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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dupã ce cã Popescu, de luni
de zile, nu mi-a mai dat datoria,
nici bunã ziua n u-mi mai dã.

Într-un cadru festiv, înconjuraþi de
reprezentanþi ai administraþiei publice
locale ºi judeþene, dar ºi de colabora-
tori apropiaþi – comandanþi ai institu-
þiilor împreunã cu care îºi desfãºoarã
activitatea – jandarmii doljeni au sãr-
bãtorit, ieri, 165 de ani de la înfiinþa-
rea acestei arme. Manifestãrile au în-
ceput cu o Conferinþã cu participare
internaþionalã, cu tema “Jandarme-
ria Românã de la structuri arhaice
la Eurogendfor”, desfãºuratã în Sala
Albastrã a Universitãþii din Craiova. A
urmat lansarea volumului “În slujba
bunei orânduieli” al comandantului
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean
Dolj, general de brigadã Constantin
Florea, apoi un spectacol folcloric în
cadrul cãruia s-au acordat distincþii,
ziua încheindu-se cu un ceremonial
militar – retragerea cu torþe. La toate
aceste activitãþi, invitat special a fost
col. Francisco Esteban Perez, co-
mandantul Eurogendfor (Forþei de
Jandarmerie Europene).

Respect pentru profesioniºti!
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Un directorUn directorUn directorUn directorUn director
„altfel”„altfel”„altfel”„altfel”„altfel”
la Direcþia Silvicãla Direcþia Silvicãla Direcþia Silvicãla Direcþia Silvicãla Direcþia Silvicã
DoljDoljDoljDoljDolj

S-a întâmplat, mai zilele trecu-
te, un fapt aparent banal, de ruti-
nã, la Direcþia Silvicã Dolj: fostul
director, ing. Cãtãlin Matei, a fost
înlocuit, în urma concursului de
atestare pe post, organizat la forul
ierarhic superior, cu ing. Silviu
Nuþã, extras de la Ocolul Silvic Se-
garcea. De regulã, ºi ritualul este
cam acelaºi peste tot, la instituþiile
cu regim de deconcentrate, noul
director, obligatoriu aferat, con-
voacã subalternii ºi le expune exi-
genþele sale, de la care spune cã
nu va abdica, ºi alte abureli.

Calea BucureºtiCalea BucureºtiCalea BucureºtiCalea BucureºtiCalea Bucureºti
va fi gatava fi gatava fi gatava fi gatava fi gata
în septembrieîn septembrieîn septembrieîn septembrieîn septembrie
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SãlciileSãlciileSãlciileSãlciileSãlciile
copilãrieicopilãrieicopilãrieicopilãrieicopilãriei

M-am întrebat uneori dacã iz-
voarele creºtine primare, Evan-
gheliile în primul rând, dar ºi
celelalte surse complementare
din primele secole d.Hr. (predi-
cile Sf. Epifanie ori menþiunile
unei pelerine) n-au confundat
cumva ramurile de mãslin ºi pe
cele de smochin, specifice zonei
ºi de altfel omniprezente în toa-
tã literatura biblicã, cu cele ale
salciei, în legãturã cu momen-
tul intrãrii Mântuitorului în Ie-
rusalim. Arbuºti de apã, fãrã
exigenþe de climã ori de îngriji-
re, sãlciile aveau toate ºansele
sã devinã, prin mileniile creºti-
nãtãþii, un simbol.
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Mohamad
Yassin, reþinut
dupã ce ar fi
cerut 2 milioane
de euro pentru o
posibilã eliberare
a lui Hayssam

Mohamad Yassin a fost
reþinut de DNA pentru trafic
de influenþã, dupã ce ar fi
cerut aproximativ douã
milioane de euro pentru a
interveni în obþinerea unei
decizii de anulare a unei
pedepse cu închisoarea,
surse judiciare declarând cã
s-ar fi cerut banii pentru o
posibilã eliberare a lui
Hayssam. Direcþia Naþionalã
Anticorupþie (DNA) aratã,
într-un comunicat de presã,
cã a fost pusã în miºcare
acþiunea penalã ºi s-a dispus
reþinerea pentru 24 de ore a
lui Mohamad Yassin, pentru
trafic de influenþã, ºi a lui
Tahli Fadel, pentru compli-
citate la aceastã infracþiune.
Potrivit procurorilor, în
perioada octombrie 2014 -
martie 2015, Mohamad
Yassin, direct ºi prin inter-
mediul lui Tahli Fadel, a
pretins de la douã persoane,
denunþãtoare în cauzã, suma
de aproximativ douã milioa-
ne de euro, spunând cã ar
putea influenþa organe
judiciare, în vederea desfiin-
þãrii, pe cale extraordinarã,
a unei hotãrâri de condam-
nare la pedeapsa închisorii
cu executare, astfel încât
persoana condamnatã sã fie
pusã în libertate. Persoana
condamnatã este unul dintre
denunþãtorii din acest dosar.
Conform unor surse judicia-
re, Omar Hayssam i-ar fi
denunþat pe Mohamad
Yassin ºi Tahli Fadel.

Agenþia Naþionalã de Integri-
tate verificã averea guvernato-
rului BNR, Mugur Isãrescu,
dupã ce a primit recent o sesi-
zare în acest sens, au declarat
ieri, pentru MEDIAFAX, surse
din cadrul ANI. Sursele citate au
precizat cã Agenþia Naþionalã de
Integritate a înregistrat în urmã
cu aproximativ douã sãptãmâni
sesizarea în care se solicitã ve-
rificarea averii guvernatorului
Bãncii Naþionale a României

Gigi Becali, eliberat condiþionatGigi Becali, eliberat condiþionatGigi Becali, eliberat condiþionatGigi Becali, eliberat condiþionatGigi Becali, eliberat condiþionat
Patronul FC Steaua, Gigi

Becali, a fost eliberat condi-
þionat din Penitenciarul
Poarta Albã, dupã ce a

executat o treime din pe-
deapsa de trei ani ºi ºase
luni de închisoare, decizia

fiind luatã, ieri, de Tribunalul
Constanþa, care a respins

contestaþia procurorilor
DNA. Becali a spus, la

ieºire, cã primul lucru pe
care vrea sã îl facã este sã
se împace cu toatã lumea,

adãugând: ”Sã mã ierte tot
omul pe care l-am supãrat -

jurnalist, judecãtor”.

Gigi Becali a ieºit din Pe-
nitenciarul Poarta Albã în ju-
rul orei 14.00, el fiind elibe-
rat condiþionat. ”Prima datã
ºi prima datã vreau sã împli-
nesc dreptatea Domnului, sã
mã împac cu toþi oamenii pe
care i-am supãrat ºi sã mã
ierte toþi, jurnaliºti pe care i-
am jignit, din viaþa publicã
politicieni, judecãtori, procu-
rori, orice om pe care eu l-
am supãrat cu cel mai mic
lucru. Eu nu mai pot sã do-
resc rãul la cineva, pentru cã
eu la rugãciune mã rog ºi
pentru duºmani.  Atunci ar
însemna cã-l mint pe Dum-
nezeu. Omul are în adâncul
sufletului o micã rãutate, în-
cerc sã-mi înving ºi rãutatea

aia, pentru cã sunt unele per-
soane care mi-au fãcut rãu,
dar eu le cer iertare ºi la ãia
care mi-au fãcut rãu, dacã eu
am greºit cu ceva”, a spus
Becali.

Întrebat dacã îl iartã ºi pe -
Traian Bãsescu, finanþatorul
Stelei a spus: ”Am greºit ºi
eu faþã de el, îl atacam toatã
ziua. Cum sã-l ataci pe pre-
ºed in te le  þ ã r i i ?  În  Sfân ta
Scripturã spune cã Sfântul
Apostol Pavel a trãit în vre-
mea lui Nero, cel mai sânge-
ros rege, un cuvânt nu a spus
niciodatã rãu despre Nero, ºi
eu cine eram, atacam preºe-

dintele þãrii. Vina lui, ce a fã-
cut mai departe, nu trebuia sã
facã”.

Dosarul de eliberare con-
diþionatã a lui Gigi Becali a
fost  luat  în  discuþ ie ,  în  6
martie, de un complet al Ju-
decãtoriei Medgidia, dupã ce
a fost prezentat unei comisii
pentru eliberare condiþionatã
din penitenciar, iar dupã ana-
lizarea dosarului,  membrii
acesteia au decis cã omul de
afaceri întruneºte condiþiile
pentru a fi pus în libertate.
Gigi Becali a avut de execu-
tat o pedeapsã de trei ani ºi
ºase luni, dupã ce a fost con-

damnat, în 20 mai 2013, la
trei ani de închisoare în do-
sarul schimbului de terenuri
cu Ministerul Apãrãrii ºi a
primit ulterior un spor de ºase
luni, dupã alte douã condam-
nãri, în dosarul “Valiza” ºi în
cel al sechestrãrii celor care
i-au furat maºina. Becali a
fost încarcerat la Penitencia-
rul Jilava pânã în 29 octom-
brie 2013, când a fost trans-
ferat la Penitenciarul Poarta
Albã, dupã ce Administraþia
Penitenciarelor a aprobat ce-
rerea acestuia. Finanþatorul
FC Steaua executã pedeapsa
în regim deschis.

ANI verificã averea guvernatorului BNR,
Mugur Isãrescu, în urma unei sesizãri

(BNR). Sesizarea ar fi fost tri-
misã de Asociaþia Parakletos,
care arãta cã Mugur Isãrescu ar
avea un credit la Volksbank, pe
care l-ar fi trecut în declaraþia
de avere din 2007, însã în de-
claraþiile ulterioare ar fi notat
doar creditul de aproape 700.000
de lei, fãrã a mai menþiona nu-
mele bãncii, potrivit relatãrilor
din presã.

La începutul lunii februarie,
Mugur Isãrescu spunea cã a ui-

tat cã a avut un credit la Vol-
ksbank România, pe care l-a
stins anticipat în 2009. Mugur
Isãrescu, doctor în ºtiinþe eco-
nomice, este guvernator al Bãn-
cii Naþionale a României din sep-
tembrie 1990 ºi preºedinte al
Consiliului de Administraþie. În
1990, numirea sa a fost fãcutã
de cãtre Guvern, iar din 1991 a
primit mandat din partea Parla-
mentului, care a fost reînnoit de
trei ori pânã în prezent, cu o

duratã de cinci ani, respectiv în
decembrie 1998, noiembrie 2004
ºi octombrie 2009. Isãrescu a
fost prim-ministru al României
în perioada decembrie 1999 -
decembrie 2000, iar pânã sã fie
numit guvernator a ocupat timp
de ºase luni poziþia de secretar
cu probleme economice ºi mo-
netare al Ambasadei României la
Washington, de unde a fost re-
chemat de preºedintele de atun-
ci, Ion Iliescu.

Guvernatorul BNR, Mugur
Isãrescu, nu a fost notificat de
ANI cu privire la începerea ve-
rificãrii averii, a declarat purtã-
torul de cuvânt al bãncii centra-
le, Dan Suciu, precizând cã in-
formaþiile din declaraþiile de ave-
re sunt clare ºi corecte, inclu-
siv în ceea ce priveºte creditele
ºi derularea lor. “Lucrurile sunt
clare ºi explicate la nivelul in-
formaþiilor incluse în declaraþii-
le de avere, documente oficiale,
ºi unde sunt toate creditele tre-
cute, în desfãºurarea lor. Nu
existã o altã sesizare faþã de cea
a Asociaþiei Parakletos, iar ANI
trebuie sã rãspundã, potrivit le-
gii”, a explicat Suciu. Purtãto-
rul de cuvânt al BNR a precizat
cã Mugur Isãrescu nu a primit
nicio informare privind începe-
rea verificãrii averii.
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Pe Calea Bucureºti vor lucra
mai multe firme, care vor face
diferite tipuri de lucruri. Potrivit
primarului, constructorul Mari-
Villa va trebui sã termine lucrã-
rile de reabilitare a liniei de
tramvai în aceastã lunã, dupã
care se va începe lucrãrile la
reþelele care se aflã pe Calea
Bucureºti, iar din luna mai, Delta
se ocupa de asfaltare. “A fost
predat amplasamentul pentru lu-
crãrile la bulevardul Calea Bu-
cureºti. Au venit absolut toate
firmele care sunt implicate, care
au lucrãri acolo, inclusiv Mari-
Villa care lucreazã la linia de
tramvai ºi Martin Rose Româ-
nia SRL Timiºoara ºi Delta
ACM 93 SRL Bucureºti ºi cu
IRIMAT care trebuie sã facã
funcþional firul de alimentare cu
energie electricã pentru tramvai
ºi cei care trebuie sã asfalteze.

Calea Bucureºti va fi gata în septembrieCalea Bucureºti va fi gata în septembrieCalea Bucureºti va fi gata în septembrieCalea Bucureºti va fi gata în septembrieCalea Bucureºti va fi gata în septembrie
Lucãrile de reabilitare la Calea Bucureºti vor

începe în aceastã primãvarã. Primãria Craiova a
predat, la sfârºitul sãptãmânii, amplasamentul aso-
cierii de firme care a câºtigat contractul de execu-
þie, lucrãrile urmând sã fie demarate în scurt timp.

Este vorba despre un program cu finan-
þare europeanã, în valoare de peste douã
milioane de lei, ºi se referã la dezvoltarea
unui serviciu administrativ-informatic pen-
tru cetãþeni ºi mediul de afaceri, necesar vi-
zualizãrii online a datelor referitoare la apos-
tilele eliberate de instituþiile prefectului. Prac-
tic, se poate verifica foarte repede autenti-
citatea actelor oficiale administrative emise
de cãtre autoritãþi. „Este vorba de un pro-
iect amplu, care  ajutã foarte mult. Înce-

S-a stabilit cã, într-o lunã de zile,
MariVilla iese de pe Calea Bu-
cureºti cu linia de tramvai, se va
intra urgent pe reþelele de pe
Calea Bucureºti care trebuie sã
se termine într-o lunã ºi jumã-
tate – douã luni, iar, în luna mai,
intrã firma Delta pe trotuare ºi
parcãri. Deci, practic suntem în
grafic cu aceastã lucrare ºi ne
intereseazã foarte tare ca ei sã
iasã foarte repede”, a declarat
primarul Craiovei.

Tramvaiele vor circula tot din
toamnã

Autoritãþile locale susþin cã, în
luna septembrie, Calea Bucureºti
va fi reabilitatã. Dupã ce se vor
termina lucrãrile, RAT Craiova va
relua ºi transportul cu tramvaiul,
care va circula de atunci pe linia
cea nouã. “Tramvaiele vor fi puse
în funcþiune imediat dupã ce va fi

gata linia de tramvai ºi firele, pro-
babil undeva în toamna acestui
an. Nu se poate mai devreme
pentru cã se terminã partea de in-

frastructurã, pe unde este calea
de rulare dar rãmân firele elec-
trice la care încã se mai lucrea-
zã. Noi estimãm undeva spre

sfârºitul anului sã fie gata lucrã-
rile”, a mai spus primarul Craio-
vei, Olguþa Vasilescu.

LAURA MOÞÎRLICHE

Actele ºtampilateActele ºtampilateActele ºtampilateActele ºtampilateActele ºtampilate
se verificã electronicse verificã electronicse verificã electronicse verificã electronicse verificã electronic

Ieri, în sediul Prefecturii Dolj s-a anunþat finalizarea Proiectului „Sistem intero-
perabil centralizat pentru evidenþa apostilei eliberate de cãtre instituþiile prefectului
pentru actele oficiale administrative”, cofinanþat din Fondul European de Dezvolta-
re Regionalã, Programul Operaþional „Creºterea Competitivitãþii Economice – In-
vestiþii pentru viitorul dumneavoastrã”. Conferinþa de presã a fost susþinutã de sub-
prefectul de Dolj, Ionel Ciobotea.

pând cu 1 noiembrie 2004, instituþiile pre-
fectului completau manual apostila, direct
pe actul oficial. Din mai 2010, ºtampila res-
pectivã este completatã pe calculator ºi ata-
ºatã actului oficial. În iulie 2013, a debutat
proiectul care este în prag de finalizare, în
fiecare Prefecturã din þarã fiind constituite
Birouri pentru apostile, cu personal speciali-
zat. Sistemul este implementat în 108 state,
care utilizeazã apostila ca modalitate de în-
lesnire a circulaþiei actelor oficiale. Totul se

circumscrie obligaþiilor asumate de Româ-
nia, prin aderarea la Convenþia cu privire la
„suprimarea cerinþei supralegalizãrii actelor
oficiale strãine”, adoptatã pe 5 octombrie
1961, la Haga.  Când un act oficial este fo-
losit pe teritoriul altui stat, subiectul cãruia îi
este prezentat are sarcina deficilã de a stabili
autenticitatea actului oficial strãin, nefiind
familiarizat cu forma documentului, semne-
le de autenticitate, identitatea sau capacita-
tea persoanei semnatare, limba oficialã a sta-
tului emitent”, a precizat subprefectul de
Dolj, Ionel Ciobotea. Tocmai din aceste
considerente, s-a trecut la procesarea onli-

ne. Pânã în decembrie 2014, persoana in-
teresatã, care dorea verificarea unui docu-
ment emis în alt stat, trebuia sã sã adreses-
ze Misiunii Diplomatice a þãrii respective în
România, aceasta, la rândul ei, trebuind sã
ia legãtura cu Ministerul Afacerilor Externe
, iar procedura se oprea la Prefecturi. Ori,
prin noul sistem, timpii se reduc conside-
rabil. „Practic, aproape dispare eroarea
umanã, deoarece totul este pe suport in-
formatic, existând o bazã de date ºi oricine
poate verifica autenticitatea actelor”, a com-
pletat Ionel Ciobotea.

CRISTI PÃTRU

Circulaþia rutierã este închisã, astãzi,
pe bulevardul „ªtirbei Vodã”. Restric-
þiile de circulaþie dureazã între orele
9.00 ºi13.00 ºi este afectat sensul de
mers dinspre Ciupercã spre Parcul Ti-
neretului - tronsonul cuprins între in-
tersecþia cu bulevardul „1 Mai” ºi in-
tersecþia cu strada „Bucovãþ”. Circu-
laþia vehiculelor în ambele sensuri se
va organiza, printr-o delimitare cores-
punzãtoare a sensurilor, pe cealaltã
parte a bulevardului. Restricþia tempo-
rarã de circulaþie rutierã se impune ca
urmare a desfãºurãrii competiþiei de
atletism „Campionatul Naþional de Semimaraton juniori 1, tineret ºi seniori”, organizatã de
Clubul Sportiv Municipal Craiova. Autoritãþile locale le cer conducãtorilor auto sã circule cu
atenþie ºi sã se conformeze semnalizãrilor rutiere ce vor fi instituite. (L. Moþîrliche)

Bulevardul „ªtirbei Vodã”, închis
pentru 4 ore

Astãzi ºi mâine, pe 4 ºi 5 aprilie,
douã trasee ale RAT Craiova vor
ajunge pânã la Centrul Multifuncþio-
nal din Romaneºti. Este vorba de
Traseul 1 (Garã – Olteþ - Olas Prod
ºi retur) ºi traseul 24 (Olas Prod –
Olteþ – Viitorul - Vamã Lãpuº – Siloz
– Olteþ - Olas Prod), iar programul
orar pentru aceste zile va fi cel de
sâmbãtã ºi duminicã, adicã între orele
10.00 ºi 19.00. Aceste devieri sunt
datorate evenimentelor desfãºurate în
cadrul Centrului Multifuncþional Cra-
iova cu ocazia ,,Festivalului Primã-
verii”, aflat deja la cea de-a II-a edi-
þie. (L. Moþîrliche)

Autobuze RAT Craiova pentru
„Festivalul Primãverii”
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În contextul sãrbãtoririi a 165
de ani de la înfiinþarea Jandarme-
riei Române, Inspectoratul de Jan-
darmi Judeþean „Mihai Bravul” Dolj
în colaborare cu Universitatea din
Craiova, având ca partener Uniu-
nea Ziariºtilor Profesioniºti din
România, a organizat, ieri, de la ora

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Respect pentru profesioniºti!

Lucrarea „În slujba bunei orânduieli” prezintã, în prima parte,
transformãrile prin care au trecut structurile de ordine publicã de la
formele de organizare arhaice ºi pânã în zilele noastre – Repere ale
evoluþiei forþelor de ordine ºi siguranþã publicã la români. În partea a
doua, Ordinea ºi siguranþa publicã în sistemul social al statului român
contemporan, sunt dezbãtute probleme de mare actualitate, deosebit
de importante pentru buna funcþionare a oricãrui stat de drept, întrucât
vizeazã asigurarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti.

Referitor la Conferinþa Internaþionalã „Jandarmeria Românã – de
la structuri arhaice la Eurogendfor”, inspectorul ºef al Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean „Mihai Bravul” Dolj, general de brigadã dr. Con-
stantin Florea a declarat cã «Jandarmeria Românã se reinventeazã zi
de zi pentru comunitate sau prin îmbunãtãþirea serviciilor în concor-
danþã cu nevoile societãþii. Evenimentele culturale de anvergurã înalþã
prestigiul unei comunitãþi, iar de data aceasta, douã instituþii importan-
te – Universitatea din Craiova ºi Jandarmeria Românã prin Inspecto-
ratul de Jandarmi Judeþean „Mihai Bravul” Dolj, în parteneriat cu Uniu-
nea Ziariºtilor Profesioniºti din România, organizeazã un eveniment
de înaltã þinutã intelectualã  la care vor lua parte cercetãtori, profesori
universitari ºi personalitãþi din lumea ºtiinþificã. Scopul conferinþei este
acela de a crea premisele realizãrii unor colaborãri internaþionale inter
ºi trans – disciplinare ºi de a contribui la creºterea vizibilitãþii mediului
academic doljean, cât ºi a acestei prestigioase instituþii – Jandarmeria
Românã prin Inspectoratul de Jandarmi Judeþean „Mihai Bravul” Dolj.
Interesul manifestat faþã de acest eveniment ºtiinþific ne întãreºte con-
vingerea în direcþia organizãrii unei noi ediþii pe viitor».

Într-un cadru festiv, înconjuraþi
de reprezentanþi ai administraþiei
publice locale ºi judeþene, dar ºi
de colaboratori apropiaþi – coman-
danþi ai instituþiilor împreunã cu
care îºi desfãºoarã activitatea –
jandarmii doljeni au sãrbãtorit,
ieri, 165 de ani de la înfiinþarea
acestei arme. Manifestãrile au în-
ceput cu o Conferinþã cu partici-
pare internaþionalã, cu tema “Jan-
darmeria Românã de la structuri
arhaice la Eurogendfor”, desfãºu-
ratã în Sala Albastrã a Universitã-

11.00, în Sala Albastrã a Universi-
tãþii din Craiova, Conferinþa cu
participare internaþionalã „Jandar-
meria Românã – de la structuri
arhaice la Eurogendfor”. A fost
prima activitate dintr-un program
amplu, ales de organizatori pentru
a marca aºa cum se cuvine aceas-

tã aniversare, la care au
luat parte academicieni,
cercetãtori, profesori
universitari, reprezen-
tanþi ai instituþiei „oame-
nilor de arme”, precum
ºi un invitat special, col.
Francisco Esteban Perez, coman-
dantul Forþei de Jandarmerie Eu-
ropene – Eurogendfor.

În deschidere au luat însã cu-
vântul prefectul judeþului Dolj, Ni-
colae Sorin Rãducan, preºedinte-
le Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu, Dan Claudiu
Dãniºor, rectorul Universitãþii din
Craiova ºi ÎPS Irineu, Mitropoli-
tul Olteniei. Cu toþii au avut de

spus doar vorbe frumoase la
adresa oamenilor legii, le-au
mulþumit jandarmilor pentru
activitatea desfãºuratã în sluj-
ba cetãþenului – un corp de
profesioniºti care face cinste
judeþului Dolj – i-au asigurat
de toatã deschiderea ºi tot
sprijinul în continuare, ºi le-
au urat La mulþi ani!
Probleme internaþionale
de ordine publicã
dezbãtute la Craiova

Conferinþa „Jandarmeria
Românã – de la structuri ar-
haice la Eurogendfor”, care a
deschis festivitãþile, a încer-
cat sã iniþieze o cât mai largã
dezbatere cu privire la multi-
plele faþete ale relaþiilor inter-
naþionale militare contempora-
ne ºi în acest context evoluþia

structurilor cu atribuþii în menþi-
nerea, asigurarea ºi, la nevoie,
restabilirea ordinii publice. De ase-
menea, s-a dorit o punere în dia-
log a diverselor moduri de abor-
dare, prin reunirea nu doar a unor
teoreticieni, cercetãtori sau analiºti,
ci ºi a unor personalitãþi cu un rol
direct în evoluþia ºi dezvoltarea
structurilor de poliþie cu statut mi-
litar. Conferinþa a acordat o aten-
þie specialã modului în care pro-
blemele internaþionale specifice
mediului de ordine publicã ºi mili-
tar sunt reflectate în mass – me-
dia, dând naºtere unor curente de
opinie publicã. Pe lângã aspectele
diplomatice ºi economice – care
sunt, de regulã, privilegiate în stu-
diul relaþiilor internaþionale – se
pune în luminã rolul tot mai
pregnant al factorului militar, în

condiþiile dezvoltãrii mijloacelor de
comunicare, dupã cum a explicat
ºi comandantul Forþei de Jandar-
meriei Europene – Eurogendfor,
col. Francisco Esteban Perez.

A urmat, apoi, lansarea celei mai
recente lucrãri a inspectorului-ºef
al Inspectoratului de Jandarmi Ju-
deþean „Mihai Bravul”  Dolj, gene-
ral de brigadã Constantin Florea -
 „În slujba bunei orânduieli”. Car-
tea a venit ca o continuare a dez-
baterilor din cadrul Conferinþei
internaþionale concentrate pe teme
de interes naþional ºi european ºi a
fost apreciatã de cei prezenþi ca
fiind o lucrare extrem de bine do-
cumentatã, care prezintã evoluþia
Jandarmeriei într-o luminã nouã.

Manifestãrile au continuat cu o

activitate festivã, organizatã la
Opera Românã Craiova de In-
spectoratul de Jandarmi Judeþean
Dolj ºi Gruparea de Jandarmi
Mobilã Craiova, în cadrul cãreia
au fost acordate distincþii oficia-
litãþilor participante, precum ºi re-
prezentanþilor instituþiilor cu care
cele douã unitãþi colaboreazã ºi
coopereazã, pentru invitaþi fiind
pregãtit ºi un program folcloric.
Cele douã unitãþi de jandarmi au
încheiat activitãþile dedicate Zilei
Jandarmeriei Române cu un ce-
remonial militar - retragere cu tor-
þe, programat sã se desfãºoare pe
traseul Piaþa „Mihai Viteazul” –
str. A.I. Cuza – str. Arieº, cu spri-
jinul Muzicii Militare a Garnizoa-
nei Craiova.

Jandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversarJandarmeria doljeanã la ceas aniversar
þii din Craiova. A urmat lansarea
volumului “În slujba bunei orân-
duieli” al comandantului Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean
Dolj, general de brigadã Constan-
tin Florea, apoi un spectacol folc-
loric în cadrul cãruia s-au acor-
dat distincþii, ziua încheindu-se cu
un ceremonial militar – retragerea
cu torþe. La toate aceste activi-
tãþi, invitat special a fost col.
Francisco Esteban Perez, coman-
dantul Eurogendfor (Forþei de Jan-
darmerie Europene).
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Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj prezent la
eveniment, a þinut sã precizeze cã
aniversarea a 135 de ani de la în-
fiinþarea uneia dintre cele mai ga-
lonate unitãþi ale Armatei Româ-
ne, Batalionul 26 Infanterie «Nea-
goe Basarab», îi oferã prilejul de
a exprima deschis deplina apre-
ciere pentru un corp de elitã, care
continuã ºi onoreazã o frumoasã
ºi îndelungatã tradiþie militarã.
„Profesioniºti desãvârºiþi, aþi fã-
cut pe deplin dovada curajului, a
pregãtirii ireproºabile ºi a respon-
sabilitãþii în numeroase misiuni in-
ternaþionale. Distincþiile care as-
tãzi cinstesc drapelul de luptã al
«Scorpionilor Roºii» vorbesc de-
spre prestigiul pe care l-aþi cuce-
rit în teatrele de operaþii, pentru
batalionul dumneavoastrã, dar ºi
pentru întreaga armatã. În orice
loc în care aþi fost chemaþi, în
Angola, Albania ºi Kosovo, în Irak
ºi Afganistan, v-aþi îndeplinit da-
toria sub semnul excelenþei ºi de
fiecare datã v-aþi ridicat la înãlþi-
mea devizei ce vã stã înscrisã pe
blazon: «Întotdeauna glorioºi”, a
spus Ion Prioteasa.

Poliþiºtii Brigãzii de Combatere
a Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova au pus în executare, mier-
curi, 1 aprilie a.c., patru mandate
de aducere emise de procurori pe
numele unor doljeni suspectaþi cã
au constituit o grupare organizatã
specializatã în trafic de persoane,
trafic de minori ºi proxenetism.
Activitãþile s-au desfãºurat în ca-
drul unui dosar penal instrumentat

Grupare de traficanþi de persoane destructuratã de oamenii legii
Poliþiºtii specializaþi în combaterea criminalitãþii organizate ºi

procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au destructurat o
grupare infracþionalã specializatã în trafic de persoane, trafic de
minori ºi proxenetism care ar fi obþinut venituri ilicite din exploa-
tarea sexualã a unor tinere ºi chiar minore în Italia. Doi bãrbaþi au
fost arestaþi preventiv, un alt membru al grupãrii fiind arestat la
domiciliu, în baza hotãrârii luate joi searã de Tribunalul Dolj.

de procurori din cadrul DIICOT -
Serviciul Teritorial Craiova. Potri-
vit anchetatorilor, cei 4 membri ai
grupului infracþional organizat ar
fi  exploatat sexual în Roma (Ita-
lia), mai multe victime din Româ-
nia, unele dintre ele minore, pe
care le-ar fi obligat sã întreþinã ra-
porturi sexuale cu diverse persoa-
ne contra unor sume de bani. Cei
4 bãrbaþi au fost conduºi la sediul

D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova, pen-
tru audieri ºi dispunerea mãsuri-
lor legale. Joi dupã-amiazã, cei 4
membri ai grupãrii au fost prezen-
taþi magistraþilor din cadrul Tri-
bunalului Dolj, care au dispus faþã
de doi dintre ei, respectiv  Marian
Jianu, de 37 de ani, din Predeºti,
ºi Ionuþ Florin Tudoran, de 21 de
ani, mãsura arestãrii preventive
pentru 30 de zile. Faþã de un al
treilea suspect, Leonard Cosmin
Becheanu, din Brãdeºti, judecãtorii
au luat mãsura arestului la domi-
ciliu. Cercetãrile sunt continuate,
pentru stabilirea întregii activitãþi
infracþionale, dupã cum au preci-
zat anchetatorii.

CARMEN ZUICAN

„Scorpionii Roºii”, exemplu de eroism ºi cinste„Scorpionii Roºii”, exemplu de eroism ºi cinste„Scorpionii Roºii”, exemplu de eroism ºi cinste„Scorpionii Roºii”, exemplu de eroism ºi cinste„Scorpionii Roºii”, exemplu de eroism ºi cinste
Batalionul 26 Infanterie “NEAGOE

BASARAB” a organizat ieri, la sediul ba-
talionului, un ceremonial militar ºi reli-
gios dedicat sãrbãtoririi a 135 de ani de
la înfiinþarea unitãþii. La acest eveni-
ment au participat cadre militare în ac-
tivitate, rezervã ºi retragere, oficialitãþi
ai administraþiei publice locale ºi repre-
zentanþi ai presei. Batalionul 26 Infan-

terie „Neagoe Basarab” din Craiova se
poate mândri cã este una dintre primele
structuri militare româneºti care a rãs-
puns cerinþelor NATO ºi a trimis militari
în teatrele de operaþiuni. Au fost pre-
zenþi la acest eveniment reprezentantul
CJ Dolj, Ion Prioteasa, prefectul judeþu-
lui, Sorin Rãducan ºi primarul municipiu-
lui Craiova, Lia Olguþa Vasilescu.

„Vã adresez sincere gânduri
de sãnãtate”

ªeful administraþiei doljene, a
mai precizat cã astãzi ( n.r ieri)
este o zi a sãrbãtorii, însã ºi o zi
a omagiului pe care se cuvine sã-
l aducem eroilor Batalionului 26
Infanterie, care au plãtit preþul
suprem pentru împlinirea dezi-
deratelor de pace ºi stabilitate,
eroi în memoria cãrora ne ple-
cãm frunþile cu respect. „Sta-
tutul României, de membru cu
drepturi depline al Alianþei Nord-
Atlantice, s-a construit ºi cu
notabila dumneavoastrã contri-
buþie, prin stima ºi încrederea pe
care vi le-aþi câºtigat în rândul
partenerilor internaþionali. La
ceas aniversar, în calitate de pre-
ºedinte al Consiliului Judeþean
Dolj, vã adresez sincere gânduri
de sãnãtate, împliniri ºi mult
succes în activitate, dorindu-vã
sã reveniþi cu bine din fiecare
misiune încredinþatã, ºi vã rog
sã primiþi expresia deplinei noas-
tre preþuiri ºi consideraþii. La
mulþi ani!”, a continuat Ion Prio-
teasa, preºedintele CJ Dolj.

„Militarii olteni au cãzut
la datorie ºi avem veºnicã
recunoºtinþã pentru ei”

Prefectul judeþului Dolj, Nico-
lae Sorin Rãducan, a participat de
asemenea la aceastã ceremonie ºi
a susþinut cã în calitate de repre-
zentant al Guvernului în teritoriu,
este deosebit de onorat sã ia parte
la  momentul aniversar prilejuit de
împlinirea a 135 de ani de la înfiin-
þarea unitãþii dumneavoastrã, o uni-
tate de elitã a Armatei Române.
“De-a lungul acestor ani, înainta-
ºii dumneavoastrã au luptat pen-
tru independenþa statului român ºi
în cele douã rãzboaie mondiale, au
dat dovadã de curaj ºi spirit de sa-
crificiu pentru þarã. Începând cu
anul 1995, aceastã unitate a Armatei
Române a participat în numeroase
operaþii în sprijinul pãcii pe trei
continente – Europa, Asia ºi Afri-
ca - în care v-aþi remarcat prin
gradul înalt de pregãtire ºi profe-
sionalism. În cadrul acestor misi-
uni, din pãcate, militarii olteni au
cãzut la datorie ºi avem veºnicã
recunoºtinþã pentru ei ºi un res-
pect deosebit pentru cei rãniþi ºi

familiile lor. Faptul cã de fiecare
datã v-aþi fãcut datoria acolo unde
a fost nevoie de dumneavoastrã,
v-a adus recunoºtinþa Guvernului
României, conducerii Armatei Ro-
mâne ºi a aliaþilor noºtri din
NATO”, a spus reprezentantul
Guvernului în teritoriu.
“Vã asigur de întreg sprijinul
meu”

Sorin Rãducan a subliniat fap-
tul cã aceastã unitate de elitã con-
dusã de bravi comandanþi, a fost
ºi va rãmâne o pepinierã de cadre
de conducere ale Armatei Româ-
ne, iar un exemplu elocvent este
faptul cã actualul ºef al Statului
Major General este domnul gene-
ral locotenent Nicolae Ciucã, cel
care a fost comandantul unitãþii în
numeroase misiuni internaþionale.
“Aveþi o misiune importantã de a

duce mai departe tradiþia de luptã
a acestei unitãþi, de a dovedi cã
ostaºii din aceastã zonã a þãrii sunt
printre cei mai viteji ºi bine pregã-
tiþi.În final, în numele Instituþiei
Prefectului Judeþului Dolj vã asi-
gur de întreg sprijinul meu, vã fe-
licit ºi vã doresc multe realizãri ºi
împliniri, atât pe plan profesional
cât ºi personal. La mulþi ani, dragi
Scorpioni Roºii!”, a spus prefec-
tul judeþului Dolj, Sorin Rãducan.

Scorpionii roºii, cum sunt su-
pranumiþi militarii de aici, ºi-au
creat deja un renume în rândul mi-
litarilor americani ºi nu de puþine
ori au primit distincþii din partea
partenerior 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
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PNL ºi-a propus sã aducã la
masa discuþiilor toate pãrþile im-
plicate ºi interesate de acest sub-
iect, în vederea stabilirii princi-
piilor  care trebuie sã stea la baza
elaborãrii unui nou proiect de
lege privind calculul redevenþe-
lor. ”PNL încearcã în fundamen-
tarea poziþiei sale pe aceastã
temã sã deþinã toate punctele de
vedere ale actorilor din domeniu,
astfel încât sã poatã fi luate de-
cizii serioase ºi care sã avanta-
jeze acest sector de activitate în
dezvoltarea sa. Vom încerca sã
evitãm orice fel de populisme sau

Valerio Brenciaglia (45 de ani)
preia conducerea Ford România –
Compania Naþionalã de Vânzãri,
înlocuindu-l astfel pe Zoltan Bras-
sai. Absolvent de studii economice,
Valerio Brenciaglia s-a alãturat com-
paniei Ford în 1999, ºi a deþi-
nut numeroase poziþii în de-
partamentele Vânzãri, Marke-
ting ºi Servicii, Ford Italia, in-
clusiv cea de Director Opera-
þiuni (Field Operations Mana-
ger).  Valerio cunoaºte piaþa din
România, mai ales având în
vedere cã în perioada iulie
2012 – septembrie 2013 a de-
þinut poziþia de Director Vân-
zãri ºi Marketing în cadrul
Ford România. “Mã bucur sã
mã întorc în România ºi în
acelaºi timp sunt onorat sã
preiau acest mandat de la Zol-
tan. Voi depune toate eforturi-
le pentru a consolida prezenþa
puternicã a companiei Ford în
România, nu doar în calitate
de investitor strategic, ci ºi în
ceea ce priveºte sectorul de re-
tail ºi vânzarea de flote auto.
Avem o echipã foarte bunã ºi
o reþea de distribuitori puter-
nicã ºi am încredere cã îm-
preunã vom putea atinge ob-
iectivelestrategice ONE Ford”,
a spus Brenciaglia.

VVVVValerio Brenciagliaalerio Brenciagliaalerio Brenciagliaalerio Brenciagliaalerio Brenciaglia,,,,,
noul director general al Ford Românianoul director general al Ford Românianoul director general al Ford Românianoul director general al Ford Românianoul director general al Ford România
Începând cu 1 aprilie, Valerio Brenciaglia este noul director general al Ford Ro-

mânia – Compania Naþionalã de Vânzãri. Zoltan Brassai este numit în funcþia de Brand
Director- Large Cars, Product Marketing, Ford Europa.

Zoltan Brassai, se alãturã
echipei Ford Europa

Fostul Director General a al Ford
România, Zoltan Brassai, se alãtu-
rã echipei Ford Europa, în calitate

de Brand Director- Large Cars.
Brassaia început sã lucreze cu piaþa
din România din 2006 ºi a condus
Compania Naþionalã de Vânzãria
Ford România din iunie 2012. “Ro-
mânia va avea întotdeauna un loc

special în viaþa mea ºi aº vrea
în primul rând sã mulþumesc
echipei ºi retelei noastre de
distribuitori pentru sprijinul ºi
încrederea acordate în mod
continuu. Valerio are o ex-
perienþã bogatã în vânzãri ºi
marketing ºi sunt convins
cã Ford România NSC este
pe mâini bune.Totodatã, aº-
tept cu deosebit interes sa-
mi încep activitatea în ca-
drul Ford Europa, cu atat
mai mult cu cat Ford trecea-
cum printr-o perioadã foar-
te interesantã în ceea ce pri-
veºte dezvoltarea produse-
lor”, a declarat Zoltan.

Ford a înregistrat
o creºtere record
a vânzãrilor în România

În noua lui poziþie de Di-
rector General al Companiei
Naþionale de Vânzãri, Vale-
rio Brenciaglia se va alãtu-
ra ºi Consiliului de Admi-
nistraþie al Ford România.
Ford a deschis Compania

Naionalã de Vânzãri din Româ-
nia în august 2010, la doi dupã
ce a preluat fabrica din Craiova
unde compania a investit pânã în
prezent peste 1 miliard de Euro
în producþia de vehicule ºi mo-
toare. În 2014 Ford a înregis-

trat o creºtere record a vânzãri-
lor în România de 41,57% com-
parativ cu anul anterior ºi o cotã
de piaþã de 8,21%, rezultate care
au plasat compania pe locul 3 în
topul celor mai bine vândute
marci auto din þara noastrã.

“Noul regim fiscal“Noul regim fiscal“Noul regim fiscal“Noul regim fiscal“Noul regim fiscal
al redevenþeloral redevenþeloral redevenþeloral redevenþeloral redevenþelor
la hidrocarburila hidrocarburila hidrocarburila hidrocarburila hidrocarburi
în România”în România”în România”în România”în România”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Grupul Parlamentar al Partidului Naþional Liberal a or-
ganizat recent o dezbatere publicã pe tema: “Noul regim
fiscal al redevenþelor la hidrocarburi în România” cu sco-
pul declarat de a stimula Guvernul în vederea accelerãrii
procesului reglementãrii cadrului fiscal în acest domeniu.
În prezent, situaþia redevenþelor este incertã, Guvernul
Ponta anunþând cã va prezenta la sfârºitul lunii aprilie un
proiect de lege în acest sens, dupã ce, la finele anului tre-
cut, termenul de valabilitate al vechilor redevenþe a fost
prelungit pânã la 31 decembrie 2015.

poziþii cu caracter electoral în
abordarea problemei taxãrii re-
gimului de redevenþe la hidrocar-
buri în România. Nevoia organi-
zãrii acestei dezbateri se dato-
reazã ºi faptului cã Executivul a
anunþat, la începutul sesiunii par-
lamentare, printre prioritãþile sale
ºi reglementarea prin lege a sis-
temului de taxare a exploatãrii
resurselor naturale. În acest
sens, PNL doreºte sã fie pregã-
tit la momentul în care se va veni
cu o astfel de propunere legisla-
tivã ºi sã catalizeze acest pro-
ces”, a declarat liderul deputaþi-

lor PNL, Ludovic Orban, în des-
chiderea dezbaterilor.

Sistemul de redevenþe
trebuie sã plece de la
un principiul de tip win-win

În viziunea PNL, este nevoie
de un sistem flexibil, stimulativ ºi
echitabil de fiscalizare a hidrocar-
burilor,  inspirat din legislaþia pro-
vinciei canadiene Alberta, cea
mai mare producãtoare de þiþei ºi
gaze naturale a Canadei, dar care
trebuie sã fie ancorat în specifi-
cul geologic ºi economic al þãrii
noastre. ”Statul liberal pe care
PNL îl are în vedere este acela
de partener al mediului de afaceri
ºi al tuturor cetãþenilor. De ace-
ea, sistemul de redevenþe la care
noi ne gândim ºi pe care dorim sã
îl conturãm este un sistem care
sã plece de la un principiu foarte
simplu, acela de tip win-win, în

care statul sã câºtige corespun-
zãtor ºi sã îºi asigure niºte veni-
turi rezonabile din explorarea re-
surselor minerale, dar care sã
asigure ºi un profit satisfãcãtor
pentru toþi investitorii. Dorim, prin
aceastã dezbatere, sã vedem cum
putem face ca statul sã fie un par-
tener echitabil, iar acest sistem
win-win sã fie mulþumitor pentru
toþi”, a declarat, la rândul sãu,
deputatul PNL Rãzvan Mirones-
cu, vicepreºedinte al Comisiei pen-
tru industrii ºi servicii.

Se amânã oportunitatea
unor mari investiþii

În cadrul dezbaterii au fost for-
mulate o serie de puncte de ve-
dere cu privire la necesitatea de-
finitivãrii ºi introducerii unui nou
cadru fiscal în sectorul hidrocar-
burilor. În acest sens, participan-
þii au subliniat cã este important

ca actorii din industria petrolierã
ºi a gazelor naturale sã beneficie-
ze de o clarificare ºi o stabilizare
pe termen lung a cadrului fiscal
în care îºi desfãºoarã activitatea.

Deputatul PNL Andreea Paul
a atras atenþia reprezentanþilor
Guvernului, prezenþi la dezbate-
re, cã în acest moment nu existã
o opinie structuratã în privinþa
acestui sistem de taxare, iar in-
troducerea impozitului pe cladiri-
le speciale a demonstrat cã Exe-
cutivul a luat aceastã mãsurã fãrã
consultarea industriei ºi fãrã o
dezbatere parlamentarã. A fost
evidenþiat, totodatã, faptul cã,
prin tergiversarea gãsirii unor
soluþii care sã reglementeze
acest sector de activitate, se
amânã oportunitatea unor mari
investiþii, iar fiecare zi de întâr-
ziere produce o pagubã irepara-
bilã în bugetul României.

Ludovic
Orban

Andreea
Paul

Valerio Brenciaglia

Zoltan
Brassai
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S-a întâmplat, mai zilele trecu-
te, un fapt aparent banal, de ruti-
nã, la Direcþia Silvicã Dolj: fostul
director, ing. Cãtãlin Matei, a fost
înlocuit, în urma concursului de
atestare pe post, organizat la fo-
rul ierarhic superior, cu ing. Sil-
viu Nuþã, extras de la Ocolul Sil-
vic Segarcea. De regulã, ºi ritualul
este cam acelaºi peste tot, la in-
stituþiile cu regim de deconcen-
trate, noul director, obligatoriu
aferat, convoacã subalternii ºi le
expune exigenþele sale, de la care
spune cã nu va abdica, ºi alte
abureli. Hârºit în meserie, Silviu
Nuþã i-a lãsat pe toþi cu gura cãs-
catã, când în locul taifasului de
circumstanþã a cerut operativa cu
plantãrile de primãvarã, preconi-
zate în „Luna Pãdurii”, decretând,
pe loc, mobilizare cum nu se mai

MIRCEA CANÞÃR

Un director „altfel”Un director „altfel”Un director „altfel”Un director „altfel”Un director „altfel”
la Direcþia Silvicã Doljla Direcþia Silvicã Doljla Direcþia Silvicã Doljla Direcþia Silvicã Doljla Direcþia Silvicã Dolj

vãzuse. N-a comentat în nici un
chip „realizãrile”, amânând sine
die un astfel de moment. Cum
vremea s-a mai stabilizat ºi fron-
turile de lucru sunt delimitate, la
nivelul fiecãrui Ocol Silvic s-a tre-
cut iemdiat la treabã. Adicã la
plantat, pe terenurile pregãtite în
prealabil. Materialul sãditor fiind
asigurat din pepinierele proprii.
Nu intrãm în detalii. Silviu Nuþã
n-are treabã cu gargara ieftinã,
cu istorioare de tot felul, relatate
de grupuri ºi grupuleþe. El are
treabã cu silvicultura, profesie pe
care o are în sânge, moºtenitã din
familie. Ce era sã le spunã celor
pe care îi cunoºtea, venind din
mijlocul lor? Câteva hectare de
pãdure tânãrã înfiinþate cu ope-
rativitate pe terenuri slab produc-
tive sau pe terenuri defriºate au

importanþã infinit mai preþioasã
decât o ºedinþã de lucru. Semna-
lul transmis la toate Ocoalele Sil-
vici arondate Direcþiei Silvice Dolj
a fost acelaºi: discutãm pe reali-
zãri! Pãdurile Doljului „nu plâng”
este adevãrat, iar programul de
împãduriri pe acest an este unul
robust, de circa 400 de hectare.
O situaþie patrimonialã a fondu-
lui silvic din Dolj atestã cã, din
90.000 ha, proprietatea publicã de
stat reprezintã 60.000 ha, restul
fiind proprietate privatã. Se mai
spune cã volumul tãierilor este
mai mic decât cel al plantãrilor,
în calcule silvice. Apoi tãierile
nelegale/furturile de masã lem-
noasã, ca ºi circulaþia de masã
lemnoasã pe drumurile publice s-
au diminuat sensibil, bineînþeles ºi
prin aportul pãdurarilor, dar ºi al

poliþiºtilor. E belea curatã, în ulti-
ma vreme, sustragerea de masã
lemnoasã. Cu toate acestea situa-
þia nu este deloc rozã, în urma re-
trocedãrilor, ºi încã mai sunt litigii
pe rol. „Radarul pãdurilor” insti-
tuit în toamna trecutã prin parte-
neriatul încheiat între Ministerul
Afacerilor Interne (MAI), Depar-
tamentul pentru Ape, Pãduri ºi Pis-
ciculturã (DAPP) ºi STS, consi-
derat obligatoriu, este menit sã
previnã tãierile ilegale, orice trans-
port de masã lemnoasã conside-
rat dubios putând fi semnalat la
112. Se aºteaptã noul Cod silvic
(al câtelea dupã 1990?) adoptat de
Parlament ºi evident dotarea fie-
cãrui Ocol silvic cu smartophone
pentru folosirea aplicaþiei „Rada-
rul pãdurii”. Doljul nu exceleazã
deloc prin suprafaþa de fond sil-

vic. La ultima ºedinþã a Colegiului
Prefectural, reprezentantul guver-
nului în teritoriu, prefectul Sorin
Rãducan, a solicitat o stare de fapt,
dar chiar în acea zi se producea
schimbarea de echipã de condu-
cere la Direcþia Silvicã Dolj. A rã-
mas ºi el, cum mãrturisea, impre-
sionat de noul director, abia uns,
ºi atât de ferm în ceea ce are de
fãcut. Ceea ce pânã la urmã este
o atitudine de deplinã normalitate.
Poate de aceea s-a ºi vorbit de
ea. Ar fi o greºealã sã credem cã
întreaga activitate în silviculturã se
reduce la plantãrile de care vor-
beam. Am stãruit asupra lor pen-
tru cã acum e momentul optim,
care odinioarã beneficia de apor-
tul tinerilor de toate vârstele, ispi-
tiþi sã aibã ca amintire „plantarea
unui pom”.

În cabinetele medicilor de fami-
lie ºi în ambulatoriul de medicinã
dentarã utilizarea cardului naþional
de sãnãtate se face la momentul
acordãrii serviciilor medicale. În
asistenþa medicalã ambulatorie pen-
tru specialitãþile clinice, cardul va
fi utilizat la momentul acordãrii
serviciilor medicale, cu excepþia
serviciilor de sãnãtate conexe ac-
tului medical pentru care nu este
necesarã prezentarea cardului. Pen-
tru reabilitare medicalã ºi acupunc-
turã utilizarea cardului de sãnãtate
se face la momentul acordãrii de
consultaþii ºi proceduri în cabinet,
respectiv în fiecare zi de tratament
pentru procedurile acordate în baza
de tratament.

În spitale cardul se utilizeazã
la internare ºi externare

În specialitãþile paraclinice utili-
zarea cardului naþional de asigurãri
sociale de sãnãtate se face la mo-
mentul recoltãrii probelor. Pentru
serviciile paraclinice de  microbio-
logie, dacã sunt singurele investi-
gaþii recomandate, cardul se utili-
zeazã  la momentul depunerii pro-
belor la laborator; dacã aceste ana-
lize sunt recomandate împreunã cu
alte analize de laborator, cardul se
foloseºte la momentul recoltãrii

În mai puþin de o lunã devine obligatoriu

Cum va funcþionaCum va funcþionaCum va funcþionaCum va funcþionaCum va funcþiona
cardul de sãnãtatecardul de sãnãtatecardul de sãnãtatecardul de sãnãtatecardul de sãnãtate

Începând cu data de 1 mai a.c, cardul de sãnã-
tate va deveni singurul instrument de validare ºi
decontare a serviciilor medicale prevãzute în pa-
chetul de bazã, pentru persoanele asigurate cu
vârsta de peste 18 ani.  Cei care, din motive reli-

gioase sau de conºtiinþã, refuzã utilizarea cardu-
lui de sãnãtate, vor solicita, la casa de asigurãri
de sãnatate în evidenþa cãreia se aflã, o adeve-
rinþã de înlocuire a cardului de sãnãtate. Aceastã
adeverinþã are valabilitatea de trei luni.

analizelor de laborator. Pentru exa-
minãrile de histopatologie ºi cito-
logie care nu se recolteazã la fur-
nizorii de investigaþii paraclinice,
probele sunt transmise la labora-
tor însoþite de biletele de trimitere,
fãrã a fi necesarã prezentarea car-
dului de sãnãtate. Pentru serviciile
medicale paraclinice - investigaþii
de radiologie, imagisticã medicalã,
explorãri funcþionale ºi medicinã
nuclearã utilizarea cardului naþio-
nal de asigurãri sociale de sãnãtate
se face la momentul efectuãrii in-
vestigaþiilor.

În  spitale utilizarea cardului
naþional de asigurãri sociale de sã-
nãtate se face - pentru spitalizarea
continuã - la internarea ºi externa-
rea din spital, cu excepþia urmã-
toarelor situaþii: la internare în spi-
tal, dacã criteriul la internare este
urgenþã medico-chirurgicalã; la
externare din spital pentru cazurile
transferate la un alt spital ºi la in-
ternare, ca ºi caz transferat; la ex-
ternare, pentru situaþiile în care s-
a înregistrat decesul asiguratului.
Pentru spitalizarea de zi prezenta-
rea cardului naþional de asigurãri
sociale de sãnãtate se face la fie-
care vizitã, cu excepþia situaþiilor
în care criteriul de internare este
urgenþã medico-chirurgicalã pen-

tru serviciile acordate în structuri-
le de urgenþã (camera de gardã/
UPU/CPU).

Cardul de sãnãtate
devine principalul instrument
în sistemul sanitar

Pentru furnizorii de îngrijiri
medicale la domiciliu, respectiv
îngrijiri paliative la domiciliu utili-
zarea cardului naþional de asigurãri
sociale de sãnãtate se face în fie-
care zi în care se acordã îngrijiri.
În asistenþa medicalã de reabilitare
medicalã ºi recuperare, în sanato-
rii ºi preventorii cardul se utilizea-
za la internare ºi externare. Pentru
dispozitive medicale, este necesa-
rã utilizarea cardului de sãnãtate
dacã dispozitivul medical se ridicã
de cãtre beneficiar de la sediul lu-
crativ/punctul de lucru al furnizo-
rului de dispozitive medicale. În si-
tuaþia în care ridicarea dispozitivu-
lui medical de la sediul lucrativ/
punctul de lucru al furnizorului de
dispozitive medicale se face de
cãtre aparþinãtorul beneficiarului -
membru al familiei (pãrinte, soþ/
soþie, fiu/fiicã), împuternicit legal-
se utilizeazã cardul naþional de asi-
gurãri sociale de sãnãtate sau car-
tea de identitate/buletinul de iden-
titate/paºaportul  acestuia. În situa-

þia în care dispozitivul medical se
elibereazã prin poºtã, curierat,
transport propriu ori închiriat pre-
zentarea cardului nu este necesa-
rã. Pentru medicamente cu ºi fãrã
contribuþie personalã în tratamen-
tul ambulatoriu, utilizarea cardului
naþional de sãnãtate se face la mo-
mentul ridicãrii medicamentelor din
farmacie, dacã acestea se ridicã de

cãtre beneficiarul prescripþiei.
În situaþia în care ridicarea me-

dicamentelor de la farmacie se face
de cãtre un împuternicit, se utilizea-
zã cardul naþional de asigurãri so-
ciale de sãnãtate al împuternicitului
sau cartea de identitate/buletinul de
identitate/paºaportul, dacã împuter-
nicitul nu poate prezenta card.

RADU ILICEANU
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GEORGE POPESCU Sãlciile copilãrieiSãlciile copilãrieiSãlciile copilãrieiSãlciile copilãrieiSãlciile copilãrieiM-am întrebat uneori dacã izvoarele creº-

tine primare, Evangheliile în primul rând, dar
ºi celelalte surse complementare din prime-
le secole d.Hr. (predicile Sf. Epifanie ori
menþiunile unei pelerine) n-au confundat
cumva ramurile de mãslin ºi pe cele de smo-
chin, specifice zonei ºi de altfel omnipre-
zente în toatã literatura biblicã, cu cele ale
salciei, în legãturã cu momentul intrãrii Mân-
tuitorului în Ierusalim. Arbuºti de apã, fãrã
exigenþe de climã ori de îngrijire, sãlciile
aveau toate ºansele sã devinã, prin mileniile
creºtinãtãþii, un simbol, dacã nu cumva chiar
un talisman, al vestirii Paºtelor, ca memento
al Patimilor, prin actul crucificãrii, mult mai
la îndemâna credincioºilor din vasta geogra-
fie a creºtinãtãþii.

N-am fost în copilãrie, ca ºi mai târziu,
un credincios devotat; la început din instinct,
iar, mai apoi, ºi prin decantarea unor rapor-
tãri succesive datorate lecturii, am sfârºit
prin a-mi edifica propria-mi credinþã la ni-
velul unei intimitãþi organice. Întâlnirea cu
textele lui Kierkegaard, dar ºi cu cele ale lui
Kafka (pagini din „Jurnalul” sãu), din Ca-

mus, din Calvino ori Pasolini, mi-au format
convingerea cã unica autentificare a credin-
þei trebuie sã fie împlinitã între eu ºi divini-
tate. Îmi amintesc cum în ultimii sãi ani de
viaþã, regretatul I. D. Sîrbu, pe care-l întâl-
neam pe strãzile Craiovei ori pe aleile din
English Park, îmi spunea ritos cã stã de vor-
bã cu Dumnezeu. Era felul sãu distinct, la
capãtul unei vieþi din care anchetarea ade-
vãrului n-a lipsit, ba chiar a prisosit, de a-ºi
verifica un atestat al unui destin plin de atâ-
tea provocãri.

În ce mã priveºte, memoria Floriilor e
adânc legatã de sãlciile de pe malurile pâ-
râului Georoc, în care, copii, ne aventuram
sã ne urcãm sâmbãta dinaintea Sãrbãtorii,
tãind cu bricege pe mãsura fiecãruia fragi-
lele nuiele cu care ne împodobeam porþile ºi
uºile de la oborul de vite.

Nu voi uita nicicând bucuria cât un rãs-
fãþ ce ne cuprindea în vârtejul unei compe-
tiþii nedeclarate, dar resimþite de fiecare în

parte, cãþãrându-ne cu sprinteneala, dar ºi
cu temeritatea fragedei vârste, pe trunchiu-
rile bogatelor sãlcii de care malurile gârlei
dispuneau din belºug.

Pânã într-un amurg târziu când, deznãdãj-
duit cã întârziasem cu ritualul ºi, prin urmare,
riscam sã sar peste o tradiþie a cãrei semnifi-
caþie religioasã oricum nu mã prea preocupa,
m-am urcat în cea mai bãtrânã salcie pe care
o ºtiam ºi, tocmai de aceea, o evitasem strate-
gic, bãnuind parcã pericolul, iar când, ajuns
sus, mi-am bãgat mâna accidental în scorbu-
ra ei platã, am simþit cu o teribilã înfiorare tru-
pul unui ºarpe. Nu ºtiu nici azi dacã am þipat,
eram acolo singur, aºadar fãrã vreunul din cei
cu care îndeobºte împãrtãºeam aceastã aven-
turã, însã spaima care m-a pus pe fugã, ca din
puºcã, pânã acasã, gâfâind, o simt ºi azi aproa-
pe cu aceeaºi acuitate.

Cu siguranþã, din acel moment ºerpii s-
au transformat pentru mine într-un coºmar,
atât de intens încât chiar ºi într-o scenã de

film ori într-o paginã dintr-un roman mã
aruncã de fiecare datã, înapoi, cu zeci de
ani, în acea searã a copilãriei.

M-am întrebat de multe ori dacã întâm-
plarea aceea teribilã a schimbat cu adevãrat
ceva din disponibilitatea mea pentru bucuria
acestei sãrbãtori creºtine ºi dacã nu cumva
i s-a substituit, suveran, aceea a unei îm-
brãþiºãri tandre a primãverii sub pagoda, vie
ºi azi, a suflului înnoitor al naturii reîntoarse
la viaþã împreunã cu sufletele scãpate din
sufocãrile iernii.

Ambiguitatea nu s-a stins niciodatã. Do-
vada o constituie emoþia pe care o regãsesc
intactã ori de câte ori dau ochii cu ramurile
înverzite de salcie, oriunde m-aº afla. Ca ieri,
aici, la Olãneºti, unde, în aºteptarea retrezi-
rii naturii în toatã mãreþia ei, am descoperit,
în spatele unor garduri, firave sãlcii, încã
puieþi, pe care muguri ca niºte ciucuri dia-
mantine dãdeau cu timiditate un galeº semn
primãvãratic.

Expoziþia cuprinde ilustrate ºi
documente din fondurile ”Aman”
ºi „Romanescu”, precum ºi artico-
le ºi evocãri din Periodice Olteneºti,
seria veche. Volumele care provin
din fondul „Aman” sunt expuse în
sala „Acad. Dinu C. Giurescu”,
cele provenite din fondul „Roma-
nescu” se aflã în „Salonul Expozi-

Biblioteca Judeþeanã aduce un omagiuBiblioteca Judeþeanã aduce un omagiuBiblioteca Judeþeanã aduce un omagiuBiblioteca Judeþeanã aduce un omagiuBiblioteca Judeþeanã aduce un omagiu
Muzeului Olteniei, la marcarea centenaruluiMuzeului Olteniei, la marcarea centenaruluiMuzeului Olteniei, la marcarea centenaruluiMuzeului Olteniei, la marcarea centenaruluiMuzeului Olteniei, la marcarea centenarului

O frumoasã ºi deosebit de interesantã
expoziþie de carte veche va putea fi admi-
ratã, în aceste zile, la Biblioteca Judeþea-
nã „Alexandru ºi Aristia Aman” din Cra-
iova. Colecþia de volume rare a fost scoa-

þional al Bibliotecii”, iar articolele
din „Periodice Olteneºti” sunt pre-
zentate în cadrul Secþiei de Perio-
dice, situatã pe strada „Sf. Dumi-
tru”, nr 1.

Generozitatea familiei Aman
Legãtura actualului Muzeu al

Olteniei cu Biblioteca Judeþeana

„Alexandru ºi Aristia Aman” este
datã de obiectele de artã, de o
deosebitã valoare culturalã, care
au aparþinut familiei Aman ºi
care au fost administrate de-a
lungul vremii de cele douã insti-
tuþii de culturã.

La 21 decembrie 1908, lua naº-
tere Fundaþia “Alexandru ºi Aris-
tia Aman”, instituþie care urma sã-
ºi desfãºoare activitatea în  splen-
didul imobil florentin situat în
centrul Craiovei – Casa Lãceanu.
Contribuþia soþilor Aman la inau-
gurarea acestui prim aºezãmânt
public de culturã din Craiova este
bine cunoscutã, memoria institu-
þionalã a locului reþine ºi astãzi
generozitatea celor doi. Alcãtuitã
iniþial din trei secþiuni: bibliotecã,
muzeu ºi pinacotecã, fundaþia a

funcþionat neîntrerupt în aceastã
formulã pânã la finele anilor `40
ai secolului trecut. Instalarea re-
gimului comunist ºi valul de pre-
faceri care i-a urmat a condus,
între altele, la desfiinþarea funda-
þiilor ºi asociaþiilor. În acest con-
text, o parte însemnatã a obiec-
telor de inventar, bunuri reprezen-
tând zestrea culturalã muzealã –
cum sunt obiectele de mobilier,
tablouri, gravuri ºi monede - au
fost transferate în inventarele
Muzeului Olteniei ºi, apoi, la Mu-
zeul de Artã din Craiova.

„Colaborãrile ne-au adus
întotdeauna multe satisfacþii”

„Legãtura dintre cele douã in-
stituþii este una solidã, colaborã-
rile ºi proiectele comune ne-au

adus întotdeauna multe satisfac-
þii. Un alt fapt demn de amintit, o
realitate istoricã în favoarea con-
tinuitãþii, este faptul cã ªtefan Ciu-
ceanu, primul director al Muzeu-
lui Olteniei, a fost, în intervalul
1911-1914, director al Fundaþiei
Aman”, a declarat Mãdãlina Flo-
rescu, purãtorul de cuvânt al bi-
bliotecii judeþene.

La mijlocul acestei sãptãmâni, pe
1 aprilie, Muzeul Olteniei a sãrbã-
torit 100 de ani de la înfiinþare. Tot
anul va gravita în jurul acestui eve-
niment, conducerea Muzeului Ol-
teniei anunþând deja cã, în aceastã
toamnã, va organiza o expoziþie cu
totul ºi cu totul aparte pentru a
marca încã o datã acest imporant
eveniment din existenþa sa.

LAURA MOÞÎRLICHE

sã de pe rafturi ºi arãtatã publicului citi-
tor, biblioteca dorind astfel sã aducã un
omagiu unei alte instituþii de culturã, de
o mare importanþã, Muzeul Olteniei care
îºi sãrbãtoreºte centenarul în acest an.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” vine în întâmpinarea instituþiilor de învã-
þãmânt craiovene cu mai multe activitãþi pe care
elevii le pot desfãºura în cadrul sãptãmânii „ªcoala
altfel”. Între 6 ºi 9 aprilie, proiectul ”Cãrticica
pentru prichindei ºi copii mai mãricei”, care este
derulat de Secþia pentru Copii ºi Tineret a Biblio-
tecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” se
continuã cu tema „ªcoala altfel”. „Tema  a fost
aleasã pentru a veni în întâmpinarea instituþiilor
de învãþãmânt craiovene care, în aceastã sãptã-
mânã, desfãºoarã activitãþi educative extracurri-
culare ºi extraºcolare în cadrul programului «Sã
ºtii mai multe, sã fii mai bun»”, a declarat Mã-
dãlina Florescu, purtãtorul de cuvânt al instituþiei
de culturã. Mai multe grãdiniþe ºi ºcoli sunt deja
programate sã petreacã câte o orã în bibliotecã,
iar cadrele didactice sunt cele care vor alege ge-
nul de activitate dorit: lecturã în grup, vizionãri
de film,vizitarea Casei Memoriale „Elena Fara-
go” sau prezentare de cãrþi. (L. Moþîrliche)

„ªcoala altfel”, printre rafturile de cãrþi
Biblioteca Judeþeanã „Alexan-

dru ºi Aristia Aman” gãzduieºte,
luni, de ora 16.30, în sala Acad.
Dinu C. Giurescu, lansarea vo-
lumului de poezii „Poemele fiin-
þei”, semnat de prof. dr. Maria-
na Didu. Evenimentul va fi mo-
derat de conf. univ. dr. Gabriela
Rusu-Pãsãrin ºi va avea ca invi-
taþi pe prof. univ. dr. Ovidiu Ghi-
dirmic; prof. univ. dr. George
Sorescu; lect. univ. dr. Mihai
Ene; Dan Lupescu, director fon-
dator revista Lamura; Mihai
Duþescu, scriitor; lect. univ. dr.
Haricleea Nicolau, actriþã a Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova ºi poetul Marius
Robu.

LAURA MOÞÎRLICHE

Volumul „Poemele fiinþei”,
lansat la Biblioteca Judeþeanã
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Cu o sãptãmâna înainte de Sfintele
Paºti sãrbãtorim Floriile, Intrarea în Ie-
rusalim a Domnului nostru Iisus Hris-
tos. Intrarea triumfalã în cetatea sfântã
constituie unicul moment din viaþa Sa
pãmânteascã în care a acceptat sã fie
aclamat ca Împãrat. El însuºi îºi pre-
gãteºte acest moment, conform pro-
feþiilor Vechiului Testament, spre a fi
recunoscut cã este Mesia: „Saltã de
bucurie, fiica Sionului... Împãratul tãu
vine cãlare pe asinã” (Zaharia 11,9).
De aceea poporul îl primeºte ca pe un
Împãrat, cu ramuri de finic. Mulþimile
merg  înaintea Lui, altele vin dupã El.
Mulþi îºi aºtern hainele la picioarele
Sale ºi prin aceasta sufletele lor ca sã
fie curãþite ºi sfinþite de paºii Sãi dum-
nezeieºti. Toþi cântã într-un glas ºi
într-un suflet: „Osana, binecuvântat
este Cel ce vine întru numele Domnu-
lui!” Însã nu toþi l-au primit cu bucu-
rie. Alþii s-au întãrâtat împotriva Lui,
aºa cum s-a întâmplat ºi la naºterea
Sa, când magii I-au adus daruri, pãs-
torii I s-au închinat, în vreme ce Irod
a scos sabia sã-L ucidã. Tot aºa ºi
acum regãsim douã categorii de sufle-
te: Unii care-L primesc în cetatea ini-
milor ºi alþii care hotãrãsc sã-L ucidã
chiar ºi fãrã sã-L judece, de s-ar pu-
tea. Deºi vãzuserã puterea Sa divinã
care numai cu puþin timp în urmã îl
înviase pe Lazãr din mormânt dupã pa-
tru zile, fariseii ºi cãrturarii rãmân stã-
pâniþi de urã împotriva Lui. Aceiaºi oa-
meni se împart ºi azi de-a dreapta ºi
de-a stânga: în locul pãstorilor oame-
nii cu inima curatã care se închinã Lui,
iar în locul fariseilor urmaºii lor care
luptã cu toatã îndârjirea împotriva Sa,
ca ºi cum ar putea sã acopere soarele
ºi luna ca sã nu mai strãluceascã. Este
vorba de lipsa judecãþii umane, reaua
voinþã care urmãreºte sã-L scoatã pe

Intrarea Domnului în Ierusalim
“Osana! Bine este cuvântat

Cel ce vine întru numele Domnului”
Hristos din istorie ºi din sufletele oa-
menilor. În momentul intrãrii Sale în
Ierusalim toatã cetatea s-a cutremu-
rat strigând: „Cine este Acesta?” Iar
mulþimea a rãspuns: „Acesta este Ii-
sus, proorocul din Nazaretul Galileii”
(Matei 21,11). Sã nu uitãm însã cã
acelaºi popor care-L slãvise ºi-L pri-
mise ca pe un împãrat, peste câteva
zile striga, incitat de farisei ºi de cãr-
turari: „Rãstigneºte-L! Rãstigneºte-L!”
Acelaºi popor care-I înãlþase osanale
L-a scos afarã din Ierusalim rãstignin-
du-L pe lemnul Crucii. Aceastã întâm-
plare cutremurãtoare scoate la supra-
faþã slãbiciunea ºi nestatornicia ome-
neascã, starea de pãcat, din care se
poate ieºi numai cu ajutorul lui Dum-
nezeu. Explozia de bucurie manifesta-
tã de mulþime aduce mânie ºi dezamã-
gire în rândul fariseilor care, plini de
neputinþã, se adreseazã direct Mântui-
torului: „Învãþãtorule, ceartã-þi uceni-
cii!” (Luca 19,39), la care Mântuito-
rul Hristos le rãspunde: „Dacã vor tã-
cea aceºtia, pietrele vor striga” (Luca
19,40). Intrarea Mântuitorului în Ie-
rusalim trebuie sã însemne intrarea Sa
în sufletele noastre. Ne spune: „Iatã,
Eu stau la uºã ºi bat!” (Apocalipsa
3,20). Hristos bate la uºa inimilor
noastre ºi dacã vom deschide El va
intra ºi va cina împreunã cu noi. “Îm-
pãrãþia lui Dumnezeu este în sufletele
noastre!” Creºtinii sãrbãtoresc aceas-
tã zi ca pe una de bucurie, dar cu
înþelegerea faptului cã zilele ce ur-
meazã sunt unele ale tristeþii. Se aduc
la bisericã ramuri de salcie numite,
cu un nume mai vechi, ºi stâlpãri, de
unde denumirea de Duminica Stâlpã-
rilor care amintesc de ramurile pur-
tate de cei ce L-au  întâmpinat pe
Mântuitorul la intrarea Sa în Ierusa-
lim. La sfârºitul Sfintei Liturghii,

preotul  rosteºte asupra lor o rugã-
ciune de binecuvântare, le stropeºte
cu agheasmã, sfinþindu-le,  apoi le
împarte credincioºilor, care împodo-
besc cu ele icoanele, pãstrându-le cu
grijã. Datoritã faptului cã Intrarea
Domnului în Ierusalim este o sãrbã-
toare a bucuriei, Biserica a rânduit
ca în aceastã zi sã fie dezlegare la
peºte. Numele popular de Florii pãs-
trat pentru praznicul Intrãrii Domnu-
lui în Ierusalim provine de la numele
sãrbãtorii antice romane a primãve-
rii, Floralia, care se desfãºura în an-
tichitate cam în perioada în care as-
tãzi se sãrbãtoreºte Intrarea Domnu-
lui în Ierusalim. Calendarul liturgic
creºtin l-a înlocuit pe cel pãgân, in-
clusiv în memoria oamenilor. Dar, în-
trucât la începuturile instituirii creº-
tinismului în Imperiul Roman aces-
tea erau încã o realitate sau cel puþin
o amintire recentã, suprapunerea ca-
lendaristicã a fost astfel gânditã încât

sãrbãtorile pãgâne sã fie cu totul înlo-
cuite cu cele creºtine, uneori acesto-
ra suprapunându-li-se temporal cele-
brãrile creºtine. În limba românã, me-
moria popularã a pãstrat însã pentru
praznicul creºtin numele sãrbãtorii
antice. În iconografia creºtinã praz-
nicul de astãzi este înfãþiºat astfel:
Hristos e zugrãvit stând pe un mânz
de asin, binecuvântând. În spatele Sãu
sunt pictaþi Sfinþii Apostoli. În faþa
Lui, pe deal, este pictat un copac, din
care copiii taie ramuri de finic ºi le
aruncã pe jos. Mulþime de oameni Îl
întâmpinã: unii þin în mâini ramuri de
finic, alþii îºi aºtern pe jos veºminte-
le în calea Lui. Sã-L primim, aºadar,
pe Mântuitorul în sufletele noastre,
iar porþile inimilor sã ne fie mereu des-
chise spre sãlãºluirea harului  Sãu
dumnezeiesc ºi împodobite cu ramu-
rile veºnic vii ale credinþei, jertfei ºi
dragostei, Amin!

Preot LIVIU SÃNDOI

Pentru anul ºcolar 2015/2016, planul de
ºcolarizare prevede, conform situaþiei
aprobate de cãtre Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj, 81 de clase, cu un total de
2.268 de elevi, pe Filiera Teoreticã, 13
clase  (364 de cursanþi), la „vocaþional” –

este vorba de forma de învãþãmânt „de
zi”, iar la forma „frecvenþã redusã” sunt
prevãzute 4 clase cu 112 de elevi. În ceea
ce priveºte învãþãmântul special, au fost
aprobate o clasã de „teoretic”, cu 12 elevi.
La acestea, se adaugã locurile destinate

învãþãmântului tehno-
logic ºi profesional: 71
de clase (1988 de
elevi), la „zi”, 8 clase
(223 cursanþi) la „se-
ral” – învãþãmânt liceal
tehnologic; 48 de cla-
se (1344 de elevi) – în-
vãþãmânt profesional
cu durata de 3 ani, 3
clase (84 de ºcolari-
zaþi) – stagii de practi-
cã. De asemenea, tot pe
„Filiera Tehnologicã ºi
Profesionalã”, dar la
învãþãmântul „special”,
s-au prevãzut douã cal-
se, cu 24 de elevi, la
„profesional” de 3 ani,
ºi douã clase (24 de
cursanþi) la „stagii de
practicã”.

CRISTI PÃTRU

Craiova este gazdã, începând de luni, a
Olimpiadei Naþionale  la Disciplina „Indus-
trie alimentarã” – cuprinsã în aria curricu-
larã. Luni, la ora 18, la Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentarã Craiova, va vea loc
Festivitatea de Deschidere a concursului,
iar a doua zi va fi susþinutã proba scrisã.
Miercuri, 8 aprilie, se vor desfãºura
activitãþi educative (vizionãri de spectaco-
le, un tur al Craiovei, etc), iar joi, 9 aprilie,
va fi susþinutã proba practicã. „Vor fi
prezenþi 77 de elevi din toatã þara, din
clasele XI-XII, care vor participa la douã
secþiuni ale Olimpiadei – tehnician produse
alimentare ºi tehnician în industria alimen-
tarã. Din Dolj, vor participa doi elevi, ambii
la prima secþiune, amândoi de la Colegiul
Tehnic Alimentar Craiova. Este vorba despre
Ionuþ Alexandru Dincã (cls.a XI-a) ºi
Florin Curcã (cls.a XII-a). Joi, 9
aprilie, va avea loc festivitatea de pre-
miere”, a declarat prof.  Simona Ciulu,
inspector învãþãmânt tehnologic ºi
profesional în cadrul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Iranul ºi statele din Grupul „5+1” (SUA,
Rusia, Marea Britanie, Franþa, China ºi Germa-
nia) au convenit asupra punctelor cheie ale unui
acord privind programul nuclear controversat
iranian. Preºedintele Statelor Unite, Barack
Obama, a fost primul lider care s-a exprimat la
câteva minute dupã anunþul acordului de la Lau-
sanne. „Sunt convins cã dacã acest acord ca-
dru va duce la un acord total ºi definitiv, þara
noastrã, aliaþii noºtri ºi lumea întreagã vor fi
mult mai în siguranþã”. Iranul „va fi mai in-
spectat decât orice altã þarã din lume”, a adãu-
gat el, avertizând Teheranul. „Dacã Iranul tri-
ºeazã, lumea va afla. Dacã vedem ceva sus-
pect, vom efectua inspecþii”. Prezent la Lau-
sanne, secretarul de stat american, John Kerry,
a comentat: „Sã cerem pur ºi simplu Iranului
sã capituleze, sunã bine, dar nu este o politicã”.
Acordul a pus capãt unui „cerc vicios care nu
era în interesul nimãnui”, a declarat ministrul
iranian de externe, Mohammad Javad Zarif. În
opinia sa, negocierile de la Lausanne au demon-
strat cã un „dialog adevãrat” poate „rezolva
problemele, deschide noi orizonturi”. Acordul
de etapã, dacã va fi aplicat, ameninþã supravie-
þuirea Israelului, i-a spus preºedintelui ameri-
can, Barack Obama, premierul israelian, Benja-
min Netanyahu, citat ieri de purtãtorul sãu de

Premierul Robert Fico:
Slovacia nu va recunoaºte
independenþa Kosovo

Dupã o întrevedere avutã la
Bratislava cu omologul sãu sârb
Aleksandar Vucic, premierul
slovac Robert Fico a reafirmat
cã þara sa nu intenþioneazã sã
recunoascã independenþa Kosovo.
„La fel precum Serbia, Slovacia
nu are niciun motiv sã îºi schimbe
poziþia pe tema Kosovo”, a
declarat premierul slovac dupã
întrevederea cu omologul sãu
sârb. Pe de altã parte, Fico s-a
pronunþat în favoarea aderãrii
cât mai curând a Serbiei la
Uniunea Europeanã (UE).
„Susþinem acest proces fãrã nicio
condiþie suplimentarã”, a precizat
el. Grecia, Cipru, Spania ºi
România refuzã de asemenea sã
recunoascã independenþa Kosovo.
La 11 martie, Parlamentul
European a adoptat o propunere
de rezoluþie privind procesul de
integrare europeanã a Kosovo,
prin care încurajeazã cele cinci
state membre UE care nu au
recunoscut încã independenþa
fostei provincii sârbe sã facã
acest lucru pentru a facilita
normalizarea relaþiilor dintre
Belgrad ºi Priºtina. În 2008,
Kosovo ºi-a proclamat indepen-
denþa faþã de Serbia, însã
Belgradul refuzã sã o recunoascã.

Cea de-a doua cutie neagrã
a A320 confirmã cã Andreas
Lubitz a prãbuºit intenþionat
avionul

Analiza celei de-a doua cutii
negre a avionului Airbus A320
al companiei Germanwings
aratã cã Andreas Lubitz a
prãbuºit intenþionat aeronava în
Alpii francezi, au anunþat, ieri,
anchetatorii. „Prima examinare
aratã cã pilotul din cabinã a
folosit pilotul automat pentru a
coborî avionul la o altitudine de
100 de picioare (30 de metri)”,
a precizat Biroul francez pentru
anchete ºi analize (BEA), într-
un comunicat. „Ulterior, de
câteva ori în timpul coborârii,
pilotul a schimbat setãrile
pilotului automat pentru a mãri
viteza avionului”, au adãugat
anchetatorii francezi. Informa-
þiile par sã confirme teoria
conform cãreia copilotul An-
dreas Lubitz a prãbuºit intenþio-
nat avionul într-o zonã muntoa-
sã din sud-estul Franþei, provo-
când moartea celor 150 de
persoane aflate la bord. Autori-
tãþile au gãsit joi cea de-a doua
cutie neagrã, care conþine
parametrii tehnici ai zborului,
dupã o cãutare de nouã zile în
zona montanã greu accesibilã.
Datele obþinute de la prima cutie
neagrã, care înregistreazã
conversaþiile din cabina de
pilotaj, sugerau cã Lubitz, în
vârstã de 27 de ani, l-a încuiat
pe comandantul de bord în afara
cabinei, apoi a îndreptat intenþi-
onat avionul pe o traiectorie
descendentã.

Guvernul chinez ajutat la eva-
cuarea din Yemen a sute de cetã-
þeni strãini, inclusiv români, pe
fondul conflictului violent din
aceastã þarã. Fregata Linyi, care
transporta 225 de cetãþeni din
zece þãri, a plecat din portul
Aden, situat în sudul Yemenului,
cãtre Djibouti. Cei 225 de cetã-
þeni strãini care au fost evacuaþi
cu fregata Linyi sunt originari din
Pakistan, Etiopia, Singapore, Ita-
lia, Germania, Polonia, Irlanda,
Marea Britanie, Canada ºi Yemen.
Evacuarea a fost fãcutã la cere-

Programul nuclear iranian: Obama – un acord
„istoric”, Netanyahu - „o ameninþare pentru Israel”

cuvânt. Benjamin Netanyahu a afirmat cã
acordul „nu va bloca drumul Iranului spre
bombã, ci îl deschide”, a adãugat purtã-
torul de cuvânt, Mark Regev, pe contul
sãu de Twitter. Acesta „sporeºte riscul de
proliferare nuclearã ºi expune la riscul unui
rãzboi oribil”, a mai spus prim-ministrul.
„Este un acord de etapã care include pro-
grese incontestabile, însã mai rãmâne de
lucrat”, a declarat ºeful diplomaþiei fran-
ceze, Laurent Fabius. Acordul cadru mer-
ge dincolo „de ceea ce mulþi dintre noi
consideram posibil în urmã cu 18 luni”, a
subliniat ministrul britanic de externe,
Philip Hammond. „Cred cã avem cadrul
general al unui compromis, însã rãmân
probleme cheie asupra cãrora trebuie sã mai
lucrãm”, a adãugat el. „În acest acord se aflã
principiul formulat de preºedintele rus, Vladi-
mir Putin, ºi anume dreptul necondiþionat al Ira-
nului de a desfãºura un program nuclear paº-
nic”,  se aratã într-un comunicat al Ministerul
rus de Externe. Acest acord „va avea un im-
pact pozitiv asupra situaþiei securitãþii globale
în Orientul Mijlociu, inclusiv prin faptul cã Ira-
nul va fi în mãsurã sã participe mai activ la
rezolvarea unor anumite probleme ºi conflicte
din regiune”, a adãugat Ministerul de Externe

de la Moscova. „Cu aceastã înþelegere, nu am
fost niciodatã mai aproape de a împiedica Ira-
nul sã aibã arma atomicã”, a declarat cancela-
rul german, Angela Merkel. La rândul sãu, se-
cretarul general al Naþiunilor Unite, Ban Ki-
moon, a apreciat cã o „soluþie completã, ne-
gociatã a chestiunii programului nuclear ira-
nian va contribui la pace ºi stabilitatea în re-
giune ºi va permite tuturor þãrilor sã coopere-
ze urgent în legãturã cu numeroasele ºi gravele
provocãri din domeniul securitãþii cu care sunt
confruntate”.

Sute de cetãþeni strãini evacuaþi din Yemen de nave chineze
rea þãrilor respective. Navele chi-
neze de rãzboi au evacuat de ase-
menea opt cetãþeni din România,
India ºi Egipt, în timpul misiuni-
lor de evacuare a cetãþenilor chi-
nezi din Yemen. Operaþiunile de
evacuare a cetãþenilor strãini au
fost organizate de misiunile di-
plomatice ale Chinei din Yemen
ºi Djibouti, cu sprijinul armatei
chineze, care a trimis nave de
rãzboi în portul Aden imediat.
Arabia Sauditã a declanºat sãp-
tãmâna trecutã Operaþiunea
„Furtuna Determinãrii”, în sco-

pul „apãrãrii Administraþiei legi-
time” a preºedintelui yemenit
Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Avioane de vânãtoare saudite
bombardeazã obiective rebele din
capitala Yemenului, Sanaa, ºi din
nordul þãrii. La operaþiuni parti-
cipã ºi avioane din Emiratele Ara-
be Unite, Bahrain, Kuwait, Qa-
tar, Iordania, Maroc ºi Sudan.
Miliþiile ºiite huthi, susþinute de
Iran, au avansat recent spre su-
dul Yemenului, o þarã aflatã în
anarhie dupã ce insurgenþii au
ocupat în septembrie 2014 capi-

tala. Serviciile de securitate ye-
menite sunt staþionate în sudul
þãrii, unde se aflã preºedintele
Abd-Rabbu Mansour Hadi, care
a plecat în exil sãptãmâna trecu-
tã. Arabia Sauditã, o þarã prepon-
derent sunnitã, acuzã Iranul ºiit,
principalul adversar regional, cã
alimenteazã conflictul interconfe-
sional din Yemen prin susþinerea
insurgenþilor ºiiþi huthi. În Yemen
sunt active ºi celule ale organiza-
þiei Al-Qaida în Peninsula Arabia
ºi ale grupãrii Stat Islamic, douã
reþele teroriste sunnite.
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Dezbatere electoralã în Regatul Unit:Dezbatere electoralã în Regatul Unit:Dezbatere electoralã în Regatul Unit:Dezbatere electoralã în Regatul Unit:Dezbatere electoralã în Regatul Unit:
Cameron evitã confruntarea cu MilibandCameron evitã confruntarea cu MilibandCameron evitã confruntarea cu MilibandCameron evitã confruntarea cu MilibandCameron evitã confruntarea cu Miliband

Zece milioane de spectatori britanici au
asistat, joi sear,a la prima dezbatere televizatã
din campanioa electoralã, pentru alegerile le-
gislative din 7 mai a.c. Afiºul indedit, într-o þarã
dominatã de secole de un bipartidism consec-
vent, a fost prezenþa liderilor a trei partide mai
mici, care s-ar putea sã aibã importanþã mare
în stabilirea viitoarei coaliþii de guvernare. Aºa-
dar, David Cameron (conservatori) ºi Nick

Clegg (liberal-demo-
craþi), pe de o parte  ºi
liderul opoziþiei labu-
riste, Ed Miliband de
cealaltã parte. Alãturi
de aceºtia, Nicola
Sturgeon, de la Parti-
dul Naþionalist Scoþian
(SNP), Nigel Farage,
de la Partidul pentru
Independenþa Regatu-
lui Unit (UKIP-xenofob
ºi antieuropean) ºi eco-
logista Natalie Ben-
netti. Al ºaptelea invi-
tat la dezbateri – Lean-
ne Wood, conducãto-
rul Partidului Naþional
Galez. Inedit a fost fap-

tul cã David Cameron a refuzat cu obstinaþie o
confruntare tete-a tete cu Ed Miliband, pentru
a-ºi reafirma profilul de prim ministru ºi a rãs-
puns la întrebãrile moderatorilor dintr-o altã
locaþie. A spus între altele cã dacã „laburiºtii
fac majoritatea suficientã va fi haos”. În rândul
englezilor Partidul Naþionalist Scoþian este prost
privit, ºi asta se ºtie de la referendum. Sonda-
jele momentane dau laburiºtii ºi conservatorii

„cap la cap” cu 33% fiecare. Cu alte cuvinte,
fiecare dintre aceste marti partide au nevoie
pentru a guverna de o alianþã cu unul dintre
partidele mici. Natalie Bennetti (49 de ani), fostã
jurnalistã, conduce din 2012 „verzii” britanici,
are un singur deputat în Parlament ºi partidul
sãu este creditat cu 5-6 la sutã din voturi. Ver-
zii criticã politica de austeritate,  ca ºi laburiºtii.
ªi n-ar fi exclus sã facã o alianþã prostelectora-
lã împreunã. Nigel Farage (50 de ani) liderul
UKIP, revendicã ieþirea Regatului Unit din UE
ºi un control al imigraþiei. Deputat european, el
deþine în Westminster 2 deputaþi. Este creditat
cu 12-18 la sutã din sufragii. Atenþie însã: la
alegerile europene din 2014, partidul sãu s-a
plasat pe primul loc cu 26,6 la sutã. Nicola Stur-
geon (44 ani) succede lui Alex Salmond în frun-
tea Partidului Naþional Scoþian. Sondajele îj pla-
seazã ameninþãtor, deºi, momentan, nu dispu-
ne decât de ºase locuri în Westminster. Cât
priveºte Partidul Naþionalist Galez, condus de
Leane Wood (43 de ani) care are trei locuri în
Westminster, ºansele sale sunt reduse, Þara
Galilor reprezentând doar 5 la sutã din popula-
þia Regatului Unit. PentruWood, dezbaterea de
joi seara a constituit o ocazie de a-ºi face cu-
noscutã poziþia ºi de a anunþa cã ar putea servi
drept partener pentru laburiºti.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin
Centrul Multifuncþional Craio-
va  scoate la licitaþie publicã
deschisã în vederea închirierii
spaþiilor disponibile (spaþii de-
pozitare subsol, spaþiu expo-
ziþional Etaj 1; spaþii birouri- etaj
2 - 52 mp; 105 mp). Documen-
taþia necesarã se procurã de la
Centrul Multifuncþional Craio-
va, str. Târgului nr. 26, etaj 2,
camera 211. Data limitã pentru
depunerea ofertelor  este în fie-
care zi de luni, miercuri ºi vi-
neri pânã la orele 11.00. Licita-
þia va avea loc la Centrul Mul-
tifuncþional Craiova,  str. Târgu-
lui nr. 26, sãptãmânal – în fieca-
re zi de luni, miercuri ºi vineri,
orele 12:00, Relaþii suplimenta-
re la telefon: 0765.577.711;
0769.268.690.

CONVOCATOR

Domnul Giubegeanu Gicu-Laurenþiu, administrator unic al S.C. AGROSERVICE BISTRET S.A., cu sediul în comuna
Bistreþ, strada Calea Dunarii nr. 366, judeþul Dolj, înregistratã la Registrul Comerþului sub nr. J 16/571/1996, având CUI: RO
8171979, societatelistata la Bursa de Valori Bucuresti, segmentul Rasdaq, categoria III-R, convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor (AGOA), pentru data de 30 aprilie 2015, la ora 10.00, la sediul societatii, cu a doua convocare pentru
neîntrunire cvorum în data de 04 mai 2015, în acelaºi loc, la aceeaºi  orã, cu aceeaºi ordine de zi.

AGOA se convoacã pentru toþi acþionarii înregistraþi în Registrul Actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 10 aprilie 2015
(data de referinta), cu urmatoareaordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare pe 2014, prezentarea raportului administratorului si al comisiei de cenzori, aprobarea
contului de profit si pierdere si repartizarea lui, descarcarea de gestiunea administratorului, numirea administratorului unic.

2. Revocarea vechii comisii de cenzori si alegerea noii comisii.
3. Prelungirea cu un an a liniei de credit în valoare de 60.000 lei, de la BRD Craiova.
4. Aprobarea datei de 15 mai 2015 ca datã de înregistrare a acþionarilor si a datei de 14 mai 2015 ca ex-data.

La AGOA sunt îndreptatiþi sã participe si sa îºi exercite dreptul de vot numai actionarii înregistrati in Registrul Actionarilor
societatii la “data de referinta”, conform procedurilor legale si ale Actului Constitutiv, personal sau prin reprezentant legal
(pebaza de procuraspeciala).Accesul actionarilor indreptatiti sã participe la AGOA este permis prin simpla proba a identita-
tiiacestora, facuta, in cazulactionarilor persoane fizice in baza actului de identitate (CI/BI/pasaport), iar in cazul actionarilor
persoane juridice, prin actul de identitate al reprezentantului legal (CI/BI/pasaport) însotit de un document oficial care îi
atestã aceastã calitate (procura de reprezentare/certificat constatatoremis de ORC).

Fiecare actionar înregistrat la “data de referinþã” are dreptul de a desemna orice altã persoanã fizicã sau juridica în
calitate de reprezentant, pentru a participa si a vota in numele sãu, în condiþiile art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Reprezentanþii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate al mandatarului (CI/BI/pasaport),
insotit de procura speciala semnata de catreactionarul persoana fizica. Reprezentanþii actionarilor persoane juridice îºi vor
dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (CI/BI/pasaport), insotit de ProcuraSpecialasemnata de repre-
zentantul legal al persoaneijuridice respective si de un act oficial care îi atestã calitatea de reprezentant legal al persoanei care
semneazã Procura Specialã (certificat constatator eliberat de RegistrulComertului). Dupã completarea ºi semnare a Procurii
Speciale, care va fi pusã la dispozitie la sediul Societatii, un exemplar original se va depune la sediul Societatii cu 48 ore
înainte de data si ora stabilitã pentru desfãºurarea AGOA, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot. Formularele
de Procura Speciala nedepuse in termen nu vor filuate in considerare.

Actionarii înregistrati la “data de referinta” au posibilitatea de a vota si prin corespondenþã, înainte de adunarea
generala ordinara, prin utilizarea formularului “buletin de vot prin corespondenta”.Dupa completarea si semnarea buletinului
de vot prin corespondenta, care va fi pus la dispozitie la sediul Societatii, un exemplar original se va depune la sediul
Societatii pânã cel târziu în data si ora stabilite pentru desfasurarea AGOA. Buletinele de vot prin corespondenta nedepuse
in termen nu vor fi luate in considerare.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul sã intro-
ducã noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare supus
spre adoptare de AGOA si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, printr-o
cerere formulatã la adresa sediului Societaþii in atentia Consiliului de Administratie, cu mentiunea “Pentru AGOA din data de
30 aprilie 2015”.

Fiecare actionar are dreptul de a adresaConsiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de
zi. Societatea are obligatia de a rãspunde la intrebarile adresate de actionari, in conditiile art. 13 din Regulamentul CNVM nr.
6/2009.

Informaþii suplimentare se pot obtine de la sediul Societatii, la telefon 0251-355166.

S.C. AGROSERVICE BISTRET S.A.
Administrator Unic/Presedinte C.A.
Giubegeanu Gicu-Laurentiu.

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.

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.
Telefon: 0766/668.777.

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 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.
Telefon: 0742/179.600.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Familie serioasã îngrijim
bãtrâni. Telefon: 0765/
744.323; 0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C., in-
ternet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
Vând apartament 2
camere Calea Unirii.
Telefon: 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 casã + anexe
gospodãreºti în cen-
trul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.

VÂND VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂNGÃ
FACULTATEA DE
AGRONOMIE, 6 CA-
MERE, 2 BÃI, BUCÃ-
TÃRIE, PARTER+
ETAJ, POD, SUBSOL,
GARAJ, TEREN 462
MP. Telefon: 0726/
275.943.
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 comu-
na Cernãteºti, sat Raz-
nic. Telefon: 0769/
844.209.
Vând casã 500 mp te-
ren zonã centralã, ide-
alã afaceri. Telefon:
0730/750.538.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântânã,
garaj, gard din beton-
fier ºi teren agricol. Te-
lefon: 0723/692.884.

TERENURI
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând drepturi teren in-
travilan  380 mp Cra-
iova. Telefon: 0766/
930.864.
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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.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã în zilele
de 03 ºi 04 aprilie 2015 la nivel local campania de Co-
lectare a Deºeurilor de Echipamente Electrice ºi Elec-
tronice (DEEE), conform prevederilor HG 1037/2010.

Primãria Municipiului Craiova, prin S.C. Salu-
britate Craiova S.R.L, organizeazã aceastã campa-
nie dupã urmãtorul program:

- între orele 800-1000, deþinãtorii de DEEE-uri care
locuiesc la bloc le vor depozita lângã platformele
gospodãreºti; iar cei care locuiesc la casã le vor de-
pozita în faþa porþii, anunþând în prealabil dispece-
ratul S.C. Salubritate Craiova S.R.L., la numãrul de
telefon 0251/422 733.

Dispeceratul S.C. Salubritate Craiova S.R.L va
prelua apelurile vârstnicilor, ale persoanelor cu pro-
bleme de sãnãtate ºi ale celor care deþin deºeuri vo-
luminoase sau în cantitãþi mari în vederea colectãrii
acestora de la domiciliu;

- colectarea DEEE de la agenþii economici se va
realiza în baza unei solicitãri (cu specificarea tipului
ºi cantitãþii deºeurilor deþinute precum ºi a persoa-
nei de contact), adresatã operatorului S.C. Salubri-
tate Craiova S.R.L.;

- Dupã ora 1000 va avea loc colectarea ºi trans-
portul deºeurilor cãtre centrele de colectare.

Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13 m
la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan
Podari, 673 mp, fun-
daþie, 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 intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 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 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 Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu geo-
tehnic, lângã pãdure.
Telefon: 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.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul
este în stare de funcþi-
onare. Telefon: 0765/
789.181.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, 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 deosebitã
din teracotã ºi maºi-
nã de cusut Uber-
deck. Telefon: 0757/
072.050.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate 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  ara-
mã 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
copil, puþin folosit. Te-
lefon. 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 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- pãdure. Te-
lefon: 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 copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fo-
tolii. Telefon: 0770/
298.240.
Vând mobilã dormitor
tineret tip MOBEX-
PERT. Telefon: 0251/
412.966.
Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.
Vând abric original
fãrã motor. Telefon:
0744/545.771.
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Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefolo-
sitã - 100 lei, 2 feres-
tre cu toc ºi geam - 25
lei / bucatã, lustre cu
2-5 braþe - 20 lei / bu-
catã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior co-
pil 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 plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 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 maºinã de
spãlat,  dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris defec-
tã. Telefon: 0251/
417.493.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã 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 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 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
cereale, grâu, po-
rumb. 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. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez magazin
stradal, cu toate uti-
litãþile, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.

MATRIMONIALE
Pensionar 66/160/
69, nefumãtor do-
resc pensionarã 60
ani, de la þarã pen-
tru a petrece tot
restul vieþii împreu-
nã. 0767/702.734.
Lucicã - comuna
Dãnciuleºti – Gorj.
Vâduv, doresc sã
cunosc doamnã cu
vârsta cuprinsã în-
tre 55-60 ani cu lo-
cuinþã, fãrã vicii din
Oltenia. Telefon:
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 CIF eliberat de
ANAF Dolj, cu nr.
23470028. Se declarã nul.
Pierdut certificat ates-
tare fiscalã nr. A
122774/ 11.01.2007.
Se declarã nul.
NEW TEHNIC INSTAL
SRL declarã pierdut
certificat constatator
emis de ORC Dolj- Le-
gea 359/ 2004. Se de-
clarã nul.
CONDOLEANÞE
Prof. Aristidie Gheor-
ghiu regretã decesul
domnului prof. univ.
dr. GÃNESCU ION.
Sincere condoleanþe
familiei!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Semnãtura:..........................................

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

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.

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

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.
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SCM Craiova va încerca astãzi (sâmbãtã), cu în-
cepere de la ora 12:00, sã-ºi asigure ocuparea locului
4, pentru asta având nevoie de-o victorie pe terenul
Universitãþii Neptun Constanþa. Cu douã meciuri rã-
mase de jucat din sezonul regulat al LN, trupa lui Au-

Sã ne acontãm locul 4!Sã ne acontãm locul 4!Sã ne acontãm locul 4!Sã ne acontãm locul 4!Sã ne acontãm locul 4!
relian Roºca are 5 puncte avans (46 faþã de 41) peste
HCM Roman, formaþie care va primi mâine vizita
Zalãului lui Tadici.

Ocuparea locului 4 este importantã în contextul în
care oferã posibilitatea disputãrii a douã dintre cele

trei meciuri din play-off pe teren propriu.
SCM ar juca cu locul 5, de care încã nu este
sigur Romanul, decât dacã nu va pierde cu
Zalãu, principala sa urmãritoare. Între cele
douã sunt în momentul de faþã 4 “lungimi”.

26 de puncte separã pe SCM de Neptun
Constaþa în clasament, dobrogencele fiind pe
locul 12 din 14, cu 20 de puncte. Totuºi,
echipa de la Malul Mãrii a arãtat cã este ca-
pabilã de surprize, calificându-se în final-
four-ul Cupei României, acolo unde va fi pre-
zentã ºi SCM.

În meciul din tur, Craiova a câºtigat la 5
goluri, 29-24.

La partida de la Constanþa, craiovencele
nu vor putea conta pe norvegianca Ane Ei-
dem, accidentatã etapa trecutã, în victoria
cu Deva.

Deºi au apãrut unele zvonuri
înaintea semifinalei cu Zalãu (1-3
la general), din final-four-ul Divi-
ziei A1, potrivit cãrora Laurenþiu
Licã ar fi semnat chiar cu echipa
din Sãlaj, cãpitanul SCM-ului a
declarat cã nu a fost nimic ade-
vãrat ºi a dat asigurãri cã va evo-
lua ºi în sezonul viitor în alb-al-
bastru. “Am auzit ºi eu zvonul
cum cã aº fi semnat cu Zalãu pen-
tru sezonul viitor. Nu s-a discutat
absolut nici un cuvânt despre aºa
ceva. Nici gândurile mele nu sunt
de a pleca. Vã asigur cã voi rã-
mâne aici ºi în nici un caz nu voi
onora alte echipe decât Craiova
pentru sezonul viitor. Anul trecut,
înainte sã înceapã acest sezon, au
fost discuþii, atât cu cei de la Za-
lãu, cât ºi cu Dinamo. Imaginaþi-
vã cum era sã joc cum finala
micã, eu fiind la Dinamo? Eu am
considerat cã aici sunt cel mai iubit
ºi sunt convins cã am fãcut cea

Licã rãmâne la SCM ºi în sezonul viitor
mia bunã alegere”, a spus Licã.

Altfel, pânã la finala micã
cu Dinamo, adusã în discuþie
de Licã, SCM U va juca în se-
mifinalele Cupei României cu
Tomis Constanþa, în 8 aprilie,
la Cheile Grãdiºtei. Chiar dacã
constãnþenii nu au pierdut nici
un meci în acest sezon intern,
Licã sperã la un rezultat bun.
“Avem nevoie de meciuri în
aceastã perioadã. E foarte bine
cã avem Cupa României. Aºa
cum a spus-o ºi antrenorul,
într-un meci de Cupã se poate
întâmpla orice.Chiar dacã ju-
cãm cu Tomis, o echipã fãrã
înfrângere în acest campionat,
noi credem cã anu avem ni-
mic de pierdut ºi vom trata
meciul cu maximã seriozitate.
Pot sã garantez acest lucru
pentru cã din douã meciuri poþi
lua trofeul. În turul campionatu-
lui am fãcut un meci bun la Cra-

iova ºi nu am fost departe de-o
victorie. Am pierdut cu 3-2”, a
mai afirmat Licã

Simona Halep, locul 3 WTA,
a ratat calificarea în finala tur-
neului de categorie Premier
Mandatory Miami Open, fiind
învinsã, ieri dimineaþã, cu sco-
rul de 2-6, 6-4, 5-7, de numã-
rul 1 mondial, americanca Se-
rena Williams. Meciul a durat
douã ore ºi opt minute, iar Wil-
liams, de ºapte ori campionã la
Miami Open ºi câºtigãtoarea ul-
timelor douã ediþii, a obþinut a
cincea victorie, din ºase parti-
de jucate cu Halep.

Dupã un prim set dominat de
autoritar de americancã, actul
secund a stat sub semnul echi-
librului. Deºi Williams a conti-
nuat sã nu dea semne de slãbi-
ciune, Halep a fost mult mai
atentã, a greºit mai puþin ºi a
lovit la momentul potrivit. Ro-
mânca a realizat break-ul la 4-
4, apoi a închis setul cu singu-
ra sa loviturã câºtigãtoare din
manºa secundã.

Halep – opritã
de liderul mondial,

în semifinale la Miami

Tensiunea jocului ºi concen-
trarea Simonei au fost atât de
mari încât nici mãcar nu a rea-
lizat cã a câºtigat setul. A ur-
mat însã o nouã perioadã ex-
celentã a americancei, care ºi-
a regãsit ritmul ºi jocul din pri-
ma parte a meciului, ceea ce i-
a permis sã se desprindã rapid
la 3-0 în decisiv. Williams ºi-a
pãstrat avanatajul break-ului
pânã la 5-3, când a servit pen-
tru câºtigarea meciului. Halep
a reuºit însã sã amâne momen-
tul victoriei pentru liderul mon-
dial, câºtigând contra serviciu-
lui ºi egalând apoi la 5. Finalul
i-a aparþinut Serenei, care a
înche i a t  s emi f ina l a  cu  un
break la 0 ºi s-a calificat în
ultimul act, acolo unde o va în-
tâlni pe Carla Suarez Navarro
(Spania, locul 12 WTA), care
t recuse  anter ior  de  Andrea
Petkovic (Germania, locul 10),
scor 6-3, 6-3.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
13:30 – FOTBAL Italia – Serie A: Roma –

Napoli / 15:30, 18:00, 20:30 – FOTBAL Liga
I: Oþelul – CSU Craiova, Astra – CFR Cluj, U
Cluj – Rapid.

DIGI SPORT 2
11:00, 14:00 – HANDBAL (M) – Cupa

României: HCM Minaur Baia Mare – HCM
Constanþa, HC Odorhei – Energia Târgu Jiu /
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Palermo –
Milan / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: HCM Baia Mare – Dinamo Volgograd
/ 19:30, 22:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Fio-
rentina – Sampdoria, Juventus – Empoli.

DIGI SPORT 3
13:00 – POLO – Superliga Naþionalã: Stea-

ua – Sportul / 14:30 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Thuringer – Larvik / 17:00, 19:00
– FOTBAL Spania – La Liga: Sevilla – Bilbao,
Cordoba – Atletico Madrid / 23:00 – GIM-
NASTICÃ – FIG World Challenge Cup Ljub-
ljana, în Slovenia: ziua 1.

DOLCE SPORT
13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A:

Roma – Napoli, Cagliari – Lazio / 18:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: HCM Baia

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Mare – Dinamo Volgograd.

DOLCE SPORT 2
15:00 – FOTBAL Ucraina – Premier Lea-

gue: Illichivets Mariupol – ªahtior Doneþk /
22:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Fiorentina –
Sampdoria, Juventus – Empoli.

EUROSPORT
9:30 – SNOOKER - Openul Chinei, la Bei-

jing: semifinale / 14:45, 17:00 – FOTBAL
Anglia – Premiership: Arsenal – liverpool, Man.
United – Aston Villa / 22:00 – SPORTURI DE
CONTACT: Gala Regele Regilor, al Chiºinãu,
în Moldova.

EUROSPORT 2
11:00 – FOTBAL AUSTRALIAN: Western

Bulldogs – West Coast Eagles / 13:45, 15:30
– HOCHEI PE IARBÃ – Liga Europeanã, la
Bloemendaal, în Olanda / 16:30, 19:30 – FOT-
BAL Germania – Bundesliga: Leverkusen –
Hamburg, Dortmund – Bayern Munchen /
22:00 – FOTBAL SUA – MLS: Chicago Fire –
Toronto FC.

TVR 2
11:00 – RUGBY – SuperLiga Naþionalã: CS

ªtiinta CSM Baia Mare – RCUMVT Timiºoa-
ra / 14:00 – GIMNASTICÃ RITMICÃ – Eta-
pã de Cupa Mondialã, la Bucureºti.

LOOK TV
15:30, 18:00, 20:30 – FOTBAL Liga I:

Oþelul – CSU Craiova, Astra – CFR Cluj, U
Cluj – Rapid.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Real

Madrid – Granada / 15:30, 18:00, 20:30 –
FOTBAL Liga I: Concordia – FC Braºov, Cea-
hlãul – Viitorul, Gaz Metan – Steaua.

DIGI SPORT 2
14:00, 17:00 – HANDBAL (M) – Cupa Ro-

mâniei: finala micã ºi finala mare / 19:00 –
BASCHET (M) – România: All Star Game /
22:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Celta Vigo
– Barcelona.

DIGI SPORT 3
18:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Va-

lencia – Villarreal / 20:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Miami, în SUA: finala / 22:00
– FOTBAL Franþa – Ligue 1: Marseille –
Paris SG.

DOLCE SPORT
15:30 – FOTBAL Anglia – Premiership: Bur-

nley – Tottenham / 18:00, 20:30 – FOTBAL
Liga I: Ceahlãul – Viitorul, Gaz Metan – Steaua.

DOLCE SPORT 2
17:15 – FOTBAL Grecia – Super League:

PAOK Salonic – Xanthi / 22:30 – BASCHET
NBA: Cleveland – Chicago.

EUROSPORT
9:30 – SNOOKER – Openul Chinei, la Bei-

jing: finala / 13:15 – CICLISM – Turul lui Le-
Mond, în Franþa / 13:30 – CICLISM – Turul
Flandrei, în Belgia / 0:00, 2:00 – FOTBAL SUA
– MLS: San Jose Earthquakes – Real Salt Lake,
Sporting Kansas City – Philadelphia Union.

EUROSPORT 2
13:00 – HOCHEI PE IARBÃ – Liga Euro-

peanã, la Bloemendaal, în Olanda: semifinale /
14:30 – SNOOKER – Openul Chinei, la Bei-
jing: finala / 16:30, 18:30 – FOTBAL Germa-
nia – Bundesliga: Augsburg – Schalke, Herta
Berlin – Paderborn.

TVR 2
13:30 – GIMNASTICÃ RITMICÃ – Etapã

de Cupa Mondialã, la Bucureºti.
LOOK TV
15:30 – FOTBAL Liga I: Concordia – FC

Braºov.
LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL Liga I: Ceahlãul –

Viitorul, Gaz Metan – Steaua.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 25-A
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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
Meciurile ASA Tg. Mureº – CSMS Iaºi ºi Dinamo – FC Botoºani

s-au jucat asearã.
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)

Din declaraþiile alb-albaºtrilor,
Universitatea abordeazã meciul de
la Galaþi conºtientã cã gazdele îºi
vor juca ultima ºansã ºi vor da to-
tul pe teren. Oþelul are lot ºi moral
de echipã retrogradatã, însã postu-
ra de formaþie care nu mai are ce
pierde poate surmonta diferenþa de
valoare faþã de Universitatea. Cam-
pioanã acum 4 ani, Oþelul este
aproape în colaps: este în insolven-
þã ºi a câºtigat doar douã meciuri

Oþelul Galaþi -Oþelul Galaþi -Oþelul Galaþi -Oþelul Galaþi -Oþelul Galaþi -
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova

Stadion: „Oþelul”, astãzi, ora 15.30 (Digi, Look)
Oþelul: Hotoboc – Solomou, Miºelãricu, Cucu, Murgoci – Ham-

roun, E. Dicã, Cernat, Iorga – C. Cristea, Youlu Matondo. Antre-
nor: Florin Marin. Rezerve: Makalambay – Miron, D. Popescu,
Grãdinaru, Stoian, Helder Tavares, I. Popa.

Craiova: Bãlgrãdean – Achim, Frãsinescu, Acka, Vãtãjelu – Bã-
luþã, Mateiu, Brandan, Târnãcop – Nuno Rocha, Bawab. Antrenori:
Sorin Cârþu, Emil Sãndoi. Rezerve: Straton – Izvoranu, Dumitraº,
Briceag, Cârstea, Ivan, Herghelegiu.

„Cupa Hagi Danone”, cea mai
importantã competiþie din România
destinatã copiilor cu vârste între 10
ºi 12 ani, a ajuns la cea de-a ºasea
ediþie, iar etapa a doua a acesteia se
disputã în acest week-end la Cra-
iova. Competiþia are 4 etape zona-
le, rezervate ºcolilor, acestea fiind
programate la Cluj, Craiova, Sucea-
va ºi Bucureºti. Turneul final se va
desfãºura la Constanþa, în perioada

„Cupa Hagi Danone”,„Cupa Hagi Danone”,„Cupa Hagi Danone”,„Cupa Hagi Danone”,„Cupa Hagi Danone”,
în acest week-end la Craiovaîn acest week-end la Craiovaîn acest week-end la Craiovaîn acest week-end la Craiovaîn acest week-end la Craiova

28 mai – 1 iunie, la acesta urmând
a participa cele 4 câºtigãtoare ale
fazelor zonale, alãturi de cele mai
bune 8 cluburi de fotbal din þarã,
decise de cãtre „Fundaþia Gheor-
ghe Hagi”. Meciurile de la Craiova
se vor juca pe terenul „Zoltan Cri-
ºan”, din complexul „Ion Oblemen-
co”, dupã urmãtorul program: as-
tãzi, de la orele 11 ºi 14 optimile ºi
sferturile de finalã, iar duminicã, de

la ora 10 semifinalele, iar de la ora
14 finala. Din partea Universitãþii
Craiova vor „asista” competiþia
ºeful departamentului de scouting,
Gheorghiþã Geolgãu, dar ºi jucãto-
rii Madson ºi Curelea.

Campioana Cupei Hagi Danone
va participa la Danone Nations
Cup, alãturi de alte 31 de echipe
din toatã lumea, ediþia de anul aces-
ta fiind programatã în Maroc.

Universitatea întâlneºte astãzi echipa contra cãreia
a început ºirul de meciuri fãrã înfrângere în Liga I,

în septembrie anul trecut

Ieri dupã-amiazã, în Piaþa „Mihai Vi-
teazul” din centrul Craiovei, la iniþiativa
câºtigãtorului concursului culinat Mas-
terchef, craioveanul Ciprian Ogarcã, a
avut loc o acþiune umanitarã pentru aju-
torarea echipei de fotbal a surdo-muþi-
lor, Tãcerea Craiova ºi a trupei de dans
No Limit. Partenerul evenimentului a fost
clubul Universitatea Craiova, care a ofe-
rit echipamente ºi mingi participanþilor.
În cadrul acþiunii, echipa concurenþilor
Masterchef, întãritã cu jucãtorii Univer-
sitãþii Craiova, Kay ºi Madson, au dispu-
tat un meci demonstrativ cu echipa Tã-
cerea Craiova. Concurenþii Masterchef
au gãtit preparatul „Prazuca”, pe bazã
legumei specifice Olteniei, prazul, care
s-a vândut craiovenilor, iar banii au fost
donaþi celor de la Tãcerea.

În centrul CraioveiÎn centrul CraioveiÎn centrul CraioveiÎn centrul CraioveiÎn centrul Craiovei
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în actualul sezon, fiind penultima.
Portar este veteranul Hotoboc, li-
nia defensivã este compusã din ano-
nimi, doar „mijlocul” propunând
câteva nume importante, cu expe-
rimentaþii Cernat ºi Emil Dicã ºi
„fiul rãtãcitor” Iorga, revenit dupã
aventurile eºuate la Astra ºi Pan-
durii. În mod normal, gãlãþenii tre-
buie sã iasã la joc, fiindcã au ne-
voie disperatã de puncte, iar asta
ar fi strategia idealã pentru contra-

atacurile alb-albaºtrilor. Eficienþa
acestora depinde însã ºi de forma
fizicã a lui Nuno Rocha, interalist
în naþionala Capului Verde care a
învins Portugalia. Lipsesc Kay ºi
Madson, dar primul nu a mai prins
echipa decât cu Astra, iar brazilia-
nul ne-a obiºnuit cu prezenþele al-
ternative, þinând cont de stilul sãu
de joc ºi faptul cã „stã” la orice
cartonaº galben. ªi gazdele au un
absent, marea speranþã a Galaþiu-
lui, Tudorie, coleg cu Ivan la na-
þionala de tineret, care a fost eli-
minat în Giuleºti. În tur, Craiova
a câºtigat cu 1-0, în meciul de
început al seriei de 17 fãrã în-
frângere. Absentul Madson în-
scria atunci cu un ºut senzaþio-
nal de la 25 de metri, imediat
dupã eliminarea celuilalt jucãtor
lipsã de astãzi, Kay. Universita-
tea îºi poate complica situaþia în
meciul de astãzi doar dacã nu-l
abordeazã cu aceeaºi intensitate
precum „oþelarii”. „Întâlnim o
echipã disperatã dupã puncte. De
jocul cu noi se leagã ultimele spe-
ranþe de a rãmâne în Liga 1, deci
sunt foarte motivaþi. Nu va fi fa-
cil. ªi în tur, cu Oþelul am avut
meci greu, am învins cu ºansã”
a declarat Emil Sãndoi.
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