters. Marþi, 26 aprilie, la

Muzeul de Artã, trompetistul Floris
Onstwedder ºi pianista Ieva Dudai-
te, studenþi la Academia de Muzicã
din Maastricht, vor susþine, de la
ora 19.00, un recital neconvenþio-
nal. Intrarea la toate cele trei eveni-
mente este liberã.

Concertul de vineri, 29 aprilie,
ora 19.00, pe scena Filarmonicii
„Oltenia”, este susþinut de Or-
chestra Simfonicã, sub conduce-
rea lui Theo Wolters, ºi de clari-
netistul Arno Piters, ºi propune
spre audiþie douã prime audiþii –
„Ricercare” de Hendrik Andries-
sen ºi Concertul pentru clarinet
ºi orchestrã de Theo Verbey –,
precum ºi Simfonia a V-a în Mi
minor, op. 64 de Piotr Ilici Ceai-
kovski. Preþuri bilete: 35 lei; 25
lei (elevi, studenþi, pensionari).

Profesor, cercetãtor ºi critic de tea-
tru, Octavian Saiu îºi lanseazã astãzi,
în cadrul Festivalului Internaþional
„Shakespeare” de la Craiova, ediþia în
limba englezã a volumului „Hamlet ºi
nebunia lumii” (Editura Institutului
Cultural Român). Evenimentul are loc
la ora 14.00, în sala mare a Consiliului
Judeþean Dolj.

Cu un doctorat în studii teatrale ºi
unul în literaturã comparatã, Octavian
Saiu predã la universitãþi din Româ-
nia, Noua Zeelandã, Japonia ºi Portu-
galia ºi a fost Visiting Fellow la Uni-
versity of London. A susþinut nume-
roase conferinþe în cadrul unor impor-
tante manifestãri teatrale ºi academi-
ce internaþionale. În 2013 a fost moderatorul confe-
rinþelor „Beckett at the Festival” din cadrul Progra-
mului Oficial al Festivalului Internaþional de la Edin-

Se lanseazã „Hamlet ºi nebunia lumii” în englezã

Dupã ce, pe 18
martie, a fost vernisa-
tã la Muzeul de Artã
Craiova – Palatul
„Jean Mihail”, prima
expoziþie personalã a
fotografului Sebastian
Prioteasa este deschi-
sã, în aceastã perioa-
dã, într-una dintre sã-
lile de la etajul I al Sec-

þiei de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei. Intitula-
tã „Toscana. Color.Monocrom.Experimental”,
aceasta cuprinde 32 de lucrãri ce redau peisaje, fiind
rezultatul a douã cãlãtorii fãcute în pitoreasca regiune

Expoziþia de fotografie „Toscana”,
deschisã la Muzeul Olteniei

italianã Toscana, în octombrie 2014 ºi în mai 2015.
Fotografiile expuse sunt imprimate pe pânzã – tablouri
canvas –, unele fiind prezentate pentru prima datã pu-
blicului, altele fiind premiate deja pe plan internaþio-
nal. „A fost un sentiment de exuberanþã, de extaz de
la rãsãrit pânã la apus. Este o zonã foarte dinamicã,
lumina se modificã ºi schimbã, odatã cu ea, întreg
ansamblul de culori ale naturii. Este o geometrie apar-
te, care îi impresioneazã nu numai pe fotografi. Am
vãzut acolo ºi foarte mulþi pictori, dar ºi scriitori”, a
povestit autorul la vernisaj. Sebastian Prioteasa este
membru al Fotoclubului „Mihai Dan-Cãlinescu”, avân-
du-l mentor pe preºedintele acestuia, col. (r.) Mircea
Anghel. Expoziþia sa va rãmâne deschisã la Muzeul
Olteniei pânã în luna septembrie.

burgh. A primit Premiul Criticii
pentru carte de teatru în 2010 ºi
Premiul UNITER pentru Criticã
de Teatru în 2013.

Este autorul volumelor „În cã-
utarea spaþiului pierdut” (Editura
„Nemira”, 2008) / „In Search of
Lost Space” (UNATC Press,
2010), „Beckett. Pur ºi simplu”
(Editura „Paideia”, 2009), „Fe-
dra, de la Euripide la Racine,
de la Seneca la Sarah Kane”
(Editura „Paralela 45”, 2010),
„Ionescu/Ionesco: un veac de
ambiguitate” („Paideia”, 2011),
„Posteritatea absurdului” („Pai-
deia”, 2012), „Teatrul e vis”
(„Paideia”, 2013), „Hamlet ºi

nebunia lumii” („Paideia”, 2014), „Lecþia, o medi-
taþie cu ºapte teme” („Nemira”, 2015).

Spectacol folcloric în premierã:Spectacol folcloric în premierã:Spectacol folcloric în premierã:Spectacol folcloric în premierã:Spectacol folcloric în premierã:
„De dragoste, de primãvarã”„De dragoste, de primãvarã”„De dragoste, de primãvarã”„De dragoste, de primãvarã”„De dragoste, de primãvarã”

Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase” vã in-
vitã joi, 12 mai, la pre-
miera spectacolului
„De dragoste, de pri-
mãvarã”. Vã vor în-
cânta soliºtii Niculina
Stoican, Mariana Io-
nescu Cãpitãnescu, Pe-
tricã Mîþu Stoian, Con-
stantin Enceanu,  Ma-
rius Mãgureanu, Lavi-
nia Bîrsoghe, Liliana Popa, Cristian Bãnãþeanu, Aneta ªiºu, Ciri Mayer,
Liviu Dicã, Andra Ioana Matei, Delia Barbu, Marian Medregoniu ºi Paula
Butuºinã. Acompaniamentul spectacolului va fi susþinut de orchestra an-
samblului, sub conducerea muzicalã a maestrului Nicu Creþu. Coregrafia
este realizatã de maestrul Ionel Garoafã. Spectacolul va avea loc pe scena
Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, cu începere de la ora 18.00, ºi
va fi prezentat de Alina ªerban. Biletele s-au pus în vânzare la sediul ansam-
blului (strada „Criºului” nr. 9) ºi la Agenþia Teatrului „Colibri”, la preþul de
30 lei, cu reducere pentru pensionari, studenþi ºi elevi la 20 lei.
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Theo
Wolters

Arno Piters
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Peste douã miliarde de persoa-
ne trãiesc în zonele în care existã
riscul rãspândirii virusului Zika,
potrivit unui studiu care include
hãrþi detaliate prezentat de publi-
caþia eLife. Organizaþia Mondialã
a Sãnãtãþii (OMS) a declarat Zika

Relaþiile dintre Marea Britanie
ºi SUA vor fi slãbite în cazul
unui Brexit

Relaþiile dintre Marea Britanie
ºi Statele Unite vor fi slãbite dacã
votul pentru Brexit este favora-
bil, spune fostul vicepremier Nick
Clegg, în încercarea de a pleda
pentru rãmânerea Regatului Unit
în Uniunea Europeanã. Abilita-
tea Marii Britanii de a influenþa
politici legate de comerþ, schim-
bãri climatice sau contraterorism
ºi “spionaj” este crescutã puter-
nic de apartenenþa la Uniunea Eu-
ropeanã, spune Clegg. “Dacã
vom alege sã pãrãsim UE, vom
vota pentru a ne diminua poziþia
ºi influenþa. Vom reduce relaþiile
cu vecinii apropiaþi ºi ne vom face
mai puþin influenþi, ºi, prin ur-
mare, mai puþin valoroºi pentru
verii noºtri americani”, a spus el.
Având în vedere cã sondajele aratã
cã rezultatul votului din 23 iunie
va fi strâns, premierul David Ca-
meron încearcã sã strângã tot mai
mult suport pentru a convinge
britanicii sã voteze pentru rãmâ-
nerea Marii Britanii în UE.

Tot mai mulþi cetãþeni ucraineni
se folosesc de paºapoarte
moldoveneºti false pentru
a ajunge în UE

Tot mai mulþi cetãþeni ucraineni
încearcã sã obþinã paºapoarte
moldoveneºti, apelând inclusiv la
mijloace ilegale, întrucât aceste
documente de cãlãtorie le pot fa-
cilita accesul în spaþiul Uniunii
Europene, relateazã cotidianul
Pravda. În ultimii 5 ani, peste
1.200 de ucraineni au depus ce-
reri pentru deveni cetãþeni ai Re-
publicii Moldova. Totodatã, în
perioada 2011-2015 au fost inden-
tificate 216 cazuri în care mai
mulþi ucraineni ºi-au procurat pa-
ºapoarte moldoveneºti false, iar în
alte 41 de cazuri au fost înregis-
trate tentative de obþinere ilegalã
a cetãþeniei moldovene, relateazã
publicaþia ucraineanã, citând in-
formaþii publicate de site-ul mol-
dovean Anticoruptie.md. Interesul
manifestat de ucraineni pentru
documentele de cãlãtorie moldo-
veneºti se explicã prin faptul cã
persoanele cu cetãþenie moldove-
neascã pot circula fãrã vize în spa-
þiul comunitar, prin intermediul
Parteneriatului Estic.

Armata rusã a finalizat
deminarea zonelor istorice
ale oraºului sirian Palmyra

Armata rusã a finalizat demi-
narea sitului arheologic din ora-
ºul sirian Palmyra, care a fost ocu-
pat pânã în martie de membri ai
reþelei teroriste Stat Islamic. “Mi-
siunea deminãrii în partea istori-
cã a oraºului Palmyra a fost fina-
lizatã”, a declarat generalul rus
Iuri Staviþki. Oraºul Palmyra a
fost eliberat în martie de armata
sirianã, cu sprijinul aviaþiei mili-
tare ruse. Organizaþia teroristã sun-
nitã Stat Islamic a ocupat circa un
an oraºul sirian Palmyra. Amfi-
teatrul roman din Palmyra este în-
scris în patrimoniul UNESCO.
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Barack Obama va vizita Hiros-
hima, aceasta fiind prima vizitã a
unui preºedinte american în exer-
ciþiu în oraºul japonez distrus de o
bombã atomicã lansatã de un bom-
bardier american, în urmã cu 71
de ani, relateazã cotidianul japonez
Nikkei. Preºedintele Obama ar
urma sã efectueze aceastã vizitã
dupã summit-ul G7 programat
luna viitoare. Citând un oficial ame-
rican, cotidianul japonez relateazã
cã Washington-ul plãnuieºte sã
propunã o vizitã pentru data de 27
mai, la finalul summit-ului. Oficia-
lii din cadrul Ministerului japonez
de Externe nu au confirmat deo-
camdatã aceste informaþii. O vizi-
tã prezidenþialã la Hiroshima ar
stârni controverse în Statele Uni-

te, în cazul în care ar fi perceputã
drept o scuzã pentru acþiunile ame-
ricane din urmã cu 71 de ani. Ma-
joritatea cetãþenilor americani con-
siderã bombardarea oraºelor Hiros-
hima ºi Nagasaki, la 6 august, res-
pectiv 9 august 1945, ca fiind jus-
tificate de nevoia de a încheia rãz-
boiul. Pe de altã parte, marea ma-
joritate a japonezilor considerã
bombardamentele ca fiind nejusti-
ficate. În cursul unei vizite efec-
tuate la Hiroshima, în aceastã lunã,
secretarul de Stat american, John
Kerry, a declarat cã Obama ar dori
sã viziteze oraºul, completând cã
nu ºtie dacã programul preºedin-
telui, cu ocazia prezenþei sale în
Japonia pentru Summit-ul G7, îi va
permite acest lucru.

O replicã având magnitudinea de 6,0 grade
s-a produs, joi, în Ecuador, la cinci zile de la
cutremurului de 7,8 grade în care au murit cel
puþin 587 de persoane, potrivit ultimului bilanþ
al autoritãþilor ecuadoriene. Conform
Institutului american de Geofizicã
(USGS), epicentrul seismului de joi,
ca replicã a celui produs sâmbãtã
noapte, a fost localizat la 100 de ki-
lometri nord-est de oraºul Portovie-
jo, una dintre cele mai afectate zone
alãturi de oraºul Pedernales. Replica
s-a produs la zece kilometri adânci-
me. Preºedintele Rafael Correa a scris
pe contul de Twitter cã joi s-au pro-
dus trei replici ale cutremurului de
sâmbãtã noapte, dintre care cea mai
puternicã având magnitudinea de 6,0
grade. În urma cutremurului de sâm-
bãtã, cel mai puternic din ultimele zeci
de ani din Ecuador, 8.340 de persoa-
ne au fost rãnite, 155 sunt date dis-

Circa 2,2 miliarde de persoane,
expuse riscului de infectare cu virusul Zika

urgenþã medicalã pe 1 februarie,
iar sãptãmâna trecutã Centrul ame-
rican pentru Controlarea ºi Preve-
nirea Bolilor a confirmat existenþa
unei legãturii între Zika ºi micro-
encefalie, malformaþie care apare
la nou-nãscuþi sub forma unui cap

subdezvoltat, ceea ce duce la gra-
ve probleme de sãnãtate ºi chiar la
decesul acestora. Studii recente
susþin cã ar exista legãturi ºi între
virusul Zika ºi sindromul Guillain-
Barre, care poate determina para-
lizie temporarã. Conform ultimelor
cercetãri, s-a dovedit mult mai
complicatã cartografierea zonelor în
care se poate rãspândi Zika decât
definirea locurilor în care poate su-
pravieþui. “Sunt primele hãrþi care
intregreazã datele pe care le avem
despre Zika - hãrþile anterioare erau
bazate pe teoria cã virusul Zika se
comportã ca dengue sau chikun-
gunya”, a declarat Olivier Brady de
la Universitea Oxford, unul dintre
cercetãtorii participanþi la realiza-
rea respectivelor hãrþi. “Suntem
primii care adaugã detalii precise
despre condiþiile geografice ºi de
mediu pe care le avem la dispoziþie
în cazul Zika”, a adãugat Brady.
Identificând zonele în care Zika se
poate dezvolta, cercetãtorii ar pu-
tea anticipa zonele în care virusul
s-ar rãspândi. Cercetãtorii au con-

firmat ipoteza potrivit cãrei vaste arii
din America de Sud, centrul actua-
lei epidemii, sunt supuse riscului de
rãspândire. Dar ºi zone întinse din
Africa ºi Asia sunt vizate de acest
risc. “Þânþarii (Aedes) sunt doar una
dintre condiþiile necesare rãspândi-
rii virusului Zika, dar existã o varie-
tate de alþi factori”, a precizat Bra-
dy, adãugând cã “trebuie sã fie su-
ficient de cald ca virusul Zika sã se
multiplice înãuntrul þânþarilor-gaz-
dã ºi o populaþie suficient de mare
pentru a fi transmis”. Cu toate aces-
tea, studiul nu poate rãspunde în-
trebãrii de ce nu au fost raportate
încã atât de multe cazuri. Una din-
tre explicaþii este cã populaþia a de-
venit inumã la acest virus, pe fon-
dul numãrului mare de cazuri, iar o
alta cã mulþi dintre pacienþi sã fi fost
diagnosticaþi greºit cu alte infecþii
precum malaria sau febra dengue.
Europa nu pare a fi afectatã prea
mult de aceastã epidemie, ceea ce
s-ar putea schimba dacã sunt iden-
tificate ºi alte specii de þânþari care
pot transmite virusul Zika.

Bilanþul cutremurului din Ecuador a ajuns la 587 de morþi ºi 8.340 de rãniþi
pãrute ºi peste 2.000 de clãdiri au fost distruse,
susþine guvernul ecuadorian. Circa 14.000 de
membri ai serviciilor de securitate participã la
operaþiunile din þarã. Statele Unite au confir-

mat cã printre victimele decedate se aflã ºi
cetãþeni americani, iar premierul canadian,
Justin Trudeau, a precizat cã ºi doi cetãþeni
canadieni figureazã în bilanþul celor decedaþi.

Între aceºtia se aflã ºi o misionarã
din Irlanda. Preºedintele Rafael Cor-
rea a declarat cã reconstruirea ora-
ºelor distruse va costa miliarde de
dolari, în condiþiile în care econo-
mia þãrii este deja afectatã de preþu-
rile de pe piaþa petrolului. Guvernul
a anunþat cã Banca chinezã de Dez-
voltare a acordat un ajutor de douã
miliarde de dolari þãrii pentru finan-
þarea investiþiilor publice necesare în
urma cutremurului cu magnitudinea
de 7,8 grade. Cutremurul s-a pro-
dus sâmbãtã la ora localã 18.58
(02.58) ora României, în apropiere
de oraºul Muisne de pe coasta de
vest a þãrii, fiind resimþit în aproape
toatã þara, dar ºi în Columbia.



cuvântul libertãþii / 11sâmbãtã, 23 aprilie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

DISPOZIÞIA NR.2895
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001
republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în
ºedinþã ordinarã în data de 28.04.2016, ora 10,00 în Sala Mare a Pri-
mãriei Municipiului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului local al mu-
nicipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2016.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a fondurilor
externe nerambursabile,  la data de 31.03.2016.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a instituþiilor
publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii, pe
trimestrul I al anului 2016.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de veni-
turi ºi cheltuieli ale activitãþilor aducãtoare de venituri proprii din unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri
ºi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri
ºi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2016.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

8. Proiect de hotãrâre privind acordarea de facilitãþi  pe mijloace de trans-
port în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane.

9. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului
Local al Municipiului Craiova sã voteze ordinea de zi în Adunarea Generalã
a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Salubris Dolj”

10. Proiect de hotãrâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliu-
lui Local al Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuþ Cosmin, de a vota
ordinea de zi în Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor S.C. Com-
pania de Apã „Oltenia” S.A., din data de 05.05.2016.

11. Proiect de hotãrâre privind stabilirea modalitãþii de acordare a benefi-
ciilor sociale pentru veteranii ºi invalizii de rãzboi din municipiul Craiova,
cu ocazia Zilei Veteranilor de Rãzboi ºi a Zilei Victoriei.

12. Proiect de hotãrâre privind acordarea din bugetul local al municipiului
Craiova, a unui premiu, fiecãrei persoane care împlineºte vârsta de 100 de ani.

13. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite
pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu han-
dicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asis-
tenþii personali profesioniºti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna
mai 2016.

14. Proiect de hotãrâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în
vederea organizãrii celei de-a IV-a ediþii a Festivalului Mondial de Poezie
„Mihai Eminescu” (10-14 mai 2016), de cãtre Academia Internaþionalã „Mi-
hai Eminescu”.

15. Proiect de hotãrâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în
vederea organizãrii de cãtre Asociaþia pentru Culturã ºi Tango a evenimentu-
lui Luna Tango (luna mai 2016).

16. Proiect de hotãrâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în
vederea organizãrii de cãtre ANSR Filiala Teritorialã a Surzilor Craiova a
Concursului Naþional de dans modern al persoanelor deficiente de auz „Gra-
þie pe aripile dansului” (luna mai 2016).

17. Proiect de hotãrâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în
vederea organizãrii a Campionatului Naþional Universitar de Fotbal Feminin
în cadrul proiectului „Craiova-Capitalã Europeanã a Sportului în 2017” (luna
mai 2016).

18. Proiect de hotãrâre privind organizarea în municipiul Craiova, în pe-
rioada 21-22 mai 2016, a evenimentului „Zilele Mihai Viteazul”, ediþia a IV-a.

19. Proiect de hotãrâre privind programul manifestãrilor dedicate Zilei
Municipiului Craiova 2016, ediþia XX (23 mai – 29 mai 2016).

20. Proiect de hotãrâre privind asocierea Municipiului Craiova cu Aso-
ciaþia Palmyra fest Târgoviºte, în parteneriat cu Heineken Romania, în vede-
rea organizãrii manifestãrilor dedicate Zilei Municipiului Craiova 2016.

21. Proiect de hotãrâre privind conferirea titlului „Cetãþean de Onoare” al
municipiului Craiova, domnului Doga Eugen.

22. Proiect de hotãrâre privind conferirea titlului „Cetãþean de Onoare” al
municipiului Craiova, domnului Bãlaºa Nicolae.

23. Proiect de hotãrâre privind conferirea titlului „Cetãþean de Onoare” al
municipiului Craiova, domnului Pascu Dãnuþ.

24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº”
Craiova, pentru anul 2016.

25. Proiect de hotãrâre privind constituirea municipiului Craiova, ca parte
civilã în dosarul nr.54/P/2014 al Direcþiei Naþionale Anticorupþie-Serviciul
Teritorial Craiova.

26. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închi-
riere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite
prin programe de investiþii la nivel naþional.

27. Proiect de hotãrâre privind schimbarea destinaþiei spaþiului situat în
municipiul Craiova, str.Gen Dragalina, nr.49, din locuinþã, în spaþiu cu altã
destinaþie.

28. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune
încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Cra-
iova ºi S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

29. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune
nr.48423/2007  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi
Sollosy Mihaela, medic titular, reprezentant legal al unitãþii medico-sanita-
re cu personalitate juridicã S.C.Omni Med Laborator S.R.L..

30. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune
nr. 34791/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi
Cabinet Medical dr.Lacusta Damaianthy S.R.L..

31. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþi-
nând domeniului privat al municipiului Craiova.

32. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþi-
nând domeniului public al municipiului Craiova.

33. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modalitãþii de delegare a servi-
ciului de transport public de persoane cu autobuze ºi tramvaie, efectuat prin
curse regulate, în municipiul Craiova.

34. Proiect de hotãrâre privind atribuirea directã a gestiunii serviciului de
transport public de persoane cu autobuze ºi tramvaie, efectuat prin curse
regulate în municipiul Craiova, cãtre R.A.T. SRL.

35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Memorandumului de înþelegere
între municipiul Craiova, ºi Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare
referitor la furnizarea de materiale pentru reabilitarea termicã a ºase unitãþi
de învãþãmânt, în cadrul proiectului „Îmbunãtãþirea eficienþei energetice în
gospodãriile cu venituri reduse din România”.

36. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.416/2014 referitoare la aprobarea Expertizei teh-
nice ºi a Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiec-
tivul de investiþie „Reabilitare  str. Coºuna”.

37. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr. 63/2016 referitoare la  rectificarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

38. Proiect de hotãrâre privind aprobarea vânzãrii terenurilor aferente con-
strucþiilor dobândite în condiþiile Legii nr. 112/1995 privind reglementarea
situaþiei juridice a unor imobile cu destinaþia de locuinþe, trecute în proprie-
tatea statului.

               INIÞIATOR,
                                                                            Consilier municipal,
                                                                Bianca Maria Carmen PREDESCU

39. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                                            Emisã azi 22.04.2016

               PRIMAR,    PT. SECRETAR,
    Lia-Olguþa VASILESCU                       Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu!

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.

Primãria Comunei Cas-
tranova, judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs de recruta-
re cpe perioadã nedetermi-
natã a funcþiilor publice de
Inspector Clasa I debutant
în cadrul Compartimentului
financiar-contabil. Condiþii
specifice necesare pentru
ocuparea funcþiei: - studii
superioare de specialitate
cu examen de licenþã  absol-
vit. Concursul se va desfã-
ºura conform calendarului
urmãtor: 24.05.2016, ora
10,00 proba scrisã ºi
25.05.2016, ora 10,00 inter-
viul. Dosarele pentru în-
scrierea  la concurs se pot
depune pânã la data de 14
mai 2016. Detalii privind bi-
ografia ºi relaþii suplimenta-
re se pot obþine la sediul
primãriei comunei Castra-
nova, strada Apele Vii, nr. 2
ºi la telefon nr. 0251/372.602.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

ANIVERSÃRI
La mulþi ani, în Sfântã
Zi de Florii pentru dra-
gul nostru tatã, soþ, so-
cru ºi bunic minunat,
FLOREA BICUÞ. Multã
sãnãtate, cu bucurii, îm-
pliniri ºi tinereþe fãrã bã-
trâneþe! Fie ca anii ce
vor veni sã îþi aducã mai
multã putere ºi liniºte
sufleteascã alãturi de
familie! Te iubim ºi îþi
mulþumim pentru tot ce
ai fãcut pentru noi!
OFERTE SERVICIU15
Angajez personal fri-
zerie / coafurã, mani-
chiurã, pedichiurã. Te-
lefon: 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
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Fac menaj la bãtrâni.
Telefon: 0749/545.425.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucu-
reºti, Dristor, 24.000
Euro. Exclus agenþii.
Telefon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã cu 1000 m teren
str. Vasile Lupu. Tele-
fon: 0723/535.544

Vând casã mobilatã 3
camere , sat Mogoºeºti,
comuna Goieºti- Dolj.
Telefon: 0351/ 460.839;
0760/ 024.474.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
4100 mp  la10 km Cra-
iova cu pomi, vie, grã-
dinã flori. Telefon:
0727/884.205.
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,
cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþi-
onalã Craiova- Bechet,
localitatea Secui. Preþ
convenabil. Telefon:
0764/214.269.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 22 aprilie 2016

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

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

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

Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
STRÃINE

Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice; In-
chidere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior reca-
ro; Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând þuicã. Telefon:
0747/674.714; 0745/
751.558.

Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând gãini pitice CO-
CHINCHINA outoare.
Telefon: 0721/483.933.
Vând 12 bucãþi tabure-
le din lemn melaminat.
Telefon: 0728/911.350.
Vând în Iºalniþa: pom-
pã de udat grãdina
Kama, 4 bare cornier
70 cm lungi de 2,80 m
1 leu/kg, douã foi tablã
zincatã 2/1 m, drujbã
electricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Producãtor - vând pu-
iet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) anul III. Te-
lefon: 0727/714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând covor persan
2200/1800 bine întreþi-
nut - 80 lei, cruce mar-
murã scrisã 1200/400/
100- 80 lei, sãpun de
casã 5 lei kg, televizor
color Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handica-
pat, pat mecanic, sche-
lã construcþii, sobã cã-
rãmidã completã, poli-
zor 2500W. Telefon:
0768/083.789.

Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual
subansamble). Tele-
fon: 0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã de
piele de cãprioarã
nouã lungã ºi Mouli-
ne  pentru cusut go-
blen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
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 nego-
ciabil, cãruþ copil sport
- 50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând 8 jaluzele me-
talice (4 gri ºi 4
albe). Telefon: 0251/
452.233.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi 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 Ro-
maneºti. 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 ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, decomanda-
te, etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer
condiþionat, liniºte ºi
igienã deplinã, încon-
jurat de verdeaþã. Te-
lefon: 0722/956.600.

Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
ultracentral. Prefer fa-
milie intelectuali. Tele-
fon: 0756/790.172.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut camerã. Telefon:
0764/308.822.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren pentru
amplasare a 5 maga-
zine între blocuri vad
foarte bun. posibilitate
de cumpãrare. Tele-
fon: 0761/665.763.
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gãrii).
Telefon: 0744/
629.775.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi pen-
tru bibliotecã. Telefon:
0351/449.469 dupã
ora 20,30.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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1. CSM Buc. 75 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
*Locurile 11-12 susþin baraje de menþinere, locurile 13-14 retrogra-

deazã direct.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 26-A (ULTIMA)

SCM, arbitru la retrogradareSCM, arbitru la retrogradareSCM, arbitru la retrogradareSCM, arbitru la retrogradareSCM, arbitru la retrogradare
Handbalistele de la SCM Craio-

va dau piept, astãzi, în Capitalã, cu
Rapid, în runda finalã a acestui
campionat. Meciul are mizã doar
pentru bucureºtence, care dacã vor
pierde, iar Mãgura Cisnãdie va tre-
ce de Unirea Slobozia, vor retro-
grada (Slobozia are de partea sa
atât meciurile directe, cât ºi gola-
verajul). Este de aºteptat însã ca
alb-albastrele sã nu forþeze, dat fi-
ind faptul cã, miercuri, joacã în
optimile de finalã ale Cupei Româ-
niei, “acasã”, cu U Alexandrion
Cluj.

În etapa anterioarã, jucãtorele
pregãtite de cãtre Simona Gogârlã

depãºeau la Polivalentã “lanterna”
HC Alba Sebeº (29-25), în timp ce
Rapidul suferea un eºec drastic la
Roman, 15-31.

În tur, SCM Craiova a învins
Rapidul cu 34-23 (17-14).

Sâmbãtã: Rapid USL Metrou
Bucureºti – SCM CRAIOVA (ora
15:00), CS Mãgura Cisnãdie –
CSM Unirea Slobozia, HC Zalãu –
ASC Corona Braºov, HC Dunãrea
Brãila – HCM Roman, HC Alba
Sebeº – CSM Ploieºti.

Partidele CSM Bucureºti – HCM
Baia Mare ºi U Alexandrion Cluj –
HCM Râmnicu Vâlcea  au avut loc
asearã dupã închiderea ediþiei.

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1

11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA Bãtrâ-
na Doamnã – Gaz Metan Mediaº / 13:00, 15:15
– TENIS (M) – Turneul “BRD Nãstase-Þiriac
Trophy”, la Bucureºti: ziua a 6-a / 18:00, 20:30
– FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoara –
Concordia Chiajna, Steaua – Viitorul.

DIGI SPORT 2

12:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:
Steaua – Politehnica Timiºoara / 14:30 – TE-
NIS (F) – Turneul de la Stuttgart, în Germa-
nia: ziua a 5-a / 17:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Rayo Vallecano – Real Madrid / 19:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Stuttgart / 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Barcelona – Spor-
ting Gijon.

DIGI SPORT 3

10:00, 13:30 – MOTO GP – Marele Pre-
miu al Spaniei: sesiune de antrenamente ºi ca-
lificãri / 17:00 – TENIS (M) – Turneul “BRD
Nãstase-Þiriac Trophy”, la Bucureºti: ziua a
6-a / 19:15 – FOTBAL Spania – La Liga: Atle-
tico Madrid – Malaga / 21:45 – FOTBAL Ita-
lia – Serie A: Inter – Udinese.

DIGI SPORT 4

13:15 – CURSE DE MAªINI – “FIA F3
European Championship” / 15:00 – VOLEI
(F) – Divizia A1, finala: Alba Blaj – CSM Târ-
goviºte / 17:00, 18:30 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: HC Vardar – Veszprem, Flen-
sburg – Vive Tauron Kielce / 22:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Paris SG – Lille.

DOLCE SPORT 1

13:00 – RUGBY – Cupa României: Olimpia
Bucureºti – Steaua / 16:30 – CURSE DE TU-
RISME – Formula E, la Paris, în Franþa / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoa-
ra – Concordia Chiajna, Steaua – Viitorul.

DOLCE SPORT 2

11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA Bãtrâ-
na Doamnã – Gaz Metan Mediaº / 17:00,
19:15, 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Rayo Vallecano – Real Madrid, Atletico Ma-

drid – Malaga, Barcelona – Sporting Gijon.

DOLCE SPORT 3

16:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Stuttgart – Dortmund / 18:30 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: Flensburg – Vive Ta-
uron Kielce / 23:05 – FOTBAL Spania – La
Liga: Eibar – Deportivo.

DOLCE SPORT 4

14:30 – TENIS (M) – Turneul de la Barce-
lona, în Spania: ziua a 6-a.

SPORT.RO

19:15 – FOTBAL Anglia – Cupa: Everton –
Manchester Utd.

EUROSPORT 1

12:00 – SNOOKER – Campionatul Mon-
dial, la Sheffield, în Regatul Unit: ziua a 8-a /
17:00 – FOTBAL Anglia – Premier League:
Liverpool – Newcastle / 19:00, 21:00 – SNO-
OKER – CM, la Sheffield.

EUROSPORT 2

16:30, 19:30 – FOTBAL Germania – Bun-
desliga: Hertha Berlin – Bayern Munchen,
Schalke – Leverkusen / 23:00 – FOTBAL
SUA/Canada – MLS: Montreal Impact – To-
ronto FC.

TVR 3

13:30 – CICLISM Montan cross-country,
competiþie internaþionalã, la Cluj.

LOOK TV

17:00 – RUGBY – “European Champions
Cup”: Saracens – Wasps / 19:00 – FOTBAL
Belgia – Pro League: Club Brugge – Zulte Wa-
ragem / 22:15 – FOTBAL Argentina – Prime-
ra Division: San Lorenzo – Huracan.

LOOK PLUS

18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS
Poli Timiºoara – Concordia Chiajna, Steaua
– Viitorul.

Duminicã

DIGI SPORT 1

11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Dacia

Unirea Brãila – Rapid Bucureºti / 13:00,
15:30 – Turneul “BRD Nãstase-Þiriac
Trophy”, la Bucureºti: finala de dublu ºi
cea de simplu / 18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: CFR Cluj – CSMS Iaºi, Pandurii –
Dinamo.

DIGI SPORT 2

11:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-
nalã: Dinamo – Dunãrea Cãlãraºi / 14:00
– TENIS (F) – Turneul de la Stuttgart, în
Germania: ziua a 6-a / 17:00, 19:15 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Sevilla – Betis, Ge-
tafe – Valencia / 21:45 – FOTBAL Italia –
Serie A: Fiorentina – Juventus.

DIGI SPORT 3

9:45, 12:00 – MOTO GP – Marele Pre-
miu al Spaniei: încãlziri ºi cursa / 16:00 –
FOTBAL Italia – Serie A: Sampdoria – La-
zio / 18:00 – JUDO – “European Cham-
pionships” / 20:30 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: THW Kiel – Barcelona /
22:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Rennes
– Monaco.

DIGI SPORT 4

13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Le-
vante – Bilbao / 15:00 – FOTBAL Franþa
– Ligue 1: Marseille – Nantes / 17:15 –
RUGBY – “Champions Cup”: Leicester
Tigers – Racing 92 / 19:45 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã, play-off, sferturi de
finalã: Dinamo Bucureºti – Steaua CSM /
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Villar-
real – Sociedad / 23:30 – CURSE DE
TURISME – Indycar – “Grand Prix of
Alabama”, în SUA.

DOLCE SPORT 1

16:05 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Sunderland – Arsenal / 18:00, 20:30
– FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – CSMS
Iaºi, Pandurii – Dinamo.

DOLCE SPORT 2

11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Dacia
Unirea Brãila – Rapid Bucureºti / 13:00,
17:00, 19:15 – FOTBAL Spania – La Liga:
Levante – Bilbao, Sevilla – Betis, Getafe –

Valencia / 22:30 – BASCHET NBA: Hous-
ton Rockets – Golden State Warriors.

DOLCE SPORT 3

14:00, 16:00 – MOTOCICLISM – Cur-
sa Red Bull – Spielberg, în Austria / 18:30
– TENIS (M) – Turneul de la Barcelona,
în Spania: ziua a 7-a / 20:30 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: THW Kiel – Bar-
celona.

DOLCE SPORT 4

18:15 – VOLEI – Campionatul Italiei:
Perugia – Lube Banca / 20:30 – CURSE
DE MAªINI – Raliu WRC Argentina.

EUROSPORT 1

11:00 – ATLETISM – Maratonul de la
Londra, în Regatul Unit / 15:00 – CI-
CLISM - Clasica Liege-Bastogne-Liege, în
Belgia / 18:00 – FOTBAL Anglia – Pre-
mier League: Leicester – Swansea / 21:00
– SNOOKER – Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit: ziua a 9-a / 2:30
– FOTBAL SUA/Canada – MLS: New York
Red Bulls – Orlando City SC.

EUROSPORT 2

13:00 – CICLISM – Turul Turciei: eta-
pa întâi / 15:00 – CURSE DE TURISME
– Campionatul Mondial FIA By LG, etapa
de la Hungaroring, în Ungaria / 16:30,
18:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Monchengladbach – Hoffenheim, Frank-
furt – Mainz / 21:30, 22:20 – FOTBAL
DE SALÃ – Cupa UEFA, în Spania: finala.

TVR 3

11:30 – CICLISM MONTAN – Mara-
tonul Intenaþional Fãget.

LOOK TV

14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-
gue: Inverness – Kilmarnock / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –
CSMS Iaºi, Pandurii – Dinamo.

LOOK PLUS

19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Oostende – Anderlecht.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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SERIA 3 – Etapa a 21-a
Sâmbãtã, ora 17:00: Sporting Turnu Mãgurele – CS PODARI, Urban Titu – Atletic Bradu,

SCM Piteºti – CS ªtefãneºti, FC Voluntari II – FC Aninoasa, CS Afumaþi – Dinicu Golescu Câmpu-
lung.

Vineri dupã închiderea ediþiei: Concordia Chiajna II – Sporting Roºiori.
Partida AFC Hãrman – Inter Olt se va omologa cu scorul de 3-0 în favoarea gazdelor, 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.

LIGA A III-A

Podari luptã pe cel mai inaccesibilPodari luptã pe cel mai inaccesibilPodari luptã pe cel mai inaccesibilPodari luptã pe cel mai inaccesibilPodari luptã pe cel mai inaccesibil
teren din serieteren din serieteren din serieteren din serieteren din serie

CS Podari se aflã în faþa unei
misiuni extrem de anevoiase, as-
tãzi, evoluând pe terenul echipei
care a irosit cele mai puþine punc-
te “acasã” din întrega serie, Spor-
ting Turnu Mãgurele. ªapte victo-
rii, douã remize ºi o singurã înfrân-
gere este bilanþul teleormãnenilor,
aproape diametral opus cu cel al
podãrenilor departe de casã (2-1-
7). Totuºi, bãieþii lui Florin ªoavã
au ascendentul moral al victoriei din
tur (4-2), când Surugiu realiza o
triplã, completatã de o reuºitã a lui
Dreºcã.

Dacã includem ºi meciul câºti-
gat la “masa verde” cu Inter Olt,

Podariul se aflã întâia oarã în se-
zon în postura de a nu fi pierdut
trei etape la rând (7p), iar cel mai
de curând a depãºit pe AFC Hãr-
man, scor 1-0 (a). De cealaltã par-
te, Sporting se prezintã în faþa su-
porterilor dupã o remizã albã la
Aninoasa.

Partida de pe Municipalul din
Alexandria va fi arbitratã de o bri-
gadã condusã de Alin Gheorghe
(Ploieºti), care este ajutat la cele
douã margini de ªerban State (Pi-
teºti) ºi Nicuºor Marin (Suºeni/
Argeº). Observatori vor fi bucu-
reºtenii Costel Bãntescu ºi Mihai
Costache.

SERIA 4 – Etapa a 24-a
Astãzi, ora 17:00: Performanþa Ighiu – Mãgura Cisnãdie, CS Ineu – Becicherecu Mic.
Vineri dupã închiderea ediþiei: Cetate Deva – CS U II CRAIOVA, ACSO FILIAªI – Minerul

Motru, Pandurii II Tg. Jiu – Metalurgistul Cugir, FC Hunedoara – Millenium Giarmata, Naþional
Sebiº – ACS ASU Poli Timiºoara.

CSM Lugoj stã în aceastã rundã.
1. ASU Poli* 49 9. Cisnãdie* 29
2. Ighiu 47 10. Pandurii II 28
3. Cugir* 45 11. Ineu* 24
4. Sebiº 37 12. CRAIOVA II* 21
5. Hunedoara 34 13. Motru 18
6. Lugoj 32 14. FILIAªI 16
7. Becicherecu* 31 15. Giarmata* 14
8. Deva* 30
* - un joc mai puþin.
Locul 1 promoveazã, locul 14 – posibil retrogradabil, locul 15 retrogradeazã.

Marele meci al etapei cu numã-
rul 3 din play-off-ul primei ligi ju-
deþene va avea loc la Calafat, unde
Dunãrea, plasatã pe treapta ce în-
cheie podiumul, va înfrunta pe Vi-
itorul Cârcea, echipã care îi pre-
cede în clasament.

Derby pe podium, la Calafat

Ambele combatante au jucat la
mijlocul acestei sãptãmâni în sfer-
turile de finalã ale Cupei României,
evident, în faza judeþeanã a acestei
întreceri, gruparea de la Dunãre
pierzând ruºinos pe terenul lui In-
ter Secui (liga 5), scor 1-3, în vre-

me ce Viitorul a surclasat-o, cu 6-
1, în deplasare, pe Aktiv Padea (tot
liga 5).

Dacã notãm ºi cele petrecute
etapa trecutã, Calafatul vine dupã
o remizã la 2, la Ostroveni, iar Câr-
cea dupã un alt succes mai mult
decât onfortabil, 7-1 la Segarcea.

În sezonul regulat, mai exact în
tur, Cârcea o nimicea, “acasã”, pe
Calafat, scor 6-0, pentru ca mai
apoi Dunãrea sã obþinã victoria,
una la limitã, 2-1.

Intersant se anunþã ºi jocul din-
tre liderul Cetate ºi Ostroveni, vi-
zitatorii jucându-ºi, probabil, ulti-
ma ºansã de a rãmâne în cãrþi pen-
tru ºefia Doljului. În prima parte a
campionatului, duelurile dintre cele
douã au adus un singur gol, cel al
Tractorului, în disputa din fieful
propriu.

Play-off
Sâmbãtã, ora 11:00: Tractorul

Cetate – Recolta Ostroveni, Dunã-
rea Calafat – Viitorul Cârcea, Pro-
gresul Segarcea – ªtiinþa Danubius
Bechet.

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
Sâmbãtã, ora 11:00: Dunãrea

Bistreþ – Unirea Leamna, SIC Pan
Unirea – Metropolitan Iºalniþa,
ªtiinþa Malu Mare – Luceafãrul
Craiova.

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

retrogradeazã.

SERIA 1 – Etapa a 20-a
Sâmbãtã, ora 17:00: Viito-

rul Dobridor – Avântul Rast.
Duminicã, ora 11:00: Vânã-

torul Desa – Viitorul Vârtop,
Flacãra Moþãþei – SC Poiana
Mare, Victoria Pleniþa – Progre-
sul Ciupercenii Vechi, Fulgerul
Maglavit – Avântul Giubega,
Recolta Galicea Mare – Viitorul
Ciupercenii Noi, Unirea Vela –
Voinþa Caraula.

Clasament (primele 5): 1.
Poiana Mare 47p, 2. Rast 46p,
3. Pleniþa 39p (- 1 joc), 4. Giu-
bega 37p, 5. Moþãþei 34p (- 1
joc).

SERIA 2 – Etapa a 23-a
Sâmbãtã, ora 11:00/17:00:

Dunãrea Gighera – Fulgerul În-
torsura, Aktiv Padea – Progre-
sul Bãileºti.

Duminicã, ora 11:00: Viito-
rul Mãceºu de Sus – Recolta
Seaca de Câmp, Progresul Ce-
rãt – Recolta Mãceºu de Jos,
Unirea Goicea – Viitorul Giurgi-
þa, Dunãrea Negoi – Gloria Ca-
tane, Recolta Urzicuþa – Triumf
Bârca. Viitorul Siliºtea Crucii stã.

Clasament (primele 5): 1.
Cerãt 55p (- 1 joc), 2. Mãceºu
S. 53p, 3. Bãileºti 49p (- 1 joc),
4. Goicea 46p, 5. Urzicuþa 43p.

SERIA 3 – Etapa a 20-a
Duminicã, ora 11:00: Pro-

gresul Amãrãºtii de Sus – Avân-
tul Daneþi, Victoria Cãlãraºi –
Viitorul Sadova, Ajax Dobroteºti
– AS Rojiºte, Avântul Dobreºti

– Unirea Tâmbureºti, Viitorul
Gângiova – Victoria ªtiinþa Ce-
laru, Fulgerul Mârºani – Unirea
Tricolor Dãbuleni. Unirea Amã-
rãºtii de Jos stã.

Clasament (primele 5): 1.
Celaru 38p, 2. Amãrãºtii S. 36p
(- 1 joc), 3. Dobroteºti 33p (-
1 joc),  4. Tâmbureºti 32p, 5.
Sadova 32p (- 1 joc).

SERIA 4 – Etapa a 20-a:
Duminicã, ora 11:00/13:00

(ultimul joc): Atletico Zãnoa-
ga – Sporting Leu, Progresul
Castranova – Arena Bulls Preaj-
ba, Viitorul Teasc – Flacãra Drã-
goteºti, Unirea Câmpeni – Vii-
torul Ghindeni, Luceafãrul Po-
pânzãleºti – Viitorul II Cârcea,
Viitorul Coºoveni – Voinþa Pu-
þuri, Progresul Mischii – Avân-
tul Pieleºti.

Clasament (primele 5): 1.
Castranova 50p, 2. Leu 44p, 3.
Cârcea II 41p, 4. Mischii 38p,
5. Ghindeni 35p.

SERIA 5 – Etapa a 20-a
Duminicã, ora 11:00:  AS

Pietroaia – AS Greceºti, Jiul
Breasta – Vulturul Cernãteºti,
AS Scãieºti – Viitorul Valea Fân-
tânilor, Voinþa Belcin – Rapid
Potmelþu, Fortuna Craiova –
Inter Secui, Voinþa Raznic – Vi-
itorul ªtiinþa Craiova. ªtiinþa
Calopãr stã.

Clasament (primele 5): 1.
Secui 39p (- 1 joc), 2. Belcin
35p (- 1 joc), 3. Cernãteºti 33p,
4. Calopãr 30p, 5. Potmelþu 29p.

LIGA A V-ALIGA A IV-A – ETAPA A 3-ALIGA A IV-A – ETAPA A 3-ALIGA A IV-A – ETAPA A 3-ALIGA A IV-A – ETAPA A 3-ALIGA A IV-A – ETAPA A 3-ALIGA A IV-A – ETAPA A 3-ALIGA A IV-A – ETAPA A 3-ALIGA A IV-A – ETAPA A 3-ALIGA A IV-A – ETAPA A 3-A
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Steaua – Viitorul, sâmbãtã, ora 20.30
Pandurii – Dinamo, duminicã, ora 20.30
ASA – Astra, luni, ora 20.30

Play-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-a

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. CSMS Iaºi 7 2 3 2 6-5 28
2. CFR Cluj 7 3 3 1 13-4 26
3. „U”Craiova7 3 1 3 7-7 26
4. Voluntari 7 3 1 3 7-9 22
5. Concordia 7 3 3 1 8-5 21
6. Botoºani 7 2 2 3 9-13 21
7. ACS Poli 7 1 3 3 5-11 19
8. Petrolul 7 2 2 3 5-6 12

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

Meciul Petrolul – FC Botoºani s-a jucat asearã.
ACS Poli – Chiajna, sâmbãtã, ora 18
CFR Cluj – CSMS Iaºi, duminicã, ora 18
FC Voluntari – „U” Craiova, luni, ora 18

Play-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-a

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 7 2 4 1 9-6 34
4. Dinamo 7 2 4 1 7-8 34
5. Viitorul 7 0 2 5 5-14 25
6. ASA 7 0 3 4 5-10 22

Universitatea Craiova va fi ad-
versara Voluntariului la meciul
care va inaugura arena „Anghel
Iordãnescu” din localitatea ilfo-
veanã, luni, de la ora 17.30, iar
antrenorul oltenilor, Daniel Mo-
goºanu, spune cã va exista o pre-
siune specialã asupra jucãtorilor
sãi, þinând cont de conjuncturã.
„Ne aºteptãm sã fie o atmosferã
specialã la Voluntari, fiind vorba
de inaugurarea stadionului din lo-
calitate, va fi o presiune mare
asupra noastrã pusã atât de pu-
blic, cât ºi de echipa adversã. Nu
trebuie sã ne ghidãm dupã me-
ciul din tur, când am câºtigat clar,
fiindcã acum datele partidei sunt
altele, va fi foarte greu cu Vo-
luntariul, mai ales cã noi venim
dupã o perioadã nefastã, cu un
singur punct obþinut în trei me-
ciuri. Forma slabã pe care o par-
curgem a fost reflectatã de re-
zultatele modeste din ultima vre-
me. În plus, pentru acest meci
avem probleme de lot, portarul
titular, Straton, este accidentat,
Kay este suspendat, iar Mateiu nu
este recuperat. Sper ca jucãtorii
care au cochetat cu echipa naþi-
onalã sã dea un randament foar-
te bun în acest meci, mai ales cã
va fi prezent probabil ºi selecþio-
nerul Anghel Iordãnescu. Clasa-
mentul play-out-ului s-a strâns
foarte mult, aproape orice echi-
pã poate retrograda, la fel cum
poate ºi  prinde locul 7” a spus
Mogoºanu.

Mogoºanu: „Doar eu fac
echipa, nu primesc indicaþii”
Tehnicianul pretinde cã la Cra-

iova doar el are responsabilitatea
de a compune primul „unspreze-
ce” ºi de efectua schimbãri, fãrã
intervenþia patronului sau a altor
oficiali, adãugând cã nici nu e
greu de anticipat echipa pe care

CFR Cluj s-a calificat în finala Cupei României,
dupã ce a învins formaþia ASA Târgu Mureº cu
scorul de 2-0, pe Stadionul „Dr. Constantin Rãdu-
lescu”, în manºa a doua a semifinalelor. Ambele
goluri ale clujenilor au fost marcate de Cristian
Bud, în minutele 17 ºi 70, atacantul profitând de
gafele fundaºului Sergiu Muth. În tur scorul a fost
egal, 0-0. ASA a terminat meciul în inferioritate
numericã, dupã ce Claudiu Voiculeþ a primit al

CFR Cluj – Dinamo,
finala Cupei României

doilea cartonaº galben pe final. În finalã, CFR Cluj
o va întâlni pe Dinamo Bucureºti, în data de 10
mai, pe Arena Naþionalã. Dinamo a eliminat în se-
mifinale Steaua, dupã 0-0 acasã ºi 2-2 în meciul
din deplasare. Dinamo are în palmares 13 trofee
ale Cupei României ºi a mai jucat 9 finale, iar CFR
a cucerit Cupa de trei ori, pierzând ultima finalã,
contra Petrolului. Finala Cupei Ligii o vor disputa
Steaua ºi Concordia Chiajna.

Universitatea Craiova a strâns doarUniversitatea Craiova a strâns doarUniversitatea Craiova a strâns doarUniversitatea Craiova a strâns doarUniversitatea Craiova a strâns doar
1 punct în ultimele 3 etape ºi va avea1 punct în ultimele 3 etape ºi va avea1 punct în ultimele 3 etape ºi va avea1 punct în ultimele 3 etape ºi va avea1 punct în ultimele 3 etape ºi va avea
în poartã un junior cu Vîn poartã un junior cu Vîn poartã un junior cu Vîn poartã un junior cu Vîn poartã un junior cu Voluntariul,oluntariul,oluntariul,oluntariul,oluntariul,
la meciul care va inaugura arenala meciul care va inaugura arenala meciul care va inaugura arenala meciul care va inaugura arenala meciul care va inaugura arena
„Anghel Iordãnescu”„Anghel Iordãnescu”„Anghel Iordãnescu”„Anghel Iordãnescu”„Anghel Iordãnescu”

o alcãtuieºte, întrucât lotul este
foarte restrâns: „Lucrurile sunt
foarte clare, nu intervine nimeni
peste mine, eu am responsabili-
tatea echipei ºi a rezultatelor. De
fapt, nici nu prea pot exista sur-
prize în echipã, fiindcã aceasta
se cam ºtie în fiecare meci, lotul
fiind restrâns, doar în apãrare au
mai existat unele schimbãri. Ce
mã deranjeazã este faptul cã rã-
mânem în inferioritate numericã
aproape meci de meci, dar ºi cã
începem prost meciurile în 11 la
11, fiindcã uneori avem o reacþie
mai bunã în 10”.

Acka: „Privim în sus, nu ne
gândim la retrogradare”

Ivorianul Stephane Acka nu
considerã cã echipa din Bãnie este
în crizã, precizând cã el ºi colegii
sãi sunt concentraþi sã ajungã pe
locul 7, fãrã sã ia în calcul retro-
gradarea, în condiþiile în care sa-
lariile sunt plãtite la zi. „Nu se în-
tâmplã nimic cu noi, nu suntem
demotivaþi. Au fost aceste rezul-
tate nedorite de nimeni, dar de-
pinde de noi sã remontãm echipa.
Aþi vãzut ºi Botoºaniul: într-un
meci a marcat ºase goluri, apoi a
primit ºase. Sunt fluctuaþii în evo-
luþiile echipelor. N-am reuºit sã
câºtigãm de trei meciuri, trebuie
sã ne concentrãm mai mult ºi sã
obþinem mai multe victorii. Nu ne
gândim la retrogradare, ne uitãm
doar în sus, la locul 7, de care ne
despart doar douã puncte. Nu
avem probleme salariale, suntem
la zi cu plãþile, aºa cã ne gândim
doar la fotbal. Când am luat gol
nu a fost vina doar a fundaºilor,
cum nu este nici doar vina ata-
canþilor când nu înscriem”.

Apãrãtorul Craiovei considerã
cã Ivan ºi Vãtãjelu trebuie sã dea
randament maxim meci de meci:
„Dacã în tribune va fi Anghel Ior-

dãnescu, Vãtãjelu ºi Ivan nu tre-
buie sã fie motivaþi în mod spe-
cial. Ei trebuie sã dea sutã la sutã
în fiecare meci, nu doar atunci
când vine selecþionerul“.

„Trebuie sã-i protejãm
pe Popescu ºi Vlad”

Cu Voluntariul, în poarta Cra-
iovei se va afla un portar debu-
tant, Laurenþiu Popescu, în vâr-
stã de 19 ani, iar rezervã va fi un
alt junior, Andrei Vlad, care are
doar 17 ani. Mogoºanu ºi Acka
spun cã debutanþii trebuie ajutaþi
sã se integreze din prima ºi sã trea-
cã peste emoþiile inerente. „Po-
pescu ºi Vlad sunt doi tineri în care
avem încredere, ei trebuie sã ara-
te tupeu ºi noi trebuie sã-i prote-
jãm ºi sã-i oferim celui care va
debuta un joc cât mai uºor” a spus
Mogoºanu. „Noi îi ºtim pe cei doi
portari, sunt talentaþi ºi pot face
faþã la Liga I. Sigur, ºi noi, coe-
chipierii, trebuie sã-i protejãm, sã
nu punem presiune pe ei ºi totul
va fi ok” a spus Acka.
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