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- Dacã trãia astãzi Caragiale,
îþi dai seama, Popescule, cîte
“Scrisori pierdute” ar fi scris?

Doi funcþionari
publici craioveni,
Radu Smarandache -
ºef de serviciu la
Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului
(D.G.A.S.P.C.) Dolj ºi
Rodica Þenea -
consilier juridic în
cadrul Direcþiei
Juridice din cadrul
Primãriei
municipiului Craiova,
au fost arestaþi
preventiv pentru 30
de zile, miercuri
seara, în baza
mandatelor emise de
Tribunalul Dolj
pentru comiterea
infracþiunilor de luare
de mitã ºi trafic de
influenþã în formã
continuatã.
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Palestina,Palestina,Palestina,Palestina,Palestina,
repercursiunirepercursiunirepercursiunirepercursiunirepercursiuni
greu de evaluatgreu de evaluatgreu de evaluatgreu de evaluatgreu de evaluat

Palestina a devenit, de
ieri, în cadrul unei ceremo-
nii organizate la Haga
(Olanda), cel de-al 123-lea
stat membru al Curþii
Penale Internaþionale (CPI).
Accederea la acest statut de
la Roma a fost, finalmente,
posibilã dupã ce autoritãþile
de la Ramallah au început
demersurile încã de la
începutul anului, dar dupã ce
Consiliul de Securitate al
ONU respinsese un proiect
de rezoluþie privind ocuparea
israelianã a Cisiordaniei ºi
Ierusalimului de est.

VVVVVremea capricioasãremea capricioasãremea capricioasãremea capricioasãremea capricioasã
întârzieîntârzieîntârzieîntârzieîntârzie
însãmânþãrileînsãmânþãrileînsãmânþãrileînsãmânþãrileînsãmânþãrile
de primãvarãde primãvarãde primãvarãde primãvarãde primãvarã

Este perioada lucrãrilor de primã-
varã, aceea în care începe munca la
câmp, pe tarlale. Deocamdatã, din ca-
uza intemperiilor, n-au început însã-
mânþãrile, dar terenurile sunt pregãti-
te. Am luat legãtura cu mai mulþi pri-
mari din Dolj, care au spus cã, în cel
mai scurt timp, vor purcede la treabã.
Suprafeþele pregãtite sunt aproximativ
aceleaºi cu anul trecut, lucru recunos-
cut ºi de cãtre conducerea Direcþiei
Agricole Dolj, care, la rândul ei, atrage
atenþia asupra pericolelor reprezentate
de rozãtoarele de câmp.

Exodul medicilorExodul medicilorExodul medicilorExodul medicilorExodul medicilor
continuã.continuã.continuã.continuã.continuã.
Peste 600Peste 600Peste 600Peste 600Peste 600
au pãrãsit þaraau pãrãsit þaraau pãrãsit þaraau pãrãsit þaraau pãrãsit þara
în primele douãîn primele douãîn primele douãîn primele douãîn primele douã
luni ale anuluiluni ale anuluiluni ale anuluiluni ale anuluiluni ale anului

Craiovenii,Craiovenii,Craiovenii,Craiovenii,Craiovenii,
aaaaaºººººteptateptateptateptateptaþþþþþ iiiii
la „Festivalulla „Festivalulla „Festivalulla „Festivalulla „Festivalul
Primãverii”Primãverii”Primãverii”Primãverii”Primãverii”
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Plata pensiilor începe din 3
aprilie, prin poºtã, ºi din 7 aprilie,
pe card, iar salariile se vor plãti
pe 6 - 8 aprilie

Plata pensiilor va începe
din 3 aprilie, prin poºtã, ºi din
7 aprilie, pe cardul bancar,
astfel încât pânã pe 10 aprilie
sã fie finalizate toate plãþile,
iar salariile bugetarilor vor fi
achitate în intervalul 6-8
aprilie, conform calendarului
decis, joi, de Guvern. Premie-
rul Victor Ponta a anunþat
recent cã pensiile ºi salariile
bugetarilor vor fi plãtite în
luna aprilie cu câteva zile în
avans, pânã pe 10 aprilie,
respectiv pânã pe 8 aprilie,
astfel încât banii sã fie înca-
saþi înaintea Sãrbãtorilor de
Paºte. Plata anticipatã a
pensiilor, în special, a fost
decisã de fiecare datã în
ultimii ani, înaintea Sãrbãto-
rilor de Paºte ºi Crãciun.

Ponta: Pentru 232 firme
dintr-un milion a fost suspendatã
activitatea, prigoana
ANAF e o exagerare

Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã (ANAF)
i-a prezentat premierului
Victor Ponta o situaþie în care
este arãtat cã pentru 232 de
firme a fost suspendatã
activitatea, din aproximativ
un milion de societãþi, Ponta
afirmând cã 150 dintre
acestea meritau, probabil,
sancþiunea. “Am primit
informarea de la ANAF: sunt
232 de firme care au primit
mãsura suspendãrii dintr-un
milion de contribuabili, deci
232 în toatã þara. Dacã, din cei
232, 150 probabil cã meritau,
la ceilalþi vreau sã nu existe
abuzuri... “, a spus Ponta, joi,
în ºedinþa de guvern.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU Imunitate sau impunitate?Imunitate sau impunitate?Imunitate sau impunitate?Imunitate sau impunitate?Imunitate sau impunitate?
S-a discutat îndelung ºi cu patimã în ul-

timii ani în legãturã cu imunitatea parlamen-
tarilor, dar ºi a altor demnitari de rang înalt.
Îndelung e un fel de a spune, fiindcã în
realitate abia în aceste ultime sãptãmâni în
care campania oarecum abruptã a institu-
þiilor abilitate, cu DNA devenitã în menta-
lul colectiv un fel de ghilotinã, a dreptãþii
cu orice risc, a transformat un principiu,
în fond, constituþional, într-un motiv de
dispute ºi de scandal.

Faptul cã prevederea aceasta constituþi-
onalã ºi-a avut resortul în preocuparea în
mare parte corectã de a le conserva aleºi-
lor în forul legislativ drept de a-ºi susþine
poziþii de naturã politicã ºi de a-i feri de
riscul ca acestea sã fie denaturate ori scoa-
se din context. Nimic românesc într-o ast-
fel de prevedere. Prevederea aceasta e per-
fect compatibilã cu statul de drept ºi cu
instituþia democraþiei ºi e o veche realitate
a þãrilor occidentale. ªi nimeni, dintre cri-
ticii acerbi ºi promotori ai amendãrii pre-
vederii respective prin scoaterea ei din
Constituþie, dar nici mãcar politicieni, mai
mult ori mai puþin vizaþi, nu ºi-au fãcut timp
sã se informeze cum funcþioneazã un ast-
fel de principiu în alte state, unele cu state
vechi în Occident ºi în sistemul UE.

Un cunoscut jurnalist italian a fãcut,
acum câteva zile, o investigaþie asupra pro-
blemei imunitãþii în Parlamentul de la Roma,
iar rezultatele depãºesc cu mult pe cele de
la Bucureºti, ba aº spune cã sunt infinit mai
scandaloase. Astfel, pe lângã timpii neper-
mis de lungi (de la ºase luni la doi ºi chiar
trei ani!) necesari pentru o soluþie de rãs-
puns la solicitarea de ridicare a imunitãþii
venitã din partea organelor judiciare, nu mai

puþin de 90 la sutã din ele au fost de res-
pingere a cererilor de arest preventiv ori
de reþinere. Investigaþia vizeazã întreaga
perioadã a celei de-a Doua Republici Ita-
liene, adicã tocmai cea fãcutã posibilã de
cãtre celebra campanie a „Mâinilor cura-
te”, cu care e comparatã campania antico-
rupþie de la noi, din ultimele luni.

Procentul este, într-adevãr, scandalos,
deºi poate încã ºi mai scandaloase au fost
repetatele tentative, unele victorioase (e
vorba de acele dll, echivalente ale ordonan-
þelor de urgenþã de la noi), ale guvernelor
Berlusconi, menite a-i asigura acestuia nu
imunitate, ci o totalã impunitate. Mai mult,
în Italia s-a negat chiar ºi uzul interceptã-
rilor ºi al înregistrãrilor. Un caz foarte dis-
cutat în presa din Peninsulã a fost, pe lân-
gã cele numeroase ale lui Berlusconi, cel al
parlamentarului Denis Verdini, pentru care
o decizie la cererea unui tribunal a venit
dupã mai bine de doi ani. Obþinut avizul
comisiilor îndrituite dupã câteva luni, era
nevoie doar de un spaþiu în agenda Came-
rei, spaþiu ce nu s-a gãsit pânã la termina-
rea legislaturii, ceea ce i-a permis „onora-
bilului” (cum sunt apelaþi aleºii italieni cu
o formulã veche de secole) sã schimbe, la
un nou scrutin, o Camerã, inferioarã a Par-
lamentului, cu alta, Senatul, ºi odatã ajuns
acolo, mai sus, s-a luat totul de la zero.

Cazurile sunt numeroase ºi, cum spu-
neam, e vorba de situaþii infinit mai grave
decât cele ale noastre, fiindcã, aºa cum s-
a întâmplat chiar în primele luni din acest
an, procurorilor li s-a respins ºi dreptul de
a folosi interceptãrile. Într-un precis caz,

legat de actele de corupþie instrumentali-
zate de cãtre Procuratura milanezã ºi lega-
te de lucrãrile antreprizelor din cadrul pro-
iectului Expoziþiei Mondiale ce urmeazã
curând sã fie deschisã în metropola lom-
bardã, s-a ajuns la situaþia ridicolã în care,
în comisia juridicã a Senatului, cel vizat s-
a aflat la aceeaºi masã cu preºedintele An-
ticoupþiei Naþionale, Raffaele Cantone. O
situaþie în care, cu puþin „noroc”, Alina Bica
a noastrã n-a apucat s-o trãiascã, prefe-
rând, cu voie de la Frau Koveºi, statul la…
umbrã.

Fireºte, poate cã Italia n-o fi Germania,
ori Anglia, poate cã, „veri” latini – ºi levan-
tini – cum ne gãsim, ne vom fi asemuind în
cele bune ºi mai ales în cele rele. Problema
care mã incitã – ºi mã iritã – este cu totul
alta. Nu s-a înregistrat, în Italia, de-a lun-
gul celor douã decenii în care s-au petrecut
astfel de lucruri, nici mãcar vreo interven-
þie a vreunui alt guvern, ori ambasade. ªi
nu cred cã situaþii similare nu se vor fi pro-
dus ºi la nivelul altor parlamente, însã cine
ºi-ar permite ca niºte decizii, întâmplãri,
interpretãri legislative ale unui Parlament ori
Executiv sã facã obiectul unor trageri de
urechi, când nu e vorba chiar de veritabile
puneri la zid, din partea altora, altminteri
stipulaþi, prin tratate, întru totul egali.

Mi se pare inutil sã adaug cã, departe de
a cocoloºi cumva derapãrile parlamentari-
lor dâmboviþeni prin tentativele de sustra-
gere de la aplicarea legii, ar fi de aºteptat
ca ei înºiºi sã-ºi „denunþe” imunitatea, ofe-
rind, astfel, nu doar un exemplu, ci un
model de conduitã.

Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a admis astfel conte-
staþia procurorilor DNA la de-
cizia din 26 martie prin care s-
a decis cerecetarea lui Vâlcov
în arest la domiciliu, în dosa-

Darius Vâlcov ºi Radu Mazãre, arestaþi preventiv
Instanþa supremã a decis, ieri, arestarea preventivã a

fostului ministru al Finanþelor Darius Vâlcov, în dosa-
rul în care este acuzat de trafic de influenþã, dupã ce ar
fi intervenit, când era primar al Slatinei, în atribuirea
unor contracte cãtre un om de afaceri. În aceeaºi zi, in-

stanþa supremã a decis definitiv ca primarul Constan-
þei, Radu Mazãre, sã fie arestat preventiv, în dosarul în
care este acuzat cã a luat mitã nouã milioane de euro, de
la firme pe care le-a sprijinit în obþinerea de autoriza-
þii ºi respectiv câºtigarea unei licitaþii.

rul în care este acuzat de tra-
fic de influenþã. Judecãtorii au
decis ca Vâlcov sã fie arestat
preventiv 23 de zile, între 2 ºi
24 aprilie. Anterior, Darius Vâl-
cov a stat 24 de ore în arestul

Poliþiei Capitalei, dupã ce a fost
re þ inu t  de  cã t re  procuror i i
DNA, în urma avizului dat de
Senat în 25 martie, pentru re-
þinerea ºi arestarea sa. Plenul
Senatului a aprobat miercuri ºi

cea de-a doua cerere a DNA pri-
vind încuviinþarea reþinerii ºi
arestãrii preventive în cazul lui
Darius Vâlcov fiind înregistra-
te 106 opþiuni “pentru” ºi 29
“împotrivã”.

Astfel, magistraþii au emis,
joi, un mandat de arestare pre-
ventivã de 30 de zile pe nume-
le lui Radu Mazãre ºi al omu-
lui de afaceri Sorin Strutinsky.
Radu Mazãre  a fost dus în
Arestul Poliþiei Capitalei. Stru-
tinsky este deja încarcerat, pe
numele sãu fiind emis un alt
mandat de arestare preventi-
vã,  într-un al t  dosar.  În 18
martie, judecãtorul de drepturi
ºi libertãþi de la instanþa su-
premã a  dec is  ca  pr imaru l
Constanþei sã fie cercetat în li-
bertate, în dosarul în care este
acuzat cã a luat mitã nouã mi-
lioane de euro, de la firme pe
care le-a sprijinit în obþinerea
de autorizaþii ºi respectiv câº-
tigarea unei licitaþii, cu ajuto-
rul omului de afaceri Sorin
Strutinsky. Tot atunci, judecã-
torul a respins ºi propunerea
de arestare preventivã a omu-
lui de afaceri Sorin Strutinsky.
Decizia a fost contestatã la
instanþa supremã, care joi a
dat o decizie definitivã.
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Grãtarele de Paºte,
autorizate tot în Bariera Vâlcii

Craiovenii care
sunt amatori de grã-
tare în aer liber vor
avea, ºi pentru ace-
se sãrbãtori de Paº-
te, un loc special
amenajat în acest
sens. ªi de aceastã
datã, Primãria Cra-
iova pune la dispo-
ziþie locul de picnic
din cartierul Bariera
Vâlcii, lângã pãduri-
cea de conifere. Au-
toritãþile locale pre-

cizeazã cã intrarea se va face din Centura de Nord, iar locaþia
este dotatã cu toalete ecologice ºi cu pubele de gunoi. „Având
în vedere apropierea sãrbãtorilor pascale ºi a zilelor libere lo-
caþia a fost igienizatã ºi pregãtitã pentru cei care vor alege sã
petreacã în mijlocul naturii câteva ore”, precizeazã într-un
comunicat de presã. Locul de picnic ales de municipalitate
este acelaºi cu cel din ultimii doi ani.

Cãldurã în calorifere pânã
pe 14 aprilie

Locata r i i  d in
Craiova pr imesc
agent termic pânã
pe data de 14 apri-
l i e .  Conducerea
SC Termo a decis
sã continue furni-
zarea de cãldurã
cãtre toate blocu-
rile din Bãnie, dat
fiind faptul cã me-
teorologii spun cã
vremea se va men-
þine mai rece decât
normalul termic al

perioadei pe timpul nopþii. Ceva ce s-a schimbat este pro-
gramul de furnizare a cãldurii, care este orele 20.00 ºi 7.00.
Potrivit SC Termo, oprirea încãlzirii se face dupã trei zile
consecutive în care temperatura medie a aerului exterior
depãºeºte +10 grade C, între orele 18.00 ºi 6.00.

Încã douã intersecþii trec
pe „undã verde”

Începând de astãzi,
sunt racordate la siste-
mul de funcþionare co-
relatã a semafoarelor
douã intersecþii de pe
Calea Bucureºti. Este
vorba despre intersecþia
strãzii „Calea Bucureºti”
cu strada „Nicolae Bãl-
cescu” ºi intersecþia srã-
zii „Calea Bucureºti” cu
strada „Henri Coandã”.
„Solicitãm conducãtori-
lor auto care tranziteazã
intersecþiile respective sã
circule cu atenþie con-
formându-se reglemen-
tãrilor de dirijare a trafi-
cului instituite prin func-
þionarea semafoarelor”,

se aratã într-un comunicat de presã al Primãriei Craiova. Sema-
foarele din cele douã intersecþii sunt pãrþi componente ale proiec-
tului “Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru
fluidizarea traficului forþei de muncã între cele douã platforme
industriale ale Polului de creºtere Craiova”, proiect finanþat prin
POR, Axa Prioritarã 1. Pentru buna funcþionare a sistemului, con-
ducãtorilor auto li se recomandã sã evite staþionarea ºi parcarea
autovehiculelor pe partea carosabilã a strãzii „Calea Bucureºti”.

Grupaj realizat de LAURA MOÞÎRLICHE

În judeþul Dolj, 2.000 medici
ar trebui sã aibã în grijã o po-
pulaþie de 660.000 de locuitori,
ceea ce înseamnã cã, teoretic,
fiecãrui doctor doljean îi revin
aproximativ 330 de persoane.
Printre secþi i le care ar  mai
avea nevoie de medici se re-
gãsesc cele de neurochirurgie,
oncologie, chirurgie vascula-
rã sau cardiologie. În schimb,
au nevoie de personal auxiliar
ºi asistenþi medicali secþiile de
Anestezie Terapie Intensivã,
Compar t imen tu l  de  Arº i  –
unde, în mod obiºnuit, nor-
marea ar trebui sã fie de un
asistent la trei paturi – dar ºi
chirurgia.

Peste 50.000
de asistenþi

medicali au plecat
în strãinãtate

începând cu 2007
Din 2007 pânã în prezent,

pes te  18 .000  de  medic i  º i
50.000 de asistenþi medicali au
pãrãsit sistemul sanitar româ-
nesc pentru a profesa în spita-

În primele douã luni ale anului, peste 600
de medici au plecat sã munceascã în strãinã-
tate, adãugându-se astfel celor 18.000 de pro-
fesioniºti în Sãnãtate care au emigrat înce-
pând cu anul 2007. Dupã calculele reprezen-

tanþilor Colegiului Medicilor, în 27 de judeþe
existau unitãþi sanitare care funcþionau fãrã
a fi acoperite din punct de vedere al persona-
lului medical. De pe aceastã listã nu lipseºte
nici judeþul Dolj.

Astãzi, la ora 10:00, în Sala
de videoconferinþe a Prefectu-
rii Dolj va avea loc o conferin-
þã de presã, în cadrul cãreia se
va anunþa finalizarea Proiectu-
lui „Sistem interoperabil centra-
lizat pentru evidenþa apostilei
eliberate de cãtre Instituþiile

Proiect european despre
apostilele Instituþiilor Prefectului

Prefectului pentru actele oficiale
administrative”, cofinanþat din
Fondul European de Dezvolta-
re Regionalã – Programul Ope-
raþional „Creºterea Competitivi-
tãþii Economice – Investiþii pen-
tru viitorul dumneavoastrã”.
Obiectivul general al proiectu-

lui constã în dezvoltarea unui
serviciu administrativ informa-
tic pentru cetãþeni ºi mediul de
afaceri, necesar vizualizãrii on-
line a datelor referitoare la apos-
tilele eliberate de Instituþiile Pre-
fectului din România.

CRISTI PÃTRU

lele din strãinãtate. Aproxima-
tiv 3% dintre doctorii români
ºi 5-10% dintre asistente emi-
greazã în fiecare an, iar cele
mai frecvente destinaþii sunt
Italia, Franþa, Spania, Marea
Britanie ºi þãrile din nordul Eu-
ropei. În plus, statul român a
pierdut ºi foarte mulþi bani.
Pentru formarea unui medic
timp de ºase ani, statul cheltu-
ieºte aproximativ 30.000 de lei,
iar pentru specializarea aces-
tuia, încã 21.000 de lei, în to-
tal aproximativ 51.000 de lei în
total. ªi mai îngrijorãtor este
însã faptul cã s-a coborât sub
pragul critic de 40.000 de me-
dici cu liberã practicã.

România a oferit în ultimii
10 ani medici ºi cadre medica-
le în valoare de 600 de milioa-
ne de euro. Aºa se face cã sunt
zone în þarã total neacoperite
din punctul de vedere a exis-
tenþei medicului. Iar în spaþiul
rural sunt cele mai mari pro-
bleme în ceea ce priveºte lipsa
personalului sanitar. ªcolile de
medicinã din România scot
aproximativ 3.000-3.500 de ab-

solvenþi pe an ºi anual
pleacã din þarã aproape
3.000. Alarmantã este si-
tuaþia din spitale, unde
existã un deficit major de
medici ,  în  cazul  unor
specialitãþi importante
precum ATI, chirurgie
toracicã sau cardiovas-
cularã, radioterapie sau
geriatrie.

Media
europeanã,
opt medici

la mia
de locuitori

În Uniunea Europea-
nã, numãrul doctorilor la
mia de locuitori varia, în
2012, de la 6,2 doctori în
Grecia, 4,9 în Austria ºi
4,4 în Lituania, la 2,5 în
România ºi Slovenia ºi
2,2 în Polonia, dupã cum

aratã un raport al Organizaþiei
pentru Cooperare ºi Dezvolta-
re Economicã (OECD) ºi al
Comisiei Europene. În ceea ce
priveºte asistentele, media eu-
ropeanã este de opt la 1.000 de
locuitori, conform datelor din
2012. În Danemarca, sunt 15,4
asistente la mia de locuitori, în
Finlanda – 14,1, iar în Irlanda
– 12,6. România se situeazã ºi
la acest capitol printre codaºe
cu 5,8 asistente la 1.000 de lo-
cuitori.

Cele mai multe consultaþii
anuale raportat la numãrul de
locuitori se înregistreazã în
Ungaria, Slovacia, Cehia ºi Ger-
mania, România aflându-se pe
locul 19 în UE.

În România se înregistrea-
zã cele mai mici cheltuieli pe
cap de locuitor pentru sãnãta-
te, în timp ce numãrul inves-
tigaþiilor RMN ºi CT, precum
ºi al mamografiilor, este cel
mai mic din UE, potrivit unui
raport al OECD ºi al Comisiei
Europene.

RADU ILICEANU
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Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat, ieri,
cã au dispus punerea în miºcare a
acþiunii penale faþã de Radu Sma-
randache, ºef serviciu din cadrul
Direcþiei Generale de Asistenþã ºi
Protecþia Copilului (D.G.A.S.P.C.)
Dolj, cu privire la sãvârºirea infrac-
þiunii de luare de mitã în formã con-
tinuatã, ºi Rodica Þenea, consilier
juridic în cadrul Direcþiei Juridice
din cadrul Primãriei municipiului
Craiova, (fost director al Direcþiei
de Asistenþã ºi Protecþie Socialã din
cadrul Primãriei Craiova, care a

Echipajele de poliþiºti din cadrul
Biroului Rutier Craiova au organizat,
ieri, o nouã razie în trafic pentru pre-
venirea evenimentelor rutiere ºi pen-
tru creºterea gradului de siguranþã,
fiind vizate în special autovehiculele
înmatriculate în alte state. Timp de
douã ore, de la 12.00 ºi pânã la ora
14.00, poliþiºtii postaþi pe bulevardul
ªtirbei Vodã, în zona Stadionului Ion
Oblemenco, au „tras pe dreapta”
aproape 80 de autovehicule înmatri-
culate în alte state („bulgãroaice”,
„englezoaice”, dar ºi autoturisme
înmatriculate în Dolj ale cãror ºoferi
au încãlcat legea), fiind constatate
20 de abateri de naturã contravenþi-
onalã pentru sancþionarea cãrora s-
au aplicat amenzi ce depãºesc suma
de 5000 lei. Dintre acestea, patru
sancþiuni au fost primite de condu-
cãtori auto care nu aveau inspecþia
tehnicã periodicã valabilã. De ase-
menea, oamenii legii au reþinut în
vederea suspendãrii dreptului de a
conduce trei permise de conducere
ºi au retras patru certificate de în-
matriculare, dupã cum au anunþat
reprezentanþii Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj. Oamenii legii
spun cã aceste activitãþi sunt menite
sã-i determine pe proprietarii autotu-
rismelor înmatriculate în alte state sã
intre în legalitate ºi sã obþinã toate
documentele necesare pentru a pu-
tea circula nestingheriþi în România.

CARMEN ZUICAN

Batalionul 26 Infanterie “NEA-
GOE BASARAB” organizeazã as-
tãzi, ora 09.30, la sediul batalionu-
lui, un ceremonial militar ºi religios
dedicat sãrbãtoririi a 135 de ani de
la înfiinþarea unitãþii. La acest eve-
niment participã cadre militare în
activitate, rezervã ºi retragere ºi
oficialitãþi ai administraþiei publice
locale. Batalionul 26 Infanterie
„Neagoe Basarab” din Craiova se
poate mândri cã este una dintre pri-
mele structuri militare româneºti

Batalionul 26 InfanterieBatalionul 26 InfanterieBatalionul 26 InfanterieBatalionul 26 InfanterieBatalionul 26 Infanterie
„Neagoe Basarab”,„Neagoe Basarab”,„Neagoe Basarab”,„Neagoe Basarab”,„Neagoe Basarab”,

135 de ani de activitate135 de ani de activitate135 de ani de activitate135 de ani de activitate135 de ani de activitate
care a rãspuns cerinþelor NATO ºi
a trimis militari în teatrele de opera-
þiuni. Scorpionii roºii, cum sunt
supranumiþi militarii de aici, ºi-au
creat deja un renume în rândul mi-
litarilor americani ºi nu de puþine ori
au primit distincþii din partea parte-
nerior NATO, pentru acte de curaj
ºi eroism. Nu de puþine ori aceºtia
au încredinþat Scorpionilor roºii din
Craiova ºi paza taberelor militare din
Afganistan ºi Irak. 

MARGA BULUGEAN

Doi funcþionari publici craioveniDoi funcþionari publici craioveniDoi funcþionari publici craioveniDoi funcþionari publici craioveniDoi funcþionari publici craioveni
arestaþi pentru trafic de influenþãarestaþi pentru trafic de influenþãarestaþi pentru trafic de influenþãarestaþi pentru trafic de influenþãarestaþi pentru trafic de influenþã

Doi funcþionari publici craioveni, Radu Smaranda-
che - ºef de serviciu la Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Dolj ºi Ro-
dica Þenea - consilier juridic în cadrul Direcþiei Juridice
din cadrul Primãriei municipiului Craiova, au fost ares-
taþi preventiv pentru 30 de zile, miercuri seara, în baza
mandatelor emise de Tribunalul Dolj pentru comiterea
infracþiunilor de luare de mitã ºi trafic de influenþã în

formã continuatã. Procurorii DNA – Serviciul Teritorial
Craiova îi acuzã pe cei doi cã, în perioada 2012 – 2015,
au obþinut diverse sume de bani, în lei sau euro, de la
persoane care voiau certificate de încadrare în diverse
grade de handicap sau sã se pensioneze medical, ori sã
se angajeze în instituþii din Craiova. Ancheta în acest
caz continuã, întrucât sunt vizate ºi alte persoane, dupã
cum au mai precizat anchetatorii.

ocupat, pentru o scurtã perioadã,
ºi funcþia de director adjunct al Di-
recþiei de Taxe ºi Impozite a Pri-
mãriei Craiova), acuzatã de sãvâr-
ºirea infracþiunii de trafic de influ-
enþã în formã continuatã. Anche-
tatorii au comunicat faptul cã, în
cauzã, existã date ºi indicii din care
rezultã cã cei doi, în ultimii trei ani,
folosindu-ºi la rândul lor relaþiile,
au cerut ºi primit diverse sume de
bani de la persoane care voiau cer-
tificate de încadrare în grad de
handicap sau sã se angajeze în di-
verse instituþii. Intermediarul „afa-
cerilor” este acelaºi în ambele ca-

zuri, mai exact o cunoºtin-
þã comunã a celor doi
funcþionari ºi, cel mai pro-
babil, cel care i-a denunþat.
Astfel, potrivit procurorilor
DNA Craiova, „în perioa-
da 2013 – 2015, inculpa-
tul Smarandache Radu, în
calitate de ºef al Serviciu-
lui de Evaluare Complexã
a Persoanei Adulte cu Han-
dicap (S.E.C.P.A.H.) din

cadrul D.G.A.S.P.C. Dolj, printr-
un intermediar, a pretins ºi a pri-
mit, în ºase rânduri, sume de bani
cuprinse între 500 ºi 1000 de lei,
de la persoane interesate sã obþi-
nã certificate de încadrare în grad
de handicap, fãrã a fi îndreptãþite
sau aparþinãtori ai acestora. În
acest scop, inculpatul Smaranda-
che Radu, care avea printre atri-
buþiile specifice ºi pe aceea de a
rãspunde ºi verifica, alãturi de cei-
lalþi specialiºti ai serviciului, de a
aviza raportul de evaluare com-
plexã, respectând criteriile de în-
cadrare în grad de handicap, a
intervenit pe lângã membrii comi-
siei din cadrul Serviciului de Eva-
luare Complexã a Persoanelor
Adulte cu Handicap Dolj, în sco-
pul încadrãrii acestor persoane în
anumite grade de handicap”.
Rodica Þenea se ocupa de
pensionãri medicale ºi angajãri

„Serviciile” doamnei Rodica
Þenea erau mai scumpe însã mai
variate, dupã cum susþin anche-

tatorii. „În perioada 2012 – 2015,
inculpata Þenea Rodica, în cali-
tate de consilier juridic în cadrul
Direcþiei Juridice din cadrul Pri-
mãriei municipiului Craiova, prin
acelaºi intermediar, a pretins ºi
primit, în ºase rânduri, sume de
bani cuprinse între 2000 de lei ºi
8000 de euro, de la persoane in-
teresate sã se angajeze la diverse
instituþii din municipiul Craiova
sau sã se pensioneze medical, pre-
valându-se de relaþiile pe care le
are cu factorii de decizie în ca-
drul acestor instituþii”, dupã cum
se mai aratã în comunicatul DNA.
Celor doi inculpaþi li s-au adus la
cunoºtinþã acuzaþiile pe 31 martie
a.c., când au fost ridicaþi de pro-

curorii DNA Craiova, audiaþi ºi
apoi reþinuþi pentru 24 de ore, iar
dupã ce au petrecut noaptea în
arestul IPJ Dolj, miercuri, 1 apri-
lie a.c., seara, au fost prezentaþi
Tribunalului Dolj care a dispus
faþã de aceºtia mãsura arestului
preventiv pe 30 zile. Anchetatorii
spun cã nu au pus punct dosaru-
lui, precizând cã în cauzã se des-
fãºoarã acte de urmãrire penalã ºi
faþã de alte persoane. Activitãþile
din dosar s-au desfãºurat cu spri-
jinul de specialitate al Serviciului
Român de Informaþii ºi al ofiþeri-
lor Serviciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj din cadrul Direcþiei
Generale Anticorupþie. 

CARMEN ZUICAN

Razie a poliþiºtilor de la Rutierã printre „englezoaice”
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Palestina a devenit, de ieri, în
cadrul unei ceremonii organizate
la Haga (Olanda), cel de-al 123-
lea stat membru al Curþii Penale
Internaþionale (CPI). Accederea
la acest statut de la Roma a fost,
finalmente, posibilã dupã ce au-
toritãþile de la Ramallah au înce-
put demersurile încã de la înce-
putul anului, dar dupã ce Consi-
liul de Securitate al ONU respin-
sese un proiect de rezoluþie pri-
vind ocuparea israelianã a Cisi-
ordaniei ºi Ierusalimului de est.
Rãmâne greu de înþeles ceea ce
se petrece în Palestina, resor-
turile conflictului necurmat cu
Israelul, chiar dupã vizionarea
documentarului „The Gateke-
epers” („Cerberii” - 2012), cu-
prinzând interviuri cu toþi foºtii

MIRCEA CANÞÃR

Palestina, repercursiuniPalestina, repercursiuniPalestina, repercursiuniPalestina, repercursiuniPalestina, repercursiuni
greu de evaluatgreu de evaluatgreu de evaluatgreu de evaluatgreu de evaluat

ºefi, aflaþi în viaþã, ai Shin Bet,
agenþia de sercuritate israelia-
nã, despre ai cãrei membri ºi ac-
tivitãþi nu se ºtie mai nimic, in-
formaþiile fiind secret de stat.
„Accederea în CPI constituie
un jalon al luptei poporului
nostru pentru obþinerea drep-
turilor sale inalienabile”, au
comentat liderii Organizaþiei de
Eliberare a Palestinei (OLP).
Repercursiunile acestui demers
sunt, în opinia analiºtilor politici,
dificil de evaluat. Teoretic, ade-
rarea Palestinei la CPI poate
deschide posibilitatea investigã-
rii circumstanþelor colonizãrii de
israelieni a teritoriilor ocupate,
perspectivã prezentatã multã
vreme ca inacceptabilã de cãre
SUA. În plinã ofensivã diplo-

maticã, autoritãþile de la Ramal-
lah se grãbesc „încet”, adicã
avanseazã cu prudenþã. Mai
multe publicaþii israeliene afir-
mã, la rândul lor, cã reþinerea a
fost fructul discretelor tratati-
ve între cele douã pãrþi. Pales-
tinienii, la rândul lor, sunt mul-
þumiþi de recunoaºterea compe-
tenþelor CPI. Asta dupã ce li-
derii israelieni acceptaserã re-
stituirea cãtre Autoritatea pa-
lestinianã a drepturilor ºi taxe-
lor percepute, care ar putea fi
confiscate dupã anunþul aderã-
rii la CPI. Mahmoud Abbas, în
contra-partidã, s-a angajat sã nu
depunã solicitãri de urmãrire a
statului evreu. O afirmaþie pe
care oficialii palestinieni o dez-
mint formal. „Nu existã nici o

legãturã între accederea
noastrã în CPI, care este ire-
versibilã, ºi restituirea bani-
lor care ne aparþin ºi pe care
israelienii nu ar fi avut nicio-
datã sechestru”, s-a explicat
Xavier Abou Eid, unul dintre
purtãtorii de cuvânt ai OLP. Ob-
servatorii bãnuiesc autoritãþile
de la Ramallah de evitarea
sancþiunilor americane. ªi asta
fiindcã o lege, ratificatã la 16
decembrie 2014, de Barack
Obama, prevede suspendarea
finanþãrii palestinienilor, în ipo-
teza declanºãrii sau susþinerii
unei anchete CPI contra cetã-
þenilor israelieni. La sfârºitul
lunii ianuarie, senatorul republi-
can Lindsey Graham a amenin-
þat Ramallahul cu lovituri la

portofel, în caz de iniþiative
nechibzuite. Lucrurile sunt de-
licate din cale afarã. Israelul a
denunþat imediat adeziunea Pa-
lestinei la Curtea Penalã Inter-
naþionalã, calificând decizia
drept „politicã ºi cinicã”, potri-
vit unui comunicat al Ministe-
rului Afacerilor Externe. Tel
Avi-ul bãnuieºte deja cã liderii
israelieni ar putea fi chemaþi în
judecatã pentru crime de rãz-
boi sau crime legate de ocupa-
rea unor teritorii. Fãrã a fi parte
a statutului de la Roma, Israe-
lul nu coopereazã cu CPI. Ar
putea avea propriile anchete
privind judecarea unor even-
tuali vinovaþi. Un argument
care ar putea conduce CPI în
a se declara incompetentã.

PNL va propune românilor din Diaspora, în aceastã perioa-
dã, un set de reforme în materie de legislaþie ºi procedurã elec-
toralã care implicã patru paºi esenþiali.  Marirea semnificativã
a secþiilor de votare din strãinãtate - deci extinderea echilibratã

Conform eurodeputatului Victor
Boºtinaru, raportor din umbrã din
partea social-democraþilor euro-
peni pe acest raport ºi vicepreºe-
dintele Grupului S&D pe politicã

Plenul Parlamentului European a aprobat
ajutorul de 1,8 miliarde de euro pentru Ucraina

Plenul Parlamentului European reunit la
Bruxelles, a aprobat sãptãmâna trecutã, aju-
torul macrofinanciar în valoare de 1,8 miliar-
de de euro pentru Ucraina. Uniunea Europea-
nã ºi Ucraina trebuie sã stabileascã în conti-

nuare termenii asistenþei financiare într-un
memorandum de înþelegere care sã oblige
Ucraina sã implementeze un program de re-
forme menit sã remedieze slãbiciunile struc-
turale acumulate.

externã a precizat cã Ucraina se
aflã într-o stare de rãzboi de su-
pravieþuire în faþa unei agresiuni
din partea Rusiei care desfãºoarã
un rãzboi hibrid, nedeclarat, dar

impus ºi condus sistematic
dupã ocuparea ilegalã a Cri-
meii.

 „Ucraina este un partener
strategic pentru Uniunea Eu-
ropeanã ºi pentru lumea
euro-atlanticã. Solidaritatea ºi
susþinerea europeanã pentru
Ucraina trebuie sã fie mai
mult ca niciodatã, substanþi-

alã, constantã ºi eficientã. De ace-
ea, sunt convins cã aceastã finan-
þare de 1,8 miliarde de euro, apro-
batã în procedurã de urgenþã de

cãtre Comisia INTA, rãspunde
urgenþei ºi pãstreazã coerenþa an-
gajamentelor noastre. Ucraina face
faþã unei recesiuni severe, iar cri-
za se va prelungi pentru cã este
rezultatul unor probleme grave,
macroeconomice ºi structurale,
agravate de un conflict de lungã
duratã ºi previzibil, pe o duratã ºi
mai lungã în viitor...”, a mai spus
Victor Boºtinaru.

 Proiectul de acord dintre Uni-
unea Europeanã ºi Ucraina inclu-
de reforme ale administrãrii finan-

þelor publice, mãsuri împotriva
corupþiei, modificãri la administra-
rea impozitelor, reforme în sectoa-
rele energiei ºi cel financiar, pre-
cum ºi mãsuri de îmbunãtãþire a
mediului de afaceri.

Dupã semnarea acordului între
UE ºi Ucraina, banii vor merge di-
rect în bugetul Ucrainei. Douã
treimi din suma agreatã vor fi
transferate pânã la sfârºitul anu-
lui, iar ultima tranºã în primul tri-
mestru din 2016.

MARGA BULUGEAN

Dezbatere organizatã de PNL:
”Necesitatea introducerii votului prin

corespondenþã pentru românii din Diaspora”
Partidul Naþional Liberal a organizat zilele trecute, Dezbaterea intitulatã ”Necesitatea

introducerii votului prin corespondenþã pentru românii din Diaspora” - manifestare prin inter-
mediul cãreia romanii de peste hotare ºi organizaþiile non-guvernamentale specializate în

legislaþie electoralã au discutat cu autorii proiectului de lege PNL privind votul prin corespon-
denþã, aducând amendamente si observaþii importante pe marginea acestuia.

La eveniment au participat domnul Ludovic Orban - liderul Grupului
PNL din Camera Deputaþilor, deputatul PNL Mihai Voicu - responsabil
PNL Cod Electoral, deputatul PNL Mircea Dolha - prim-vicepreºedinte
PNL Diaspora, Victor Ionescu - copreºedinte PNL Diaspora, senatorul
Riceard Badea - colegiul Europa-Asia ºi copreºedinte PNL Diaspora,
deputatul PNL Aurelian Mihai - Colegiul Europa, deputatul PNL Mir-
cea Lubanovici - Colegiul America ºi deputatul PNL Ovidiu Alexandru
Raeþchi - Colegiul Africa-Orientul Mijlociu.

teritorial a dreptului de vot bazat pe secþii ar fi pri-
mul pas. Al doilea,  „legiferea votului prin corespondenþã” -
pas sigur sub raport constituþional pentru a garanta dreptul de
vot la distanþã. „Legiferea votului electronic” - ca etapã legisla-

tivã separatã, astfel încât eventualele riscuri de ne-
constituþionalitate, semnalate îin unele state UE, sã
nu afecteze ºi sistemul votului prin corespondenþã,
a treia etapã. ªi nu în ultimul rând, „dublarea numã-
rului de parlamentari de Diaspora”.

Mihai Voicu : „Introducerea acestei legi
este o prioritate”

În deschiderea dezbaterii, deputatul PNL Mihai

Voicu a prezentat Proiectul de Lege privind organizarea ºi
desfãºurarea votului prin corespondenþã al cetãþenilor ro-
mâni cu domiciliul sau reºedinþa în strãinãtate iniþiat ºi de-
pus sãptãmâna trecutã de deputaþii PNL. Potrivit acestuia,
introducerea acestei legi este o prioritate în condiþiile unei
prezenþe reduse la alegerile parlamentare ºi prezidenþiale în
cadrul secþiilor de votare din strãinãtate. Evenimentul a re-
prezentat doar o primã întâlnire la nivel naþional  în cadrul
demersurilor privind dezbaterea publica a proiectului de lege,
parlamentarii PNL de Diaspora urmând sã iniþieze o serie de
întâlniri pe subiect în Colegiile lor de peste hotare.

MARGA BULUGEAN
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La Dãbuleni, condiþiile clima-
terice nu au fost propice pentru
începerea însãmânþãrilor de pri-
mãvarã, dar, dacã vor fi îndepli-
nite toate condiþiile, imediat dupã
Sãrbãtorile Pascale, se va intra
pe teren ºi se va trece la treabã.
„A fost frig, astfel cã nu s-au
putut înfiinþa decât culturile de
cartofi, pe cca 30 ha. Dacã vre-
mea va permite, imediat dupã
Paºte se va trece la însãmânþãri
la porumb, floarea soarelui ºi
pepeni. Se estimeazã cã vor fi
cultivate 1.500 ha cu porumb,
70-100 ha cu floarea-soarelui,
1.000 ha cu lubeniþe. L anivelul
comunei, suntem pregãtiþi”, a
spus primarul din Dãbuleni,
Nicolae Drãgoi.

Cartoful
e la „putere”

Aceleeaºi probleme, care þin de
climã, ºi la Mîrºani, tot cartoful fi-

A venit primãvara, a ieºit soarele,
natura a revenit la viaþã, totul mer-
ge bine sau, cel puþin, aºa se spune.
Rãmân, însã problemele de zi cu zi,
cele care dau bãtãi de cap, oricât am
încerca sã scãpãm de ele. Printre
ele, cele care þin de agriculturã. Este
perioada lucrãrilor de primãvarã,
aceea în care începe munca la câmp,
pe tarlale. Deocamdatã, din cauza in-
temperiilor, n-au început însãmânþã-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

rile, dar terenurile sunt pregãtite.
Am luat legãtura cu mai mulþi pri-
mari din Dolj, care au spus cã, în
cel mai scurt timp, vor purcede la
treabã. Suprafeþele pregãtite sunt
aproximativ aceleaºi cu anul trecut,
lucru recunoscut ºi de cãtre condu-
cerea Direcþiei Agricole Dolj, care,
la rândul ei, atrage atenþia asupra
pericolelor reprezentate de rozãtoa-
rele de câmp.

ind la „conducere”.
„La culturile din
toamna trecutã, s-
au treminat fertili-
zãrile, pentru apro-
ximativ 1.000 ha de
grâu ºi secarã. În
ceea ce priveºte
culturile din aceas-
tã primãvarã, 400
de ha, cultivate cu
cartofi timpurii,
sunt deja pregãtite.
În aceastã lunã va
începe ºi însãmân-
þarea cu porumb a
cca 600 ha, întâr-
zierea fiind cauzatã
de ploile cãzute în
ultima perioadã. De

asemenea, s-a produs rãsadul pen-
tru 400 ha de legume, iar 10 ha
sunt destinate culturii de tutun” –
Constantin Ghencioiu – prima-
rul comunei Mîrºani.

Lucrãrile
încep în jur
de 15 aprilie

În comuna Leu, lucrurile
nu stau cu totul diferit. „Din
cauza precipitaþiilor, fiindcã
ºtiþi cu ce ne-am confruntat
în zonã, am fost nevoiþi sã
amânãm însãmânþãrile de pri-
mãvarã. Dacã vremea þine
cu noi, în jurul datei de 15
aprilie ne vom apuca de trea-
bã. Sunt pregãtite 2.300  ha
pentru porumb, 2.400 ha
pentru floarea-soarelui. Sunt
aproximativ aceleeaºi supra-
feþe ca în 2014. Culturile de
grâu ºi secarã, în jur de
3.000 ha, sunt în regulã” –

Iulian Cristescu, primarul comu-
nei Leu.

Ofertã generoasã
la Brãdeºti

La Brãdeºti, oferta este ceva mai
generoasã, þinând cont ºi de spe-
cificul zonei. „La culturile de toam-
nã, avem înregistrate aproape 2.000
ha însãmânþate cu grâu, 50 ha cu
orz ºi cca 30 cu orzoaicã, toate be-
neficiind de tratamentele specifice.
Pentru primãvara aceasta, sunt, la
nivelul comunei, 25 ha plantate cu
ceapã, 5 ha cu usturoi, 40 ha cu
arpagic ºi estimãm 700 ha de po-
rumb, 30 ha cu floarea-soarelui,
precum ºi 90 ha de legume de varã.
În ceea ce priveºte porumbul ºi
floarea-soarelui, aºteptãm sã se în-
drepte vremea, pentru a intra în
câmp” – Ion Rãcãreanu, prima-
rul comunei Brãdeºti.

„Aºteptãm
sã se îndrepte
vremea”

La Maglavit, lucrurile nu stau
altfel. „Vã pot spune cã, în ceea
ce priveºte pãioasele, au
fost asigurate toate tra-
tamentele ºi sperãm în
recolte bogate. La cul-
turile din aceastã primã-
varã, aºteptãm, ca toatã
lumea, sã se îndrepte
vremea. Când condiþiile
vor deveni prielnice, se
va trece la însãmânþarea
a cca 450 ha cu porumb
ºi a aproximativ 1.700
ha cu floarea-soarelui.
Nu am avut, pânã acum,
deteriorãri ale culturilor
de grâu, din cauza ºoa-
recilor de câmp ºi spe-
rãm nici sã nu avem ” -
Ion Dinu, primarul din
Maglavit.

ªoarecii
de câmp
atenteazã
la culturi

Problemele agriculturii doljene
sunt cunoscute, iar directorul Di-
recþiei Agricole Dolj, Cristina
Emanuela Vladu, le-a punctat:
„La nivelul judeþului, s-au propus
spre înfiinþare suprafeþe mai
mari, mai ales la porumb – 11.000
ha, ºi pepeni verzi – 950 ha.  De
asemenea, suprafaþa destinatã ra-
piþei este aproape de douã ori mai
mare decât în anii trecuþi. Cam-
pania de toamnã din 2014 a fost
limitatã de mai mulþi factori, de

Noului ºef al Direcþiei Silvice Dolj, ing.
Silviu Nuþã, nu i-a lipsit foarte mult ca
sã-ºi intre în atribuþiuni. Cã ºtie despre
„Luna împãduririlor”, este fãrã discuþie,
lucru amintit ºi în cotidianul nostru. Iar
dovada a venit ieri. Silviu Nuþã a fost pre-
zent, în Zona Zãval, la un amplu proces de
împãdurire, alãturi de lucrãtori ai Direcþiei
Silvice ºi de reprezentanþi ai unor instituþii
, parteneri ai Programului de Împãduririri

„Natura 2000”.  „Plantãm puieþi în Zona
Zãval, pe cca o jumãtate de ha, pe Aria
Protejatã – Confluenþa Jiu – Dunãre. Este
vorba de substituire arboret ºi plantare in-
tegralã cu specii de stejar, frasin, fiind aju-
taþi de reprezentanþi ai ªcolilor din Bechet,
Ostroveni, SNP Petrom etc. Vom continua
aceste acþiuni, deoarece ne dorim sã refa-
cem fondul forestier, care a fost distrus în
ultimii ani”, a declarat Silviu Nuþã.

Ion Dinu

Constantin Ghencioiu

Cristina Emanuela Vladu

la eliberarea cu întârziere a su-
prafaþelor ºi pânã la precipitaþiile
abundente cãzute. La culturile din
primãvara lui 2015, variaþiile nu
sunt foarte mari, la nivelul jude-
þului, dar ploile au întârziat înce-
perea însãmânþãrilor. Fenomenele

meteorologice ºi nerespectarea
tratamentelor chimice au condus
la înm,ulþirea rozãtoarelor, în spe-
cial a ºoarecilor de câmp. Din da-
tele centralizate de noi, sunt
aproape 30.000 ha de grâu ºi se-
carã afectate, din care 3.700 sunt
puternic deteriorate. De asemenea,
rapiþa este lovitã grav pe 2.900 ha,
mediu pe 2.300 ha ºi slab pe 4.000
ha. Ministerul Agriculturii a emis
o autorizaþie de folosire, pe 120
de zile, a unui produs de comba-
tere a rozãtoarelor, dar care a ex-
pirat la începutul lunii februarie”.
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Wizz Air, cea mai mare compa-
nie aerianã low-cost din Europa
Centralã ºi de Est, a anunþat ieri,
printr-un comunicat de presã,  cã
va introduce locuri alocate înce-
pând cu mai 2015 pentru a îmbu-
nãtãþi experienþa ºi confortul pasa-
gerilor. Serviciul va fi lansat pe rute
selectate din 4 mai 2015 ºi în toatã
reþeaua WIZZ din 19 mai 2015.
„Clienþii vor avea la dispoziþie în
mod gratuit un sistem de alocare
automatã, care va fi integrat în pro-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

cesul de rezervare din 8 aprilie. Wizz
Air va aloca locuri apropiate pasa-
gerilor care cãlãtoresc împreunã pe
aceeaºi rezervare, acolo unde acest
lucru este posibil. Clienþii îºi vor
putea schimba locul alocat cu un
alt loc pentru un comision care în-
cepe de la 1 euro”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al com-
paniei aeriene. Schimbarea va pu-
tea fi efectuatã pe wizzair.com sau
prin aplicaþia pentru smartphone
WIZZ cu pânã la 3 ore anterior

plecãrii aeronavei. Locurile pefera-
te, cum ar fi cele de pe primul rând,
pentru debarcare rapidã, sau locu-
rile cu spaþiu suplimentar pentru pi-
cioare, pot fi rezervate pentru un
comision mai mare, în funcþie de
disponibilitate ºi conform regulii pri-
mului solicitant.

Se reduce tariful serviciului
Priority Boarding

Sistemul de locuri alocate Wizz

Air va funcþiona începând cu 4
mai pe anumite rute (Budapesta-
Barcelona, Katowice-Londra, Bu-
cureºti-Dortmund), iar apoi, din
19 mai, va fi introdus pe toate
cele 360 de rute Wizz Air din cele
37 de þãri. Clienþilor care au re-
zervat bilete înainte de 8 aprilie
pentru zboruri cu locuri alocate,
le vor fi atribuite locuri în mo-
mentul check-in-ului, în timp ce
pasagerii care au rezervãri care
includ WIZZ Xtra legroom ºi
WIZZ Reserved Seat îºi vor pu-
tea alege locurile fãrã niciun cost
adiþional. Pasagerii membri WIZZ
Premium ºi WIZZ Privilege Pass
îºi vor putea alege orice loc în
mod gratuit ºi vor beneficia în
continuare de Priority Boarding
(prioritate la îmbarcare), pentru
a evita aºteptarea la rând. Înce-
pând cu 8 aprilie Wizz Air reduce
tariful serviciului Priority Boar-
ding la doar 2 euro. “Mã bucur
cã vã pot prezenta astãzi acestã

îmbunãtãþire majorã pentru clien-
þii noºtri, care vine ca parte a dez-
voltãrii constante de servicii ºi
operaþiuni mai bune. Satisfacþia
clienþilor a fost în centrul misiu-
nii noastre când am lansat com-
pania în urmã cu mai mult de 10
ani ºi continuã sã ne ghideze ac-
þiunile în fiecare zi. Sunt convins
cã trendul companiilor aeriene de
a reintroduce locurile alocate re-
flectã ceea ce consumatorii apre-
ciazã cel mai mult în prezent, când
cãlãtoresc: un tarif de cãlãtorie
accesibil ºi o experienþã confor-
tabilã ºi fãrã griji. Avem 180 de
locuri în fiecare dintre cele 55 de
aeronave A320, iar din noiembrie
vom avea 230 de locuri în noul
nostru A321. Alocarea locurilor
vine ca parte dintr-o serie de eta-
pe de îmbunãtãþire a experienþei,
planificate în 2015, pe care le vom
anunþa în curând.”, a subliniat
György Abrán, Chief Commercial
Officer Wizz Air.
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În cadrul dezvoltãrii Planului de
Mobilitate Urbanã Durabilã pen-
tru polul de creºtere Craiova a fost
elaboratã o aplicaþie online pentru
participarea publicului.  Cetãþenii
oraºului Craiova ºi cei din comu-
nele aflate în zona polului de creº-
tere  sunt invitaþi,  în perioada 30
martie 2015 – 30 aprilie 2015, sã
acceseze aplicaþia,  pentru a sem-
nala, din punct de vedere al mobi-
litãþii urbane, o problemã, o pro-
punere de îmbunãtaþire sau o apre-
ciere cu privire la un anumit punct,
sau mai multe, din zonele frecven-
tate. Aplicaþia se gãseºte pe Pagina
de Facebook a proiectului. „Toate
sesizãrile cetãþenilor vor fi centra-
lizate de cãtre specialiºtii care ela-
boreazã PMUD Craiova  urmând a
fi luate în considerare în procesul
de dezvoltare a proiectelor speci-
fice adresate comunitãþii din cadrul
acestuia. Informaþiile furnizate de
cãtre cetãþeni sunt folosite exclu-
siv pentru analize statistice ºi nu
sunt transmise terþilor”, se preci-

PMUD Craiova este elaborat în contextul acordului în-
cheiat între Guvernul României ºi Banca Europeanã de
Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind elaborarea  de Planuri
de Mobilitate Urbanã Durabilã pentru cei 7 poli de creºtere
din Romania ºi aglomerarea Bucureºti-Ilfov, printre care se
numãrã ºi aria metropolitanã Craiova.

Aplicaþie online  pentru semnalarea problemelor
din punct de vedere al mobilitãþii urbane

zeazã într-un comunicat de presã
al ADR SV Oltenia.

Creºterea atractivitãþii ºi a
calitãþii mediului urban

Un Plan de Mobilitate Urbanã
Durabilã  are ca obiectiv crearea
unui sistem de transport urban
durabil ºi modern, care sã  susþi-
nã dezvoltarea economicã prin
creºterea accesibilitãþii pentru po-
pulaþie ºi mãrfuri. Acesta vizeazã
felul în care oamenii ºi mãrfurile
se deplaseazã, prin utilizarea dife-
ritelor mijloace de transport. Prin-
cipalele beneficii ale unui Plan de
Mobilitate Urbanã Durabilã  sunt:
facilitarea accesului tuturor la lo-
curile de muncã ºi la servicii; re-
ducerea poluãrii, a emisiilor de
gaze cu efect de serã ºi a consu-
mului de energie; îmbunãtãþirea
siguranþei ºi securitãþii, reducerea
costurilor de cãlãtorie; obþinerea
unei mobilitãþi unitare, fãrã între-
ruperi; creºterea atractivitãþii ºi a
calitãþii mediului urban.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã a efectuat
zilele trecute plata aferentã
Ajutorului naþional tranzitoriu
(ANT) – schema cuplatã de
producþie în sectorul ovine sau
caprine pentru anul de cerere
2014, în sumã totalã autorizatã la
platã  de 275.617.976,40 lei
pentru un numãr de 57.954
fermieri.  Mai exact, ovine -
241.377.420,96 lei pentru un

În sectorul ovine sau caprine...
S-a efectuat plata aferentãS-a efectuat plata aferentãS-a efectuat plata aferentãS-a efectuat plata aferentãS-a efectuat plata aferentã

fermierilor doljenifermierilor doljenifermierilor doljenifermierilor doljenifermierilor doljeni
numãr de 8.596.062 capete
eligibile iar caprine -
34.240.555,44 lei  pentru un
numãr de 1.219.393 capete
eligibile. Cuantumul calculat
pentru ovine sau caprine este de
28,08 lei / cap de animal. Sche-
ma cuplatã de producþie în
sectorul ovine/caprine se acordã
producãtorilor agricoli care au
numãr minimum 50 de capete de
femele ovine sau 25 de capete de

femele caprine, care au împlinit
vârsta de minimum un an la data
de 30 martie a anului în care se
face solicitarea primei. ªi deþine
registrul individual al exploataþiei
în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 21/2004
al Consiliului din 17 decembrie
2003 de stabilire a unui sistem de
identificare ºi de înregistrare a
animalelor din speciile ovinã ºi
caprinã.
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„Nop„Nop„Nop„Nop„Nopþþþþþile mele,ile mele,ile mele,ile mele,ile mele,
nopnopnopnopnopþþþþþi ...”, ultimuli ...”, ultimuli ...”, ultimuli ...”, ultimuli ...”, ultimul
volum de poezii alvolum de poezii alvolum de poezii alvolum de poezii alvolum de poezii al
lui Aurelian Zisului Aurelian Zisului Aurelian Zisului Aurelian Zisului Aurelian Zisu

Profesorul Colegiului Naþional
„Carol I”, Aurelian Zisu aºeazã, în
biblioteca de poezie a Craiovei, un
nou volum de versuri. Cea mai re-
centã carte a sa se intituleazã
”Nopþile mele, nopþi ...”. Lansarea
are loc astãzi, de la ora 13.00, în
sala Acad. „Dinu C. Giurescu” a
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”. Evenimentul va fi
moderat de Nicolae Marinescu, di-
rectorul Editurii ”Aius”, iar volumul
va fi prezentat de criticii literari
Gabriel Coºoveanu, Petriºor Militaru ºi Constantin M. Popa.

LAURA MOÞÎRLICHE

Evreii craioveni sãrbãtoresc PesahEvreii craioveni sãrbãtoresc PesahEvreii craioveni sãrbãtoresc PesahEvreii craioveni sãrbãtoresc PesahEvreii craioveni sãrbãtoresc Pesah
Comuni ta tea

evreiascã din Cra-
iova sãrbãtoreºte
începând  din
aceastã searã Paº-
tele sau Pesahul,
aºa cum se spune
în limba ebraicã.
Respectând tradi-
þia, câteva zeci de
persoane vor fi
prezente, astãzi,
începând cu ora
17.00, la sinagoga
din Craiova pentru
a celebra aºa cum se cuvine aceastã sãrbãtoare. Paºtele la evrei sau
Pesah, þine o sãptãmânã. Anul acesta, sãrbãtoarea va începe sâmbãtã, 4
aprilie ºi va þine pânã în 11 aprilie. În timpul Pesahului, evreii nu mãnâncã
alimente fãcute cu drojdie în amintirea plecãrii precipitate din Egipt, când
aluatul pentru pâine n-a apucat apucat sã se dospeascã. Se consumã,
astfel, pâine nedospitã fãcutã din fãinã ºi apa, numitã azimã. Sãrbãtoarea
este precedatã de o curãþenie riguroasã a gospodãriei, pentru a îndepãrta
toate alimentele fermentate sau susceptibile de a fermenta, care în aceastã
perioadã sunt interzise.

RADU ILICEANU

Ziua Internaþionalã a Cãrþilor pentruZiua Internaþionalã a Cãrþilor pentruZiua Internaþionalã a Cãrþilor pentruZiua Internaþionalã a Cãrþilor pentruZiua Internaþionalã a Cãrþilor pentru
Copii ºi TCopii ºi TCopii ºi TCopii ºi TCopii ºi Tineret, la Colegiul Naþionalineret, la Colegiul Naþionalineret, la Colegiul Naþionalineret, la Colegiul Naþionalineret, la Colegiul Naþional
„Elena Cuza”„Elena Cuza”„Elena Cuza”„Elena Cuza”„Elena Cuza”

Cu ocazia Zilei Internaþionale a Cãrþilor pentru Copii ºi Tineret, Biblio-
teca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” ºi American Corner Craiova
au organizat, ieri, o orã de lecturã, gãzduitã la Colegiul Naþional „Elena
Cuza”. În cadrul acestui eveniment, bibliotecarii le-au lecturat copiilor
basme atât în limba românã cât ºi în limba englezã, pentru a-i atrage în
lumea fascinantã a cãrþilor. Ziua internaþionalã a cãrþilor pentru copii este
marcatã anual pe 2 aprilie, ziua de naºtere a celui mai îndrãgit autor de
basme, Hans Christian Andersen. Manifestãrile dedicate acestei zile in-
clud activitãþi în ºcoli ºi biblioteci publice, articole de promovare în pre-
sã, întâlniri cu autori ºi ilustratori, concursuri literare, expoziþii de carte,
de reviste ºcolare ºi de filatelie, momente artistice, ateliere de desen ºi de
integrame, întreceri sportive ºi jocuri cu zmee ºi mãºti.

LAURA MOÞÎRLICHE

Toþi craiovenii prezenþi în cele douã zile de
activitãþi îºi vor putea face permis electronic
de bibliotecã pentru a deveni utilizatori activi
ºi a putea beneficia de toate serviciile Bibliote-
cii „Aman”. “Obiectivul central al acestui eve-
niment este reprezentat de nevoia de a sensi-
biliza cetãþenii cu privire la actul cultural.
Produsul finit, fie cã vorbim despre o lansare
de carte, o dezbatere sau un recital, ascunde,
oarecum în mod nedrept, eforturile organiza-
torice, pasiunea ºi energia pe care creatorii de
culturã le investesc în activitatea lor. Tocmai
de aceasta vrem o culturã transparentã, o cul-
turã umanã, prin participarea tuturor instituþii-
lor de profil vrem sã confirmãm intenþia noas-
trã, a tuturor, aceea de a stabili o legãturã pere-
nã ºi vie între culturã ºi comunitate”, a declarat
Lucian Dindiricã, directorul bibliotecii.

Pentru aceastã a doua ediþie, Biblioteca organizea-
zã lecturi ºi jocuri în limba englezã, ateliere de face-
painting ºi vizionari de filme educative. Trupa de Te-
atru „Cutezãtorii”, un proiect de succes al bibliotecii,
va derula activitatea în Þara lui Piticot, o lecturã din
basme populare româneºti. Apropierea sãrbãtorii Sfin-
telor Paºti va fi marcatã prin organizarea unui atelier
hand-made în care, asistaþi de bibliotecare, copiii vor

Craiovenii, aºteptaþi laCraiovenii, aºteptaþi laCraiovenii, aºteptaþi laCraiovenii, aºteptaþi laCraiovenii, aºteptaþi la
„„„„„Festivalul PrimãveriiFestivalul PrimãveriiFestivalul PrimãveriiFestivalul PrimãveriiFestivalul Primãverii”””””
Craiovenii sunt invitaþi, în acest sfârºit de sãptãmânã, sã participe la „Festivalul

Primãverii”, care va avea loc la Centrul Multifuncþional din cartierul „Romaneºti”.
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” participã la festival cu o serie de
evenimente culturale în cadrul cãrora jocul, muzica, lectura ºi cultura se vor îmbina
armonios pentru a bucura sufletele celor dornici de frumos.

Departamentul de Fizicã din cadrul Facultãþii
de Matematicã ºi ªtiinþe ale Naturii gãzduieºte
astãzi, ora 12:00, sala C124 (Cladirea centralã a
Universitatii din Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 13)
prelegerea “Prelucrarea materialelor dielectrice
cu pulsuri laser ultrascurte modulate temporal”.
Prelegerea va fi susþinutã de cãtre cercetatorul dr.
Cristian ªarpe, de la Institutul de Fizicã al Uni-
versitãþii din Kassel ºi se va axa pe prezentarea
tehnicilor de producere ºi amplificare a pulsurilor
laser ultrascurte, precum ºi pe utilizarea acestora
în prelucrarea de precizie a materialelor dielectri-
ce, cu aplicaþii în biologie, medicinã, tehnologii
avansate ºi fotonicã.

O secþiune aparte va fi dedicatã tehnicilor de
modulare temporalã a pulsurilor ultrascurte, care
permit obþinerea de nanostructuri cu o precizie mult
superioarã celei impuse de limitele difracþiei optice.
În ultimii ani, laserele cu pulsuri ultrascurte au des-
chis noi posibilitãþi în prelucrarea de înaltã precizie a
materialelor. Datoritã caracterului unic de a avea pu-
teri instantanee foarte mari ºi energii reduse, pulsurile
laser ultrascurte eliminã defectele colaterale în mate-
rialele prelucrate (asociate cu procesele termice ºi

La Facultatea de Fizicã, Universitatea din Craiova:
Prezentarea tehnicilor de producere ºi

amplificare a pulsurilor laser ultrascurte

mecanice), fãcând astfel posibilã obþinerea de micro-
structuri ºi nanostructuri în orice tip de material. Aces-
te tipuri de lasere sunt de real interes în prelucrarea
materialelor dielectrice transparente, care – având o
absorbþie redusã a luminii din spectrul vizibil ºi infra-
roºu apropiat – nu se pot prelucra eficient cu lasere
în undã continuã sau cu pulsuri lungi.

MARGA BULUGEAN

Program:
- Sâmbãtã: 10.00 - 12.00;

Duminicã: 10.00 - 11.00 - În
Þara lui Piticot: lecturã din bas-
me populare româneºti susþinutã
de actorii Trupei de Teatru Cute-
zãtorii a Bibliotecii Judeþene Ale-
xandru ºi Aristia Aman

- Sâmbãtã: 12.00 – 13.00 ;
Duminicã : 12.00 – 13.00 - Read
and play! : Lecturi ºi jocuri în lim-
ba englezã

- Sâmbãtã 15.00 – 18.00 ; Du-
minicã 11.00-13.00 - Sã devenim
personaje de poveste : Atelier de

face-painting ºi lecturã interactivã
din poveºtile copilãriei. Participã
membrii Clubului de lecturã ”Cãr-
þile copilãriei”

- Sâmbãtã 10.00 – 18.00 ; Du-
minicã 10.00 – 18.00  - Prezenta-
re filme educative:

1. Aventurile lui Piccolo ºi
Saxo

2. Aflã totul despre T-Rex
3. Creaturi surprinzãtoare
4. Aflã totul despre Univers
- Sâmbãtã 10.00 – 18.00;  Du-

minicã 10.00 – 18.00 - Ateliere
hand-made : confecþionare deco-

raþiuni de Paste
- Sâmbãtã 10.00 – 18.00 ; Du-

minicã 10.00 – 18.00 - Expoziþie
de carte: „Noutãþi în bibliotecã”.

- Sâmbãtã 10.00 – 18.00 ; Du-
minicã 10.00 – 18.00 - Expoziþie
de documente electronice:  cei pre-
zenþi vor avea ocazia nu doar sa le
priveascã ci ºi sã le foloseascã cu
ajutorul noii tehnologii.

- Recital de chitarã/voce susþi-
nut de Andrei Giucã, elev al Cole-
giului Naþional Fraþii Buzeºti ºi
membru al Grupului Generaþia
Folk.

confecþiona decoraþiuni tematice. Tot la standul bi-
bliotecii, craiovenii se vor putea informa despre ulti-
mele cãrþi apãrute, vor audia recitaluri de chitarã ºi
voce. „Sperãm cã totul va ieºi bine ºi le lansãm craio-
venilor invitaþia de a veni în numãr cât mai mare”, a
ami spus Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Ju-
deþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Când monolingvismul anglofon îi supãrã pe franceziCând monolingvismul anglofon îi supãrã pe franceziCând monolingvismul anglofon îi supãrã pe franceziCând monolingvismul anglofon îi supãrã pe franceziCând monolingvismul anglofon îi supãrã pe francezi
Dominaþia limbii engleze în instituþiile eu-

ropene, scrie „Liberation”, a devenit atât de
„naturalã” încât actualul ministru francez al
Finanþelor, Michel Sapin, i-a scris în englezã
comisarului european pentru Afaceri Econo-
mice ºi Monetare, compatriotul sãu Pierre
Moscovici. Secretariatul General pentru Afa-
ceri Europene (SGAE), organism francez în-
sãrcinat cu coordonarea interministerialã a
Afacerilor Europene, nu gãseºte nimic ºocant
în exprimarea în englezã a deputaþilor euro-
penei francezi la poziþia Hexagonului în pri-
vinþa planului de relansare prezentat de Jean-
Claude Juncker, preºedintele Comisiei Euro-
pene. Faptul cã preºedintele francez Fran-
cois Hollande, ca ºi predecesorul sãu, Nico-
las Sarkozy, nu are nimic de reproºat lideri-
lor europeni care nu folosesc deloc limba
francezã - precum Donald Tusk, preºedin-
tele Consiliului European sau Jeroen Dijssel-
bloem, preºedintele Eurogrupului -  este pus
în antitezã cu Jacques Chirac, care a pãrãsit
sala Consiliului European pentru cã Ernest-
Antoine Selliere, patronul patronilor europeni
vorbea în englezã. Cvasi-dispreþuirea fran-
cezei, una dintre cele trei limbi de lucru în
instituþiile comunitare, alãturi de englezã ºi

germanã, este un proces care a debutat în
1995, odatã cu lãrgirea UE, prin admiterea
Suediei, Finlandei ºi Austriei, când guvernul
Balladur, a omis echivalentul acordurilor
Pompidou-Hearth, care prevedea cã limba
englezã este folositã la Bruxelles ca unicã în
diplomaþie, dar funcþionarii comunicã uzual
în francezã, acorduri respectate în general
ºi astãzi. Dar procesul s-a accentuat prin
extinderea din 2004, odatã cu admiterea þã-
rilor din Europa Centralã, elitele acestor þãri
folosind ca limbã strãinã engleza. Deriva s-a
produs cu complicitatea activã a autoritãþi-
lor germane, a diplomaþilor ºi funcþionarilor
germani, care opineazã cã limba lui Moliere
trebuie cunoscutã ca ºi cea a lui Goethe, ºi
aceasta marginalizatã de mult timp. Pânã
acum niciunul din textele fondatoare ale UE
n-a fost modificat: fiecare din limbile celor
28 de state membre este limbã oficialã a
Uniunii. Germana, engleza ºi franceza sunt,
în continuare, trei limbi de lucru ale UE. En-
gleza ºi franceza – limbi oficiale ale Servi-
ciului European de Acþiune Externã (SEAE),
dar ºi în sala de presã (înainte de 1995 sin-
gura limbã oficialã era franceza). Asociaþia
Jurnaliºtilor Europeni (AJE) - secþiunea fran-

cezã a trimis o scrisoare cãtre Jean-Claude
Juncker, preºedintele Comisiei, semnalând
„abandonul francezei în comunicarea Comi-
siei Europene ca ºi a Serviciului European
de Acþiune Externã ºi a Consiliului European”.
Purtãtorul de cuvânt al preºedintelui CE,
Margaritis Schinas, a afirmat cã „preºedin-
tele se exprimã ºi în francezã ºi considerã
prioritarã garantarea diversitãþii culturale ºi
lingvistice în sânul UE”. În decembrie 2012,
Wolfgang Schauble, ministrul german al Fi-
nanþelor, deplângea în „Frankfurter Allgemei-
ne Sonntagszeitung” cã engleza a devenit
unica limbã a Uniunii. Francezii þin enorm la
prestigiul limbii lor. La conservarea aceste-
ia. Ataºându-se „excepþiei culturale”, ei re-
nunþã, dacã n-au ºi renunþat, la o bãtãlie a
ideilor. Mai ales cã în prezent Comisia nu ezitã
în a face „consultãri publice” doar în engle-
zã, cum au fost cele care au vizat securita-
tea aerianã. Francezii considerã cã totul se
petrece ca în timpul ocupaþiei militare sau a
perioadei coloniale, cu rezultatele care se ºtiu.
Sigur cã este o ironie, dar suportã greu fap-
tul cã limba lor pierde teren ºi doar Curtea
de Justiþie Europeanã continuã sã utilizeze
cu precãdere franceza.

Cinci atacuri simultane au avut
loc, ieri, împotriva militarilor în
nordul Sinaiului egiptean, unde ar-

Anchetatorii au recuperat
a doua cutie neagrã
a avionului Germanwings

Cea de-a doua cutie neagrã
a avionului Germanwings
prãbuºit la 24 martie în Alpii
francezi de anchetatori, a
anunþat ieri procurorul din
Marsilia. A doua cutie neagrã
este cea care înregistreazã
parametrii zborului pânã în
momentul prãbuºirii avionului
Airbus A320. Dupã analizarea
datelor, experþii vor putea
determina circumstanþele
prãbuºirii aeronavei. Prima
cutie neagrã - cea care conþine
conversaþiile echipajului - a
fost gãsitã la scurt timp dupã
prãbuºire, iar datele pot fi
recuperate ºi utilizate, în pofida
avariilor. Avionul Airbus A320
al companiei Germanwings,
care se deplasa pe ruta Barcelo-
na-Dusseldorf, s-a prãbuºit în
urmã cu o sãptãmânã în Alpii
francezi, provocând moartea
tuturor celor 150 de persoane
aflate la bord. Anchetatorii
care analizeazã posibilele cauze
ale acestei tragedii se concen-
treazã pe ipoteza potrivit cãreia
copilotul în vârstã de 27 de
ani, Andreas Lubitz, ar fi
provocat intenþionat prãbuºirea
aeronavei. Acesta a suferit un
episod depresiv major în 2009,
iar anchetatorii au gãsit la
domiciliul sãu dovezi potrivit
cãrora ar fi trebuit sã fie în
concendiu medical în ziua
tragediei.

Thomas Baekelandt va fi noul
ambasador al Belgiei în
România

La propunerea ministrului
Afacerilor Externe, Didier
Reynders, regele Philippe a
aprobat numirea a 27 de ºefi de
misiuni diplomatice (ambasade,
consulate generale ºi reprezen-
tanþe permanente pe lângã
organizaþii internaþionale), care
îºi vor prelua funcþiile în cursul
verii, dupã ce þãrile-gazdã îºi
vor da agrementul, respectiv
dupã ce obþin acreditarea pe
lângã organizaþia internaþiona-
lã. Thomas Baekelandt, în
prezent ambasador la Amman
(pentru Iordania ºi Irak), a fost
propus pentru a prelua conduce-
rea ambasadei belgiene din
România. El va fi înlocuit la
misiunea din Iordania de
Hendrik Van de Velde, purtãtor
de cuvânt al Ministerului belgian
de Externe. Actualul ambasador
al Belgiei în România, Philippe
Beke, a fost propus pentru postul
de ambasador în Finlanda.
Thomas Baekelandt s-a alãturat
serviciului diplomatic în 1982 ºi
a deþinut mai multe funcþii în
cadrul reprezentanþelor Belgiei,
inclusiv la ONU ºi la NATO. El
a fost de asemenea consilier în
departamentul de securitate
europeanã al Ministerului
belgian de Externe ºi coordona-
tor al luptei împotriva teroris-
mului în cadrul Ministerului de
Externe.

Atacatorii au intrat în forþã în
universitatea din Garissa (Ke-
nya), la aproximativ 150 km de
graniþa somalezã, au deschis fo-
cul asupra paznicilor care supra-
vegheau intrarea, dupã care au
tras la întâmplare în interiorul
campusului. Cel puþin 14 per-
soane au fost ucise, iar Crucea
Roºie din Kenya a anunþat la rân-
dul sãu cã 30 de persoane au fost
rãnite, dintre care patru în “sta-
re extrem de gravã. Garissa,
oraº cu 120.000 de locuitori, a
fost þinta islamiºtilor somalezi
Al-Shabab. Gruparea teroristã a
comis o serie de atacuri în Ke-
nya ca urmare a participãrii aces-
tei þãri la contingentul Uniunii
Africane care ajutã Somalia sã
lupte împotriva grupãrii. Cel mai
grav atac comis de Al-Shabab,

mata luptã împotriva unei ramuri
locale a grupãrii Statul Islamic. Cel
puþin 32 de persoane, inclusiv 15

soldaþi ºi doi civili, au fost ucise.
Teroriºtii au atacat cu arme auto-
mate ºi cu lansatoare de rachetã
cinci posturi de control rutier de-
þinute de soldaþi. Atacurile au avut
loc la sud de Sheikh Zuwaid, la
circa 15 km est de Al-Arih, cen-
trul administrativ al provinciei
Nord-Sinai. Cel puþin doi civili, 15
soldaþi ºi 15 atacatori au fost uciºi
în schimburile de focuri care au
avut loc dupã atacuri, potrivit po-
liþiei. Cel puþin 17 militari ºi ºase
civili au fost de asemenea rãniþi.
Jihadiºtii grupului egiptean Ansar
Beit al-Maqdess, care au jurat re-
cent supunere faþã de Statul Isla-
mic, schimbându-ºi denumirea în
Provincia Sinai, ºi-au înmulþit ata-
curile sângeroase împotriva ar-
matei ºi a poliþiei în nordul penin-
sulei de la frontiera cu Israelul ºi

teritoriul palestinian Fâºia Gaza.
În afarã de dorinþa sa declaratã de
a instaura în Sinai “o provincie” a
“califatului” proclamat de SI în
Irak ºi Siria, Ansar Beit al-Maq-
dess, grupare înfiinþatã în 2011 —
iniþial pentru a ataca teritoriul Is-
raelului vecin — întreprinde ata-
curi împotriva forþelor de securi-
tate egiptene ca represalii la înã-
buºirea sângeroasã a miºcãrilor de
protest ale partizanilor preºedin-
telui islamist Mohammed Morsi
dupã destituirea sa de cãtre armatã
în iulie 2013. Potrivit regimului
preºedintelui egiptean Abdel Fat-
tah al-Sissi, fost ºef al armatei care
l-a destituit pe Morsi, peste 500
de poliþiºti ºi soldaþi au fost uciºi
în atentate ºi atacuri întreprinse
în principal în nordul Sinaiului
din 2013.

în septembrie 2013, la un cen-
trul comercial din Nairobi, s-a
soldat cu cel puþin 67 de morþi.
Islamiºtii somalezi shebab au
revendicat atacul “Kenya este
în rãzboi cu Somalia. Oame-
nii noºtri sunt încã în interi-
or ºi luptã. Misiunea lor este
de a-i omorî pe toþi cei care
sunt împotriva shebab”, a de-
clarat prin telefon pentru AFP
un purtãtor de cuvânt al gru-
pãrii islamiste, ºeicul Ali Mo-
hamud Rage. Potrivit Reu-
ters, purtãtorul de cuvânt al
islamiºtilor shebab pentru
operaþiuni militare, ºeicul
Abdiasis Abu Musab, a afir-
mat cã musulmanii din clãdi-
rea universitãþii au fost cru-
þaþi, fiind uciºi unii dintre
creºtini, iar alþii au fost luaþi

ostatici. “Am triat oamenii ºi le-
am dat drumul musulmanilor.
Sunt multe corpuri neînsufleþite

de creºtini în interiorul clãdirii.
Þinem, de asemenea, ostatici
mulþi creºtini”, a declarat ºeicul.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. CORIMEX S.A. CRAIOVA,

STR. CARACAL, NR. 105, DOLJ
CUI: RO2291747 J16/29/1991 NR.
34/05.03.2015 Consiliul de Admi-
nistratie al Societatii Comerciale
Corimex SA Craiova, in temeiul
art. 113 din Legea nr. 31/1990
CONVOACA  Adunarea Genera-
la Extraordinara  a Actionarilor
la data de 24.04.2015 ora 17:00 la
sediul societatii, strada Caracal,
nr. 105, Craiova, judetul Dolj pen-
tru toti Actionarii inregistrati in
Registrul Actionarilor la sfarsitul
zilei de 10.04.2015, considerata
data de referinta, cu urmatoarea
ordine de zi: 1. Analizarea pro-
iectului de divizare al SC CORI-
MEX SA Craiova, publicat in Mo-
nitorul Oficial al Romaniei partea
IV nr. 583/30 ianuarie 2015 si
aprobarea executarii divizarii. In
cazul in care la prima convocare
nu se intrunesc conditiile de va-
liditate, Adunarea Generala Ex-
traordinara se va tine in data de
25.04.2015 in acelasi loc si la ace-
easi ora. Actionarii vor putea fi
reprezentati in AGA in baza unei
procuri a carui model se afla la
avizierul societatii si care se va
depune in original la sediul so-
cietatii cu cel putin 5 zile inainte
de tinerea adunarii. Informatii
suplimentare la sediul societa-
tii din Craiova, str.Caracal, nr.
105, telefon: 0251522581. Prese-
dinte Consiliul de Administratie:
Popa Viorica.

Primãria Melineºti anunþã în-
ceperea proiectului: „Sistem de
canalizare satele Bodãeºti, Meli-
neºti, Negoieºti ºi extindere de
alimentare cu apã în satele Bo-
dãeºti ºi Melineºti, în comuna
Melineºti, judeþul Dolj.

SOCIETATEA COOPERATIVA
DE CONSUM DABULENI CONVO-
CATOR Societatea Cooperativa de
Consum Dabuleni, in temeiul pre-
vederilor Legii nr. 1/2005 si ale Ac-
tului Constitutiv, Consiliul de Ad-
ministratie convoaca Adunarea
Generala Ordinara si Extraordina-
ra a membrilor cooperatori in sala
Coop Bar din localitatea Dabuleni
pentru data de 20.04.2015 ora 11,00,
avand urmatoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea, discutarea si aproba-
rea Raportului Consiliului de Ad-
ministratie pe anul 2014; 2. Prezen-
tarea, discutarea si aprobarea Ra-
portului Comisiei de Cenzori pe
anul 2014; 3. Prezentarea, discuta-
rea si aprobarea situatiilor finan-
ciare pe anul 2014 si stabilirea
modului de repartizare a profitu-
lui; 4. Descarcarea de gestiune a
administratorilor; 5. Discutarea si
aprobarea asocierii SCC CONSUM-
COOP Dabuleni la UJCC Dolj; 6.
Adoptarea BVC si a programului
de activitate pe anul 2015; 7. Anali-
za executiei Contract de Adminis-
trare si stabilirea criteriilor de per-
formanta pentru anul 2015 aferen-
te contractului de administrare; 8.
Stabilirea indemnizatiei pentru
membrii C.A si pentru cenzori pe
anul 2015; 9. Ipotecarea, gajarea,
dupa caz, transmiterea in folosin-
ta sau instrainarea imobilizarilor
coorporale apartinand societatii
cooperative; 10. Aprobarea primi-
rii, retragerii, excluderii de mem-
brii cooperatori; 11. Incheierea de
contracte de asociere, inchiriere si
contracte de creditare cu banci si
societati de leasing si alte persoa-
ne; 12. Aprobarea contractelor de
asociere, inchiriere, incheiate ulte-
rior adunarii generale din 2014; 13.

Diverse. In cazul in care la data si
ora anuntata nu se intruneste cvo-
rumul de sedinta cerut de lege,
Adunarea Generala se va recon-
voca pentru fiecare din zilele ur-
matoare, la aceeasi ora pana la
atingerea cvorumului legal si sta-
tutar. Consiliul de Administratie al
S.C.C.CONSUMCOOP DABULENI.

CENTRUL Judeþean de Între-
þinere ºi Reparare a Aparaturii Me-
dicale Dolj publicã la concurs cu
respectarea prevederilor HG
nr.286/2011 urmãtorul post vacant:
funcþii de execuþie: referent debu-
tant. Condiþiile necesare pentru
înscrierea la concurs: -studii me-
dii liceale absolvite cu diploma de
bacalaureat; -cunoºtinþe operare
calculator Word, Excel- nivel me-
diu. Concursul va cuprinde douã
probe: proba scrisã ºi interviu.
Proba scrisã se va organiza în data
de 29 aprilie 2015, la sediul CJIRAM
Dolj din Craiova, Str.Tabaci, nr.1A,
începând cu ora 10.00. Interviul se
va susþine în perioada 4-5 mai 2015,
programul exact urmând sã fie afi-
ºat dupã desfãºurarea probei scri-
se. Dosarele de înscriere la con-
curs se depun la sediul CJIRAM
Dolj din Craiova, Str. Tabaci, nr. 1A-
Comp.RU în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la data afiºãrii anunþu-
lui. Persoanã de contact: Nuþã Ari-
na Cristina, tel. 0746.147.400.

Cãminul pentru Persoane
Vârstnice Craiova organizeazã în
data de 04.05.2015 concurs de ocu-
pare a posturilor pe perioadã ne-
determinatã de îngrijitor curãþenie
– 2 posturi. Condiþiile de participa-
re, tematica ºi bibliografia sunt afi-
ºate la sediul instituþiei: Craiova,
str. Tabaci, nr. 3. Relaþii suplimen-
tare:  telefon 0251/ 533.578 int.104.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Dealã George titular al proiec-

tului: Construire imobil parter cu
funcþiunea de magazin retail, rea-
lizare parcãri supraterane,amena-
jarea incintei cu spaþii verzi plan-
tate, alei carosabile ºi pietonale,
amplasare semnale publicitare,
împrejmuire teren ºi organizare
de ºantier,execuþia unui centru
comercial «LIDL» anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului  Dolj
proiectul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului ºi nu
se supune evaluãrii adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului ºi
de evaluare adecvatã pentru pro-
iectul: Construire imobil parter cu
funcþiunea de magazin retail, rea-
lizare parcãri supraterane, amena-
jarea incintei cu spaþii verzi plan-
tate, alei carosabile ºi pietonale,
amplasare semnale publicitare,
împrejmuire teren ºi organizare
de ºantier,execuþia unui centru
comercial «LIDL» propus a fi am-
plasat în municipiul Craiova, str.
Caracal, nr. 150 A, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului
Dolj din Municipiul Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj,
în zilele de luni - joi între orele
8.00- 16,30 ºi vineri între orele
8.00- 14.00, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet http: //
apmdj.anpm.ro Publicul intere-
sat poate înainta comentarii / ob-
servaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului
anunþ pânã la data de 8.04.2015.

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA,prin
Centrul Multifunctional Craiova
scoate la licitatie publicadeschisa
in vederea inchirierii spatiilor dis-
ponibile (spatii depozitare subsol,
spatiu expozitional Etaj 1;  spaþii
birouri- etaj 2 - 52 mp; 105 mp). Do-
cumentatia necesara se procura de
la Centrul Multifunctional 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 Cen-
trul  Multifunctional Craiova, str.
Targului nr. 26, saptamanal – in fie-
care zi de luni, miercuri si vineri,
orele 12:00, Relatii suplimentare la
telefon: 0765.577.711; 0769.268.690.

SPITALUL Clinic Municipal Fi-
lantropia Craiova, cu sediul în Lo-
calitatea Craiova, Str.N.Titulescu,
nr.40, Judeþul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmã-
toarelor posturi contractual va-
cante, conform HG 286/2011- cu
modificari ºi completãri: Econo-
mist IA- Biroul de Evaluare ºi Sta-
tisticã Medicalã- 2 posturi. Con-
cursul se va desfãºura astfel: pro-
ba scrisã în data de 06.05.2015, ora
10.00; proba interviu în data de
11.05.2015, ora 13.00. Pentru par-
ticipare la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineasca urmãtoare-
le condiþii: diplomã de licenþã;
concurs pentru ocuparea postu-
lui; 6 ani ºi 6 luni vechime în spe-
cialitate. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 21.04.2015,
ora 12.00, la sediul Spitalului din
Str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii su-
plimentare la sediul Spitalului din
Str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova, cu sediul în Localita-
tea Craiova, Str.N.Titulescu, nr.40,
Judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual vacant, conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri:
Consilier juridic I- Biroul Achiziþii Pu-
blice- 1 post. Concursul se va desfã-
ºura astfel: proba scrisã în data de
07.05.2015, ora 10.00, proba interviu
în data de 12.05.2015, ora 13.00. Pen-
tru participare la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: Diplomã de licenþã; Con-
curs pentru ocuparea postului; 3 ani
ºi 6 luni vechime în specialitate; sã fi
lucrat minim 1 an în domeniul achi-
ziþiilor publice. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la concurs
pânã la data de 21.04.2015, ora 12.00,
la sediul Spitalului din Str. N.Titulescu,
nr. 40. Relaþii suplimentare la sediul Spi-
talului din Str.N.Titulescu, nr.40- Servi-
ciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova, cu sediul în Localita-
tea Craiova, Str.N.Titulescu, nr.40,
Judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale vacante, con-
form HG 286/2011- cu modificari ºi
completari: Bucãtar IV- Administra-
tiv- 2 posturi. Concursul se va desfã-
ºura astfel: proba scrisã în data de
11.05.2015, ora 10.00; proba interviu
în data de 14.05.2015, ora 10.00; pro-
ba practicã în data de 19.05.2015, ora
10.00. Pentru participare la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: -Nivel de califi-
care I; -Concurs pentru ocuparea
postului. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs pânã
la data de 21.04.2015, ora 12.00, la
sediul Spitalului din Str.N.Titulescu,
nr.40. Relaþii suplimentare la sediul
Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.
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Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Fi-

lantropia Craiova, cu sediul în Loca-
litatea Craiova, Str.N.Titulescu, nr.40,
Judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractual vacante, con-
form HG 286/2011- cu modificãri ºi
completãri: Brancardier-Cl.Hemato-
logie- 2 posturi. Concursul se va des-
faºura astfel: proba scrisã în data de
12.05.2015, ora 10.00; proba interviu
în data de 15.05.2015, ora 10.00. Pen-
tru participare la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: -ªcoalã generalã; -Con-
curs pentru ocuparea postului. Can-
didaþii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs pânã la data de
21.04.2015, ora 12.00, la sediul Spita-
lului din Str.N.Titulescu, nr.40. Rela-
þii suplimentare la sediul Spitalului
din Str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Fi-
lantropia Craiova, cu sediul în Lo-
calitatea Craiova, Str.N.Titulescu,
nr.40, Judeþul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãto-
rului post contractual vacant, con-
form HG 286/2011- cu modificãri ºi
completari: Registrator medical-
Cl.ATI- 1 post. Concursul se va des-
fãºura astfel: proba scrisã în data
de 13.05.2015, ora 10.00; proba in-
terviu în data de 18.05.2015, ora
10.00. Pentru participare la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: Diplomã stu-
dii medii; Concurs pentru ocupa-
rea postului; 6 luni vechime în acti-
vitate. Candidaþii vor depune dosa-
rele de participare la concurs pânã
la data de 21.04.2015, ora 12.00, la
sediul Spitalului din Str.N.Titulescu,
nr.40. Relaþii suplimentare la sediul
Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Fi-

lantropia Craiova, cu sediul în Lo-
calitatea Craiova, Str. N. Titules-
cu, nr. 40, Judeþul Dolj, organizea-
zã concurs pentru ocuparea ur-
mãtoarelor posturi contractual
vacante, conform HG 286/2011 -
cu modificãri ºi completãri: Regis-
trator medical debutant - Birou
Evaluare ºi Statisticã Medicalã- 1
post. Registrator medical debu-
tant - Acþiuni Comune - 1 post.
Concursul se va desfãºura astfel:
proba scrisã în data de 29.05.2015,
ora 10.00; proba interviu în data
de 03.06.2015, ora 10.00. Pentru
participare la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: - Diplomã studii
medii; - Concurs pentru ocupa-
rea postului. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 21.04.2015,
ora 12.00, la sediul Spitalului din
Str. N. Titulescu, nr. 40. Relaþii su-
plimentare la sediul Spitalului din
Str.N.Titulescu, nr. 40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.

D-nul BADEA ANDREI VIC-
TOR  pentru SC ,,CENTRU MEDI-
CAL DE INGRIJIRI PALEATIVE SF.
ELENA prin MIHAI CRISTINEL
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul  ,,SCHIMBARE DE DESTINAÞIE
DIN LOCUINTA ÎN CENTRU MEDI-
CAL DE INGRIJIRI PALEATIVE
‘’propus a fi amplasat în Craiova,
str. Eugeniu Carada nr. 18 , în zile-
le de luni pînã joi, între orele8,00-
16,00 ºi vineri între orele 8,00-14,00.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM  Dolj, strada
Petru Rareº nr. 1, Craiova.

ANIVERSÃRI
Comunitatea Evreilor
din Craiova- Oltenia
ureazã domnului
Academician Prof. Dr.
CORNELIU SABETAY
„LA Mulþi Ani”, multã
sãnãtate, viaþã lungã
ºi numai bucurii.
Comunitatea Evreilor
din Craiova- Oltenia
ureazã domnului SA-
LOM GEORGE, multã
sãnãtate, bucurii ºi
„La Mulþi Ani”!

CERERI SERVICIU
Instalator cu experien-
þã solicit angajare.  Te-
lefon: 0762/837.734.
Doamnã cu experien-
þã - îngrijesc copil. Te-
lefon: 0728/064.730.
Vânzãtoare presã, co-
vrigi, produse patiserie
ºi magazin second-
hand. Telefon: 0747/
072.570.

OFERTE SERVICIU
Comunitatea Evreilor
din Craiova angajea-
zã îngrijitor pentru
oameni în vârstã. So-
licitãm persoane vâr-
sta 40-50 ani. Relaþii
la telefon: 0351/
434.036, zilnic între
orele 10.00-13.00.

MEDITAÞII
MEDITAÞII limba en-
glezã ºi limba spanio-
lã pentru copii. Preþ
avantajos. Telefon:
0746/392.460.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanita-
re la preþ avantajos. Te-
lefon: 0766/668.777.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Societate de contabili-
tate oferim servicii de
calitate ºi complete la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0742/179.600.

Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Familie serioasã îngri-
jim bãtrâni. Telefon:
0765/744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã semi-
decomandatã etaj 4,
Craiova str. Caracal.
Telefon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere Calea Unirii. Te-
lefon: 0742/940.623;
0351/459.401.
3 - 4 CAMERE
Particular, vând apar-
tament 4 camere, par-
ter, zona Caracal. Te-
lefon: 0724/512.304;
0746/914.824.
Vând 4 camere deco-
mandate, toate îmbu-
nãtãþirile Brazdã. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE
VÂND CASÃ DOUÃ
ETAJE ÎN Vîrvoru de
Jos, 2000 mp teren,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/950.685.
Vând casã 6 camere,
Podari – Livezi, cu
4000 mp teren ºi 8 ha
teren arabil urgent,
convenabil. Telefon:
0722/266.718.
VÂND VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂNGÃ
FACULTATEA DE
AGRONOMIE, 6 CA-
MERE, 2 BÃI, BUCÃTÃ-
RIE, PARTER+ ETAJ,
POD, SUBSOL, GA-
RAJ, TEREN 462 MP.
Telefon: 0726/275.943.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0756/
252.939.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren co-
muna Cernãteºti, sat
Raznic. Telefon:
0769/844.209.
Vând casã 500 mp te-
ren zonã centralã, ide-
alã afaceri. Telefon:
0730/750.538.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în cen-
trul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând teren 1700mp
Centura Nord . Tele-
fon:0728/800.447

Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului),  13 m la stra-
dã, 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.
Telefon: 0732381.876.
Vând teren arabil ex-
travilan 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. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
OCAZIE! Vând teren
pentru casã, 800 mp
Predeºti, 16 km, zonã
pitoreascã, ideal pt.
Casã vacanþã, apã –
curent pe teren, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând drepturi teren in-
travilan  380 mp Cra-
iova. Telefon: 0766/
930.864.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãi-
le Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, închi-
riez teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, ideal
halã, showroom, 1000
m, benzinãrie, parc
auto, sau schimb cu
apartament. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul fa-
bricaþiei 1993. Auto-
turismul este în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0765/789.181.

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 lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele mi-
litare, piele bovinã
6mp, telescoapeTico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã
stereo, calculator in-
dstruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând sobã deosebi-
tã din teracotã ºi ma-
ºinã de cusut Uber-
deck. Telefon: 0757/
072.050.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Capre. Telefon: 0726/
964.710.

Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând ieftin mobilã
apartament. Telefon:
0251/531.246.
Vând ghete iarnã, au-
toderapante, piele na-
turalã, import, nefolo-
site nr. 45, cãrucior co-
pil, puþin folosit. Tele-
fon. 0723/009.627.
Vând maºinã de trico-
tat SINGER. Telefon:
0351/175.564.
Ofer la copii 3 clasoa-
re cu timbre la preþuri
foarte foarte mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cutie port armã
de vânãtoare metalicã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.

Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în comuna Sun-
teºti - Drãgãºani, 1 ha
vie nobilã pe ºpalieri
cu struguri de masã ºi
vin, 8400 mp- pãdu-
re. Telefon: 0770/
274.131.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând portbagaj din fier
P.C. adaptabil pe ori-
ce autoturism vopsit
recent (roºu). Telefon:
0766/304.708.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
baston pentru handi-
cap, masã sufragerie
6 persoane, preþ ne-
gociabil Telefon: 0351/
446.918.
Vând cãruciar co-
pil, saltea copil, as-
pirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând mobilã dormitor
tineret tip MOBEX-
PERT. Telefon: 0251/
412.966.

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.
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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”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 3 aprilie 2015

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
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anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::
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9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,
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Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefo-
lositã - 100 lei, 2 fe-
restre cu toc ºi geam
- 25 lei / bucatã, lus-
tre cu 2-5 braþe - 20
lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, pu-
tinã salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, burtie-
rã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, ca-
nistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Vând 2 biciclete, semi-
cursiere., FIRTS-BIKE,
24Dh 12, ambele RFG,
pentru copii 9-15 ani.
Telefon:0773/849.388
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr fosã septicã
nefolositã. Telefon:
021/619.0632; 0731/
515.626.
Cumpãr uruitoare ce-
reale, grâu, porumb.
Telefon: 0721/995.405.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Familie serioasã cau-
tã casã fãrã chirie
(contra ajutor). Tele-
fon: 0761/794.304.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon:
0746/112.040.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906;
0755/032.920.
Închiriez spaþiu comer-
cial. 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 vâr-
sta cuprinsã între 55-
60 ani cu locuinþã, fãrã
vicii din Oltenia. Tele-
fon: 0757/821.204.

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

 PIERDERI
Pierdut certificat con-
statator EURODINA-
MIC SRL sub nr.
19837/15.03.2011
eliberat de ORC Dolj.
Se declarã nul.
Pierdut CIF emis
de ANAF  numãrul
23247647. Se de-
clarã nul.

DECESE
Cu sufletul cernit
de durere, fiica
Anca anunþã dece-
sul celui ce a fost
Prof. Univ. Dr. GÃ-
NESCU ION, din
Goieºti. Înmor-
mântarea va avea
loc azi, 3 aprilie
2015, ora 12.00, în
Comuna Goieºti,
judeþul Dolj. Îl voi
pãstra în sufletul
meu aºa cum era:
blând, bun ºi gene-
ros, cu sfinþenie îi
voi purta o vie ºi
neºtearsã aminti-
re! Bunul Dumne-
zeu sã-l odihneas-
cã în pace!

CONDOLEANÞE
Roºu Ilie transmite
sincere condolean-
þe familiei greu în-
cercate la marea
durere pricinuitã de
decesul celui ce a
fost Prof. Univ. Dr.
GÃNESCU ION, din
Goieºti. Fie ca sufle-
tul sãu bun sã –ºi
gãseascã liniºtea în
pacea veºnicã!
Familia Toma din
Goieºti regretã ne-
spus decesul celui
ce a fost frate, unchi
ºi naº, Prof. Univ. Dr.
GÃNESCU ION, un
suflet aparte, blând
ºi bun, tot timpul
alãturi de familie ºi
de toþi cei dragi.  Nu-l
vom uita niciodatã,
ne vom ruga mereu
pentru odihna veº-
nicã a sufletului sãu
nobil, candela recu-
noºtinþei noastre
sã-i fie luminã veº-
nicã! Regrete eter-
ne! Pioasã amintire!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Formaþiile doljene angrenate în
Seria 4, ACSO Filiaºi ºi Viitorul
Municipal, vor întâlni astãzi, în
etapa cu numãrul 18, echipe din
judeþul Arad. Astfel, filieºenii lui
Gigi Ciurea vor primi la Braloºti-
þa vizita celei de a doua clasate,
UTA, în timp ce bãieþii lui Victor
Naicu vor evolua de asemenea
acasã, la Iºalniþa, cu CS Ineu.

Neînvinsã de 8 partide ºi cu
7 puncte din nouã posibile în se-
zonul de primãvarã, Filiaºul dã
peste o echipã ce stã mai bine la
ambele aspecte, Bãtrâna Doam-
nã bifând o serie invincibilã de
10 jocuri ºi punctaj maxim în
retur. În plus, partida se anunþã
interesantã ºi prin prisma faptu-
lui cã ACSO nu are decât un eºec
stagional pe teren propriu, tot un
eºec având ºi UTA în deplasare.
În meciul din tur, dojenii au fost
extrem e aproape sã plece cu tol-
ba plinã de pe malurile Mureºu-
lui, doar un penalty injust acor-
dat, în minutul 90, rãpindu-le
aceastã oportunitate (1-1).

LIGA A III-A – ETAPA A 18-A

“Dublã” cu arãdenii“Dublã” cu arãdenii“Dublã” cu arãdenii“Dublã” cu arãdenii“Dublã” cu arãdenii Seria 4
Astãzi, ora 17:00: ACSO Filiaºi – UTA Bãtrâna Doamnã, VIITORUL

MUNICIPAL CRAIOVA – CS Ineu, Vulturii Lugoj – FC Hunedoara,
Pandurii II – ªtiinþa Turceni.

Mâine, ora 17:00: Naþional Sebiº – Minerul Motru.
Nuova Mama Mia Becicherecul Mic va sta, în timp ce Millenium Giar-

mata va câºtiga cu 3-0 la masa verde disputa cu Minerul Mehedinþi –
formaþie retrasã din campionat.

1. Sebiº 37 8. Hunedoara 19
2. UTA* 36 9. Ineu* 19
3. Nuova M. 32 10. Motru* 12
4. Vulturii 26 11. Turceni* 11
5. FILIAªI 25 12. MUNICIPAL 8
6. Pandurii II 24 13. Mehedinþi 8
7. Giarmata 24
* - un joc mai puþin.

Seria 3
Astãzi, ora 17:00: Atletic Bradu – Urban Titu, Concordia Chiajna II –

Dinicu Golescu Cîmpulung, Astra II – Inter Clinceni.
Mâine, ora 17:00: CS Viºina Nouã – CS PODARI, FCM Târgoviºte –

CS Afumaþi, Argeºul Piteºti – Chindia Târgoviºte, Sporting Roºiori –
CS ªtefãneºti.

1. Chindia 35 8. Roºiori 21
2. Argeºul 35 9. Clinceni 20
3. Afumaþi 33 10. Viºina N. 20
4. Chiajna II 28 11. FCM Târg. 17
5. ªtefãneºti 27 12. Bradu 16
6. Titu 24 13. PODARI 16
7. Dinicu G. 22 14. Astra II 13

Trecând ºi la meciul de la Iºal-
niþa, Municipal, captivã în sub-
solul ierarhiei, cautã încã întâia
victorie a sezonului, nepunând la
socotealã acel 3-0 la “masa ver-
de” cu Minerul Mehedinþi. Nu-
mai cã Ineul a arãtat o formã
bunã de la reluarea campionatu-
lui, trecându-ºi în cont douã vic-

torii ºi o remizã. În tur, arãdenii
au câºtigat cu 1-0,  VMC înca-
sând gol ca ºi Filiaºul, în ulti-
mele secvenþe.

Cealaltã echipã doljeanã din al
treilea eºalon, CS Podari (Seria
3), va juca mâine, în deplasare,
derby-ul oltenesc cu Viºina
Nouã.

“Un meci important contra unei echipe bune, care trage la promovare.
Îmi doresc sã nu pierdem. Suntem pe un loc care ne dã speranþe la
obþinerea unui rezultat bun. În tur am jucat bine, dar din pãcate am pier-
dut douã puncte dupã un penalty care n-a fost. Avem tot lotul valid ºi
sper sã am inspiraþia de a trimite în teren cel mai bun 11”.
Gheorghe Ciurea – tehnician ACSO Filiaºi.

“Pentru noi toate meciurile sunt dificile. Echipa are un handicap dupã ce în tur a acumulat doar 4 puncte,
deºi în lot erau atunci o serie de jucãtori experimentaþi. Au plecat fãrã sã-ºi fi fãcut datoria. Trebuie sã
recuperãm, însã e greu pentru cã alcãtuim o echipã foarte tânãrã. În etapa trecutã, la Motru (n.r. scor 1-2), am
început meciul cu 5 jucãtori sub 21 de ani ºi am încheiat cu 8. Ineul trece printr-o formã bunã ºi ne va fi greu.
Plus cã avem ºi probleme de lot, mai mulþi jucãtori fiind indisponibili sau incerþi”.

Victor Naicu – antrenor Municipal.

Miercuri  s-au disputat  cele douã
restanþe din prima ligã judeaþã, Du-
nãrea Calafat – Unirea Leamna, par-
tidã contând pentru etapa a 14-a, ºi
Dunãrea Bistreþ – Progresul Segar-
cea, confruntare din cadrul rundei cu
numãrul 20.

Dacã la Calafat calculele hârtiei au fost
respectate, gazdele impunându-se la un
scor de neprezentare, 3-0, Bistreþul nu
ºi-a revenit dupã umilinþa (0-5) din fief-
ul liderului CSU II, sfârºind învinsã ºi
de Segarcea, 2-4, într-un alt meci con-
tabilizat în ierarhia play-off-ului. Unde,
în decurs de numai trei zile, Bistreþul ºi-
a pecetluit practic soarta, nemaiavând
decât ºanse pur teoretice de a avansa în
faza urmãtoare.

LIGA A IV-A – RESTANÞE

Segarcea a lovit surprinzãtor la Bistreþ,
Calafatul n-a avut probleme cu Leamna

Clasament general dupã 21 de etape
1. CSU II 53 7. Leamna 29
2. Calafat 48 8. Ostroveni 24
3. Cârcea 46 9. Malu Mare 19
4. Bistreþ 45 10. Celaru 12
5. Segarcea 40 11. Melineºti 9
6. Bechet 38 12. Desa 5

Clasament provizoriu play-off
1. CSU II 9 6 2 1 30-9 20p
2. Cârcea 9 5 1 3 19-22 16p
3. Calafat 10 5 0 5 20-16 15p
4. Bistreþ 10 4 0 6 16-18 12p
5. Segarcea 10 3 2 5 16-17 11p
6. Bechet 10 3 1 6 12-31 10p

Sâmbãtã vom ºti clasamentul integral al
play-off-ului, odatã cu disputarea partidei
Viitorul Cârcea – CSU II Craiova, din ulti-

ma etapã a sezonului re-
gulat. Celelalte meciuri se
vor derula dupã urmãto-
rul program: ªtiinþa Malu
Mare – Progresul Segar-
cea, Dunãrea Bistreþ –

Victoria Celaru, Unirea Leamna – Danu-
bius Bechet, Dunãrea Calafat – Recolta Os-
troveni. “Lanterna” Vânãtorul Desa va câº-

tiga cu 3-0 la “masa verde” contra Meli-
neºtiului, deoarece Amaradia s-a retras din
campionat.

În play-off, cele 6 formaþii vor juca
“duble” fiecare cu fiecare. Se pleacã de
rezultatele directe înregistrate în sezo-
nul regulat, iar echipa ce va ocupa pri-
mul loc va juca într-un baraj de accede-
re în Liga 3.

Protagonista unui sezon sub aºteptãri,
SCM U Craiova a pierdut ºi ultimul meci de
campionat,

restanþa cu Energia Tg. Jiu, scor 85-90,
miercuri seara, la Polivalentã. Jocul contra
gorjenilor, fãrã vreo mizã pentru niciuna din
combatante, s-a încheiat pe sferturi cu 15-25,
23-19, 20-17 ºi 27-29.

Milivoje Bozovic a fost cel mai bun realizator
al Craiovei, cu 22 de puncte, el fiind urmat de
Travis Bureau – 16 puncte. Americanul a fost
ºi cel mai eficient dintre “alb-albaºtrii”, trecân-
du-ºi în cont o eficienþã de 19 unitãþi.

Bãieþii lui Andjelko Mandic au terminat
sezonul pe locul 11 (din 13), cu 10 victorii ºi
14 înfrângeri.

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº

– CSMS Iaºi, Dinamo – FC Botoºani.
DIGI SPORT 2
15:30, 18:00 – BASCHET (M) – Cupa României:

finala micã ºi finala mare / 20:00, 2:00 – TENIS (M)
– Turneul de la Miami, în SUA: ziua a 10-a.

DIGI SPORT 3
17:15 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HCM

Rm. Vâlcea – HC Dunãrea Brãila / 18:45 – POLO –
Superliga Naþionalã: CSM Digi Oradea – Dinamo /
20:00 – SPORTURI DE CONTACT – Kickboxing –
Gala Glory 20, la Dubai, în Emiratele Arabe Unite.

DOLCE SPORT
18:00 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº –

CSMS Iaºi / 21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: AS
Monaco – St. Etienne / 3:00 – BASCHET NBA:
Memphis – Oklahoma.

EUROSPORT
9:30, 14:30 – SNOOKER – Openul Chinei, la

Beijing: sferturi de finalã.
EUROSPORT 2
2:00 – FOTBAL SUA – MLS: Orlando City SC –

DC United.
TVR 2
14:00, 16:00 – GIMNASTICÃ RITMICÃ – Eta-

pã de Cupã Mondialã, la Bucureºti.
TVR 3
15:00 – RUGBY – Superliga Naþionalã: CSA Stea-

ua – CS Dinamo.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – FC Boto-

ºani.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº –

CSMS Iaºi.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTBaschetbaliºtii au încheiat în tonul sezonului
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 23 17 2 4 43-13  53
ASA 23 13 7 3 32-13  46
Petrolul 23 12 7 4 34-16  43
Astra 23 10 9 4 37-17  39
Craiova 23 10 9 4 27-23  39
Dinamo 23 10 5 8 35-33  35
Botoºani 23 8 6 9 25-30  30
Viitorul 23 7 8 8 31-32  29
CSMS Iaºi 23 7 7 9 23-28  28
FC Braºov 23 7 6 10 24-32  27
Chiajna 23 5 11 7 25-28  26
Pandurii 23 6 7 10 28-32  25
Gaz Metan 23 5 9 9 21-28  24
Rapid 23 5 7 11 12-27  22
„U” Cluj 23 4 8 11 21-33  20
Ceahlãul 23 4 7 12 17-40  19
Oþelul 23 2 9 12 9-32  15
CFR Cluj 23 10 6 7 28-18  12

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 25-a
„U” Craiova – „U” Cluj

– marþi, ora 17 (Digi, Dolce, Look)
CFR Cluj – Oþelul

– marþi, ora 19.15 (Digi, Look)
CSMS Iaºi – Dinamo

– marþi, ora 21.30 (Digi, Look)
FC Botoºani – Concordia

– miercuri, ora 17 (Digi, Dolce, Look)
Viitorul – Gaz Metan

– miercuri, ora 19.15 (Digi, Look)
Rapid – ASA

– miercuri, ora 21.30 (Digi, Look)
FC Braºov – Ceahlãul

– joi, ora 17 (Digi, Look)
Pandurii – Astra

– joi, ora 19.15 (Digi, Dolce, Look)
Steaua – Petrolul

– joi, ora 21.30 (Digi, Look)

Liga I – etapa a 24-a
ASA Tg. Mureº – CSMS Iaºi

– astãzi, ora 18 (Digi, Dolce, Look)
Dinamo – FC Botoºani

– astãzi, ora 20.30 (Digi, Look)
Oþelul – „U” Craiova

– sâmbãtã, ora 15.30 (Digi, Look)
Astra Giurgiu – CFR Cluj

– sâmbãtã, ora 18 (Digi, Look)
„U” Cluj – Rapid

– sâmbãtã, ora 20.30 (Digi, Look)
Concordia – FC Braºov

– duminicã, ora 15.30 (Digi, Look)
Ceahlãul – Viitorul

– duminicã, ora 18 (Digi, Dolce, Look)
Gaz Metan – Steaua

– duminicã, ora 20.30 (Digi, Dolce, Look)
Petrolul – Pandurii

– luni, ora 20.30 (Digi, Look)

Universitatea Craiova întâlneºte
mâine, de la ora 15.30, în deplasa-
re, echipa împotriva cãreia a înce-
put seria de 17 meciuri fãrã înfrân-
gere, Oþelul Galaþi. În tur, la primul
meci cu Sãndoi ºi Cârþu pe bancã,
oltenii învingeau cu 1-0. Antreno-
rul Craiovei, Emil Sãndoi, spune cã
moldovenii vor juca în meciul din
etapa a 24-a cu cuþitul la os, din
cauza situaþiei din clasament. „În-
tâlnim o echipã disperatã dupã
puncte, la fel cum eram ºi noi la
meciul cu Oþelul din tur, care a des-
chis aceastã serie fãrã eºec. De jo-
cul cu noi se leagã probabil ultime-
le speranþe ale Oþelului de a se sal-
va, deci vom întâlni o echipã mon-
tatã, care nu a pierdut decât unul
din ultimele 4 meciuri ºi primeºte
puþine goluri. În plus, Oþelul are un
antrenor cu mare experienþã, care
ºtie sã-ºi capaciteze jucãtorii”.

Sãndoi: „Punctele sunt
mai importante ca spectacolul”

Tehnicianul oltean sperã ca se-
ria de invincibilitate sã continue ºi
comparã echipa sa cu naþionala
României, al cãrei joc a fost criti-
cat, dar care conduce în grupa de
calificare la Euro 2016. „La fieca-
re meci este o presiune mare, cât
îþi doreºti rezultate foarte bune  Noi
sperãm însã sã facem majoratul la
Galaþi, adicã 18 meciuri la rând
fãrã eºec în campionat. Punctele

Departamentul de Integritate al
FRF a lansat, ieri, o platformã onli-
ne, fotbalcurat.frf.ro, prin care ju-
cãtorii, antrenorii ºi arbitrii din pri-
mele trei ligi vor putea semnala ca-
zuri de corupþie din fotbal, oficialii
federaþiei precizând cã aproximativ
20.000 de persoane vor primi co-
duri de acces. Preºedintele FRF,
Rãzvan Burleanu, a declarat cã doar
Federaþia Finlandezã de Fotbal mai
are o asemenea platformã, iar în
curând ºi forul belgian va crea un
site asemãnãtor. „Este un proiect
inovator ºi esenþial pentru sãnãta-
tea fotbalului românesc. Este pri-

FRF a lansat o platformã online pentruFRF a lansat o platformã online pentruFRF a lansat o platformã online pentruFRF a lansat o platformã online pentruFRF a lansat o platformã online pentru
semnalarea cazurilor de corupþiesemnalarea cazurilor de corupþiesemnalarea cazurilor de corupþiesemnalarea cazurilor de corupþiesemnalarea cazurilor de corupþie

ma platformã de raportare a cazu-
rilor de corupþie din România. Ju-
cãtorii, arbitrii ºi antrenorii pot ra-
porta, chiar sub protecþia anonima-
tului diferitele abuzuri. Dupã ce un
caz va fi raportat, colegii mei de la
Departamentul de Integritate au
obligaþia de a lua la cunoºtinþã ºi a
de a rãspunde. Un proiect asemã-
nãtor se va implementa în Belgia ºi
mai existã unul în Finlanda. Prin
acest proiect lucrãm cu toate insti-
tuþiile abilitate”, a spus Burleanu.

Costin Negraru, ofiþerul de in-
tegritate al FRF, a adãugat: „De
sãptãmâna viitoare vom merge în

vestiarul fiecãrei echipe din primele
trei ligi pentru a le arãta tuturor cum
funcþioneazã. Ei vor primi aceste
coduri de la noi. Vor fi asemãnã-
toare codurilor PIN de la cardurile
bancare. Vremea meciurilor aran-
jate pentru pariuri sau puncte nu a
trecut. Vom încerca sã reducem
asta. Avem probleme, dar nu ca în
alte þãri apropiate nouã”.

Antrenorul Craiovei, Emil Sãn-
doi, a declarat despre aceastã ini-
þiativã: „Cred cã oricine care ºtie
ceva despre un aranjament ar tre-
bui sã-l declare cu sau fãrã aceas-
tã platformã”.
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sunt importante acum, nu neapã-
rat spectacolul, asta e valabil peste
tot. Lumea a criticat jocul naþiona-
lei, dar conteazã pânã la urmã
punctele ºi clasamentul, iar trico-
lorii sunt pe primul loc, cu 4 vic-
torii ºi un egal” spune Sãndoi.

Universitatea va fi lipsitã la Ga-
laþi de autorul golului din tur, Mad-
son, dar ºi de cel care a fost elimi-
nat în respectiva partidã, capver-
dianul Kay, ambii suspendaþi. „La
Galaþi vor lipsi Madson ºi Kay, sus-
pendaþi, iar Bancu ºi Curelea nu
sunt încã puºi la punct cu pregãti-
rea. Sperãm însã sã-l avem pe
Nuno Rocha, care a fost la naþi-
onala Capului Verde. Vine cu un
moral bun dupã victoria cu
Portugalia, dar sã vedem ºi în
ce stare fizicã se aflã. El a fost
un jucãtor în formã, decisiv pen-
tru noi în ultima vreme. S-a aco-
modat cu postul de atacant, chiar
dacã la naþionalã joacã mijlocaº”
a declarat Sãndoi.

Izvoranu: „Mã leagã amintiri
frumoase de Galaþi,
dar vreau sã învingem Oþelul”

Silviu Izvoranu ºi-a început ca-
riera la Oþelul, pe vremea când
aceastã echipã era antrenatã de So-
rin Cârþu, dar spune cã a fost inspi-
rat cã a ales Craiova ºi nu a accep-
tat sã revinã la Galaþi. „Ne aºteaptã

o sãptãmânã grea, cu 3 meciuri ºi
cu douã deplasãri lungi, la Galaþi ºi
Târgu Mureº. Mã leagã amintiri fru-
moase de Galaþi, acolo am debutat,
tot cu Sorin Cârþu pe bancã, dar
mi-aº dori sã câºtigãm. Am fost
aproape sã revin acolo, dar îmi pare
bine cã am ales Craiova, fiindcã
Oþelul nu este într-o situaþie prea
bunã. Cernat este jucãtorul lor de-
terminant, nu mai are avântul de la
22 de ani, dar în schimb are o mare
experienþã ºi poate ajuta echipa” a
spus fundaºul Craiovei.

Ionuþ Târnãcop spune cã nu
regretã plecarea de la „U” Cluj,
echipã care va disputa finala Cu-
pei României, sperând sã joace în
Europa League cu CS Universita-
tea Craiova. „Sper sã luãm maxi-
mum de puncte din cele 3 meciuri
de sãptãmâna aceasta. La Galaþi
vom avea un meci greu, dar avem
forþa de a câºtiga. Am jucat pe mai
multe posturi în acest sezon, dar
fac orice pentru a ajuta echipa. Nu
sunt singurul jucãtor polivalent din
lot. Suntem o familie ºi din mo-
ment ce avem 17 meciuri fãrã în-
frângere cred cã putem face faþã
în cupele europene. Nu regret cã
nu am rãmas la „U” Cluj sã joc în
finala Cupei, fiindcã vreau sã joc
în Europa League cu Universita-
tea” a spus mijlocaºul.

Lotul Universitãþii a pãrãsit de
ieri Craiova ºi a înnoptat la Bucu-
reºti, în drum spre Galaþi.
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