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Cele aproape 250.000 de ex-
ponate pe care le adãposteºte,
unice în lume ºi cu o valoare ines-
timabilã, dar ºi istoria zbuciuma-
tã pe care o poartã pe umeri fac
din Muzeul Olteniei o adevãratã
comoarã a Bãniei. Conducerea
muzeului ºi autoritãþile locale au
organizat, ieri, o festivitate pen-
tru a marca un secol de existen-
þã, punând sub privirile invitaþi-
lor cele mai preþioase odoare pe
care le pãstreazã de atâþia ºi atâ-
þia ani. Ca o adevãratã lespede -
nevãzutã ºi, totuºi, deosebit de
trainicã - dorinþa arzãtoare pen-
tru conservarea trecutului s-a
aºezat la temelia acestui muzeu.
Iar cea mai frumoasã surprizã
a fost prezenþa, în mijlocul cer-
cetãtorilor ºi a muzeografilor
craioveni, chiar a fiului profe-
sorului ªtefan Ciuceanu, cel
care a fãcut demersurile pen-
tru înfiinþarea primului Muzeu
Regional de Arheologie ºi Et-
nografie din Craiova, actualul
Muzeu al Olteniei.
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Klaus JohannisKlaus JohannisKlaus JohannisKlaus JohannisKlaus Johannis
lãmureºtelãmureºtelãmureºtelãmureºtelãmureºte
lucrurilelucrurilelucrurilelucrurilelucrurile

Pe Facebook, preºedinte-
le Klaus Johannis a expri-
mat, ieri, un punct de vedere
clar ca lumina unei zile
primãvãratice, la mesajele
transmise în ultima vreme
de vectori politici ºi civici,
privind necesitatea dizolvãrii
actualului Parlament ºi
organizarea de alegeri
anticipate. De fapt, este
vorba de un joc de culise, cu
mult zgomot, dar steril, adicã
lipsit de idei, soluþii ºi
demolãri.
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Yanis Varoufakis, actualul mi-
nistru al finanþelor în guvernul de
stânga al Greciei adus la Putere pe
valul nemulþumirilor populare ali-
mentate de criza devastatoare ce-
a împins þara aproape de insolven-
þã, a reuºit ca în scurt timp sã atin-
gã o popularitate pe care probabil
nu ºi-a dorit-o. Primit cu mari spe-
ranþe de o majoritate gãlãgioasã din
propria þarã, cu rezerve ºi neîncre-
dere de cãtre partenerii sãi de la
Bruxelles, nici nu visa, cu doar
câteva luni în urmã...

Actualitate, pag 7

Ce aduce lunaCe aduce lunaCe aduce lunaCe aduce lunaCe aduce luna
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ieri, Popescule, i-am spus
directorului meu cã este cel
mai bun director dintre toþi pe
care i-am avut.



2 / cuvântul libertãþii joi, 2 aprilie 2015actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

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

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

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

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

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

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

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

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

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

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

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

Proiect
de modificare
a Legii
audiovizualului:
Parlamentul
va putea demite
preºedintele CNA

Georgicã Severin ºi Gigel
ªtirbu, preºedinþii Comisiilor
de culturã din Parlament, au
realizat un proiect de modifi-
care a Legii audiovizualului,
astfel încât Parlamentul sã
poatã demite preºedintele
CNA, în contextul în care
mai mulþi parlamentari au
cerut demisia Laurei Geor-
gescu de la ºefia CNA. Acest
proiect de modificare a Legii
audiovizualului a fost iniþiat
de parlamentarul PSD Geor-
gicã Severin, preºedintele
Comisiei pentru culturã ºi
media din Senat, ºi de
parlamentarul PNL Gigel
ªtirbu, preºedintele Comisiei
pentru culturã, arte, mijloace
de informare în masã din
Camera Deputaþilor. Proiec-
tul a fost depus, marþi, la
Biroul Permanent (BP) al
Camerei Deputaþilor ºi
prevede modificarea articolu-
lui 20 din actuala Lege a
audiovizualului, în sensul în
care se introduc mai multe
alineate: “Respingerea de
cãtre Parlament a raportului
anual de activitate (al Consi-
liului Naþional al Audiovi-
zualului, n.r.) atrage, de
drept, demiterea din funcþie a
preºedintelui Consiliului”. În
aceastã situaþie, “Parlamen-
tul va numi un nou preºedin-
te al Consiliului, pentru
restul de mandat al fostului
preºedinte”, iar “fostul
preºedinte demis nu mai
poate fi reales în funcþie pânã
la expirarea mandatului”.

Deputatul UDMR Marko Attila
ºi-a dat demisia din Parlament, îna-
inte ca plenul Camerei Deputaþilor
sã dezbatã cea de a doua cerere
privind încuviinþarea reþinerii ºi
arestãrii sale preventive. Demisia-
 a fost depusã la Biroul Permanent
al Camerei ºi urmeazã sã fie pre-
zentatã în plen, potrivit unor surse
parlamentare.

Cererea DNA vizându-l pe de-
putatul Marko Attila urma sã fie
dezbãtutã în ºedinþa de dupã-amia-
zã a Camerei Deputaþilor, înainte
de sesiunea de vot final. Biroul
Permanent al Camerei Deputaþilor-
 stabilise, luni, ca raportul Comi-
siei juridice privind cererea de în-
cuviinþare a reþinerii ºi arestãrii pre-

Preºedintele TPreºedintele TPreºedintele TPreºedintele TPreºedintele Turciei, primit la Palatulurciei, primit la Palatulurciei, primit la Palatulurciei, primit la Palatulurciei, primit la Palatul
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Preºedintele Klaus Iohan-
nis l-a primit, la Palatul Co-
troceni, pe preºedintele Tur-
ciei, Recep Tayyip Erdogan,
care a fãcut ieri o vizitã ofi-
cialã în România. Preºedinte-
le Klaus Iohannis l-a primit pe
omologul sãu turc, la ora
11.20, pe Platoul Marinescu,
unde s-a desfãºurat ceremo-
nia militarã a primirii oficia-
le, fiind intonate imnurile na-
þionale ale celor douã state.
Preºedintele Iohannis ºi soþia
sa, Carmen Iohannis, i-au în-
tâmpinat, la Platoul Marines-
cu, pe preºedintele Turciei,
Recep Tayyip Erdogan, ºi pe
soþia acestuia, Emine Erdogan. Preºedinte-
lui Turciei i-a fost prezentatã delegaþia ºefu-
lui statului român, din care fac parte minis-
trul de ExterneBogdan Aurescu ºi consilierii

prezidenþiali, preºedintelui Iohannis fiindu-i
de asemenea prezentatã delegaþia omologu-
lui turc. Klaus Iohannis ºi Recep Tayyip
Erdogan au avut convorbiri tete-a-tete, ur-

mate de convorbiri oficiale, cu partici-
parea membrilor celor douã delegaþii
oficiale. La ora 19.30, la Palatul Co-
troceni, la Sala Unirii, trebuia sã aibã
loc  un dineu oficial oferit de Klaus Io-
hannis ºi de soþia acestuia, Carmen Io-
hannis, în onoarea preºedintelui Tur-
ciei ºi a soþiei acestuia, Emine Erdo-
gan. Dineul a fost anulat, Recep Tayy-
ip Erdogan scurtându-ºi vizita în Ro-
mânia în urma ultimelor evenimente din
Turcia. În conferinþa de presã comunã
cu ºeful statului român, preºedintele
Turciei a declarat cã procurorul dece-
dat dupã ce a fost luat ostatic într-o
instanþã din Istanbul este “un erou”, el
menþionând cã sperã sã poatã vizita
miercuri searã familia acestuia ºi cã lup-

ta împotriva terorismului trebuie sã conti-
nue într-o manierã hotãrâtã. Erdogan a arã-
tat cã, marþi, la Istanbul, un procuror a fost
luat ostatic ºi “ucis miºeleºte”.

Darius Vâlcov a ajuns, ieri, la in-
stanþa supremã, care urmeazã sã
decidã dacã fostul ministru al Finan-
þelor va rãmâne în arest la domiciliu,
va fi arestat preventiv, cum au cerut

Deputatul Marko Attila a demisionat din Parlament

Darius Vâlcov a predat 47 de tablouri,
care au fost depozitate la un muzeu

Darius Vâlcov a predat procurori lor anticorupþie
47 de tablouri ,  iar  acestea au fost  inventariate  de

anchetatori  º i  de experþi ,  operele  de artã f i ind depo-
zitate  la  un muzeu,  au declarat ,  pentru MEDIAFAX,

surse judiciare.  Potrivit  sursei  c i tate ,  fostul  ministru
al  Finanþelor a predat procurori lor alte  47 de ta-

blouri ,  pe lângã cele  peste  100 de opere de artã ridi-
cate deja de anchetatori .  Tablouri le  predate au fost

inventariate  º i  predate  unui  muzeu.

ventive a lui Marko Attila sã se -
discute în ºedinþa de plen de mier-
curi Comisia juridicã a Camerei
Deputaþilor a aprobat, luni, cere-
rea de încuviinþare a reþinerii ºi
arestãrii preventive a deputatului
UDMR Marko Attila, cu privire la
reþinere fiind înregistrate 17 voturi
“pentru”, un vot “împotrivã”, o
abþinere ºi un vot nul, iar cu privi-
re la arestare 16 voturi “pentru”,
unul “împotrivã” ºi un vot nul.

Vicepreºedintele comisiei, depu-
tatul PSD Ciprian Nica, a spus cã
membrii comisiei nu au reuºit sã
discute cu deputatul UDMR, la
comisie fiind reprezentat de doi
avocaþi, care au precizat cã Mar-
ko Attila se aflã în Ungaria.

procurorii DNA, sau va fi cercetat
sub control judiciar în dosarul în care
este acuzat de trafic de influenþã.
Darius Vâlcov a ajuns la Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ) în ju-

rul orei 09.00 ºi nu a dorit sã facã
declaraþii, el spunând doar: “Vom
vedea ce se va întâmpla”. Fostul
ministru al Finanþelor este în arest la
domiciliu din 26 martie, dupã ce ju-
decãtorul de drepturi ºi libertãþi de la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a
respins cererea procurorilor Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie de aresta-
re preventivã a lui Vâlcov. Decizia a
fost contestatã de procurorii DNA
ºi se judecã miercuri la instanþa su-
premã. Anterior, Darius Vâlcov a stat
24 de ore în arestul Poliþiei Capitalei,
dupã ce a fost reþinut de cãtre pro-
curorii DNA, în urma avizului dat
de Senat în 25 martie, pentru reþine-
rea ºi arestarea sa.

Tot ieri, plenul Senatului a apro-
bat cea de-a doua cerere a DNA pri-
vind încuviinþarea reþinerii ºi arestã-
rii preventive în cazul lui Darius Vâl-
cov fiind înregistrate 106 opþiuni
“pentru” ºi 29 “împotrivã”. DNA a
cerut Senatului în 24 martie noul aviz
pentru arestarea lui Vâlcov, acesta
fiind suspectat ºi cã a folosit infor-
maþii obþinute când a fost primar,
senator ºi ministru, pentru a sprijini
o firmã de cadastru, una de contabi-
litate ºi un birou de avocaturã. Pro-
curorii susþin cã aceste firme erau
deþinute de Vâlcov, dar erau admi-
nistrate prin interpuºi. Comisia juri-
dicã a Senatului a avizat favorabil,
marþi, aceastã nouã cerere a DNA.
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Cele aproape 250.000 de exponate pe care le adãposteºte, unice în lume ºi cu
o valoare inestimabilã, dar ºi istoria zbuciumatã pe care o poartã pe umeri fac din
Muzeul Olteniei o adevãratã comoarã a Bãniei. Conducerea muzeului ºi autoritã-

þile locale au organizat, ieri, o festivitate pentru a marca un secol de existenþã,
punând sub privirile invitaþilor cele mai preþioase odoare pe care le pãstreazã de

atâþia ºi atâþia ani. Ca o adevãratã lespede - nevãzutã ºi, totuºi, deosebit de
trainicã - dorinþa arzãtoare pentru conservarea trecutului s-a aºezat la temelia

acestui muzeu. Iar cea mai frumoasã surprizã a fost prezenþa, în mijlocul cercetã-
torilor ºi a muzeografilor craioveni, chiar a fiului profesorului ªtefan Ciuceanu, cel
care a fãcut demersurile pentru înfiinþarea primului Muzeu Regional de Arheolo-

gie ºi Etnografie din Craiova, actualul Muzeu al Olteniei.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Muzeul Olteniei s-a înfiinþat chiar în data
de 1 aprilie 1915, exact acum 100 de ani,
meritul pentru înfiinþare acestui muzeu avân-
du-l profesor ªtefan Ciuceanu care a între-
prins demersul pe mai mulþi ani. Absolvent al
ªcolii Normale Superioare pe vremea direc-
þiei lui Alexandru Odobescu ºi al Universitãþii
Bucureºti, licenþiat în ºtiinþe (1898), avându-
i ca profesori pe VA Urechea, Gr. Tocilescu
ºi Nicolae Iorga, ªtefan Ciuceanu fusese nu-
mit, în 1911, directorul Fundaþiei Aman, dar
înlãturat din funcþie în 1914. „Colecþiile mu-
zeului trebuie sã fie nu numai o simplã îngrã-
mãdire de obiecte, ci din ele sã se degaje spe-
cificul propriu al poporului român”, spunea
profesorul Ciuceanu în memoriul adresat pre-
fectului Dolj de la acea vreme,
Constantin N. Popp. Dupã toate
demersurile fãcute, la 1 aprilie, pre-
fectul a dat dispoziþia pentru înfiin-
þarea muzeului (decizia nr. 8386 din
28 mai a dispus înfiinþarea muzeu-
lui începând cu data de 1 aprilie
1915), iar cãtre sfârºitul lunii mai
1915 va fi emisã ºi decizia de în-
fiinþare a muzeului regional. ªte-
fan Ciuceanu a fost numit director
onorific, s-a instituit ºi un comitet
consultativ compus din directorul
liceului „Carol I” - Ion Florescu ºi
revizorul ºcolar de Dolj – ªtefan
Ioanid. Primul buget alocat a fost
de 300 de lei.

Anii tinereþii
Prima denumire a fost de Muzeu Regional

de Antichitãþi ºi Etnografie ºi nu a avut un
sediu propriu, ci a a funcþionat în incinta Pa-
latului administrativ (Prefectura de astãzi). Cu
fondurile de la Prefecturã ºi altele donate de
sponsori, boieri ai vremii, conducerea mu-
zeului cumpãrã un burghiu cu trepied de la
Turnãtoria de fontã ºi Fabrica de maºini A
Waideman  (cu 400 de lei) ºi o hartã a judeþu-
lui Dolj ºi începe un plan amplu de sãpãturi
arheologice. Entuziasmul este mare, se sapã
la Liºteava, la Moþãþei (în curtea lui Ion Cãlin
Iovan), la ”Mãgura lui Traian” din comuna
Coþofenii din Faþã, aflatã pe proprietatea doc-
torului I. Mãldãrescu. S-au descoperit, pen-
tru prima datã urme materiale care au aparþi-
nut culturii Coþofeni, culturã care marcheazã
perioada de tranziþie de la neolitic la epoca
bronzului. Un an mai târziu, în primãvara lui
1916, împreunã cu elevul sãu, CS Nicolães-
cu-Plopºor, descoperã aºezarea preistoricã de

la Sãlcuþa. În paralel, din fondurile primite, se
fac ºi achiziþii de obiecte de pe piaþã, fie de la
colecþionari, fie de la anticari. Se cumpãrã
trei agrafe din bronz, trei monede de argint
dacice, douã inele – unul din bronz ºi altul de
argint – o pereche de cercei romanã gãsitã la
Reºca Romanaþi ºi cumpãratã de la anticarul
Iosef Eschenasy, o pereche de paftale din ar-
gint cizelat ºi aurit care au aparþinut protopo-
pului Amzulescu. ªi multe altele.

Jaful din timpul Primului Rãzboi Mondial
Comorile strânse cu greu în primii doi ani

de existenþã vor fi însã jefuite, tânãrul muzeu
al Craiovei având parte ºi de momente de rãs-
cruce în existenþa sa. La 24 noiembrie 1916,

Armata I Craiova a cedat în luptele date pe
Jiu ºi trupele germane au invadat oraºul. În
24 de ore a fost evacuat întregul Palat admi-
nistrativ, cu tot cu muzeu, aici fiind instalatã
Direcþia de cãi ferate germane. Muzeul îºi în-
ceteazã activitatea, iar profesorul ªtefan Ciu-
ceanu este nevoit sã pãrãseascã oraºul. Când
se întoarce, în 1918, tot pe postul de direc-
tor, face o evaluare a pagubelor: 12.750 de
lei. În cei doi ani de ocupaþie a nemþilor, au
dispãrut cele mai frumoase exponate: colec-
þia de ouã încondeiate (200-250 de piese), 21
de chilimuri ºi scoarþe vechi þãrãneºti (între
acestea ºi cea mai frumoasî piesã a muzeu-
lui, o scoarþã pe fond liliachiu, decorat cu tran-
dafiri, oameni ºi pãsãri în zbor stilizate), 22
de prestelci vechi, ºase icoane, ºi multe alte-
le. Tot materialul arheologic de vârstã preis-
toricã pe care îl descoperiserã la Coþofeni fu-
sese depozitat în conacul ºi la sera de flori a
prefectului Popp, dar ºi acestea au fost dis-

truse. Pentru recuperarea aces-
tor obiecte deosebit de valoroa-
se se merge chiar la Berlin, dar
patrimoniul furat de armata ger-
manã nu se mai întoarce nicio-
datã la Craiova.

Muzeul se rãsfaþã acum în
patru secþii

Aceasta este o doar o frântu-
rã din existenþa zbucuimatã a
Muzeului Olteniei, care funcþio-
neazã acum în patru secþii, fie-
care cu sediul sãu: Secþia Isto-
rie-Geografie (pe strada „Mado-
na Dudu”, nr. 14), Secþia de
ªtiinþe ale Naturii (în fostul Pa-

lat Ramuri, pe strada „Popa ªapcã”, nr. 8),
Secþia de Etnografie (la Casa Bãniei) ºi Labo-
ratorul de Restaurare ºi Conservare (în clãdi-
rea cunoscutã sub numele de extindere Sec-
þia Istorie). „Trebuie sã vorbim despre cel
puþin trei lucruri nemaipomenite care s-au în-

tâmplat în viaþa muzeului. În primul
rând, trebuie sã încercãm sã transmi-
tem un mesaj populaþiei Craiovei ºi Ol-
teniei cã foarte multe dintre exponate
se vor schimba periodic ºi cã nu poþi
sã spui cã am vizitat muzeul Olteniei ºi
Muzeul de Artã ºi nu am de ce sã mã
mai duc cã l-am vãzut odatã. În al doi-
lea rând, despre faptul cã, în aceºti ani,
au crescut specialiºti extraordinari care
fac faþã oricãror confruntãri cu colegii
lor din þarã ºi strãinãtate. ªi nu în ulti-
mul rând despre fondurile oferite aces-
tui muzeu. Pentru cele patru secþii vor-
bim de aproape 11 milioane de euro. ªi
robinetul nu s-a închis încã, sunt bani
care vin. Dorinþa ºi ambiþia noastrã foar-
te olteneascã este aceasta: de a face
acest muzeu sã fie comparabile cu cele

pe care le vedem în þarã ºi în strãinãtate”, a
declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

Cercetãtorii craioveni, felicitaþi pentru
munca lor

Prefectul de Dolj, Sorin Rãducan, a salu-
tat iniþiativa prefectului Constantin N. Popp,
care, în 1915, a dat decizia de înfiinþarea a
muzeului. „Constat cã acest muzeu aratã foar-
te bine, are foarte multe exponate care sã arate
cam tot ce este important în istoria acestei
zone. Aº vrea sã felicit Consiliul Judeþean
pentru faptul cã, în ultimii ani, a acordat o
foarte mare atenþie reabilitãrii muzeelor Olte-
niei. Avem de curând, Muzeul de Artã care
este redeschis. Pot sã spun cã suntem în
Europa la nivelul muzeelor ºi sper cã vor fi
obiective turistice interesante pentru toþi cei
care vor trece prin aceastã zonã”.

Viceprimarul Dan Daºoveanu a felicitat
conducerea judeþului pentru finanþãrile acor-

date ºi colectivul de cercetãtori pentru munca
lor.„ Dupã 100 de ani, întreaga mea consi-
deraþie pentru tot ceea ce aþi fãcut în ultimii
12 ani. Din partea CLM Craiova ºi Primãriei
Craiova, vã asigur de întregul nostru res-
pect faþã de tot ceea ce a fãcut facut familia
Ciuceanu pentru Craiova, de eforturile pe
care le-aþi fãcut ºi dvs personal ca sã fim ºi
noi, Craiova, pe orbita culturalã a României.
Vã felicitãm, domnule director, ºi vã asigu-
rãm de întregul nostru sprijin ºi de conside-
raþie noastrã faþã de munca dumneavoastrã
ºi a minunatului colectiv cercetãtor”. Felici-
tãri la adresa muzeografilor craioveni a trans-
mis ºi consilierul judeþean, Daniela Tarniþã,
preºedintele Comisiei de Culturã a Consiliu-
lui Judeþean Dolj.

De ce avem nevoie de Muzeul Olteniei
Evenimentul s-a bucurat de prezenþa fiului

profesorului ªtefan Ciuceanu, care a vorbit
despre rolul fundamental pe care îl reprezintã
întotdeauna un muzeu. „Ceva care vreau sã
ºterg foarte repede din memoria mea este fap-
tul cã cineva cuteza sã spunã cã sunt prea
multe muzee în România, uitând ce înseam-
nã muzeul, natura formativã ºi evocativã,
obligatoriu conservatoare a valorilor, ce a în-
semnat pentru cultura noastrã naþionalã exis-
tenþa unor muzee. Am întâlnit aici, de-a lun-
gul anilor, oameni pricepuþi, care îºi onorau
profesia ºi chiar unii dintre dânºii mergeau
mai departe, îºi pãstraserã sentimentele ºi re-
sentimentele faþã de cei care doborâserã sta-
tuile, le topiserã. Noi, oltenii, parcã prezen-
tãm alt orizont spiritual. Parcã avem altfel de
comportament ºi oricât de grele au fost fur-
tunile, cât de puternice au fost seismele care
au trecut peste noi, sâmburele a rãmas ace-
laºi, aceeaºi rezistenþã. (...). Presiunea publi-
cului îºi aduce aminte cã trebuie primenit, chiar
îmbogãþit. În privinþa aceasta nu îmi fac griji”,
a mãrturisit Radu Ciuceanu referindu-se la
echipa de cercetãtori ºi conducerea actualã a
Muzeului, directorul Florin Ridiche fiind, îna-
inte de toate, un pasionat cercetãtor care iu-
beºte aceastã meserie.
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Ofiþeri de poliþie judiciarã din
cadrul Brigãzilor de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova ºi Timiºoara ºi Servicii-
lor de Combatere a Criminalitãþii
Organizate Mehedinþi, Hunedoa-
ra ºi Buzãu, împreunã cu procu-
rorii DIICOT – Biroul Teritorial
mehedinþi, au fãcut, ieri, 11 per-
cheziþii domiciliare pe raza jude-
þelor Dolj (o percheziþie în Craio-
va), Mehedinþi (7 în Severin),
Hunedoara, Buzãu ºi Timiº (câte
una), în cadrul unei acþiuni vizând
destructurarea unui grup infrac-
þional organizat constituit în ve-
derea sãvârºirii de infracþiuni din
domeniul criminalitãþii informati-
ce. Potrivit anchetatorilor, în pe-
rioada 2013 – 2014, mai multe per-
soane s-au constituit într-un grup
infracþional organizat care a acþi-
onat, pe raza judeþelor Mehedinþi,
Dolj, Hunedoara, Buzãu ºi Timiº-
, având ca scop sãvârºirea unor
infracþiuni contra siguranþei ºi in-
tegritãþii sistemelor ºi datelor in-
formatice. Astfel, o parte din

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii ºi procurorii de crimã organizatã au
fãcut, ieri, 11 percheziþii în Dolj ºi alte patru
judeþe, la locuinþele unor persoane suspectate
de infracþiuni informatice. Prin compromiterea
unor sisteme de date informatice suspecþii au
înfiinþat pagini web unde ofereau diverse pro-
duse ºi programe spre vânzare, primeau banii
în conturi ºi bineînþeles cã nici un cumpãrãtor
nu vedea nimic din ce plãtisee. Mai mult, au

obþinut ºi datelor unor carduri bancare, de care
s-au folosit pentru a obþine fraudulos diverse
sume, membrii grupãrii fiind acuzaþi cã, prin
întreaga activitate infracþionalã ar fi creat un
prejudiciu de peste 4,5 milioane de dolari. În
urma descinderilor au fost ridicate 10 persoane,
între care ºi un craiovean, care au fost duse la
sediul DIICOT Mehedinþi pentru audieri ºi dis-
punerea mãsurilor necesare.

membrii grupãrii, prin fals in-
formatic dar ºi prin folosirea
unor programe informatice, au-
 obþinut în mod ilegal, date con-
fidenþiale de tip bancar, aplica-
þii de comerþ electronic ( Ebay
sau PayPal) sau informaþii re-
feritoare la carduri de credit, fo-
losind tehnici de manipulare a
datelor identitãþii unei persoane
sau a unei instituþii. Dupã obþi-
nerea acestor date, prin accesul
fãrã drept la sisteme informati-
ce, membrii grupãrii comercia-
lizau pe diferite pagini web atât
programe informatice care acor-
dau dreptul de acces la diferite
servere (SellVNC, RDP, ROOT,
DUMPS, CC), dar ºi date confi-
denþiale bancare, obþinute în
mod fraudulos, dupã cum au co-
municat anchetatorii.

Totodatã, alþi membri ai grupãrii
infracþionale, prin folosirea datelor
de cãrþi de credit obþinute (user, pa-
rolã, numãr carte de credit, datã ex-
pirare, Cod de verificare-CVV2 ºi
codul fiscal) au efectuat operaþiuni

financiare în mod fraudulos prin în-
cãrcarea sau descãrcarea unor in-
strumente de platã electronicã pre-
cum ºi transferuri de fonduri prin
utilizarea datelor de identificare ce
permit utilizarea unor astfel de in-
strumente de platã electronicã.

Prin activitatea infracþionalã
desfãºuratã, gruparea a prejudiciat
serverele unor companii naþionale
ºi internaþionale de telefonie, fur-
nizori de servicii de platã prin in-
ternet, companie de servicii finan-
ciare, operator din domeniul servi-
ciilor poºtale dar ºi servere guver-
namentale din Australia ºi Colum-
bia. Din investigaþiile efectuate
pânã în prezent, exista suspiciunea
rezonabilã cã în perioada  2013 –
2014,  prin acest mod de operare,
prejudiciul produs în cauzã este
de 4.500.000 de dolari., se mai ara-
tã într-un comunicat al DIICOT.

Zece persoane, între care ºi un
craiovean, au fost ridicate de oa-
menii legii ºi au fost duse la sediul
DIICOT- Biroul Teritorial Mehedinþi
pentru audieri ºi dispunerea mãsu-

rilor necesare. Suportul de specia-
litate a fost asigurat de cãtre Servi-
ciul Român de Informaþii, iar acþi-
unea a fost realizatã cu sprijinul
poliþiºtilor din cadrul I.P.J. Mehe-
dinþi ºi al jandarmilor din cadrul
I.J.J. Mehedinþi.

În plus, tot ieri, o acþiune similarã
a fost desfãºuratã de poliþiºtii Servi-
ciului de Combatere a Criminalitãþii
Organizate Gorj sub coordonarea
procurorilor din cadrul DIICOT –
Biroul Teritorial Gorj. Oamenii legii
au fãcut 19 percheziþii (în Gorj, Dolj,
Mehedinþi, Bucureºti, Timiºoara ºi
Constanþa) la mai multe persoane
bãnuite cã, începând cu anul 2014,
ar fi intrat în posesia unor date ban-
care confidenþiale, pe care le-ar fi

folosit ilegal pentru a comanda on-
line diferite produse ce erau ridicate
din România ºi Italia. Prejudiciul ca-
uzat prin activitatea infracþionalã este
de aproximativ 100.000 de euro în
aceastã cauzã, iar poliþiºtii BCCO
Craiova au descins în comuna dol-
jeanã Iºalniþa, la locuinþa unuia din-
tre membrii acestei grupãri infracþi-
onale, suspectul fiind ridicat ºi dus
la sediul DIICOT – Gorj, unde ur-
mau sã ajungã, în total, pentru audi-
eri, 16 persoane.

În ambele cazuri au fost ridicate
în vederea cercetãrilor ºi probãrii
activitãþii infracþionale a suspecþi-
lor mai multe unitãþi de calculator,
laptop-uri, telefoane mobile, supor-
turi de memorie ºi înscrisuri.

Astfel, potrivit reprezentanþi-
lor IPJ Dolj, poliþiºti din cadrul
Postului de Poliþie Daneþi l-au
depistat ºi introdus în arestul IPJ
Dolj pe Marian Marinescu, de 36
de ani, din localitate pe numele
cãruia Judecãtoria Craiova a emis
un mandat de executare a pedep-
sei cu închisoarea, acesta fiind
condamnat la 1 an ºi 6 luni în-
chisoare pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de lovire sau alte violenþe.
În aceeaºi zi, poliþiºtii Secþiei 1
Craiova au prins-o pe Lorena
Sãrdaru, de 39 ani, din Craiova
pe numele cãreia Judecãtoria Cra-
iova a emis un mandat de execu-
tare a pedepsei cu închisoarea.

„Sãltaþi” de poliþiºti dupã ce
au fost condamnaþi definitiv

Trei doljeni pe
numele cãrora au
fost emise manda-
te de executare a
pedepselor cu
închisoarea, în
baza unor hotã-
râri definitive, au
ajuns dupã gratii,
în cursul zilei de
marþi, în urma
unor acþiuni
organizate de
oamenii legii.

Poliþiºtii rutieri craioveni au orga-
nizat, în cursul zilei de marþi, o acþiu-
ne pe principalele artere de circulaþie
din municipiu, pentru conºtientizarea
pietonilor cu privire la riscurile la care
se expun atunci când traverseazã stra-
da prin alte locuri decât cele prevã-
zute de lege. În plus, oamenii legii au
verificat ºi modul în care este res-
pectatã legislaþia rutierã de cãtre con-
ducãtorii de autoturisme ce efectu-
eazã transport de persoane în regim
de taxi. În urma neregulilor constata-
te, oamenii legii au aplicat 178 de
sancþiuni contravenþionale, valoarea
amenzilor fiind de aproape 14.000 lei.
Astfel, 96 sancþiuni au fost aplicate

Craioveanca era condamnatã la 3
ani închisoare pentru sãvârºirea
infracþiunii de furt calificat. ªi tot
marþi, poliþiºtii Secþiei 3 Craiova
l-au depistat pe Robert Bãlºeanu,
de 30 ani, din localitate, pe nume-
le cãruia magistraþii Judecãtoriei
Craiova au emis un mandat de exe-
cutare a pedepsei având 1 an în-
chisoare pentru sãvârºirea de in-
fracþiuni la regimul circulaþiei. „Cei
în cauzã au fost încarceraþi în Cen-
trul de Reþinere ºi Arestare Pre-
ventivã Dolj, urmând sã fie trans-
feraþi în penitenciar pentru ispã-
ºirea pedepselor”, a precizat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, sub-
comisar Alin Apostol.

Razie rutierã în Craiova
unor pietoni care s-au grãbit sã tra-
verseze strãzile prin alte locuri de-
cât cele semnalizate corespunzãtor,
iar alte 28 de sancþiuni s-au aplicat
unor operatori de transport/taxime-
triºti pentru încãlcãri ale legislatiei
rutiere. Totodatã, poliþiºtii au retras
2 certificate de înmatriculare. Cea
mai mare amendã a primit-o un ta-
ximetrist de 31 ani, din comuna
ªimnicu de Sus, depistat de poliþiºti
în Craiova, în timp ce conducea un
autoturism destinat transportului de
persoane în regim de taxi, având ex-
piratã inspecþia tehnicã periodicã ºi
asigurarea tip R.C.A.  Bãrbatul  a fost
sancþionat cu amendã în cuantum de

1877.5 lei, iar ca mãsurã complemen-
tarã i s-au reþinut certificatul de în-
matriculare ºi plãcuþele cu numãrul
de înmatriculare.

Pe 3 aprilie a.c. Jandarmeria Românã împlineºte 165
de ani în serviciul comunitãþii. Aceastã sãrbãtoare re-
prezintã un moment deosebit pentru toþi cei care poar-
tã sau au purtat uniforma de jandarm de-a lungul tim-
pului. Pentru a marca acest moment deosebit, Inspec-

toratul de Jandarmi Judeþean Dolj ºi Gruparea de Jan-
darmi Mobilã Craiova organizeazã în aceastã perioadã
o serie de activitãþi închinate „Zilei Jandarmeriei Ro-
mâne”. Astfel, ieri, s-a desfãºurat „Ziua Veteranilor ºi
Rezerviºtilor Unitãþii”, ocazie cu care veteranii jandarmi
din municipiul Craiova, precum ºi cadrele militare în
rezervã au participat la o întâlnire cu reprezentanþii ce-
lor douã unitãþi. Veteranii au vizitat spaþiile unde jandar-
mii îºi desfãºoarã în prezent activitatea, biserica, Sala
Tradiþiilor, a fost evocat trecutul glorios al Jandarme-
riei Române, fiind amintite faptele de glorie ale jandar-
milor ºi drumul parcurs de aceºtia, plin de provocãri,
dar care le-a oferit satisfacþia muncii ºi pe aceea de a fi
în serviciul comunitãþii, al legii ºi al þãrii. Veteranii ºi
rezerviºtii au fost încântaþi de invitaþie, au rãspuns „pre-
zent” în numãr destul de mare ºi au discutat cu co-
mandanþii celor douã unitãþi de jandarmi, dar ºi cu alte
cadre pe tot parcursul întâlnirii.
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Pe Facebook, preºedintele
Klaus Johannis a exprimat, ieri,
un punct de vedere clar ca lumi-
na unei zile primãvãratice, la
mesajele transmise în ultima vre-
me de vectori politici ºi civici, pri-
vind necesitatea dizolvãrii actua-
lului Parlament ºi organizarea de
alegeri anticipate. De fapt, este
vorba de un joc de culise, cu mult
zgomot, dar steril, adicã lipsit de
idei, soluþii ºi demolãri. „Înþeleg
ºi dorinþa unora de acþiuni ra-
pide ºi radicale pe termen
scurt. În democraþie, însã, nu
poþi rezolva un abuz prin alt
abuz, nu poþi opri un conflict
printr-unul ºi mai mare, ºi nu
poþi schimba comportamente
cu forþa. S-a mai încercat aºa
ceva în România ultimilor ani
de cãtre toate pãrþile. ªtim cu
toþii ce a ieºit. Un rãzboi al
tuturor împortiva tuturor.

MIRCEA CANÞÃR

Klaus Johannis lãmureºte lucrurileKlaus Johannis lãmureºte lucrurileKlaus Johannis lãmureºte lucrurileKlaus Johannis lãmureºte lucrurileKlaus Johannis lãmureºte lucrurile
Cine nu învaþã din lecþiile is-
toriei este condamnat sã re-
pete trecutul (...)”. Într-un fel,
preºedintele þãrii reitereazã ceea
ce afirmase, în conferinþa de pre-
sã, prilejuitã de împlinirea a 100
de zile de la preluarea mandatu-
lui, rãspunzând întrebãrii unui jur-
nalist. „Eu nu am de gând sã
preiau rolul opoziþiei. Eu rã-
mân ºi mã rezum la rolul de
preºedinte. Dacã opoziþia va
reuºi sã adune suficiente vo-
turi pentru a trece o moþiune
de cenzurã, vom avea un alt
guvern. Dacã nu va reuºi,
atunci vom avea alt guvern
dupã alegerile parlamentare
din 2016”. Clar ºi concis. Era
mai bine când fostul preºedinte-
jucãtor îºi aroga rolul majoritãþii
parlamentare? Sau, poftim, îi im-
punea agenda? Spre deosebire de
predecesorul sãu, dupã toate apa-

renþele, chiar se afirmã ca arbi-
tru: a sesizat CCR în cazul imu-
nitãþii unui senator, a lansat de-
claraþii politice subsecvente, ce sã
facã mai mult. Nu se „îmbrãþi-
ºeazã” cu premierul Victor Pon-
ta, în vãzul presei, dar este obli-
gat sã coabiteze cu acesta. Aºa
cum se petrec lucrurile pe scena
politicã, incomodeazã atât tãce-
rea prelungitã a preºedintelui, dar
ºi calmul sãu instituþional, modul
sãu diferit de a face politicã „fãrã
gãlãgie ºi spectacol” ºi, mai ales,
inapetenþa pentru gâlceava faci-
lã, materia primã pentru breaking
news. Actorul politic Klaus Jo-
hannis a spus-o, în câteva rân-
duri, cã îºi doreºte un guvern li-
beral, ceea ce este firesc, dupã
ce a fost liderul acestui partid, dar
sã-ºi confecþioneze majoritatea în
Parlament, dacã poate, el rãmâ-
nând doar garantul Constituþiei.

Sã revenim la conferinþa-bilanþ a
celor 100 de zile la Cotroceni,
unde a arãtat nu doar concizie,
tact desãvârºit, abilitate politicã
peste aºteptãri, dar ºi o bunã ca-
librare a rãspunsurilor, surmon-
tând, cu abilitate, capcane pregã-
tite, una dintre ele vizând decla-
raþiile ambasadorului Rusiei la o
parte a presei ºi la unii publiciºti.
„Existã cutume în diplomaþie:
ce este bine sã spunã un am-
basador, ce nu este bine sã
spunã (...). Nu este niciodatã,
ºi în nici o circumstanþã, rolul
preºedintelui sau al primului
ministru sã rãspundã, în pu-
blic, unui ambasador, indife-
rent ce spune acel ambasa-
dor”. Fidel fiºei postului, aºa cum
este configuratã de Constituþia
þãrii, Klaus Johannis nu poate
trâmbiþa zilnic agenda sa, bãnuim
încãrcatã. ªi când spunem asta

aveam în vedere faptul cã politi-
ca externã, atribut fundamental
al preºedintelui, are un plus de
efervescenþã de la o vreme. Pri-
mirea de ieri, în vizitã oficialã, a
preºedintelui turc Recep Tayyip
Erdogan, prima în aceastã calita-
te, având simbolistica ei aparte,
într-un context regional pe care nu
îl mai descriem. La 100 de zile de
când se aflã la Cotroceni, despre
Klaus Johannis se poate afirma,
fãrã a cãuta nod în papurã – sã o
facã alþii – cã face ceea ce trebu-
ie sã facã un preºedinte. Cum ne-
am dezobiºnuit cu normalul, avem
puncte de vedere originale. ªan-
sele de izbândã, continuând ast-
fel, sunt mai mari decât cele pro-
gnozate de sceptici, pentru Klaus
Johannis, haina de preºedinte mu-
lându-se deja convenabil, ceea ce
nu este puþin lucru pentru fostul
primar al Sibiului.

Cu aceiaºi ocazie, Excelenþa Sa
Marek Szczygie³, a susþinut o scur-
tã prelegere despre relaþiile con-
temporane polono-române, în sco-
pul realizãrii unor proiecte europe-
ne comune,  urmatã de o scurtã
proiecþie de film despre Polonia.
Prof.univ.dr Cristiana Teodorescu,
prorectorul Universitãþii din Craio-
va a precizat cã evenimentul este
unul extrem de important prin pris-
ma legãturii dintre Universitatea din
Craiova ºi Polonia, în contextul în
care anul trecut s-a deschis un
Centru de Culturã, Limbã ºi Civili-
zaþie Polonezã, un parteneriat în-
tre Universitate ºi Ambasada Polo-

niei la Bucureºti. „A trecut un an ºi
marcãm astãzi cu toþii, în prezenþa
Exceleþei Sale, domnul Ambasador
al Poloniei, prezentând activitatea
Centrului de Culturã, Limbã ºi Ci-
vilizaþie Polonezã care a devenit o
realitate constantã la nivelul tutu-
ror activitãþilor culturale ºi educa-
þionale de la nivelul oraºului Craio-
va ºi al Universitãþii din Craiova.

Centrul de Limbã ºi Culturã Polonezã din cadrul
Universitãþii din Craiova ºi Ambasada Republicii Po-
lone la Bucureºti au aniversat ieri, un an de la deschi-
derea Centrului. Cu aceastã ocazie, a fost inauguratã,
în prezenþa Excelenþei Sale Marek Szczygie³, Amba-

Deja un numãr important de stu-
denþi s-au perfecþionat în studie-
rea limbii polone, avem foarte multe
cereri pentru studiul acestei limbi,
iar în cadrul Centrului cererile sunt
adresate Magdalenei Filary, care
reprezintã pentru noi unul dintre
exemplele minunate de succes, ale
unei activitãþi europene, a ceea ce
înseamnã mobilitatea Erasmus. A
venit la Universitatea din Craiova
cu o mobilitate Erasmus ºi a rã-
mas aici, acum este studentã la
doctorat ºi în acelaºi timp studiazã
ºi literatura românã ºi lucreazã ºi
la Ambasada Poloniei. A fost ele-
mentul care ne-a unit foarte mult

ºi ne-a dat posibilitatea de a vedea
cã asemenea mobilitãþi Erasmus îºi
aduc rezultatele concrete în stabi-
lirea unor relaþii la nivel înalt între
Universitate ºi    þãrile pe care aceºti
studenþi le reprezintã. Sperãm sã
fim împreunã ºi la aniversarea de
10 ani ºi sã facem cât mai multe
activitãþi împreunã”, a mai spus
prof.univ.dr Cristiana Teodorescu.

„Parteneriatul în Educaþie ºi
Cercetare cu Polonia este din
ce în ce mai benefic”

Iniþiativa de a înfiinþa Centrul de
Limbã ºi Culturã Polonezã în ca-
drul Universitãþii din Craiova a ve-
nit din partea Facultãþii de Litere.
Preocuparea pentru studiul limbi-
lor slave ºi balcanice a reprezentat
o constantã a activitãþii de educa-
þie ºi de cercetare din cadrul Fa-
cultãþii de Litere. Prof. univ. dr. Dan
Claudiu Dãniºor – rectorul Univer-
sitãþii din Craiova ºi prof. univ. dr.
Cristiana Teodorescu – prorector
pentru Relaþii Internaþionale ºi Ima-
gine Academicã, au contribuit  într-
un mod semnificativ la crearea
Centrului prin repartizarea unui
spaþiu corespunzãtor, ca ºi a mo-
bilierului ºi a tuturor dotãrilor ne-
cesare. Centrul de Limbã ºi Cultu-
rã Polonezã de la Universitatea din
Craiova are ca scop promovarea
culturii, limbii ºi literaturii polone-
ze prin organizarea de expoziþii,
seri de film, muzicã  ºi poezie po-
lonezã. „Centrul pentru Limbã ºi
Culturã Polonezã a fost încercare
reuºitã pentru Universtatea din
Craiova. Polonia este un partener
strategic. Este un exemplu pentru
România în ceea ce priveºte atra-
gerea fondurilor europene. ªi pen-
tru Universitatea din Craiova, par-
teneriatul în Educaþie ºi Cercetare
cu Polonia este din ce în ce mai
benefic. Am reuºit ºi cu sprijinul
Ambasadei Poloniei sã depunem un
proiect pentru finanþarea unei in-
fractructurii de cercetare virtualã.
Pentru a construi ºi utiliza impreu-
nã un laborator de cercetare vir-

tualã. Este un proiect ambiþios ºi
sperãm sã fie finanþat. ªi chiar
dacã nu va fi finanþat legãtura cu
Polonia s-a realizat iar parteneria-
tul nostru ntrã într-o altã etapã.
Este importã, sã creãm legãturile
între noi, legãturi culturale, edu-
caþionale, economice, pentru a
duce pe mai departe aceastã co-
laborare”, a subliniat prof.univ.dr
Dan Claudiu Dãniºor

„Craiova este un loc foarte
important pentru polonezi”

E.S. Marek Szczygiel, Amba-
sadorul Republicii Polone la Bu-
cureºti nu este la prima sa vizitã

în Craiova, acesta a fost anul tre-
cut la inaugurarea Centrului dar
ºi la alte evenimente organizate
de Universitatea din Craiova. „Mã
bucur foarte mult cã astãzi (n.r
ieri) aniversãm un an de zile de
la inaugurarea Centrului de Cul-
turã Polonezã din cadrul Univer-
sitãþii. Craiova este un loc foarte
important pentru polonezi, dato-
ritã guvernului polonez care fost
aici în timpul celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial. Sper cã acest
Centru de Limbã ºi Culturã Po-
lonezã va atrage un numãr mare
de studenþi”.

MARGA BULUGEAN

sadorul Republicii Polone, conducerii Universitãþii,
precum ºi autoritãþilor locale, expoziþia despre oraºul
polonez Poznañ, intitulatã “Europa à la Poznañ. Poz-
nañ à la Europa”. Evenimentul s-a desfãºurat în foaie-
rul Sãlii Albastre a Universitãþii din Craiova.
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Intrarea în vigoare a noului contract ca-
dru ºi a pachetelor de servicii, începând de
ieri, aduce o serie de modificãri în sistemul
de sãnãtate. Pentru medicii de familie s-a
dublat numãrul maxim de consultaþii la do-
miciliu ce pot fi acordate lunar, ajungând la
42. Consultaþiile la domiciliu se acordã asi-
guraþilor nedeplasabili din motiv de invalidi-
tate permanentã sau invaliditate tempora-
rã, copiilor de pânã la 1 an, copiilor cu vâr-
sta între 0 ºi 18 ani cu boli infecto-conta-
gioase, lehuzelor ºi asiguraþilor cu boli cro-
nice sau cu un episod acut ce nu permite
deplasarea la cabinet. De asemenea, creº-
te, de la douã la patru, numãrul consultaþii-
lor care se acordã anual fiecãrui asigurat.

ªi numãrul consultaþiilor medicale de
specialitate care pot fi acordate pentru
afecþiuni cornice creºte. Astfel, pentru una
sau mai multe boli cronice monitorizate în

Ce aduce luna aprilie pentru sistemul sanitarCe aduce luna aprilie pentru sistemul sanitarCe aduce luna aprilie pentru sistemul sanitarCe aduce luna aprilie pentru sistemul sanitarCe aduce luna aprilie pentru sistemul sanitar
Începând din aceastã lunã vaccinarea copiilor se va face

doar în cabinetele medicilor de familie, obligaþi sã acor-
de mai multe consultaþii. Totodatã, intrã în vigoare noi
sancþiuni pentru furnizorii de servicii medicale care gre-
ºesc, coplata se face numai pentru servicii de reabilitare
medicalã ºi, de asemenea, existã modificãri legate de de-
rularea programelor naþionale de sãnãtate.

Fundaþia „VELUX”, prin „Crucea Roºie”
din Danemarca, finanþeazã un program, cu
durata de trei ani, destinat tinerilor din fa-
milii defavorizate. Proiectul se numeºte „In-
cluziunea socialã a copiilor ºi tinerilor din
România, cu sprijinul ºi implicarea comu-
nitãþii” ºi are în vedere înfiinþarea de Cen-
tre Comunitare de Zi pentru copii ºi tineri
din comunitãþi dezavantajate din România.
Au fost alese trei zone care se pliazã pe
proiect – Botoºani, Craiova ºi Lupeni. Sco-
pul este îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã
pentru copiii, tinerii ºi familiile acestora,
fiind luaþi în evidenþã cei cuprinºi în inter-
valul de vârstã 6-18 ani. Ca beneficiari di-
recþi, sunt 1.500 de copii ºi tineri,  câte
500 de fiecare Centru, care provin din fa-

„Crucea Roºie” din România,„Crucea Roºie” din România,„Crucea Roºie” din România,„Crucea Roºie” din România,„Crucea Roºie” din România,
în parteneriat cu „sora” din Danemarcaîn parteneriat cu „sora” din Danemarcaîn parteneriat cu „sora” din Danemarcaîn parteneriat cu „sora” din Danemarcaîn parteneriat cu „sora” din Danemarca
Societatea Naþionalã  „Crucea Roºie” din România

a încheiat un parteneriat cu instituþia similarã din Da-
nemarca, pentru implementarea unui proiect destinat
incluziunii tinerilor provenind din familii defavorizate
în societate. Una dintre filialele de „Cruce Roºie” din

milii monoparentale, cu mai mult de doi
copii; din comunitatea rromã; adolescenþi
cu dizabilitãþi; tineri instituþionlizaþi în Cen-
tre de Plasament. Activitãþile principale ale
Proiectului sunt axate pe înfiinþarea unor
Centre de Zi pentru aceºtia, Filialele de
„Cruce Roºie” urmând sã încheie partene-
riate cu autoritãþile locale, pentru folosinþa,
pe 10 ani, cu titlu gratuit, a spaþiilor oferi-
te, iar copiii vor beneficia „before and after
school” se servicii specializate, 50 de copii
fiind cuprinºi în aceastã formã de ajutora-
re. Vor primi ºi câte o masã caldã zilnic,
rechizite, iar alte activitãþi conexe vor fi
destinate unui numãr de 459 de tineri. În
anii 2-3, 120 de copii vor beneficia de ta-
bere de varã.

Autoritãþile locale
sprijinã acþiunea

Aºa cum am prezentat, Craiova
va fi unul dintre cele trei Centre
Naaþionale care sunt parte în pro-
iect. Deja, au fost demarate acþiu-
nile pentru derularea Proiectului.
„Am obþinut, prin Hotãrârea Consi-
liului Local Craiova, dreptul de folosinþã
al unui fost atelier-ºcoalã, de pe strada
Mirceºti. Dupã obþinerea tuturor autoriza-
þiilor, vom începe renovarea ºi dotarea in-
cintei, astfel încât, în cel mai scurt timp,
sã începem, efectiv, dertularea acþiunilor.
De asemenea, prin mai multe cursuri de
pregãtire, avem deja 33 de voluntari spe-

cializaþi, care vor lucra cu  copiii aflaþi în
dificultate. Este un lucru foarte bun acest
proiect, fiindcã adolescenþii provenind din
familii defavorizate aveau nevoie de un
sprijin”, a precizat Maria Vintilã, direc-
tor al Filialei Dolj a Societãþii Naþionale
„Crucea Roºie” din România.

CRISTI PÃTRU

România, incluse în proiect, este ºi cea din Dolj, care
va fi parte activã timp de trei ani în desfãºurarea acti-
vitãþilor specifice. Mai mult, filialia doljeanã are ºi
sprijnul comunitãþii locale, care i-a pus la dispoziþie
un spaþiu, în regim de comodat.

cadrul aceleiaºi specialitãþi se acordã tri-
mestrial patru consultaþii fiecãrui asigurat,
dar nu mai mult de douã consultaþii pe lunã.
În prezent, se acordã o consultaþie pe lunã
sau pe trimestru pe asigurat, dupã caz. În
pachetul de bazã au fost introduse ºi pro-
ceduri/tratamente/ terapii noi: biopsie, tra-
tament postoperator al plãgilor abdomina-
le, al intervenþiilor chirurgicale dupã ceza-
rianã, sarcinã extrauterinã operatã, his-
terectomie, endometriozã ºi terapii de ge-
neticã medicalã.

Vaccinãrile cuprinse
în calendarul naþional,
administrate de medicii de familie

O altã modificare pentru sistemul sani-
tar românesc este aceea cã vaccinãrile cu-
prinse în calendarul naþional, precum ºi a
vaccinãrii la grupele la risc vor fi fãcute

numai de medicii de familie. Din ecuaþie
ies astfel medicii ºcolari, o cauzã a acestei
schimbãri fiind numãrul mic de cabinete
medicale din ºcoli, existenþa unor copii
neºcolarizaþi, existenþa, în cadrul aceleiaºi
clase a unor copii cu ani de naºtere dife-
riþi, a unora repetenþi sau veniþi prin trans-
fer din alte unitãþi de învãþãmânt.

De luna acesata se deruleazã 29 de pro-
grame naþionale de sãnãtate, dintre care
15 programe naþionale cu impact major
asupra sãnãtãþii publice derulate ºi finan-
þate de Ministerul Sãnãtãþii, iar celelalte 14
derulate ºi finanþate de cãtre CNAS. Pro-
gramele naþionale de sãnãtate publicã se
adreseazã în egalã mãsurã persoanelor
asigurate ºi neasigurate, permiþând astfel
accesul echitabil la servicii de sãnãtate
necesare. Programul naþional de ortope-
die are drept obiectiv tratamentul instabili-
tãþilor articulare cronice prin implanturi de
fixare, care sã permitã amânarea perioa-
dei de implantare a unei endoproteze, res-
pectiv a unei endoproteze de revizie.

Coplata numai
pentru reabilitare medicalã

De asemenea, coplata poate fi perce-
putã numai pentru asistenþa medicalã am-
bulatorie pentru specialitatea clinicã de
reabilitare medicalã, domeniu pentru care
nu este prevãzutã în prezent. Asiguraþii vor
plãti minim 5 lei - maxim 10 lei/ serie de
proceduri. Categoriile de asiguraþi scutite
de coplatã sunt copiii pânã la vârsta de 18
ani; tinerii între 18 ani ºi 26 de ani, dacã
sunt elevi, absolvenþi de liceu, pânã la în-
ceperea anului universitar, dar nu mai mult
de trei luni; ucenicii sau studenþii, dacã nu
realizeazã venituri din muncã; bolnavii cu
afecþiuni incluse în programele naþionale
de sãnãtate stabilite de Ministerul Sãnãtã-
þii, pentru serviciile medicale aferente bolii
de bazã respectivei afecþiuni, dacã nu rea-
lizeazã venituri din muncã, pensie sau din
alte resurse; pensionarii cu venituri numai
din pensii de pânã la 740 lei/lunã.

RADU ILICEANU
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GEORGE POPESCU Marx ºi criza:Marx ºi criza:Marx ºi criza:Marx ºi criza:Marx ºi criza:
din „confesiunile unui marxist iregulardin „confesiunile unui marxist iregulardin „confesiunile unui marxist iregulardin „confesiunile unui marxist iregulardin „confesiunile unui marxist iregularYanis Varoufakis, actualul ministru al fi-

nanþelor în guvernul de stânga al Greciei adus
la Putere pe valul nemulþumirilor populare ali-
mentate de criza devastatoare ce-a împins þara
aproape de insolvenþã, a reuºit ca în scurt
timp sã atingã o popularitate pe care probabil
nu ºi-a dorit-o. Primit cu mari speranþe de o
majoritate gãlãgioasã din propria þarã, cu re-
zerve ºi neîncredere de cãtre partenerii sãi de
la Bruxelles, nici nu visa, cu doar câteva luni
în urmã cã, urmare a celor câtorva compro-
misuri condiþionate de intenþia renegocierii
rambursãrii imensei datorii faþã de intransi-
genta „Troikã”, va sfârºi prin a-ºi atrage ºi
mânia propriilor concitadini.

Critic deschis al politicilor europene, înde-
osebi pentru modul considerat catastrofal în
care instituþiile comunitare au tratat criza din
2009, el scria, de curând, în marginea unei
cãrþi pe care o tipãrise recent sub titlul provo-
cator „Confesiunile unui marxist neortodox”,
cã „ Elitele europene se comportã azi ca o ne-
norocitã companie de lideri incompetenþi ce
nu înþeleg nimic nici din natura crizei pe care-
o prezideazã, nici din implicaþiile acesteia pen-
tru propriul lor destin, spre a nu mai vorbi de
destinul viitorului civilizaþiei europene”.

În termeni de politicã economicã, douã sunt

reproºurile esenþiale pe care el le atribuie lide-
rilor UE, aceeaºi de ieri ºi de azi:

- întâi, de a fi anulat din macroeconomia
europeanã toate posibilele instrumente capabi-
le sã atenueze ºocurile ºi –

- în al doilea rând, odatã ce ºocurile au
atins proporþii deznãdãjduite, se continue a
nega realitatea, sperând iraþional în vreun
miracol dinspre zei care sã salveze populaþia
numeroasã sacrificatã pe altarul austeritãþii ºi
a concurenþei prosteºti.

El îl evocã pe Brecht cu butada potrivit
cãreia „forþa brutã e la modã ºi atunci de ce
sã trimiþi mandatari plãtiþi când funcþionari
judiciari pot face acelaºi lucru”, mandatarii
fiind, desigur, trimiºii Bãncii Centrale Euro-
pene ºi ai Comisiei de la Bruxelles în delega-
þii la Atena, Dublin, Lisabona, Madrid sau
Roma, spre a face, adicã, „treaba murdarã”
pe care, cu aceleaºi proaste rezultate, ar
putea s-o facã ºi reprezentanþii propriilor
guverne. N-are importanþã dacã de stânga
ori de dreapta. Inamic ºi al socialiºtilor, acu-
zaþi de el cã, în loc sã facã revoluþia pe care
o promiseserã, au greºit totul, reuºind nu sã

schimbe lumea, ci doar sã-ºi amelioreze pro-
priilor lor situaþii”, Varoufakis se autopre-
zintã drept un „marxist iregular”, convins
fiind cã „doar Marx ne mai poate salva”.

Critica sa se dovedeºte de o intransigenþã
nemaiîntâlnitã în rândul politicienilor de vârf
din guvernele comunitare de pânã acum, de
unde ºi duritatea atacurilor la adresa sa, mai
ales din partea unor intransigenþi „populari”,
germani în speþã; ºi, într-un fel, poate cã o ºi
cautã. El nu se sfiieºte sã facã o paralelã între
fosta URSS ºi Uniunea Europeanã, fiindcã, în
ciuda marilor diferenþe dintre ele, ambele ar
avea în comun o linie uniformã de partid ce
coboarã fãrã soluþii de continuitate în formã
de comandã /(fostul Politbirou ºi CE) spre
bazã. O probã în acest sens o constituie mo-
dul în care fiece ministru din guvernele fiecã-
rui stat membru sau vreun comisar chiar de
minim rang ajung sã repete papagaliceºte ace-
leaºi frivolitãþi.

S-a mers pânã acolo, susþine el, cã n-a
ajuns cã s-a negat propagandistic ºi pompie-
ristic realitatea crudã a crizei, dar s-a dat di-
rectiva ca ea sã fie ascunsã cetãþenilor euro-

peni cu penibila motivare cã o astfel de recu-
noaºtere ar fi minat încrederea acestora în
propriile lor instituþii.

Ce-ar  mai rãmâne de fãcut din perspectiva
acestui „marxist” atipic, iregular, mai ales dupã
ce, presupunând cã ar fi trecut criza, ceea ce
s-ar putea sã fie doar jumãtatea de adevãr con-
venabil, tocmai criticii Eurozonei trebuie sã-ºi
asume obligaþia moralã de a o salva?

Soluþia pe care o vede e una la fel de sin-
gularã ca ºi poziþia sa anti-curent în UE. anu-
me, un fel de pact cu diavolul, numai ºi nu-
mai spre a trece puntea, chiar dacã nu acum,
ci într-un viitor pe care oamenii de stânga
precum el nu vor apuca sã-l trãiascã. Socia-
liºtii nu doar cã n-au mers contra curentului
„internaþionalist” (de unde paralelismul din-
tre vechiul sistem sovietic ºi cel european de
azi, ambele dirijiste ºi ambele prin mãsuri de
sus în jos, în dispreþul cetãþenilor în numele
cãrora pretind cã acþioneazã), dar au greºit
fiindcã, în loc sã tragã foloase de pe urma
unor pacte cu fanaticii arbitri ai neocapitalis-
mului, s-au contaminat de la aceºtia în cele
mai rele nãravuri.

La nivel naþional, se desfãºoa-
rã o campanie de îmbunãtãþire a
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã
la întreprinderile mijlocii ºi mari.
Obiectivele sunt cât se poate de

Întreprinderile mijlocii ºi mari – parteneri pentru ITM DoljÎntreprinderile mijlocii ºi mari – parteneri pentru ITM DoljÎntreprinderile mijlocii ºi mari – parteneri pentru ITM DoljÎntreprinderile mijlocii ºi mari – parteneri pentru ITM DoljÎntreprinderile mijlocii ºi mari – parteneri pentru ITM Dolj
Securitatea ºi Sãnãtatea în Muncã se aflã,

în continuare, în atenþia, Inspectoratului
Teritorial de Muncã Dolj. Este în plinã des-
fãºurare o activitate de informare ºi conºtien-
tizare a angajatorilor, în ceea ce priveºte ris-

curile care pot apãrea dacã legislaþia în do-
meniu nu este respectatã. De asemenea, ITM
verificã respectarea legalitãþii, în ceea ce
priveºte Relaþiile de Muncã, fãcând cunos-
cut bilanþul ultimei sãptãmâni.

clare: îmbunãtãþirea SSM, prin
scãderea numãrului de neconfor-
mitãþi prezente în mediul de mun-
cã; prezentarea rezultatelor obþi-
nute ca exemple de bune prac-

tici pentru toate societãþile co-
merciale. „În cadrul acestui pro-
iect, inspectorii vor desfãºura
acþiuni de informare, îndrumare,
monitorizare ºi control a socie-
tãþilor comerciale selectate. Din
Dolj, au fost selectaþi 22 de ope-
ratori economici, atât din secto-
rul de stat, cât ºi din cel privat –
RAT Craiova, Direcþia Silvicã
Dolj, Cummings Generator Teh-
nologies România SA, Maglierie
Cristian Impex SRL etc – care
fac parte din segmentul urmãrit
de noi. În martie am avut o dis-
cuþie cu reprezentanþii acestor
unitãþi, cãrora le-am prezentat
obiectivele. Din aceastã lunã ºi
pânã în noiembrie, se vor desfã-
ºura mai multe etape: aprilie – mai

– controale de evaluare a SSM ºi
de stabilire a mãsurilor necesare
pentru eliminarea deficienþelor;
iulie-august – verificare a mo-
dului în care angajatorii au res-
pectat mãsurile dispuse; sep-
tembrie-noiembrie – analizarea
stãrii SSM ºi stabilirea dacã
aceste unitãþi se pot constitui în
exemple de bune practici ”, a
precizat Cãtãlin Mohora, in-
spector ºef al ITM Dolj.

Controalele continuã
În ultima sãptãmânã, ITM Dolj

a efectuat mai multe acþiuni de
verificare a modului în care sunt
respectate procedurile legale în
ceea ce priveºte „Relaþiile de mun-
cã”. Astfel, au fost verificaþi 37 de

angajatori, cu un numãr de 569 de
salariaþi, 249 dintre aceºtia fiind
femei. Au fost aplicate douã sanc-
þiuni contravenþionale, în valoare
de 28.000 de lei – 20.000 fiind
pentru „muncã la negru”. Inspec-
torii au fãcut propunere de cerce-
tare penalã, pe numele unui opera-
tor economic, deoarece acesta a
primt la muncã, fãrã a asigura for-
mele legale, mai mult de cinci per-
soane. Pe „Securitate ºi Sãnãtate
în Muncã”, au fost efectuate 40
de acþiuni de control, fiind aplica-
te 33 de sancþiuni contravenþiona-
le, în cuantum de 24.000 de lei,
iar pentru deficienþele constatate
au fost dispuse 43 de mãsuri de
remediere.

CRISTI PÃTRU

Dupã ce a deþinut, ani
buni, funcþia de ºef de Ocol
Silvic (Turceni, Segarcea),
ing. Silviu Nuþã, numit re-
cent director al Direcþiei Sil-
vice Dolj, în urma examenu-
lui organizat pe acest post,
pare hotãrât sã recupereze
toate restanþele prilejuite ºi
de starea vremii, dar ºi de
circumstanþe de naturã or-
ganizatoricã, la plantãrile de
primãvarã, Declanºându-le pe un front larg de lucru, prin mobilizarea întregu-
lui fond de cadre din silvicultura doljeanã, reþinut în declaraþii, Silviu Nuþã ºtie
cã „timpul zboarã ” ºi ceea ce nu se planteazã în aceste zile, nu se mai poate
recupera decât la toamnã. Programul anual de plantãri se duce undeva la 400 ha
ºi „realizãrile” de pânã acum, lãsate moºtenire, sunt mai mult decât modeste.
Dacã nu insignifiante. Cum necesarul de material de plantat, din speciile silvice
consacrate din arealele avute în vedere – terenuri slab productive – este pro-
dus în pepinierele proprii – chiar rãmâne de urmãrit ce se va putea recupera din
restanþele „la zi”, discutând calendaristic. „Luna împãduririi” este prevãzutã,
prin lege, ca o etapã calendaristicã destinatã refacerii fondului silvic.

CRISTI PÃTRU

Noul director al Direcþiei Silvice
Dolj ºtie de „Luna împãduririi”

Astãzi, de la ora 14:00, la ªcoa-
la Gimnazialã „Nicolae Romanes-
cu” Grãdiniþa „Floare de colþ”, re-
prezentatã prin prof. Nicu Marcu
(director) ºi prof.  Marilena Vi-
draºcu – coordonator proiect, va
fi organizat Simpozionul internaþi-
onal „Voluntariat – Deziderat - Ac-
þiune”. Activitatea se desfãºoarã în
Parteneriatul Educativ „Voluntari în
Europa”, alãturi de Benefit &Joy
Foundation Germania, reprezenta-
tã de cãtre Daniella Groothuis –
preºedinte. Exemplul de bunã prac-
ticã, pe care l-au dat germanii, în
perioada 8-12 septembrie 2014,
când au contribuit, cu 15.000 de
lei, la igienizarea ºi modernizarea
unitãþii de învãþãmânt, a reprezen-
tat fundamentul promovãrii volun-
tariatului în rândul comunitãþii lo-
cale. Acþiunea de astãzi se va des-
fãºura în corpul B al unitãþii de în-
vãþãmânt amintite, fost ªcoalã
nr.31, str. Vântului nr.3.

CRISTI PÃTRU

„Voluntariat – Deziderat - Acþiune”
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Victoria UMP la alegerile depar-
tamentale - dãtãtoare de speranþe -
a fost tulburatã, ieri, de secþia fi-
nanciarã a Tribunalului din Paris,
care judecã o sesizare a Comisiei
Naþionale de Conturi, privind chel-
tuielile candidaþilor la alegerile pre-
zidenþiale din 2012. Nicolas Sar-
kozy a depãºit cheltuielile maxim
autorizate cu 360.000 de euro, ceea
ce a devenit o amendã personalã.
Suma ar fi fost rambursatã dupã
revenirea lui Nicolas Sarkozy în
fruntea UMP în decembrie anul tre-
cut,  dar, cu toate acestea, fostul

29 de persoane arestate,
dupã uciderea unui procuror
în Istanbul

Nu mai puþin de 29 de persoane
suspectate de legãturi cu miºcarea
radicalã Partidul Revoluþionar
pentru Eliberarea Poporului
(DHKP-C) au fost arestate de
poliþia turcã, dupã ce un procuror
luat ostatic marþi de presupuºi
membri ai grupãrii a fost ucis.
Raiduri ale poliþiei au avut loc în
locuinþe din provinciile Izmir,
Eskiºehir ºi Antalya, la o zi dupã ce
procurorul Mehmet Selim Kiraz,
luat ostatic într-un tribunal din
Istanbul de presupuºi membri ai
grupãrii de stânga DHKP-C, a fost
împuºcat mortal. Procurorul
Mehmet Selim Kiraz a fost luat
ostatic în cursul unui proces
referitor la cazul unui adolescent,
Berkin Elvan, împuºcat mortal de
forþele de ordine la protestele
privind parcul Gezi din Istanbul. În
cursul operaþiunilor de miercuri,
19 persoane au fost reþinute în
Antalya, cinci în Izmir ºi alte cinci
în Eskiºehir. Partidul Revoluþionar
pentru Eliberarea Poporului,
fondat în 1978, este considerat
organizaþie teroristã de Turcia,
Statele Unite ºi Uniunea Europea-
nã. În ultimii ani, organizaþia de
stânga a comis mai multe atacuri
împotriva poliþiei ºi a consulatelor
strãine. De asemenea, gruparea a
comis un atac cu bombã sãptãmâ-
na trecutã la redacþia publicaþiei
Adimlar din Istanbul, soldat cu
moartea unui jurnalist ºi rãnirea
altor trei. DHKP-C a comis un atac
sinucigaº asupra ambasadei SUA
în Ankara în 2013, omorând un
ofiþer de securitate ºi rãnind alþii.

Ucraina refuzã extrãdarea
fostului preºedinte
georgian, Mikhail Saakashvili

Ucraina a refuzat sã-l extrãdeze
în Georgia pe fostul preºedinte de
la Tbilisi, Mikhail Saakashvili.
Existã riscul ca solicitarea de
extrãdare a lui Saakashvili în
Georgia sã fie „motivatã politic”,
a comunicat Parchetul General de
la Kiev. Autoritãþile de la Tbilisi s-
au adresat la jumãtatea lunii
februarie Procuraturii Generale a
Ucrainei, cerând reþinerea ºi
extrãdarea fostului preºedinte
Mihail Saakaºvili, inculpat în
Georgia din septembrie 2014
pentru abuz de putere ºi folosirea
excesivã a forþei în reprimarea
manifestaþiilor din anul 2007, pe
numele sãu fiind emis ºi un mandat
internaþional de arestare. Venit la
putere în 2003, în urma „revolu-
þiei trandafirilor”, Saakaºvili,
vãzut ca un reformator proocci-
dental, s-a aflat în fruntea fostei
republici sovietice timp de un
deceniu, mandatul sãu încheindu-
se în noiembrie 2013. El a pãrãsit
la acea datã Georgia ºi s-a stabilit
în SUA, þarã de care a fost foarte
apropiat în timpul mandatului
sãu. Saakaºvili a refuzat în
repetate rânduri sã se deplaseze în
Georgia pentru a fi audiat ca
martor în mai multe dosare
penale, declarând cã nu are
încredere în noile autoritãþi
georgiene ºi cã acþiunile judiciare
împotriva sa sunt motivate politic,
opinie împãrtãºitã ºi de SUA ºi
UE. Actualmente, Saakashvili este
consilierul preºedintelui ucrai-
nean Petro Poroshenko, pe
probleme externe ºi reforme
diplomatice.

Oficialii europeni au recomandat, ieri, Kie-
vului sã accepte propunerea  ruºilor de prelun-
gire cu trei luni a acordului privind livrarea de
gaze naturale, acord care a expirat oficial la 31
martie. „Aceastã soluþie este binevenitã. Comi-
sia recomandã autoritãþilor ucrainene ºi com-
paniei (ucrainene) Naftogaz sã accepte aceastã
ofertã. Ea va permite Ucrainei sã-ºi refacã sto-
curile pentru iarna urmãtoare”, a declarat Anna-
Kaisa Itkonen, purtãtor de cuvânt al Comisiei
Europene pentru probleme de energie. Societa-
tea ucraineanã Naftogaz ceruse prelungirea
acordului cu un an, dar concernul rus Gazprom
a limitat termenul la trei luni, preºedintele rus
Vladimir Putin validând marþi aceastã ofertã.
Stocurile ucrainene reprezentau la 31 martie 7,7
miliarde de metri cubi, potrivit datelor oferite
de Gaz Infrastructures Europe. Acordul provi-
zoriu cu Gazprom, încheiat, în urma medierii
Comisiei Europene, în octombrie 2013 pe fon-
dul crizei dintre Kiev ºi Moscova, permite Ucrai-
nei sã continue achiziþionarea de gaze ruseºti,

Cel puþin 37 de persoane au fost
ucise de teroriºti din cadrul Statu-
lui Islamic, într-un sat sirian din
apropierea oraºului Hama, a anun-
þat Observatorul Sirian pentru
Drepturile Omului (OSDO). Tele-
viziunea de stat sirianã a precizat
cã 44 de persoane au fost ucise ºi
alte 21 rãnite în atacul asupra sa-
tului Mabouja, situat la aproxima-

Nicolas SarkozyNicolas SarkozyNicolas SarkozyNicolas SarkozyNicolas Sarkozy, , , , ,      plasat sub statutplasat sub statutplasat sub statutplasat sub statutplasat sub statut
de martor asistatde martor asistatde martor asistatde martor asistatde martor asistat

preºedinte francez a fost plasat sub
statutul de martor asistat, etapã
premergãtoare punerii sale sub acu-
zare, potrivit Codului de Procedu-
rã Penalã. Justiþia mai are, însã, pe
rol o anchetã privind campania
pentru alegerile prezidenþiale, aºa-
numita „afacere Bygmalion”, dupã
numele societãþii acuzate de falsi-
ficarea unor facturi ce atestau fur-
nizarea de prestaþii. Mai mulþi
membri ai UMP au fost plasaþi sub
supraveghere de Oficiul Anticorup-
þie al Poliþiei Judiciare (OCLCIFF)
din Nanterre.

Masacru comis de gruparea Stat
Islamic într-un sat sirian

tiv 60 de kilometri est de Hama. O
sursã militarã a afirmat cã armata
sirianã a respins atacul marþi.
OSDO, care foloseºte o reþea de
contacte pentru a monitoriza rãz-
boiul civil ce dureazã de patru ani,
a menþionat cã luptãtorii grupãrii
Stat Islamic au ucis familii întregi,
unele persoane fiind arse de vii. Din
populaþia acestui sat fac parte ala-

wiþi ºi ismailiþi, douã secte consi-
derate eretice de islamiºtii sunniþi,
a declarat Rami Abdulrahman, di-
rectorul OSDO. Printre victime
figureazã ismailiþi, alawiþi ºi sun-
niþi, a adãugat el. Localitatea se aflã
la aproximativ 200 de kilometri de
Raqqa, capitala de facto a califa-
tului proclamat de gruparea Stat
Islamic în Siria ºi Irak, ºi se aflã

în regiunea vesticã în care
preºedintele sirian Bashar
al-Assad a încercat sã-ºi
consolideze controlul.
Combatanþii SI au comis
numeroase atacuri în zone
controlate de forþele guver-
namentale în provinciile
Hama ºi Homs, în ultimele
sãptãmâni. Gruparea Stat
Islamic a încercat sã atace
satul, dar acest atac a fost
respins ºi numeroºi teroriºti
au fost uciºi. Armata siria-
nã controleazã satul. În
schimb, combatanþii reþelei
teroriste Stat Islamic au
ocupat o parte a unei tabe-

re de refugiaþi palestinieni, la peri-
feria oraºului sirian Damasc. “Or-
ganizaþia teroristã Stat Islamic a
preluat controlul asupra unei pãrþi
a taberei de refugiaþi Yarmuk”, a
declarat Rami Abdel-Rahman, pre-
ºedintele organizaþiei Observatorul
Sirian pentru Drepturile Omului
(OSDO). În interiorul teberei de
refugiaþi au izbucnit confruntãri
între combatanþii grupului terorist
Stat Islamic ºi militanþi ai facþiunii
palestiniene Ahnaf Beit al-Maqdis.
Reþeaua teroristã Stat Islamic de-
þine controlul asupra unor regiuni
din nord-estul Siriei, din nord-ves-
tul Irakului ºi din Libia, unde a pro-
clamat un “califat islamic”. Siria se
confruntã, începând din martie 2012,
cu revolte reprimate violent ºi cu un
conflict militar între serviciile de se-
curitate subordonate regimului Bas-
har al-Assad, forþele opoziþiei ºi gru-
puri teroriste, inclusiv organizaþia
sunnitã Stat Islamic (Stat Islamic în
Irak ºi Siria /Stat Islamic în Irak ºi
Levant). Bilanþul conflictului depã-
ºeste 200.000 de morþi.

de care fosta republicã sovieticã rãmâne foarte
dependentã ºi pentru care ea trebuie sã asigure
plata în avans. Înþelegerea convenitã în luna oc-
tombrie prevede în special o reducere de 100

de dolari la mia de metri cubi de gaze, astfel cã,
luând în calcul ºi scãderea preþului gazelor pe
piaþa internaþionalã, Ucraina ar urma sã plãteas-
cã circa 250 de dolari pe mia de metri cubi.
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RECOMANDÃRI TV
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Impuls

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 20:30

Claire Dennison este o femeie
frumoasã, dornicã sã stârneascã
dorinþa soþului sãu. Dupã ce nãsco-
ceºte un rol fictiv, o inocentã senzua-
lã care cautã un bãrbat în stare de
orice pentru a o poseda, pregãteºte
momeala ºi bãrbatul îi cade în
plasã... Sau poate cã nu ? Mistuitã
de dorinþã, ea este copleºitã de
aceastã pasiune, dar în scurt timp
ajunge sã îºi dea seama cã a sedus
un alt bãrbat – atât de asemãnãtor cu
soþul ei, încât nici mãcar ea însãºi
nu îi poate deosebi...

Capcanã pentru pãrinþi

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30

O adaptare modernã a clasicului
"The Parent Trap" a cãrui magie o
redescoperã fiecare generaþie din
1961 pânã acum este rezultatul
unei noi colaborãri între Nancy
Meyers - regizoare ºi scenaristã -
ºi Charles Shyer - scenarist ºi
producãtor. Cei doi formeazã o
echipã de douãzeci de ani, din
1979, ºi au mai colaborat în
trecut pentru Father of the Bride
(Tatãl miresei) ºi continuarea lui
Father of the Bride (Tatãl miresei
II), Private Benjamin (Recrut fãrã
voie), Baby Boom ºi Irreconcila-
ble Differences...

Iron Sky. Invazia

Se difuzeazã la HBO,
ora  21:35

În ultimele zile ale celui de-al
doilea Rãzboi Mondial, participanþii
la un program spaþial secret al
naziºtilor scapã de distrugere prin
evadarea pe partea înuntecatã a
Lunii. Timp de 70 de ani, naziºtii
construiesc în cel mai mare secret o
fortãreaþã spaþialã giganticã, cu o
flotã imensã de farfurii zburãtoare.
Nu peste mult timp, aceastã armatã
de neoprit va porni înspre Pãmânt,
vestind întoarcerea triumfãtoare a
celui de-al Patrulea Reich!

JOI - 2 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Capri
2006, Italia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:31 Akzente
16:55 Opinii fiscale
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Clubul celor care

muncesc în România
18:40 Capri (R)
2006, Italia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50  Adio, prietene!
1968, Franþa, Acþiune, Aventuri
01:50 Vorbeºte corect!
01:55 Zon@
02:20 Telejurnal
03:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Hermann Oberth,

evadare de pe Terra
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri- Azi – Mâine (R)
10:50 Teleshopping
11:10 Ferma
12:00 Drumul lui Leºe
13:00 Festival SoNoRo 2014
14:00 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Aventurile tânãrului

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Îngerul de gheaþã
1999, Dramã, SF, Thriller
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Naturã ºi sãnãtate
00:30 Motomagia.:
01:00 Festival SoNoRo 2014
02:00 Hermann Oberth,

evadare de pe Terra

TVR 2

7:30 Scooby Doo ºi sperietoa-
rea de ciori

07:55 Jimmy P.
09:50 Piraþii zilelor noastre
11:25 Garfield
12:45 RoboCop
14:40 Jack ºi uriaºii
16:30 Adolescentul atomic
18:25 Am spus destul
20:00 The Jinx: Viaþa ºi crimele

lui Robert Durst
21:35 Iron Sky. Invazia
23:05 Knick
23:50 Moºtenirea diavolului
01:20 Filiera evreiascã
02:50 A venit sfârºitu'!

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
21:30 Fotbal Cupa Romaniei:

Steaua – Petrolul
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 CSI: New York - Crimina-

liºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Tanti Florica
2012, România, Comedie
02:00 Ferma vedetelor (R)
03:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
04:00 Ce se întâmplã doctore ? (R)

PRO TV

07:45 La Mãruþã
09:15 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:15 Un surâs în plinã varã (R)
14:15 Lumea lui Geo Saizescu –

fragment (R)
14:30 Pãcalã (R)
17:15 Pãcalã se întoarce (R)
20:30 Impuls
22:30 Ziua pãcãlelilor
00:30 Impuls (R)
02:15 Lumea Pro Cinema
02:45 Cine A.M.

07:15 Spune-mi cu cine te
însoþeºti

09:15 Regãsirea
11:05 Datorie de onoare
13:00 Agentul Cody Banks
14:40 O aniversare cu bucluc
16:15 Rãzboi in familie
17:45 O minte sclipitoare
20:00 Vrei sa fii soþia mea?
21:30 Brigada de investigaþii
22:50 Belphegor, Fantoma de la

Luvru
00:30 Gamer - Jocul supravie-

þuirii
02:05 Triunghiul
03:40 David Gale
05:50 Agentul Cody Banks

DIGI FILM

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasa pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasa pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Capcanã pentru pãrinþi
1998, SUA, Comedie
23:00 Un show pacatos
01:00 Capcanã pentru pãrinþi

(R)
1998, SUA, Comedie
03:15 Observator special (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul (R)
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Revendicarea (R)
08:30 Amintiri din viitor (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Codul magicienilor (R)
10:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
12:30 Adevãruri ascunse (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Jurnalul STV Junior (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Codul magicienilor
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
17:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Curat, Murdar
21:30 Apel de urgenþã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Apel de urgenþã (R)
01:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:30 Cireaºa de pe tort (R)
02:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
03:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Click! (R)
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Fotbal Cupa României

Timiºoreana: U Cluj - CFR Cluj
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Cupa României Timiºo-

reana: Semifinale
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Local Kombat: Dã-i bataie!
22:15 Cupa României Timiºo-

reana: Semifinale
22:30 Wrestling WWE PPV

Wretslemania
23:30 Cupa României Timiºo-

reana - Semifinale
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial înnorat
cu intensificãri
ale vântuluijoi, 2 aprilie - max: 12°C - min: 2°C

$
1 EURO ...........................4,4137 ............. 44137
1 lirã sterlinã................................6,0674....................60674

1 dolar SUA.......................4,1121........41121
1 g AUR (preþ în lei)........156,0231.....1560231

Cursul pieþei valutare din 2 aprilie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

PRO CINEMA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONSILIUL DE ADMINISTRA-

TIE AL  DERMA LUX S.C.M. C O N
V O C A T O R Consiliul de Admi-
nistratie al Societatii Cooperative
DERMA LUX S.C.M., avand in ve-
dere prevederile Legii 1/2005 pri-
vind organizarea si functionarea
cooperatiei, convoaca Adunarea
Generala  Ordinara a membrilor
cooperatori pentru data de
17.04.2015, ora 14. Sedinta va avea
loc la punctul de lucru al societatii
din Craiova, str. Dimitrie Gerota nr.
1 B, si va cuprinde urmatoarea
ordine de zi: 1. Raportul adminis-
tratorilor privind activitatea econo-
mico-sociala a societatii DERMA
LUX S.C.M., in anul 2014. 2. Bilan-
tul contabil,contul de profit si pier-
deri si modul de repartizare al pro-
fitului net aferent anului 2014. 3.
Raportul comisiei de cenzori pe
anul 2014. 4. Raportul privind rea-
lizarea bugetului de venituri si chel-
tuieli pe anul 2014. 5. Raportul pri-
vind modul de indeplinire de ca-
tre administratori a obligatiilor ce
le-au   revenit potrivit contractelor
de administrare si criteriilor de
performanta stabilite pe anul 2014.
6. Alegerea cenzorilor si a suple-
antilor acestora. 7. Aprobarea pro-
gramului economico-social  si al
planului de investitii pe anul 2015.
8. Aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli pentru anul 2015. 9.
Aprobarea criteriilor de perfor-
manta ce se stabilesc administra-
torilor si se prevad in anexele con-
tractelor de administrare ale aces-
tora pentru anul 2015. 10. Aproba-
rea sistemului de salarizare pen-
tru anul 2015. 11. Stabilirea indem-
nizatiei fixe ale administratorilor si
cenzorilor pe anul 2015. 14. Apro-
barea ROI si ROF. 15. Aprobarea
regulamentului de organizare si
functionare a Comitetului de secu-

ritate si sanatate in munca. 16. Ex-
cluderea membrilor cooperatori
plecati din societate. 17. Diverse.
In cazul in care nu vor fi intrunite
conditiile pentru ca Adunarea Ge-
nerala sa fie statutara, sedinta se
va reprograma pe data de
20.04.2015 in acelasi loc la ora 14.
CRAIOVA DATA: 31.03.2015. CON-
SILIUL DE ADMINISTRATIE AL
DERMA LUX S.C.M.

1. Informaþii generale privind
concedentul: Comuna Valea Stan-
ciului, prin Consiliul Local al Co-
munei Valea Stanciului, cu sediul
în localitatea Valea Stanciului, str.
Arh. Cezar Lãzãrescu, nr. 120, ju-
deþul Dolj, tel. 0251/352.025, e-mail:
valea_stanciului@cjdolj.ro. 2. In-
formaþii generale privind obiectul
concesiunii: Clãdire în suprafaþã
construitã de 30 mp, ºi suprafaþã
utilã de 24mp este amplasatã în co-
muna Valea Stanciului - lângã
ªcoala generalã. Concesiunea se
solicitã în scopul desfãºurãrii unor
activitãþi în cadrul unei construcþii
cu destinaþie Spaþiu Prestãri Ser-
vicii ºi Alimentaþie Publicã. 3. In-
formaþii privind documentaþia de
atribuire: Documentaþia de atribui-
re se poate procura de la sediul
Primãriei Comunei Valea Stanciu-
lui din localitatea Valea Stanciului,
str. Arh. Cezar Lãzãrescu, nr. 120,
judeþul Dolj ºi contine: Caietul de
Sarcini, Regulamentul de desfãºu-
rare a licitaþiei ºi Model al Con-
tractului de Concesiune. 4. Moda-
litatea prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atri-
buire: Se poate intra în posesia
documentaþiei de participare la li-
citaþie prin solicitarea acesteia de
la secretariatul Primãriei Comunei
Valea Stanciului. 5. Data limitã pen-
tru solicitarea clarificãrilor:

17.04.2015, ora 10.00. 6. Data limitã
pentru depunerea ofertelor:
18.04.2015, ora 10.00. 7. Adresa la
care se depun ofertele: Registra-
tura Primãriei Comunei Valea
Stanciului, cu sediul în localitatea
Valea Stanciului, str. Arh. Cezar Lã-
zãrescu, nr. 120, judeþul Dolj. 8.
Numãr de exemplare în care tre-
buie depusã fiecare ofertã: 2 exem-
plare (original ºi copie). 9. Data ºi
locul la care se va desfãºura se-
dinþa publicã de deschidere a ofer-
telor: 24.04.2015, ora 10.00, la se-
diul Primãriei Valea Stanciului. 10.
Denumirea instituþiei competen-
te în soluþionarea litigiilor apãru-
te ºi termenele pentru sesizarea
instanþei: Judecãtoria Craiova,
strada Alexandru Ioan Cuza, nr.
20, jud. Dolj. 11.Garanþia de parti-
cipare la licitaþie = 300 lei; Taxa de
participare la licitaþie =300 lei. În
cazul adjudecãrii licitaþiei, taxa de
participare la licitaþie nu se mai re-
stituie ofertantului.

C O N V O C A T O R. Consiliul
de Administratie al Societatii Coo-
perative DERMA LUX S.C.M., avand
in vedere prevederile Legii 1/2005
privind organizarea si functionarea
cooperatiei, convoaca Adunarea
Generala  Extraordinara a membri-
lor cooperatori pentru data de
17.04.2015, ora 16.Sedinta va avea
loc la punctul de lucru al societatii
din Craiova, str. Dimitrie Gerota nr.1
B, si va cuprinde urmatoarea ordi-
ne de zi: 1. Modificarea capitalului
social; 2. Transmiterea in folosinta
cu plata a imobilizarilor corporale
devenite disponibile; 3. Diverse; In
cazul in care nu vor fi intrunite con-
ditiile pentru ca Adunarea Genera-
la sa fie statutara, sedinta se va re-
programa pe data de 20.04.2015 in
acelasi loc la ora 16. CRAIOVA
DATA:31.03.2015.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SOCIETATE COOPERATIVÃ

DE CONSUM BECHET CONVOCA-
TOR al adunãrii generale ordinare
ºi extraordinare a membrilor coo-
peratori la S.C.C Bechet la data de
21.04.2015. Consiliul de adminis-
traþie al Societãþii Cooperative de
Consum Bechet, în temeiul legii nr.
1/2005 ºi al Actului Constitutiv al
societãþii cooperative de consum
convoacã Adunarea generalã or-
dinarã a membrilor cooperatori ai
societãþii cooperative la data de
21.04.2015 la ora 10,00 la sediul so-
cietãþii cooperative din oraº Bechet
str. Tudor Arghezi nr.18 judeþul
Dolj ºi Adunarea generalã extraor-
dinarã a membrilor cooperatori la
data de 21.04.2015 ora 11,00 la ace-
eaºi adresã a societãþii având ur-
mãtoarele ordine de zi: Pentru
Adunarea generalã ordinarã 1.
Prezentarea, discutarea ºi aproba-
rea raportului Consiliului de Admi-
nistraþie pe anul 2014. 2. Prezenta-
rea ºi discutarea raportului cenzo-
rului. 3. Discutarea situaþiei finan-
ciare anuale ºi stabilirea modului
de repartizarea profitului sau pier-
derilor. 4. Descãrcarea de gestiu-
ne a administratorilor. 5. Alegerea
cenzorului ºi a cenzorului suple-
ant. 6. Adoptarea bugetului de ve-
nituri ºi cheltuieli pe anul 2015 ºi
mãsurile de realizare a acestuia. 7.
Stabilirea indemnizaþiei pentru
membrii Consiliului de Administra-
þie ºi a cenzorului pe anul 2015. 8.
Aprobarea cuantumului cotizaþiei
lunare cãtre U.J.C.C Dolj. 9. Alege-
rea delegaþilor pentru adunãrile
generale ale U.J.C.C Dolj. 10. Diver-
se. Pentru Adunarea generalã ex-
traordinare. 1. Aprobarea bunuri-
lor aparþinând societãþii coopera-
tive care pot face obiectul ipotecã-
rii, gajãrii, închirierii sau înstrãinã-
rii pe parcursul anului 2015. 2. Man-

datarea C.A cu îndeplinirea demer-
surilor necesare executãrii opera-
þiunilor de la pct.1, modificarea
actului constitutiv ºi mandatarea
persoanei care sã reprezinte socie-
tatea la ORC Dolj. 3. Aprobarea vi-
rãrii unui procent de 10% din vân-
zãrile de active constituite din fon-
durile uniunii judeþene în contul
U.J.C.C Dolj. 4. Discutarea ºi apro-
barea vânzãrii acþiunilor deþinute
de societatea cooperativã de con-
sum la S.C Generali România Asi-
gurare-Reasigurare S.A, desem-
narea persoanei care sã semneze
contractul de vânzare-cumpãrare
(preºedinte societate cooperativã
de consum) ºi, a persoanei împu-
ternicite sã semneze în registrul
firmei de asigurare – dl. Brânzã
Dãnuþ. În cazul în care la data ºi
ora stabilitã nu se întruneºte cvo-
rumul de ºedinþã cerut de lege
pentru desfãºurarea adunãrilor,
acestea se reconvoacã pentru data
24.04.2015 la aceeaºi orã, în ace-
laºi loc, ºi cu aceeaºi ordine de zi.

Popa&Asociatii Insolventa
IPURL cu sediul in Craiova, str.
Popa Sapca, bl.Popa Sapca, sc.B3,
ap.45, Dolj, in calitate de lichidator
judiciar al SC UAN INTERNATIO-
NAL SRL, organizeaza licitatie cu
strigare pentru vanzarea unui bun
mobil de natura mijloacelor fixe si-
tuat in Craiova, la data de 02.04.2015.
Lista bunurilor supuse vanzarii prin
licitatie, caietul de sarcini si rapor-
tul de evaluare  se gasesc  la sediul
lichidatorului judiciar. Pretul de
pornire al licitatiei este 75%  din va-
loarea estimata in raportul de eva-
luare. La licitatie pot participa per-
soane fizice sau juridice in conditii-
le legii. Informatii suplimentare pot
fi solicitate la: telefon 0726402987,
fax 0351411854, e-mail: popa.aso-
ciatii@gmail.com.

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin
Centrul Multifunctional Craiova  scoa-
te la licitatie publicadeschisa in ve-
derea inchirierii spatiilor disponibile
(spatii depozitare subsol, spatiu ex-
pozitional Etaj 1;  spaþii birouri- etaj 2
- 52 mp; 105 mp). Documentatia nece-
sara se procura de la Centrul Multi-
functional Craiova, str. Targului nr. 26,
etaj 2, camera 211. Data limita pentru
depunerea ofertelor  este in fiecare zi
de luni, miercuri si vineripana la orele
11.00. Licitatia va avea loc la Centrul
Multifunctional Craiova, str. Targului
nr. 26, saptamanal –in fiecare zi de luni,
miercuri si vineri, orele 12:00, Relatii
suplimentare la telefon: 0765.577.711;
0769.268.690.

CAS Dolj anunta deschiderea
sesiunii de contractare pentru anul
2015, pentru furnizorii de servicii me-
dicale, medicamente si unele materi-
ale sanitare in tratamentul ambulato-
riu si de dispozitive medicale in am-
bulatoriu. In acest sens, furnizorii in-
teresati vor depune/transmite la se-
diul C.A.S. Dolj documentele necesa-
re contractarii numai in perioada 8
aprilie – 15 aprilie 2015 inclusiv, in in-
tervalul orar aferent programului nor-
mal de activitate al institutiei. Data li-
mita pentru finalizarea procesului de
contractare si semnarea contractelor
este 27.04.2015. Nerespectarea terme-
nelor comunicate pe site-ul CAS Dolj,
conduce la imposibilitatea incheierii
contractelor in aceasta sesiune. In-
formatii detaliate pe tipuri de asisten-
ta medicala, pot fi vizualizate pe site-
ul www.casdj.ro.

CN Transelectrica Sucursala de
Transport Craiova anunþã depune-
rea documentaþiei pentru obþinerea
avizului de gospodãrire a apelor
pentru investiþia “Reconductorare
LEA 220kV Craiova Nord -Iºalniþa cir-
cuitul 1”. Persoanele care doresc
informaþii suplimentare se pot adre-
sa la sediul CN Transelectrica Su-
cursala de Transport Craiova, loc.
Craiova, str. Brestei, nr. 5.
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 Primaria Comunei Podari
Comuna Podari, Str Dunarii, Nr 67, Judetul Dolj
Tel / Fax: 0251339155
Dosar executare : 2367/24.06.2014
 
                                                    ANUNT PRIVIND VANZAREA
                                                    PENTRU BUNURI IMOBILE
                                                        Nr 1017 / 31.03.2015
 
In temeiul art 162 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si

completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 15, luna aprilie, anul 2015, ora 12:00, in localitatea Podari,
Str Dunarii, nr 67, judetul Dolj, la sediul Primariei Podari, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri imobile, proprie-
tatea debitorului: Asociatia Crestin Ecumenica, cu sediul in orasul Scornicesti, Bd Muncii, nr 1, judetul Olt, cod de
identificare fiscala 16496335.

- Teren intravilan in suprafata de 537 mp situat in comuna Eselnita, Judetul Mehedinti, punct “Coasta pe langa deal”-
 Pretul de pornire al licitatiei (la care se adauga Tva*) – (a doua licitatie) - 71.325 lei (reprezentand 75 % din pretul
de  evaluare de 95.100 lei, conf art 162, alin 8 din OG 92/2003 );

- Teren intravilan in suprafata de 5588 mp situat in comuna Eselnita, Judetul Mehedinti, punct “Coasta pe langa
deal” Pretul de pornire al licitatiei (la care se adauga Tva*) – (a doua licitatie) -741.750 lei (reprezentand 75 % din
pretul de  evaluare de 989.000 lei, conf art 162, alin 8 din OG 92/2003 );

*Cota de taxa pe valoare adaugata aplicata pentru vanzarea bunurilor imobile taxabila in conformitate cu prevederile
Legii nr 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare este de 24%, conform art 141, alin 2, lit
f sau lit g din Legea 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

Drepturi reale si privilegii care greveaza bunurile : terenul intravilan in suprafata de 537 mp situat in comuna Eselnita,
Judetul Mehedinti, punct “Coasta pe langa deal”, identificat prin numar cadastral 538, carte funciara 50127 este grevat
de un drept de folosinta intabulat prin actul notarial nr 625 din 10.05.2012 (conform extras de carte fucniara nr 1354/
02.03.2015) iar terenul de 5588 mp situat in comuna Eselnita, Judetul Mehedinti, punct “Coasta pe langa deal” nu este
grevat de sarcini (conform extras de informare nr 1355/02.03.2015).

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze de aceasta, organul de executare, inainte
de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã prezinte,  pânã cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei la
sediul Primariei Comunei Podari,  oferte scrise de cumpãrare in plicuri sigilate si inscriptioante; dovada plãþii taxei de
participare, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei, prin chitanta sau ordin de plata în contul RO3-
6TREZ2915006XXX012117, beneficiar Primaria Comunei Podari, CUI 4553399; împuternicirea persoanei care îl re-
prezintã pe ofertant; pentru persoanele juridice de naþionalitate românã, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrului comerþului; pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba româ-
nã; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice strãine, copie de pe
paºaport; dovada emisã de creditorii fiscali cã nu au obligaþii fiscale restante, urmând sã se prezinte la data stabilitã
pentru vânzare ºi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaþie la instanþa judecãtoreascã competentã, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoºtinþã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Potrivit dispoziþiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru situat în localitatea Podari, Str Dunarii, nr. 67, telefon 
0251- 339155, de luni pânã joi orele 9:00 – 16:00, vineri orele 9:00 – 12:00.

Colectivul Serviciului Relaþii Publice din
cadrul Companiei de Apã Oltenia regretã
profund decesul prematur al distinsei co-
lege ing. Mariana Popa - ªef Serviciu
Salarizare - IT. ºi transmite întreaga com-
pasiune familiei îndoliate.
Dumnezeu s-o odihneascã în pace!

CONDUCEREA COMPANIEI
DE APÃ OLTENIA  REGRETA
DECESUL PREMATUR AL
COLEGEI ING. MARIANA
POPA – ªEF SERVICIU SA-
LARIZARE–IT ªI TRANSMI-
TE SINCERE CONDOLEANÞE
FAMILIEI INDOLIATE!

DUMNEZEU S-O ODIH-
NEASCÃ IN PACE!

CONSTERNAÞI ªI TRIªTI, REGRETÃM
NESPUS PLECAREA DINTRE NOI, MULT
PREA DEVREME A BUNEI COLEGE ªI
PRIETENE  ING. MARIANA POPA - ªEF
SERVICIU SALARIZARE–IT.

SUNTEM ALÃTURI DE ANCUÞA ªI MA-
RIUS IN MOMENTELE TRAGICE PRIN
CARE TREC ªI TRANSMITEM

 SINCERE CONDOLEANÞE PENTRU
PIERDEREA SUFERITÃ !

DUMNEZEU SÃ TE ODIHNEASCÃ ÎN
PACE!

COLEGII DIN CADRUL COMPANIEI DE
APÃ OLTENIA

 COLECTIVUL DIRECÞIEI PRODUCÞIE
DIN CADRUL COMPANIEI DE APÃ OLTE-
NIA  REGRETA DECESUL PREMATUR AL
COLEGEI  ING. MARIANA POPA – ªEF
SERVICIU SALARIZARE–IT ªI ESTE ALÃ-
TURI DE MARIUS SI FAMILIA SA  ÎN ACES-
TE MOMENTE GRELE SINCERE CONDO-
LEANÞE ªI ÎNTREAGA NOASTRÃ COMPA-
SIUNE FAMILIEI INDOLIATE!

DUMNEZEU S-O ODIHNEASCÃ IN PACE!

CERERI SERVICIU
Instalator cu experienþã so-
licit angajare.  Telefon:
0762/837.734.
Doamnã cu experienþã -
îngrijesc copil. Telefon:
0728/064.730.
Vânzãtoare presã, covrigi,
produse patiserie ºi ma-
gazin second-hand. Tele-
fon: 0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Comunitatea Evreilor din Cra-
iova angajeazã îngrijitor pen-
tru oameni în vârstã. Solici-
tãm persoane vârsta 40- 50
ani. Relaþii la telefon: 0351/
434.036, zilnic între orele
10.00-13.00.

MEDITAÞII
MEDITAÞII limba englezã ºi
limba spaniolã pentru copii.
Preþ avantajos. Telefon:
0746/392.460.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanitare la
preþ avantajos. Telefon:
0766/668.777.

Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.
Societate de contabilitate
oferim servicii de calitate ºi
complete la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0742/
179.600.
Persoanã serioasã îngri-
jesc bãtrâni pentru ceda-
re locuinþã. Rog seriozita-
te. Telefon: 0723/466.154.
Familie serioasã îngrijim
bãtrâni. Telefon: 0765/
744.323; 0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã semide-
comandatã etaj 4, Craio-
va str. Caracal. Telefon:
0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., internet,
renovat complet. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere Calea Unirii. Telefon:
0742/940.623; 0351/
459.401.
3 - 4 CAMERE
Particular, vând aparta-
ment 4 camere, parter,
zona Caracal. Telefon:
0724/512.304; 0746/
914.824.
Vând 4 camere deco-
mandate, toate îmbunãtã-
þirile Brazdã. Telefon:
0745/ 995.125.

CASE
VÂND CASÃ DOUÃ ETA-
JE ÎN Vîrvoru de Jos, 2000
mp teren, preþ negociabil.
Telefon: 0761/950.685.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

Vând casã 6 camere,
Podari – Livezi, cu 4000
mp teren ºi 8 ha teren ara-
bil urgent, convenabil. Te-
lefon: 0722/266.718.
VÂND VILÃ, ZONÃ CEN-
TRALÃ, LÂNGÃ FACUL-
TATEA DE AGRONOMIE,
6 CAMERE, 2 BÃI, BUCÃ-
TÃRIE, PARTER+ ETAJ,
POD, SUBSOL, GARAJ,
TEREN 462 MP. Telefon:
0726/275.943.
Proprietar vând casã Bor-
dei, str. Carpenului P+ M,
teren 700 mp, pomi fructi-
feri, vie. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M + 5000
mp teren comuna Cernã-
teºti, sat Raznic. Telefon:
0769/844.209.Vând casã
la Negoieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din beton-
fier ºi teren agricol. Telefon:
0723/692.884.
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ANUNT

        Primaria comunei Rast, judetul Dolj orga-
nizeaza concurs pentru ocuparea unui post de
muncitor calificat2.

       Concursul se organizeaza in intervalul 04.05-
05.05.2015 la sediul primariei Rast, astfel, in data
de 04.05 2015, ora 10:00  proba scrisa si in data
de 05.05. 2015,orele 10:00 interviul.

        Dosarele de inscriere la concurs se pot de-
pune in termen de 20 de zile de la data publica-
rii in ziar, la Primaria Rast(02.04. 2015 - data
publicarii).

        Conditii de participare:
- studii profesionale, profilul mecanic;
- vechime minimum 10 ani;
- permis de conducere categoria D.E.

           Relatii suplimentare la sediul institutiei
sau la telefon:0251/324001.

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

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

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

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

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

Vând casã 500 mp teren
zonã centralã, idealã afaceri.
Telefon: 0730/750.538.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti în centrul comunei
Periºor cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon: 0751/
035.819; 0730/366.954.

TERENURI
Vând teren 1700mp Cen-
tura Nord . Telefon:0728/
800.447
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Segarcea, str. Uni-
rii, nr. 29F( în spatele Li-
ceului),  13 m la stradã,
cadastru. Preþ 15 lei/m.p.
Telefon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan Po-
dari, 673 mp, fundaþie, cu
utilitãþi, 16.500 euro. Tele-
fon: 0732381.876.
Vând teren arabil extravi-
lan oraº Calafat pe lângã
pod. Telefon: 0771/
500.258; 0351/805.425.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
OCAZIE! Vând teren pentru
casã, 800 mp Predeºti, 16
km, zonã pitoreascã, ideal
pt. Casã vacanþã, apã – cu-
rent pe teren, 4000 Euro. Te-
lefon: 0762/109.595.

Vând drepturi teren intra-
vilan  380 mp Craiova.
Telefon: 0766/930.864.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor - între vile.
Telefon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, studiu geotehnic,
lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Ocazie! Vând, închiriez te-
ren, Calea Bucureºti, km 9,
ideal halã, showroom, 1000
m, benzinãrie, parc auto,
sau schimb cu apartament.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la stra-
da principalã, ultra-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA
anul fabricaþiei 1993. Au-
toturismul este în stare de
funcþionare. Telefon:
0765/789.181.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon: 0764/
222.434
Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.
Vând Solenza motor
“Clio”, benzinã, 2004,
consum 4%, 90.000 Km,
culoare alb, 1000 Euro.
Telefon: 0749/059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Piese noi dacia, flex mare,
frigider, bocanci, ghete
piele militare, piele bovinã
6mp, telescoapeTico noi,
2 roþi 155/73, combinã
muzicalã stereo, calcula-
tor indstruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la Ci-
mitirul Roboaica ºi douã
locuri nefãcute. Telefon:

0766/423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând sobã deosebitã din
teracotã ºi maºinã de cu-
sut Uberdeck. Telefon:
0757/072.050.
Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Capre. Telefon: 0726/
964.710.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând ieftin mobilã aparta-
ment. Telefon: 0251/
531.246.
Vând ghete iarnã, auto-
derapante, piele naturalã,
import, nefolosite nr. 45,
cãrucior copil, puþin folosit.
Telefon. 0723/009.627.
Vând maºinã de tricotat
SINGER. Telefon: 0351/
175.564.
Ofer la copii 3 clasoare cu
timbre la preþuri foarte foar-
te mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând groapã cimitir Ro-
boaica. Telefon: 0746/
901.203.
Vând þiglã JIMBOLIA, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând cutie port armã de
vânãtoare metalicã. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând în comuna Sunteºti
- Drãgãºani, 1 ha vie no-
bilã pe ºpalieri cu struguri
de masã ºi vin, 8400 mp-
pãdure. Telefon: 0770/
274.131.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând portbagaj din fier
P.C. adaptabil pe orice
autoturism vopsit recent
(roºu). Telefon: 0766/
304.708.
Vând cadru metalic nou
pentru handicap, baston
pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane,
preþ negociabil Telefon:
0351/446.918.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând mobilã dormitor ti-
neret tip MOBEXPERT.
Telefon: 0251/412.966.
Vând mobilã pentru farma-
cie. Telefon: 0755/074.742.
Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.

Vând saltea Dormeo 2/1
m cu husã nefolositã -
100 lei, 2 ferestre cu toc ºi
geam - 25 lei / bucatã, lus-
tre cu 2-5 braþe - 20 lei /
bucatã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cãru-
cior copil 50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Vând 4 jante + anvelope
CIELO 185/60 R 14- 200
RON. Telefon: 0731/
877.880.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând frigider cu congela-
tor ARTIC - nou cu garan-
þie 3 ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, putinã
salcâm, bicicletã bãrbã-
teascã. Telefon: 0251/
416.455.
Vând drujbã electricã Ein-
ºel lanþ rezervã - 250 lei,
pãlãrie fetru 55 nouã 50
lei, burtierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m, te-
levizor color Grunding dia-
gonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”! S.C. CORIMEX

S.A. CRAIOVA
închiriazã

spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Tele-
fon: 0757/282.926; 0785/
914.046.
Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cis-
mãrie veche, maºinã de
scris defectã. Telefon:
0251/417.493.
Vând cauciucuri cu jan-
tã 155/13 noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12V nou, delcou aprin-
dere Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon: 0251/
427.583.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr fosã septicã
nefolosi tã.  Telefon:
0216190632; 0731/
515.626.
Cumpãr uruitoare cerea-
le, grâu, porumb. Telefon:
0721/ 995.405.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Familie serioasã cautã
casã fãrã chirie (contra
ajutor). Telefon: 0761/
794.304.
Închiriez garsonierã Braz-
da lui Novac, zona Sim-
plon. Telefon: 0746/
112.040.

Închir iez magazin
stradal, cu toate utilitã-
þile, Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906; 0755/
032.920.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.
MATRIMONIALE
Pensionar 66/160/69,
nefumãtor doresc pen-
sionarã 60 ani, de la
þarã pentru a petrece
tot restul vieþii împreu-
nã. 0767/702.734. Lu-
cicã - comuna Dãnciu-
leºti – Gorj.
Vâduv, doresc sã cu-
nosc doamnã cu vârsta
cuprinsã între 55-60 ani
cu locuinþã, fãrã vicii din
Oltenia. Telefon: 0757/
821.204.

DIVERSE
Caut persoane bune de
muncã pentru amena-
jarea unei grãdini, tãiat
pomi fructiferi, vie. Rog
seriozitate. Telefon:
0727/884.205.
Unei familii nevoiaºe,
las moºtenire o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea) cu
condiþia sã o întreþinã
permanent. Telefon:
0351/809.908.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

 PIERDERI
Declar pierdut CUI
22758570 emis de ANAF-
AFP Dolj. Se declarã nul.
Pierdut acte AECUB
(ONG) . Se declarã nule.
Pierdut certificat de înre-
gistrare fiscalã pe nume-
le ªTEFÃNESCU ELE-
NA. Se declarã nul.
SC European Food SA,
J16/67/2002, R14430490,
declarã nul Certificatul de În-
registrare B2295940/
19.04.2011.
PIERDUT Certificat Con-
statator pentru sediu so-
cial al SC Mesersi SRL.
Se declarã nul.
Pierdut certificat constata-
tor nr 8835/2010 eliberat
la data de 18 feb 2010 de
ORC Dolj, apartinand SC
RURIS IMPEX SRL. Se
declara nul.

DECESE
Soþul ºi fiica, Popa Ma-
rius ºi Popa Ancuþa,
anunþã cu durere în su-
flet trecerea în nefiinþã a
scumpei lor soþii ºi
mame, POPA MARIANA.

Înmormântarea are loc
joi, 2.04.2015, ora 12.30,
la cimitirul Ungureni.
Slujba are loc la biseri-
ca Ungureni. În veci nu
te vom uita! Dumnezeu
s-o odihneascã în pace!

CONDOLEANÞE
Familia Toma din
Goieºti regretã ne-
spus decesul celui ce
a fost frate, unchi ºi
naº, Prof. Univ. Dr. GÃ-
NESCU ION, un suflet
aparte, blând ºi bun,
tot timpul alãturi de fa-
milie ºi de toþi cei dragi.
Înmormântarea va avea
loc vineri, 03.04.2015,
ora 12.00, în comuna
Goieºti, judeþul Dolj.
Nu-l vom uita nicioda-
tã, ne vom ruga mereu
pentru odihna veºni-
cã a sufletului sãu no-
bil. Regrete eterne! Pi-
oasã amintire!
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Handbalistele întâlnesc CSM BucureºtiHandbalistele întâlnesc CSM BucureºtiHandbalistele întâlnesc CSM BucureºtiHandbalistele întâlnesc CSM BucureºtiHandbalistele întâlnesc CSM Bucureºti
în semifinalele Cupei Românieiîn semifinalele Cupei Românieiîn semifinalele Cupei Românieiîn semifinalele Cupei Românieiîn semifinalele Cupei României

Fetele pregãtite de Aurelian Roº-
ca ºi Gheorghe Sbora ºi-au aflat
adversarele din penultimul act al
Cupei României. SCM le va în-
frunta pe “galacticele” de la CSM
Bucureºti, conform tragerii la
sorþi de ieri. În cealaltã semifinalã
dau piept deþinãtoarea trofeului,
HCM Baia Mare, ºi surpriza Uni-
versitatea Neptun Constanþa.

Turneul Final Four al competi-
þiei KO se va desfãºura la Baia
Mare, în 25 ºi 26 aprilie.

În aceastã ediþie de campio-
nat, Craiova (locul 4) a câºtigat
la “masa verde” disputa de la Bu-
cureºti, urmare a cazului “Ecu-
soanele”, scor 10-0 (în teren 16-
28), dupã care gruparea din Ca-
pitalã (pe locul 2 în L.N.) s-a

impus cu 22-15 la Polivalentã.
“N-am avut nicio preferinþã la

tragerea la sorþi, mai devreme s-
au mai târziu tot ne-am fi întâl-
nit cu o echipã tare. Ne ºtim va-
loarea, ºtim unde suntem, dar
vom aborda cu seriozitate fieca-
re meci. Obiectivul nostru este sã
obþinem calificarea în cupele eu-
ropene încã dupã Cupa Româ-
niei”, a declarat Marius Barcan,
preºedintele SCM Craiova. În
condiþiile în care HCM Baia Mare
ºi CSM Bucureºti vor merge, cel
mai probabil, în Liga Campioni-
lor, atunci urmãtoarea echipã de
la Cupa României va obþine au-
tomat biletul de participare în
Cupa Cupelor.

SCM Craiova are o problemã

de lot în acest moment, norve-
gianca Ane Eidem devenind in-
disponibilã pentru cel puþin 10
zile: “Sperãm sã o recuperãm
pânã la sfârºitul lunii”, a preci-
zat Marius Barcan, care are în
aceastã perioadã încã o proble-
mã stringentã, cea a bãncii teh-
nice pentru sezonul urmãtor. Ofi-
cialul Craiovei a susþinut cã i-a
propus lui Aurelian Roºca prelun-
girea contractului, însã nu a pri-
mit încã un rãspuns.

“Pentru public este bine cã a
ieºit aºa la tragerea la sorþi, dacã
nu vor fi surprize va fi o finalã
de vis. Va fi o plãcere sã jucãm
pentru trofeu în Baia Mare”, a co-
mentat ºi Constantin Cãliman, di-
rectorul general al CSM Bucureºti.

Învinsã în primele douã meciuri
de la Zalãu, SCM U Craiova spera sã
egaleze situaþia în faþa propriilor fani
ºi sã trimitã astfel semifinala pentru
locurile 1-4 într-un joc decisiv. Un
prim pas a fost fãcut duminicã
searã, când alb-albaºtrii s-au impus,
dramatic, cu 3-2, numai cã luni totul
s-a nãruit, Municipal fãcând 3-1 la
general. Tot 3-1 a fost ºi pe teren,
scorul pe seturi fiind 23-25, 20-25,
25-13, 21-25.

“În primele douã seturi am jucat
slab, probabil ºi presiunea ºi-a pus
amprenta asupra psihicului unor

VOLEI (M) – PLAY-OFF DIVIZIA A1

SCM a ratat “decisivul” cu Zalãu
ºi va lupta pentru locul 3 cu Dinamo

jucãtori. Am avut apoi acea revenire
în setul 3, unde zic eu am jucat
foarte bine ºi trebuie sã recunosc cã
acel set câºtigat ne-a dat speranþe
pentru mai departe. Dar în setul 4
cei de la Zalãu s-au mobilizat
exemplar, au jucat aºa cum trebuie
ca sã câºtige. Am pierdut dupã un
joc slab, un joc de la care eu aºtep-
tam mult mai mult”, a spus la finele
jocului tehnicianul SCM-ului, Dan
Pascu.

Pentru craioveni urmeazã acum
finala micã, contra celor de la
Dinamo, formaþie care s-a înclinat

cu 0-3 la general în faþa campioanei
en-titre, Tomis Constanþa. Se va
juca tot dupã sistemul cel mai bun
din 5 meciuri, primele douã încleº-
tãri urmând sã aibã loc în Bãnie, în
18 ºi 19 aprilie.

“Sã nu uitãm cã ºi anul trecut am
jucat tot cu Dinamo pentru locul 3,
ºi am pierdut. Noi acum trebuie sã
ne revenim din toate punctele de
vedere, ºi fizic, ºi psihic, sã încer-
cãm sã ne remediem slãbiciunile ºi
sã facem tot posibilul pentru a
obþine un rezultat bun”, a mai
afirmat Pascu.

Proaspãtul campion naþional
de tineret la spadã, Tiberiu Bol-
boceanu, de la CSM Craiova, a
evoluat în urmã cu câteva zile la
o competiþie internaþionalã susþi-
nutã în Austria, mai precis în ora-
ºul Linz. Acolo, s-au reunit 79 de
spadasini din Austria, Ungaria,
Slovacia, Germania ºi România,
iar cel mai bun s-a dovedit a fi
Tatian Bolboceanu, care a urcat
pe prima treaptã a podiumului.
Competiþia de pe pãmânt austriac
a fost una care i-a solicitat fizic
pe scrimerii craioveni, deoarece
s-a aplicat sistemul „fiecare cu
fiecare”, pe tabloul de 32, iar la
sfârºit s-a alcãtuit un clasament.
Aceastã medalie de aur vine dupã
ce în urmã cu o sãptãmânã Ta-
tian reuºea sã se impunã la naþi-
onalele de tineret, în faþa conci-
tadinului Mario Persu, ºi îi oferã
încredere sportivului, motivân-

DIGI SPORT 2

19:45 – BASCHET (M) –
Cupa României, final four:

BCM U Piteºti – BC Timiºoara
/ 22:00, 2:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Miami, în SUA:
ziua 9-a.

DIGI SPORT 3

17:15 – BASCHET (M) –
Cupa României, final four:
CSU Atlassib Sibiu – BC

Mureº / 19:00 – VOLEI (F) –
Divizia A1, play-off: CS
ªtiinta Bacãu – CSM Târgo-
viºte / 21:45 – BASCHET (M)
– Euroliga Top 16: Barcelona
– Real Madrid.

DOLCE SPORT

19:00, 3:00 – TENIS (F) –

Turneul de la Miami, în SUA:

Tatian Bolboceanu dã recital
ºi în afara graniþelor

du-l pentru viitoarele competiþii.
„Chiar dacã turneul a fost unul
amical, mai mult de pregãtire,
este o medalie importantã pen-
tru mine, mai ales cã a venit la
o perioadã scurtã dupã titlul
naþional. Am tras contra unor

sportivi buni, din mai multe þãri,
asta mã ajutã foarte mult în pre-
gãtire ºi faptul cã am reuºit sã
mã impun îmi oferã încredere ºi
mã motiveazã sã fac o treabã
bunã în continuare”, a declarat
Tatian Bolboceanu.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

ziua 9-a.

EUROSPORT

11:30, 15:45 – CICLISM –
Cele trei zile de la De Panne,
în Belgia.

EUROSPORT 2

9:30 – SNOOKER – Openul
Chinei, la Beijing: etapa a 4-a /
12:30 – HOCHEI PE IARBÃ –
Liga Europeanã, la Bloemen-
daal, în Olanda: Real Club De
Polo – Rot Weiss Koln / 14:30
– SNOOKER – Openul Chinei:
etapa a 4-a / 18:45 – HOCHEI
PE IARBÃ – Liga Europeanã,
la Bloemendaal: Waterloo
Ducks HC – Kampong.

PRO TV

21:30 – FOTBAL – Cupa
României: Steaua – Petrolul.
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Universitatea Craiova n-a mai
pierdut de pe 31 august 2014, de la
eºecul cu Astra, acumulând 17
meciuri la rând fãrã eºec. Conform
Federaþiei Internaþionale de Statis-
ticã a Fotbalului (IFFHS), Liga 1
este pe locul 16 în topul campiona-
telor din lume, dupã clasamentul dat
publicitãþii în decembrie 2014. Din-
tre toate echipele care activeazã în
aceste 16 divizii, doar Juventus
Torino are o serie de invincibilitate
mai lungã decât a Craiovei. Liderul
din Serie A are 19 partide fãrã eºec
ºi a pierdut ultima datã pe 29 oc-
tombrie 2014, în deplasarea de la
Genoa. Conform IFFHS, campio-
natul Spaniei este cel mai puternic.
Aici, Barcelona are doar patru me-
ciuri consecutive fãrã eºec, echipa
lui Messi pierzând cu Malaga, în
timp ce Real Madrid are patru în-
frângeri în ultimele 17 partide. Cea
mai în formã echipã din Spania,
Athletic Bilbao, are doar ºase me-
ciuri consecutive fãrã eºec. În acest
moment, liderul din Premiere Lea-
gue, Chelsea are nouã meciuri la
rând fãrã sã piardã, câte au trecut
de la înfrângerea cu Tottenham, iar
cea mai în formã echipã, Arsenal, a
ajuns la ºase victorii consecutive.
Imediat dupã Anglia, IFFHS a pla-
sat campionatul Argentinei. Aici
Boca Juniors ºi Lanus au câte nouã

LPF ºi televiziunile care transmit meciurile Ligii I au stabilit
programul acestora pânã în etapa a 30-a, inclusiv.

Programul Universitãþii Craiova este:

Etapa 24 (sâmbãtã, 4 aprilie, ora 15.30)
Oþelul Galaþi – Universitatea Craiova

Etapa 25 (mari, 7 aprilie, ora 17)
Universitatea Craiova – Universitatea Cluj

Etapa 26 (sâmbãtã, 11 aprilie, ora 16:30)
ASA Târgu Mureº – Universitatea Craiova
Etapa 27 (duminicã, 19 aprilie, ora 17:30)

Universitatea Craiova – Dinamo Bucureºti
Etapa 28 (vineri, 24 aprilie, ora 18.30)

Concordia – Universitatea Craiova
Etapa 29 (miercuri, 29 aprilie, ora 17:00)

Universitatea Craiova – FC Braºov
Etapa 30 (sâmbãtã, 2 mai, ora 21:00)

FC Botoºani – Universitatea Craiova

Reprezentativa de tineret a Ro-
mâniei a învins, marþi, la Târgu
Mureº, cu scorul de 1-0, selecþio-
nata similarã a Ciprului, într-un
meci amical. Unicul gol al meciu-
lui a fost marcat de Þâru, în mi-
nutul 62, când a reluat cu capul
din 6 metri centrarea lui Filip. Ata-
cantul Universitãþii Craiova, Andrei
Ivan, nu a fost folosit. Selecþione-
rul Cristian Dulca a trimis în teren
urmãtorii jucãtori: Brãnescu - Ho-
dorogea (Manea ’46), Þâru, Bol-
dor, Filip (Aniþoiu ’90+2) - Tãbã-
cariu (Nedelcu ’73), Ion - Cerlin-
cã (Rotariu ’63), Bumba (Tudorie
’72), Popadiuc - Puºcaº. „Faþã de
jocul cu Islanda în care am câºti-
gat cu 3-0 nu am avut aceeaºi
prospeþime, aceeaºi atitudine. S-au
ºi schimbat câþiva jucãtori, dar vic-
toria este foarte importantã. Au
fost douã succese fãrã gol primit
care ne dau încredere înainte de

Fostul arbitru FIFA Nicolae Rainea, considerat unul dintre cei mai
buni arbitri români, a decedat, miercuri, la vârsta de 81 de ani. Cel mai
titrat arbitru român a condus 400 de meciuri în prima ligã, a arbitrat
115 meciuri internaþionale ºi a participat la trei ediþii ale Cupei Mondia-
le. A condus meciuri la 3 campionate mondiale ºi la 1 campionat euro-
pean. A mai arbitrat o finalã de Cupa Campionilor Europeni, o finalã de
Cupa UEFA ºi o Supercupã a Europei. Nãscut pe 19 noiembrie 1933,
la Brãila, Nicolae Rainea ºi-a început cariera ca fotbalist, evoluând
pentru Laminorul Brãila, Metalul Piatra Neamþ ºi Constructorul Bâr-
lad. În 1959, a devenit arbitru, iar dupã trei ani a promovat în lotul
divizionar. A debutat în Liga 1 în 1965, iar dupã douã sezoane a primit
ecusonul FIFA. Dupã ce s-a retras din arbitraj în 1984, a fost obser-
vator ºi apoi preºedinte al Asociaþiei Judeþene de Fotbal Galaþi. De
asemenea, Nicolae Rainea a fost membru ºi preºedinte onorific al
Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Tineretul tricolor” a învins ºi Ciprul
startul calificãrilor”, a declarat
Cristi Dulca. 

Reprezentativa under 21 a Româ-
niei a învins, sãptãmâna trecutã, cu
scorul de 3-0, selecþionata similarã
a Islandei, într-un meci de pregãtire
disputat la Târgu Mureº, primul pen-
tru Cristian Dulca la conducerea na-
þionalei de tineret. În iunie, România
U21 va debuta în preliminariile EURO
2017, pe teren propriu, în faþa Ar-
meniei. „Pânã atunci, îmi doresc
ca bãieþii sã demonstreze la echi-
pele lor de club cã evolueazã bine
ºi cã meritã sã îmbrace tricoul na-
ionalei. Încã nu am fãcut analiza
în detaliu a adversarilor, nu cu-
noaºtem încã generaþiile noi, aºa
cã nu pot spune cine este favorit
la calificare. Sper sã fim noi. Dar,
chiar ºi aºa, nu vom trata niciun
meci de sus, indiferent cã adver-
sar va fi Luxemburg sau Bulgaria”,
a completat selecþionerul U21. 

Fostul arbitru Nicolae
Rainea a încetat din viaþã
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victoria contravictoria contravictoria contravictoria contravictoria contra
PortugalieiPortugalieiPortugalieiPortugalieiPortugaliei

Nuno Rocha nu s-a întâlnit cu
starul Realului, Cristiano Ronaldo,
deoarece Portugalia a aliniat o echi-
pã experimentalã în amicalul con-
tra selecþionatei Capului Verde.
Naþionala africanã a jucat cu for-
mula de bazã  ºi s-a impus cu 2-0
în partida disputatã la Estoril, prin
golurile marcate de Odair Fortes
ºi Gege în prima reprizã. Nuno
Rocha a fost folosit mijllcaº în sis-
temul 4-3-3 folosit de selecþione-
rul Capului Verde, portughezul Rui
Aguas. Golgheterul ªtiinþei a fost
integralist, a ratat o ocazie în mi-
nutul 22 ºi a obþinut lovitura liberã
din care s-a marcat golul al doilea.

partide fãrã eºec. În Germania, Ba-
yern are douã înfrângeri în ultimele
17 partide, cât au trecut de la ulti-
mul eºec al ªtiinþei. Mai bine decât
Bayern la invincibilitate stau brazi-
lienii de la Cruzeiro, care au ajuns
la 10 meciuri consecutive fãrã eºec.
În Franþa, Bordeaux a întrerupt se-
ria de opt meciuri fãrã înfrâgere a
lui PSG. Monaco are ºi ea o înfrân-
gere în ultimele 14 jocuri din cam-
pionat. În prima ligã lusitanã,  Ben-
fica ºi Porto au câte douã eºecuri
în ultimele partide, iar Sporting pu-
tea sã egaleze Universitatea Craio-
va, dacã nu ar fi pierdut cu Porto.
În Belgia, FC Bruges ºi Anderlecht
au pierdut în ultimele cinci etape ºi
sunt scoase din calcul, iar perfor-
mera Gent a ajuns la zece meciuri
fãrã eºec. Zenit are douã înfrângeri
în ultimele 17 meciuri, în Rusia, iar
Veracruz a pierdut un meci din ulti-
mele 11, în Mexic. Cea mai în for-
mã echipã din Grecia, Kerkyra, a
avut o serie de ºapte meciuri fãrã
eºec, întreruptã de Olympiakos, iar
în Ecuador, LDU Quito are douã
eºecuri în ultimele 17 etape.

Sãndoi: „Nici în campionatele
puternice nu sunt multe echipe
cu astfel de serie”

Emil Sãndoi nu este la prima

astfel de serie de invincibilitate,
afirmând cã pe banca naþionalei
de tineret nu a pierdut pentru 17
meciuri la rând, dacã scoatem din
calcul un joc cu o naþionalã olim-
picã. „ªtiam cã nici în campio-
natele puternice din Europa nu
sunt multe echipe care sã aibã o
astfel de serie. Eu le-am spus
bãieþilor de când am venit la echi-
pã cã putem fi neînvinºi pentru
o perioadã mai lungã. Suntem o
echipã disciplinatã ºi organizatã,
cu o pregãtire fizicã fãrã reproº,
acesta este secretul rezultatelor
ºi evoluþiilor noastre de pânã
acum. ªi cu echipa de tineret am
mai avut 17 meciuri fãrã înfrân-
gere” spune Emil Sãndoi. Cârþu
nu este entuziasmat de compa-
raþiile cu alte campionate, ci doar
mândru de munca staff-ului sãu
ºi a jucãtorilor: „Nu mã preocu-
pã aceste comparaþii cu echipe
din strãinãtate, acestea sunt
pentru presã. Eu ºtiu cã atunci
când am venit, echipa era pe ul-
timul loc cu douã puncte, iar
acum are 39. Asta mã interesea-
zã pe mine. 37 de puncte în 17
meciuri este mai mult decât
credea oricine cã se poate obþi-
ne. Suntem ca o adevãratã echi-
pã, unitatea de grup a primat ºi
aºa am ajuns la aceastã serie”.

Dintre echipele care activeazã în primele 16 campionate ale lumii,
conform IFFHS, doar Juventus Torino are o serie de invincibilitate mai
lungã decât a Craiovei
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