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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când i-am spus iubitei cã-i
dãruiesc tot universul, mi-a zis,
Popescule, cã mai bine sã-i dau
o sutã de lei.

Comunitatea de evrei
din Craiova, una dintre
cele mai vechi din þarã, a
celebrat, vineri seara,
prima zi de Pesah (Paº-
te) din cele opt pe care
le are sãrbãtoarea în
calendarul ebraic. Ca de
obicei, la Sinagoga de pe
strada „Horezului” (din
apropierea Pieþei
Vechi), împodobitã cu
frumoase bucheþele din
cetinã, au fost invitaþi
toþi membrii comunitãþi
pentru a se bucura de
aceastã zi specialã.
Alãturi de aceºtia s-au
aflat ºi prieteni de la
alte culte religioase
care le-au transmis
gânduri frumoase în
cinstea Pesahului.
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Sunt câteva luni bune de când
Sorin Rãducan este reprezen-
tantul Guvernului în teritoriu,
adicã prefect de Dolj. N-a apã-
rut în conferinþe de presã, spe-
cial organizate pentru a se face
ascultat, n-a evitat jurnaliºtii
când aceºtia l-au intervievat, n-
a cochetat cu iritarea falsã la
întâlnirea cu ºefii deconcentra-
telor în Colegiul Prefectural ºi
nici n-a împãrþit anateme. Deºi,
motive la îndemânã a avut.
Cumpãtat în vorbe, atent chiar
cu primarii opoziþiei, derobat
politic fiind...

ComplexulComplexulComplexulComplexulComplexul
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Existã fãrã îndoialã o mu-
taþie (unii nu se sfiiesc s-o
defineascã chiar ºi antropo-
logicã!) a societãþii ºi a lu-
mii în care trãim astãzi, aºa-
dar cu repercusiuni profun-
de chiar asupra subiectului
uman. Presa, aºa cum s-a
dezvoltat ea de la invenþia
gutenberghianã contempo-
ranã cu descoperirea Ame-
ricilor, pare a-ºi fi pierdut cu
totul vechile funcþii: cea for-
mativã ºi, mai ales, cea cog-
nitivã, înainte de toate. Afla-
tã într-o interferenþã malig-
nã cu politica...
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Ploi, ninsori ºi vânt puternic
Administraþia Naþionalã de

Meteorologie (ANM) a emis o
informare meteo de vreme rea,
valabilã din noaptea trecutã, de
la ora 01:00, pânã pe 7 aprilie,
ora 15:00. În intervalul menþio-
nat, în regiunile estice ºi sud-
estice, precum ºi în Carpaþii
Meridionali ºi Orientali se vor
cumula cantitãþi de apã ce vor
depãºi local 15...20 l/mp ºi izolat
30...35 l/mp, iar vântul va avea
intensificãri, temporar cu viteze
la rafalã de peste 55...60 km/h.
În zona de munte va ninge, se va
depune strat nou de zãpadã ºi
vor fi intervale în care ninsoarea
va fi viscolitã. Vor fi precipitaþii
mixte în Moldova, iar în noaptea
de duminicã spre luni ºi în timpul
zilei de luni, acestea se vor
semnala pe arii restrânse ºi în
Oltenia ºi Muntenia. În rest vor
predomina ploile.

Târg naþional de tabere,
în Parcul Obor

Târgul Naþional de Tabere
organizat de Ministerul Tineretu-
lui ºi Sportului, aflat la cea de-a
doua ediþie, se va desfãºura de
astãzi pânã miercuri în Parcul
Obor, informeazã Primãria
Sectorului 2. Gabriela Szabo,
ministrul Tineretului ºi Sportului,
ºi primarul sectorului 2 Neculai
Onþanu vor deschide, astãzi, la
ora 13.00, cea de-a doua ediþie a
Târgului Naþional de Tabere, ce
se va desfãºura timp de trei zile
în Parcul Obor din faþa primã-
riei Sectorului 2. Cu aceastã
ocazie sunt aºteptaþi mii de
participanþi care vor afla oferta
completã ºi atractivã a tuturor
centrelor de agrement din þarã
care sunt în subordinea Ministe-
rului Tineretului ºi Sportului în
domeniul taberelor naþionale,
internaþionale ºi tematice,
dedicate exclusiv copiilor,
tinerilor ºi studenþilor, unele
dintre ele fiind chiar gratuite.

Deputatul PNL Ioan Oltean
a propus, printr-un proiect de
lege, organizarea, trimestrial,
în consiliile locale de sesiuni
de întrebãri orale în care con-
silierii vor putea, timp de o
orã, sã punã întrebãri prima-
rilor ºi viceprimarilor pe teme
de actualitate localã. Proiectul
depus de Oltean modificã, în
acest sens, statutul aleºilor
locali .  Potrivit  proiectului,
consiliile locale ale localitãþi-
lor cu peste 5.000 de locuitori
vor fi obligate sã organizeze
trimestrial o sesiune de între-
bãri orale pe teme de actuali-
tate localã. Întrebãrile vor fi
adresate exclusiv primarului ºi
viceprimarilor de cãtre consi-
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Ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa a declarat, ieri,
cu ocazia sãrbãtoririi Zilei NATO ºi a Zilei Porþi-
lor Deschise la sediul MApN, cã România ºi-a asu-
mat ”cu seriozitate” statutul de membru cu drep-

turi depline a ”celei mai de succes alianþe politico-
militare din istoria omenirii”.

Ministrul Apãrãrii, Mircea Du-
ºã a amintit în discursul sãu fap-
tul cã anul trecut, România a sãr-
bãtorit 10 ani de când drapelul
nostru naþional a fost arborat,
pentru prima datã, la sediul cen-
tral al NATO, alãturi de drapelele
celorlalte state membre ale Alian-

þei, acest moment istoric fiind
marcat, în fiecare an, în prima
duminicã a lunii aprilie, declaratã
Ziua NATO în România.

Duºa a afirmat cã statutul de
membru NATO al þãrii noastre
este ”cea mai importantã mãsu-
rã de securitate pe care o are

România, în contextul în care si-
tuaþia de securitate, în zonã, s-a
schimbat foarte mult”. ”A fost
primul mare obiectiv strategic al
României, dupã anul 1989, ob-
iectiv prin care militarii români,
prin profesionalism ºi dedicare,
prin acþiuni ferme în teatrele de
operaþii sau în þarã, prin moder-
nizarea armatei, au contribuit în
mod semnificativ. Iatã cã intra-
rea în cel de-al doilea deceniu al
României ca þarã NATO ne gã-
seºte într-o realitate geopoliticã
ºi pe coordonate de securitate
regionalã ºi globalã radical dife-
rite”, a afirmat Duºa.

Ministrul Apãrãrii a precizat cã
militarii români ”ºi-au cucerit, cu
arma în mânã, respectul cama-
razilor din celelalte armate pre-
cum ºi aprecierea liderilor mili-
tari ºi politici, ai þãrilor aliate”,
adãugând cã a primit nenumãra-
te felicitãri pentru prestaþiile im-
pecabile ale militarilor români în
teatrele de operaþii din afara þãrii.
”Avem oameni valoroºi, profesi-
oniºti, respectaþi, cãliþi în teatre,
care au cunoscut realitãþile noi-
lor condiþii de luptã din praful
Afganistanului ºi nisipul Iraku-
lui....”, a mai declarat ministrul
Apãrãrii, cu ocazia Zilei NATO.

PSD a cãzut de pe prima
poziþie în sondajele de opinie
dupã pierderea alegerilor
prezidenþiale, fiind devansat
de noul PNL, rezultat din
fuziunea PNL-PDL, care a
beneficiat ºi de victoria lui
Klaus Iohannis. Doar trei
partide ar intra în Parlament
dacã sãptãmâna viitoare s-ar
organiza alegeri parlamenta-
re, relevã un sondaj al
Agenþiei de Rating Politic,
realizat în perioada 30
martie – 3 aprilie. În intenþia
de vot, PNL se aflã pe
primul loc cu 44%, în
spatele sãu, la o distanþã de
zece procente, aflându-se
PSD cu 34%.

Un singur partid ar mai

„Consilierii locali sã punã întrebãri timp
de o orã, trimestrial, primarilor ºi viceprimarilor”

lierii locali, numãrul de între-
bãri fiind în funcþie de propor-
þia partidelor reprezentate po-
litic în consiliu. Întrebãrile vor
fi adresate de opoziþie ºi pute-
re în mod alternativ, iar debu-
tul va se va face prin tragere
la sorþi. În formularea între-
bãrilor, consilierii locali se vor
baza pe consultarea comunitã-
þilor locale.

Oltean precizeazã, în expu-
nerea de motive, cã, aºa cum
existã la nivelul Parlamentului
o sesiune de întrebãri ºi inter-
pelãri adresate Guvernului, ºi
comunitãþile locale trebuie sã
fie deschise dezbaterilor con-
structive. Potrivit lui Oltean,
democraþia localã nu poate

funcþiona decât dacã opoziþia
va avea suficiente instrumen-
te de exprimare ºi control, iar
majoritatea sã se constituie

într-un executiv stabil. Pro-
iectul a fost depus pe 1 aprilie
ºi se aflã în consultare publi-
cã la Camera Deputaþilor.

Potrivit unui sondaj al Agenþiei de Rating Politic

PNL se aflã pe primul loc cu 44%
trece de pragul electoral de
5% - UDMR, în timp ce PLR
are 3%, PMP 2,5%, ar PRM
2,5%. Potrivit, barometrului
Agenþiei de Rating Politic
PNL avea în vara lui 2014 o
intenþie de vot de 25 – 28%,
care s-a aflat pe un trend
ascendent dupã victoria lui
Klaus Iohannis la prezidenþia-
le. PSD revine la scorul avut
înainte de formarea USL. În
privinþa intenþiei de a vota la
parlamentare, doar 40% din
români sunt interesaþi sã
participe la scrutin. Sondajul
a fost realizat în perioada 30
martie – 3 aprilie 2015, fiind
realizate 1100 de interviuri
prin telefon. Eroarea este de
plus, minus trei la sutã.
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Sunt câteva luni bune de când
Sorin Rãducan este reprezentan-
tul Guvernului în teritoriu, adicã
prefect de Dolj. N-a apãrut în
conferinþe de presã, special or-
ganizate pentru a se face ascul-
tat, n-a evitat jurnaliºtii când
aceºtia l-au intervievat, n-a co-
chetat cu iritarea falsã la întâlni-
rea cu ºefii deconcentratelor în
Colegiul Prefectural ºi nici n-a
împãrþit anateme. Deºi, motive
la îndemânã a avut. Cumpãtat în
vorbe, atent chiar cu primarii
opoziþiei, derobat politic fiind, a
probat mereu ceea ce numim
calmul instituþional, atât de ne-
cesar în fiºa postului. Convins

MIRCEA CANÞÃR
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fiind cã un prefect de judeþ nu
este „buricul pãmântului”, cum
ºi-au imaginat predecesori de-
ai sãi, ci un responsabil repre-
zentant al Guvernului, adicã ga-
rantul respectãrii legii ºi al ordi-
nii publice la nivel local, care
conduce serviciile publice de-
concentrate ale ministerelor ºi ale
celorlalte organe ale administra-
þiei publice centrale din subor-
dinea Guvernului, organizate la
nivelul judeþului. În context, So-
rin Rãducan este capabil la ori-
ce zi ºi din noapte sã facã o ra-
diografie a stãrii de lucru din ju-
deþ. Adicã „ºtie” aproape tot ºi
ne putem hazarda în detalii. Am

discutat preþ de vreo douã ore
zilele trecute. Fãrã nicio tangen-
þã la politicã. Adicã despre
„Luna Pãdurii”, spaþiile de sacri-
ficare a mieilor de cãtre produ-
cãtori în municipiu, ºi avem pro-
bleme, starea de fapt din agri-
cultura judeþului, deversarea în
Dunãre a unor ape în exces, ope-
raþiune realmente costisitoare,
alunecãri de terenuri în nordul
judeþului ºi, bineînþeles nelipsitele
probleme ale celor care vin sãp-
tãmânal în audienþã. Sorin Rã-
ducan lasã o impresie sã-i spu-
nem tonicã, de înalt funcþionar
public în slujba comunitãþii dol-
jene. De „om normal”. ªi atât.

Ceea ce nu este puþin lucru. Dar
desemnarea sa în funcþia actua-
lã exprimã un lucru simplu : când
cauþi un om potrivit, cu supleþe
administrativã, îl gãseºti sfidând
duhurile locale, chiar dacã nicio
alegere nu este sigurã. Dar ca-
pitalul care trebuie avut în vede-
re este revendicarea de la o anu-
mitã prestaþie mãsurabilã ºi re-
cunoscutã. La APIA Dolj unde
a fost o vreme director, Sorin
Rãducan nu a fãcut „revoluþie”,
asta mai lipsea. ªi-a exercitat cu
calm ºi prudenþã „ochii cât ce-
pele”, mai ales spirit de echipã
competenþele. La el dubiul pre-
valeazã certitudinii. Judeþ com-

plicat cu atâtea ºi atâtea proble-
me, mari ºi mãrunte, deloc uºor
surmontabile, Doljul oferã mai
degrabã motive de îngrijorare
permanentã decât de liniºte ºi
privilegii. Entuziasmul administra-
tiv nu este la cotele lui bune. Ori,
tocmai fiorul acesta al îngrijorãrii
permanente, ascuns cu discreþie,
repulsia la vodevilul de succes, în
tentativa contrabalansãrii defi-
cienþelor curente, incluisv în In-
stituþia prefectului, îl fac valid pen-
tru demnitatea deþinutã efemer pe
cel în cauzã. Sorin Rãducan poate
sã ºi zâmbeascã când este cazul,
deºi o face rar. Cu toate acestea
spunea, rãmâne optimist.

Conform legislaþiei în vigoare, pot fi an-
gajaþi, ca zilieri, numai muncitori necalifi-
caþi, pe o perioadã de maximum 90 de zile,
de cãtre Persoane Fizice Autorizate, In-
treprinderi Individuale, Societãþi Comercia-
le, dar în niniun caz de cãtre o persoanã
fizicã, remunerarea acestora urmând sã fie
fãcutã conform tarifului orar raportat la sa-
lariul minim pe economie, în urma înþele-
gerii dintre pãrþi, plata fiind fãcutã zilnic,
sãptãmânal sau la finalizarea contractului.
Fiecare angajator are obligaþia sã întoc-
meascã un Registru al zilierilor, care tre-
buie semnat de fiecare muncitor. De ase-
menea, este obligatorie instruirea pe secu-
ritate ºi sãnãtate în muncã, angajatorul
nefiind constrâns de lege sã plãteascã asi-
gurãrile medicale, aceasta intrînd în atri-
buþia zilierului, dacã doreºte. Sunt numai

Mai bine asistaþiMai bine asistaþiMai bine asistaþiMai bine asistaþiMai bine asistaþi
social, decât ziliersocial, decât ziliersocial, decât ziliersocial, decât ziliersocial, decât zilier

În sãptãmâna care tocmai s-a încheiat, la Centrul Social de
Urgenþã pentru persoane fãrã adãpost „Sf. Vasile” din Craiova al
Asociaþiei Vasiliada a avut loc Slujba Sfântului Maslu, sãvârºitã
de un sobor de preoþi ºi diaconi. Aceasta are loc anula în perioada
Postului ºi reprezintã, pe lângã activitãþile de reinserþie socio-
profesionalã a persoanelor fãrã adãpost, ºi o consiliere spiritualã
a acestora. Diac.  Sorin Pârvãnescu, coordonatorul Centrului
„Sf. Vasile” a precizat cã „nu ne procupã numai acoperirea lipsu-
rilor materiale ale persoanelor fãrã adãpost, ci ºi latura duhovni-
ceascã. Încercãm sã le aducem un sprijin sufletesc celor încer-
caþi de nevoi ºi l-am rugat pe Bunul Dumnezeu sã ne lumineze
calea ºi sã ne dea putere atât nou, cei cãrora ni s-a încredinþat
misiunea de a-i ajuta cât ºi lor.” Centrul Social „Sf. Vasile” este
singurul aºezãmânt din Craiova destinat persoanelor fãrã adãpost
ºi funcþioneazã, de ºase ani, în baza unui parteneriat între „Vasilia-
da”, Consiliul Local Municipal Craiova ºi Arhiepiscopia Craiovei.

CRISTI PÃTRU

Rugã pentru persoanele fãrã adãpost

În urmã cu câþiva ani, a intrat în vigoare legislaþia referitoare la
condiþiile în care pot fi angajaþi muncitori zilieri. Regulile sunt foar-
te stricte, iar respectarea acestora se aflã în atenþia Inspectoratelor
Teritoriale de Muncã. La Dolj, s-a observat o fluctuaþie a numãrului
acestora, dar angajatorii se confruntã cu o altfel de dificultate: numã-
rul mic al celor care doresc sã presteze astfel de activitãþi.

câteva domenii în care poate fi folositã o
astfel de formã de angajare: agriculturã,
vânãtoare ºi pescuit, silviculturã – cu ex-
cepþia exploatãrii fondurilor forestiere (tã-
ieri), piscicultura ºi acvacultura, pomicul-
tura ºi viticultura, apicultura, zootehnie,
spectacole, manipulãri de mãrfuri, întreþi-
nere ºi curãþenie, industria hotelierã, indus-
tria publicitarã, dar este interzisã folosi-
rea în construcþii.

Peste 18.000 de zilieri înregistraþi în patru
ani, la Dolj

La nivelul judeþului Dolj, s-a cunoscut
o fluctuaþie a numãrului de zilieri. Astfel,
în perioada 01.01.2011 – 31.03.2015 au
fost înregistrate 18.360 de persoane an-
gajate ca zilieri. În 2014, au fost înregis-
trate 4.896 contracte de muncã pentru

astfel de persoane, iar de la începutul
acestui an au fost semnate 323 de astfel
de acte. „Cum a început deja campania
agricolã, ne vom intensifica verificãrile pe
acest segment de angajare, atrãgându-le
atenþia angajatorilor, iar, acolo unde este
cazul, le vom oferi ºi consultanþã. În ca-
zul unui eveniment petrecut în timpul de
lucru al unui zilier, angajatorul are obliga-
þia sã ne anunþe. Amenzile contravenþio-
nale pentru nerespectarea legii sunt foar-
te mari – între 6.000 – 20.000 de lei. Însã,
prin altceva aº dori sã atrag atenþia. Dupã

discuþiile purtate cu mai mulþi angajatori
mari din Dolj, în special de la sere, aceºtia
întâmpinã greutãþi în ceea ce priveºte re-
crutarea forþei de muncã, mulþi dintre cei
care ar putea sã presteze astfel de munci
preferând sã trãiascã din ajutoarele socia-
le primite”, a declarat Cãtãlin Mohora,
inspector ºef al ITM Dolj. Conform date-
lor înregistrate de cãtre ITM Dolj, firmele
mari, care au apelat la zilieri, sunt „Dome-
niul Coroanei” Segarcea, „Sud Oil” Iºalni-
þa, ICAS Bucureºti, Romsilva etc.

CRISTI PÃTRU
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Reamintim cã, procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie – Serviciul Teritorial Craio-
va i-au reþinut, pe 1 aprilie, pe Radu
Smarandache, ºef serviciu din ca-
drul Direcþiei Generale de Asisten-
þã ºi Protecþia Copilului
(D.G.A.S.P.C.) Dolj, pentru luare
de mitã în formã continuatã, ºi pe
Rodica Þenea, consilier juridic în
cadrul Direcþiei Juridice din cadrul
Primãriei municipiului Craiova,
(fost director al Direcþiei de Asis-
tenþã ºi Protecþie Socialã din ca-
drul Primãriei Craiova, care a ocu-

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, sâm-
bãtã dimineaþa, poliþiºtii din cadrul Servi-
ciului de Investigare a Criminalitãþii Eco-

Vineri dupã-amiazã, poliþiºtii din cadrul
Secþiei 9 Poliþie Ruralã Cetate au fost sesi-
zaþi de Florinel E., din comuna Moþãþei, cu
privire la faptul cã în timp ce ara, cu trac-
torul personal, un teren situat în comuna
Moþãþei, a descoperit în pamânt un proiec-
til militar. Poliþiºtii ajunºi la faþa locului au
constatat faptul ca doljenaul descoperise un
un proiectil militar cu lungimea de 50 cm
ºi diametrul de 10 cm provenind din Al
Doilea Rãzboi Mondial. Poliþiºtii i-au anun-
þat pe pirotehniºtii din cadrul Inspectoratu-
lui pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj,
care au sosit la faþa locului ºi au ridicat pro-
iectilul militar exploziv de calibrul 75 mm,

Sâmbãtã, în jurul orei 11.00, pe D.J. 552,
în comuna Bucovãþ, s-a produs un accident
rutier în urma cãruia o persoanã a ajuns la
spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Din primele cercetãri ale poliþiºtilor ru-

Funcþionarii craioveni arestaþi pentru ºpagãFuncþionarii craioveni arestaþi pentru ºpagãFuncþionarii craioveni arestaþi pentru ºpagãFuncþionarii craioveni arestaþi pentru ºpagãFuncþionarii craioveni arestaþi pentru ºpagã
fac Paºtele dupã gratiifac Paºtele dupã gratiifac Paºtele dupã gratiifac Paºtele dupã gratiifac Paºtele dupã gratii

Cei doi funcþionari publici craioveni,
Radu Smarandache – ºef de serviciu la
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului (DGASPC) Dolj ºi Ro-
dica Þenea – consilier juridic în cadrul
Direcþiei Juridice din cadrul Primãriei
municipiului Craiova, arestaþi preventiv
pentru luare de mitã ºi trafic de influ-
enþã în formã continuatã fac Paºtele
dupã gratii. Ei au contestat la Curtea de

Apel Craiova mãsura arestãrii preventi-
ve, însã instanþa le-a respins, vineri, con-
testaþiile ca nefondate. Procurorii DNA –
Serviciul Teritorial Craiova îi acuzã cã,
în perioada 2012 – 2015, au cerut ºi pri-
mit diverse sume de bani de la persoa-
ne care voiau certificate de încadrare
în diverse grade de handicap sau sã se
pensioneze medical, ori sã se angajeze
în instituþii din Craiova.

pat, pentru o scurtã perioadã, ºi
funcþia de director adjunct al Di-
recþiei de Taxe ºi Impozite a Pri-
mãriei Craiova), acuzatã de trafic
de influenþã în formã continuatã.
Anchetatorii au comunicat faptul
cã cei doi, în ultimii trei ani, folo-
sindu-ºi relaþiile, au cerut ºi primit
diverse sume de bani, în lei sau
euro, de la persoane care voiau
certificate de încadrare în grad de
handicap sau sã se angajeze în di-
verse instituþii publice din Craio-
va. Astfel, potrivit procurorilor
DNA Craiova perioada vizatã de

cercetãri a fost 2012 – 2015, iar
faptele sãvârºite de cei doi funcþi-
onari sunt legate de acelaºi inter-
mediar care le gãsea clienþi ºi le
„livra” ºpaga. Anchetatorii spun cã
femeia ar fi cerut ºi primit în douã
rânduri bani (1500, respectiv 3000
de euro) pentru a rezolva angaja-
rea a douã persoane în cadrul Di-
recþiei de Administraþie Publicã ºi
Asistenþã Socialã a Primãriei Cra-
iova, respectiv în cadrul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþie a Copilului Dolj. În sar-
cina celor doi inculpaþi s-au reþi-

nut câte ºase fapte de corupþie, iar
pe 31 martie a.c. au fost reþinuþi
pentru 24 de ore. Miercuri, 1 apri-
lie a.c., Tribunalul Dolj a dispus
faþã de cei doi funcþionari mãsura
arestului preventiv pe 30 zile. Ac-
tivitãþile din dosar s-au desfãºurat
cu sprijinul de specialitate al Ser-
viciului Român de Informaþii ºi al
ofiþerilor Serviciului Judeþean An-
ticorupþie Dolj din cadrul Direcþiei
Generale Anticorupþie. Atât Sma-
randache, cât ºi Rodica Þenea au

contestat mãsura arestãrii preven-
tive, contestaþiile lor judecându-se
vineri, la Curtea de Apel Craiova.
Instanþa le-a respins contestaþiile ca
nefondate, astfel cã cei doi fac Paº-
tele în arest: „Respinge contesta-
þiile formulate ca nefondate. Obli-
gã contestatorii la cîte 50 lei fie-
care cheltuieli judiciare avansate
de stat. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþa din camera de consiliu din
03.04.2015”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a Curþii de Apel Craiova.

Amenzi de peste 100.000 lei pentru comercianþi
de peºte ºi produse de panificaþie

S-a dus la arat ºi a gãsit un... proiectil
în vederea distrugerii, dupã cum au anun-
þat reprezentanþii IPJ Dolj.

S-au ciocnit din pricina vitezeiS-au ciocnit din pricina vitezeiS-au ciocnit din pricina vitezeiS-au ciocnit din pricina vitezeiS-au ciocnit din pricina vitezei
tieri s-a stabilit faptul cã Eduard P., de 23 de
ani,  din localitate, în timp ce conducea un
autoturism Opel pe DJ 552, nu a adaptat
viteza de deplasare la condiþiile de drum ºi
într-o curbã la dreapta a pãtruns pe contra-
sens intrând în coliziune cu un autoturism
Renault condus din sens opus de Ilie C., 58
de ani, din Craiova. Din accident a rezultat
rãnirea uºoarã a conducãtorului auto de 58
de ani, care a fost transportat la spital pen-
tru acordarea de îngrijiri medicale. ”În cau-
zã s-a întocmit dosar penal sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de vãtãmare corporalã
din culpã”, a precizat subcomisar Alin Apos-
tol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Poliþiºtii de investigare a fraudelor
craioveni ºi-au intensificat, în aceastã
perioadã, controalele la comercianþii care
vând produse de panificaþie, patiserie sau
peºte – produse cerute în cantitãþi mai mari
decât de obicei în preajma sãrbãtori pascale.
Oamenii legii au descoperit ºi nereguli,
aplicând, în total, amenzi de peste 100.000 lei.

nomice au organizat o acþiune în judeþul Dolj
pentru prevenirea activitãþilor ilicite de co-
merþ din domeniul „comercializãrii peºtelui
ºi produselor din peºte”, þinând seama cã
pentru ziua Floriilor cererea a fost foarte
mare. În cadrul acþiunii, oamenii legii au
verificat 20 de societãþi comerciale ºi alte 8
persoane fizice autorizate, precum ºi mai
multe mijloace de transport. În urma nere-
gulilor constatate poliþiºtii au aplicat 5 sanc-
þiuni contravenþionale în valoare de 40.000
lei. Totodatã, oamenii legii au confiscat pes-

te 200 kg de peºte. Astfel, în tim-
pul controlului efectuat în incinta
complexului comercial Marlorex,
a fost identificat un bãrbat de 55
de ani din Craiova, care avea la
vânzare 70 kg peºte congelat- spe-
cia macrou, pentru care reprezen-
tantul societãþii nu a putut prezen-
ta documente de provenienþã. Bãr-
batul a fost sancþionat contraven-
þional cu suma de 5.000 lei, dis-
punându-se totodatã confiscarea
cantitãþii de 70 kg peste fãrã do-
cumente de provenienþã.

ªi tot la acest sfârºit de sãptã-
mânã, poliþiºtii din cadrul Serviciu-
lui de Investigare a Criminalitãþii
Economice au organizat, în muni-
cipiul Craiova, o acþiune pentru
prevenirea ºi combaterea activitã-
þilor ilicite de comerþ din domeniul
„morãrit - panificaþie”. Poliþiºtii au
verificat 6 societãþi comerciale ºi
alþi 7 agenþi economici, persoane
fizice, precum ºi mai multe mij-
loace de transport. În urma nere-
gulilor constatate, oamenii legii au
aplicat 4 sancþiuni contravenþiona-
le în  valoare de 65.000 lei, au confiscat
aproape 1000 de pâini ºi peste 700  kg de
fãinã. Astfel, în cadrul controlului efectuat
la o brutãrie din Craiova, a fost descoperitã
cantitatea de 320 kg fãinã, ce urma a fi
utilizatã în procesul de producþie, pentru
care reprezentantul societãþii nu a putut
prezenta documente de provenienþã. So-
cietatea comercialã  a fost sancþionatã con-
travenþional cu suma de 20.000 lei, dispu-
nându-se totodatã confiscarea cantiþãþii de
320 kg fãinã,  aflatã în gestiune fãrã do-

cumente de provenienþã.
„Activitãþile desfãºurate, se înscriu în

planul de acþiuni la nivel naþional, dis-
pus de ªeful Poliþiei Române, pentru pe-
rioada 2- 9 aprilie a.c., pentru prevenirea
ºi combaterea faptelor antisociale premer-
gãtor Sãrbãtorilor de Paºti ºi în mod spe-
cial a actelor de comerþ ilicit. Tocmai de
aceea, controalele la comercianþii din ju-
deþul Dolj vor continua”, ne-a declarat
subcomisar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
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Complexul Energetic Oltenia
înregistreazã azi pierderi de apro-
ximativ  120 miloane RON, în ul-
tima perioadã nu au fost plãtite
taxele ºi impozitele cãtre bugetul
de stat, nu sunt plãtite creditele,

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Complexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazã
pierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RON
Complexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazã
pierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RON

Complexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazã
pierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RON
Complexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazã
pierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RON

Complexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazã
pierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RON
Complexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazã
pierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RON

Complexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazã
pierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RON
Complexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazã
pierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RON
Complexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazãComplexul Energetic Oltenia înregistreazã
pierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RONpierderi de aproximativ 120 miloane RON

PNL trage un semnal de alarmã în mod public referitor la situa-
þia dezastruoasã în care se gãseºte sectorul minier din România.
Cel mai afectate sunt Complexurile Energetice Oltenia ºi Hunedoa-
ra, care împreunã asigurã aproape 30% din producþia de energie
la nivelul þãrii. PNL cere Guvernului condus de Victor Ponta ºi
ministerului economiei condus de Andrei Gerea sã opreascã jaful
de la aceste companii ºi sã elimine influenþele politice.

nu sunt plãtiþi furnizorii. Asta deºi
în 2012, CE Oltenia a avut un pro-
fit de 44 de milioane de lei. „Mo-
tivul dezastrului de la CE Oltenia
este numirea vicepreºedintelui
PSD Laurenþiu Ciurel  drept ma-

nager “profesionist” al complexu-
lui energetic. Potrivit DNA, legã-
turile de partid ºi de afaceri din-
tre Ciurel ºi PSD sunt foarte
vechi, complexurile energetice din
Oltenia dând contracte oneroase
Casei de avocaturã Dan ªova ºi
Asociaþii. Un avocat de la Casa
ªova lucra la dosare 25 din 24 de
ore. Victor Ponta, fost partener
al Casei de avocaturã ªova, evi-
tã subiectul ºi se spalã pe mâini
de orice implicare în aceastã spe-
þã”, se precizeazã într-un comu-

nicat de presã al PNL.

Urmeazã sute de concedieri
la termocentralele Mintia

Circa 200.000 de persoane ar
fi afectate de închiderea sau re-
ducerea activitãþii Complexului
Energetic Oltenia. În ceea ce
priveºte Complexul Energetic
Hunedoara, rezultatul Guvernã-
rii Ponta este creºterea preþului
per Gcal de la 85 lei la 130 lei,
acumularea de datorii comercia-
le - de 400 mil. ºi bugetare - la

acelaºi nivel. ªi în cazul acestei
societãþi, programul de disponi-
bilizare va afecta un numãr de
aproape 1000 de angajaþi, dar
cu toate aceste sacrificii nu se
ºtie dacã societatea va mai
funcþiona. „Guvernul a prezen-
tat mãsurile ºi pentru Valea Jiu-
lui unde, de asemenea, urmea-
zã sute de concedieri atât de la
termocentralele Mintia ºi 15
Paroºeni, cât ºi de la minele de
huilã”, se mai spune în comuni-
catul PNL.
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Peste 17.400 de români au arãtat de Ziua Internaþionalã a Poeziei cã sentimentele sunt mai

importante decât banii ºi au transformat poezia în monedã de schimb. Pentru al treilea an consecu-
tiv, campania Julius Meinls-a bucurat de un real succes în þarã, provocând români din peste 70 de

oraºe sã îºi plãteascã cafeaua cu versuri.

Povestea zilei de 21 martie a fost
scrisã de versurile celor care, uniþi
de manifestul iniþiat de Julius Meinl,
au ales sã celebreze Ziua Internaþio-
nalã a Poeziei într-un mod unic.
Brandul de cafea vienez, a cãrui mi-
siune este sã facã lumea mai bunã
prin poezie, a convins iubitorii de
cafea din toatã þara sã îmbrãþiºeze
adevãrata valoare a sentimentelor, fi-
ind ghidaþi de mesajul: “Haideþi sã
arãtãm lumii cã sentimentele sunt mai
valoroase decât banii”. Campania-
manifest lansatã de brandul vienez de
cafea Julius Meinl în octombrie 2013,
în România, a reuºit sã strângã peste
17.400 de poezii scrise de români din
peste 70 de oraºe din þarã, toate aces-
tea în schimbul cafelelor oferite în
locaþiile partenere.

Totul poate fi “poetizat”
Cu câteva zile înainte

de eveniment, Julius
Meinl a venit în ajutorul
celor cu mai puþinã inspi-
raþie, chemându-l la dato-
rie pe The Poetizer. Acþi-
onând în mod anonim,
acesta ºi-a pus la bãtaie
talentul ºi îndemânarea
acceptând provocarea
celor care era un e hotã-
râþi în privinþa poeziei ce

trebuia folositã drept monedã, sâm-
bãtã. Astfel, pentru fiecare cuvânt
sau pozã postatã pe pagina dedica-
tã evenimentului, userii au primit de
la The Poetizerun poem personali-
zat, scrispe un ºerveþel virtual, care
a venit la pachet ºi cu o micã ilus-
traþie a ideii. Toate acestea pot fi
gasite în albumul Poetizer-ului, pe
pagina de Facebook a evenimentu-
lui.

27 de þãri ºi 1153 de locaþii
participante la nivel global

Pentru o zi, oameni de pretutin-
deni au hotãrît sã se alãture mani-
festului Julius Meinl împotriva ma-
terialismului. Au folosit cele mai soft
arme din lume, ºi anume: poeziile.

Bãutori de cafea din 1153 de locaþii
din 27 de þãri ºi-au plãtit cafeaua cu
poeme. Nici în lumea virtualã lucru-
rile nu au fost mai prejos, internau-
þii susþinând campania Julius Meinl
prin intermediul hashtag-ului #Pay-
WithAPoem. Rezultatul? Mai mult
de o tonã de cafea Julius Meinl a
servitdreptinspiraþiepentrumaimultde
100.000 de poezii. “Din 2013, de la
prima ediþie, ºi pânã în prezent, cam-
pania-manifest “Plãteºte cu poezie”,
iniþiatã de Julius Meinl, a crescut fru-
mos, România fiind pionier al unui
eveniment care între timp a devenit
global. Sperãm ca Ziua Internaþio-
nalã a Poeziei va deveni pe viitor un
sinonim cu campania “Plãteºte cu
Poezie”. Suntem cu adevãrat mândri

cã am reuºit sã convingem
peste 17.400 de oameni sã ia
parte la manifestul nostru,
acela de a pune preþ pe senti-
mente, înainte de valoarea
materialã a banilor.”, a subli-
niat Tibor Dobri, Managing
Director CEE South-East Ju-
lius Meinl.

„Cu toþii am descoperit
adevãrata valoare a
sentimentelor”

Marcel Löffler, CEO Julius
Meinl Industry Holding, este

mândru de impactul campaniei la ni-
vel global, care a înglobat peste
100.000 de oameni. “Pe 21 martie,
iubitori de cafea de pe întreg mapa-
mondul ºi-au dat întâlnire. Fie cã
vorbim despre despre culturi cu un
ritm de viaþã alert cum ar ficele din
Dubai sau Chicago, sau cu unul mai
lent ca Verona sau Zagreb – cu toþii
au descoperit adevãrata valoare a sen-
timentelor ºi au plãtit pentru cafeaua
lor Julius Meinl cu poezie. Acest
manifest global foloseºte drept sur-
sã de inspiraþie pentru planurile noas-
tre de viitor.”, a precizat Marcel
Löffler.

Poezia este esenþa culturii
cafenelelor vieneze

Julius Meinl este o afacere aus-
triacã de familie, fondatã în 1862.

Ca nicio alta de acest gen, ea re-
prezintã cultura tradiþionalã a cafe-
nelelor vieneze, al cãror ambasa-
dor ºi este. La nivel mondial, în fie-
care zi, 5 milioane de ceºti cu ca-
fea Julius Meinl oferã consumato-
rilor un rãgaz creativ ºi momente
poetice. 40.000 de clienþi din sec-
torul gastronomiei ºi business din
70 de þãri se bazeazã pe cafeaua
Julius Meinl. În gastronomia aus-
triacã, prãjitorul tradiþional vienez
de cafea este, inegalabil, pe primul
loc. Ca o consecinþã, compania se
bazeazã pe gustul clasic de cafea
prãjitã în stil vienez, pe o calitate
superioarã ºi servicii complete ofe-
riteclienþilor. Este reþeta succesu-
lui din tradiþia fondatorului care a
fost unul dintre primii dezvoltatori
ai unei
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GEORGE POPESCU Despre film, teatru ºi despre viaþãDespre film, teatru ºi despre viaþãDespre film, teatru ºi despre viaþãDespre film, teatru ºi despre viaþãDespre film, teatru ºi despre viaþã
Numele cineastului portughez Manoel de

Oliveira e, pe cât îmi dau seama, prea puþin cu-
noscut la noi, cu excepþia, probabil, a cinefililor
de vocaþie. ªi, totuºi, în întreaga lume e cunos-
cut, apreciat, iubit ºi disputat alãturi de monºtri
sacri ai celei de-a ºapte arte. Mai aproape, cred,
de solitarul suedez Ingmar Bergmann ºi de in-
solitul Michelangelo Antognoni decât de vrã-
jitorul Fellini ori de „fantasticul” Luchino Vis-
conti, realizatorul capodoperei „Francisca” care
încheia, în 1981, impunãtoarea teatrologie în-
ceputã cu zece ani înainte prin pelicula „Trecut
ºi prezent”, s-a stins din viaþã zilele trecute la
venerabila vârstã de 106 ani.

Se spune cã ºi-a respectat întrutotul promi-
siunea avansatã repetat prin ani de a lucra pânã
în clipa finalã a unei existenþe mai curând mo-
notone, dacã luãm în calcul faptul cã a realizat
aproape 60 de lung-metraje, ca sã nu mai vor-
bim de documentare, de cãrþile ºi de studiile
distribuite între vocaþia cinematograficã, pic-
turã (critici parizieni n-au ezitat sã-l considere
ºi un mare artist plastic) ºi activism social, mai
ales de naturã educaþionalã.

S-a nãscut în 1908, la Porto, într-o familie
înstãritã de industriaºi, însã de copil s-a legat

de desen ºi de cinema. Mare amator, în copilã-
rie ºi în adolescenþã, de sport, a fãcut studii în
ºcoli iezuite, s-a deplasat, în anii 20, în Germa-
nia spre a deprinde abc-ul cinemaului, apoi s-a
dedicat documentarelor, pe care  nu le-a pãrã-
sit niciodatã ºi, în plus, o particularitate a sa,
printre atâtea altele, a constat în faptul de a fi
realizat majoritatea faimoaselor sale pelicule
dupã vârsta de ºaizeci de ani.

Va reveni în Germania, în 1955, spre a-ºi per-
fecþiona tehnicile filmului color, dar mai ales
fugind de regimul dictatorial al lui Salazar, re-
venind acasã, dupã perioade de sejur parizian
bogat în prietenii ºi în boemã artisticã, dar ºi
dupã cãderea dictatorului, în 1970.

Reputaþia internaþionalã în cinema începe în
anii 60, când i se aduce un omagiu la Festivalul
internaþional de la Lucarno, din Elveþia, apoi o
prezentare a filmelor sale va avea loc la Cine-
matheque a lui Henri Langlois, la Paris, în 1965.

Dupã teatrologia mai sus amintitã ºi în care
accentul tematic cade pe vicisitudinile existenþia-
le generate de binomul iubire-moarte, interferând
deseori cu veritabile parabole analitice ale copilã-
riei, tinereþii ºi, mai ales, ale bãtrâneþii, gloria sa

atinge apogeul în anii 80, când deja Oliveira atin-
sese vârsta unei senectuþi asumate cu un neobiº-
nuit simþ al autoironiei. În fapt, i-a plãcut sã se
joace, ca sã spunem aºa, de-a… nemurirea, pre-
vestindu-ºi patriarhatul vârstei. A câºtigat, prin-
tre altele, douã premii Leul de Aur la Mostra de la
Veneþia, în 1985 ºi 2004, iar în 2008 i s-a decernat
Palma d’Ore la Festivalul de la Cannes.

La împlinirea vârstei de 105 ani, anul trecut,
deci, a revenit la Veneþia, pe care a dorit, de data
aceasta, s-o omagieze el însuºi, cu o stranie pe-
liculã, pe cât de experimentalã artistic, pe atât de
atinsã de un filon autobiografic, „Bãtrânul din
Restelo”, filtrat printr-o spumoasã autoironie.

Nu i-am vãzut decât douã dintre filmele sale:
„Francisca”, unanim considerat printre cele mai
mari realizãri ale cinematografiei mondiale, ºi
„Divina Comedie”. Primul e fruct al colaborãrii
sale cu marea ºi congeniala sa concitadinã, pro-
zatoarea Agustina Bessa-Luís, ea însãºi cu o
existenþã învãluitã în legendã.

Am urmãrit, cu vreo 15 ani în urmã, o con-
vorbire tv. între Oliveira ºi Augistina Bessa-
Luis, de aproape douã ceasuri, uluit de întin-
derea culturalã a lor, de capacitãþile disociative

excepþionale: douã conºtiinþe critice ale epocii
lor situate mereu în complementaritate. Aºa se
explicã de ce, cu excepþia filmelor ale cãror sce-
narii i-au aparþinut lui, Oliveira a preferat sã
ecranizeze romane ori povestiri ale glorioasei
sale contemporane.

Geniu al detaliului pictural, filmele sale sunt
interogaþii asupra condiþiei umane, filtrate prin
ochiul magic al unui artist cu geniul plasticitã-
þii. În „Divina Comedie”, de pildã (care n-are
nicio legãturã directã cu capodopera dantes-
cã, gânditã mai curând ca o replicã), fiecare
decupaj imagistic are valoarea unui tablou de
artã, acoperind toatã istoria genului, din mo-
ment ce ecranul se umple de grupuri statuare
în confruntare cu grãdina gemând de coroane-
le palmierilor, ori de interioare concurând natu-
rile moarte ale unor maeºtri consacraþi. Nu mai
puþin straniu e faptul cã, în decorul unui sana-
toriu de nebuni în care 10 protagoniºti îºi dis-
putã „filosofia” lor despre viaþã, aproape toate
replicile sunt împrumutate din Biblie, din Dos-
toievski ºi din Nietzsche.

Cum se vede, uneori, ºi filmul bate viaþa. Ba
chiar ºi istoria. ªi nu-i niciun regret în asta.

Astfel, studenþii ºi masteranzii
au oportunitatea de a îºi dezvolta
abilitãþile ºi a pune în practicã cu-
noºtinþele tehnice dobândite în tim-
pul studiilor. “Primul pas în ca-
rierã” se aflã la a doua ediþie ºi
are ca scop descoperirea tinerilor
cu viziune ºi ambiþie.  Adrem In-
vest îºi propune sã instruiascã ti-
nerii studenþi ºi masteranzi, impli-
cându-i în diverse proiecte ale
companiei, sub îndrumarea mana-
gerilor cu experienþã, care le vor
împãrtãºi din cunoºtinþele dobân-
dite de-a lungul carierei. Prezen-
tarea programului de Internship va
avea loc luni, 6 aprilie 2015, ora
14:00 în Aula AK1 a Facultãþii de
Inginerie Electricã. În cadrul pre-
zentãrii, participanþii vor afla in-
formaþii despre companie, secþi-
unile programului de internship,
iar la final va exista o sesiune de
întrebãri ºi rãspunsuri.

În parteneriat cu Universitatea din Craiova
Adrem Invest lanseazã proiectulAdrem Invest lanseazã proiectulAdrem Invest lanseazã proiectulAdrem Invest lanseazã proiectulAdrem Invest lanseazã proiectul

de internship “Primul pasde internship “Primul pasde internship “Primul pasde internship “Primul pasde internship “Primul pas
în carierã 2015”, ediþia a 2-aîn carierã 2015”, ediþia a 2-aîn carierã 2015”, ediþia a 2-aîn carierã 2015”, ediþia a 2-aîn carierã 2015”, ediþia a 2-a

Adrem Invest, parte a grupului ABBC, este o companie 100% româneascã, ce oferã ser-
vicii integrate în domeniul distribuþiei energiei electrice, gazelor naturale, cât ºi energiei
obþinute din surse regenerabile. În parteneriat cu Universitatea din Craiova, Adrem Invest
lanseazã proiectul de internship “Primul pas în carierã 2015”, ediþia a 2-a.

„Studenþii vor avea parte
din plin de experienþe practice
relevante”

“Cariera poate fi influenþatã ºi
susþinutã de experienþe inedite alã-
turi de oameni care îndrãznesc sã
îºi transforme visurile în realitate.
Credem cu tãrie ca acest program
este una dintre ele, iar studenþii
Universitãþii din Craiova vor avea
parte din plin de experienþe practi-
ce relevante sub îndrumarea cole-
gilor noºtri.  Ediþia de anul trecut
ne-a adus în companie tineri isteþi,
dornici sã aplice cunoºtinþele în-
vãþate în timpul facultãþii, iar cola-
borarea frumoasã pe care o avem
cu ei, ne-a determinat sã conti-
nuãm sã dezvoltãm proiectul „Pri-
mul pas în carierã” ºi în acest an .
Aºadar, le doresc succes tinerilor
talentaþi ºi ambiþioºi!”, a declarat
Mihai Olaru, COO Adrem Invest.

Servicii integrate în domeniul
distribuþiei energiei electrice

Candidaturile (Curriculum Vitae
+ scrisoare de intenþie) vor fi de-
puse exclusiv online, pe website-
ul www.adrem.ro, la secþiunea
Cariere, cu numele post : „Primul
pas în carierã”, în perioada 6– 30
aprilie. Proiectul de internship „Pri-
mul pas în carierã” se adreseazã
studenþilor din anii terminali ºi mas-
teranzilor Facultãþii de Inginerie
Electricã din Craiova. Adrem In-
vest este o companie 100% româ-
neascã ce oferã servicii integrate
în domeniul distribuþiei energiei
electrice, gazelor naturale, cât ºi a
energiei obþinute din surse regene-
rabile. Începand din august 2014,
Adrem Invest, parte a grupului
ABBC, a preluat exclusiv întregul
portofoliu al Diviziei Servicii Inte-
grate ºi a pãstrat numele compa-
niei istorice Adrem Invest. Având

un numãr de peste 850 de anga-
jaþi, Adrem Invest asigurã, prin
serviciile oferite, o acoperire la ni-
velul întregii þãri prin intermediul

celor peste 30 de centre zonale ºi
celor trei sedii regionale din Craio-
va, Târgu Mureº ºi Bacãu.

MARGA BULUGEAN

În perioada 6-9 aprilie, copiii din Centrul social multi-
funcþional „Best life” pentru copiii dezavantajaþi social,
al Arhiepiscopiei Craiova, vor participa la programe spe-
ciale, în cadrul sãptãmânii „ªcoala Altfel”, sub egida „Sã
ºtii mai multe, sã fii mai bun!”, prilejuitã ºi de Sãrbãtorile
Pascale. Astfel astãzi vor avea loc trei evenimente din
acest program. De la ora 10:00, copii Centrului vor fi
vizitaþi de elevi ai Liceului de Artã „Marin Sorescu” Cra-
iova, împreunã participând la atelierul de creaþie, în ca-
drul cãruia vor  fi pictate ouã de Paºte, se vor confeþio-
na felicitãri, iepuraºi ºi coºuleþe. Douã ore mai târziu,
minorii vor fi gazdele unui grup de elevi de la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova, iar, de la ora 13:30,
copiii de la „Best life” vor participa la un eveniment ca-
ritabil, organizat, la Centrul Social „Renaºterea”, de cã-
tre Fundaþia „Cuvântul care zideºte” a Mitropoliei „Olte-

„Best life” prin „ªcoala altfel”„Best life” prin „ªcoala altfel”„Best life” prin „ªcoala altfel”„Best life” prin „ªcoala altfel”„Best life” prin „ªcoala altfel”
nia”. Aici, elevi ai mai multor instituþii de învãþãmânt cra-
iovene vor susþine un program artistic, fondurile strânse
fiind destinate ajutorãrii copiilor de la „Best life”. Pe 7
aprilie, copiii vor fi implicaþi în atelierul de picturã ºi
poezie popularã, organizat la Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj,
manifestare care face parte din seria „Micul artist, pe
urmele bunicilor”, coordonatã de studenþi voluntari ai
Facultãþi de Litere a Universitãþii din Craiova. Miercuri,
elevi din cls. III-IV de la ªcoala Gimnazialã „Gheorghe
Þiþeica” din Craiova vor merge la Centrul „Best life” ºi
vor participa la ateliere de creaþie, iar joi, minorii Cen-
trului vor viziona concertul coral „Spune-þi povestea!”,
susþinut de Corala Academicã a Filarmonicii Oltenia, di-
rijor Manuela Enache, la pian – Corina Stãnescu.

CRISTI PÃTRU
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Seara de Paºte evreiesc a în-
ceput cu o rememorare a fapte-
lor petrecute în urmã cu peste
3.000 de ani, când a avut loc eli-
berarea din robia egipteanã de
cãtre Moise. Acad. prof. univ.
dr. Corneliu Sabetay le-a vorbit
apoi membrilor comunitãþii de-
spre simbolul acestei sãrbãtori,
accentuând dreptul la libertate
care a fost câºtigat. „Petrecem
un Pesah extraordinar în aceas-
tã Românie minunatã în care ne-
am nãscut. Este o sãrbãtoare a
libertãþii, o sãrbãtoare a primã-

verii, o sãrbãtoare a azimilor
nedospite. Sãrbãtorim ieºirea
evreilor din Egipt, actul de naº-
tere al evreilor, naºterea ºi re-
naºterea naþionalã. Aºadar, ne-
am nãscut în aceastã noapte de
Pesah, când poporul evreu a în-
vãþat ce înseamnã libertatea.
Este un crez extrem de impor-
tant sã fii liber ºi sã e exprimi
atât de liber”, a mãrturisit Cor-
neliu Sabetay care este ºi pre-
ºedintele comunitãþii evreieºti
din Craiova.

Comunitatea de evrei din Craiova, una dintre cele
mai vechi din þarã, a celebrat, vineri seara, prima zi de
Pesah (Paºte) din cele opt pe care le are sãrbãtoarea
în calendarul ebraic. Ca de obicei, la Sinagoga de pe

strada „Horezului” (din apropierea Pieþei Vechi),
împodobitã cu frumoase bucheþele din cetinã, au fost

invitaþi toþi membrii comunitãþi pentru a se bucura de
aceastã zi specialã. Alãturi de aceºtia s-au aflat ºi

prieteni de la alte culte religioase care le-au transmis
gânduri frumoase în cinstea Pesahului.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

O vedere
din Þara Sfântã

Dr. Corneliu Sabetay s-a întors
recent din Israel ºi a þinut sã le
dãruiascã tuturor celor prezenþi,
vineri la Sinagogã, „o vedere” din
Þara Sfântã, colþ de lume care a
pãºit mai repede decât România în
anotimpul primãverii. „Încã din
avion am vãzut un Israel verde,
deºi nu are pãmântul de aici. A fost
o surprizã sã vãd o producþie mare
de cãpºuni, care sunt mai dulci

decât cele din Grecia, ºi primele
lubeniþe. Pe malul mãrii lumea se
bucura, tinerii fãceau surfing, beau
bere ºi cafea în restaurante, iar
bãtrânii jucau cãrþi. Am zis cã este
frumos sã fii în Þara Sfântã, când
vine primãvara, ºi am vrut sã pãs-
trez aceastã imagine ca sã v-o po-
vestesc când voi veni acasã”, au
fost cuvintele adresate audienþei
care a participat la sãrbãtoare câ-
teva ore.  Aºa cum cere tradiþia, la
final au luat cina de Seder în in-
conta Sinagogii, de pe masã nelip-

sind pâinile nedospite care se con-
sumã obligatoriu timp de opt zile
în amintirea periplului prin Marea
Roºie.

Azimele
din cele opt zile
ale Pesah

Pesah este o sãrbãtoare de ori-
gine biblicã care rememoreazã
sfârºitul sclaviei evreilor în Egipt
acum peste 3.000 de ani ºi naºte-
rea naþiunii evreieºti. Conform tra-
diþiei ebraice, sãrbãtoarea Paºtelui
trebuie sã cadã primãvara ºi se
celebreazã timp de opt zile. Din
acest interval de 8 zile, primele
douã ºi ultima zi sunt sãrbãtori
speciale, impunând respectarea
strictã a mai multor reguli religioa-
se decât zilele de mijloc dintre ele,
care se numesc “Hol HaMoed”.
Însã în toatã perioada de 8 zile este
interzisã hrana pe bazã de hametz.
Hametz (alimente pe bazã de droj-
die) include – drojdie ºi fãinã din 5
soiuri de cereale, ºi orice produs
care le conþine (bere, biscuiþi). Se
gãteºte numai cu fãinã de pascã
sau fãinã de cartofi. Asta pentru a
comemora pâinea nedospitã pe care
au mâncat-o evreii când au plecat
din Egipt, deoarece nu au avut timp
sã lase aluatul sã creascã. Toate
produsele dospite din casã trebuie
cãutate ºi vândute sau distruse,
înainte de începerea sãrbãtorii.
Pentru a îndepãrta orice urmã de
fermenþi se impune o curãþenie te-
meinicã a întregii case.

Ierburile
amare ºi vinul,
nelipsite
la Cina de Seder

În seara zilei de 14 Nisan, dupã
apusul soarelui, la sinagogã, sunt
rostite rugãciunile rituale cuprin-
zând psalmi ºi imnuri ce amintesc
de eliberarea din robia Egiptului.
Dupã ceremoniile de la sinagogã,
urmeazã în case Cina Pascalã, nu-
mitã Seder. Ea se desfãºoarã dupã
un ritual consacrat printr-o tradi-
þie foarte veche. În decursul Se-

der-ului se repovesteºte istoria
evreilor care au plecat din Egipt
pentru a-ºi obþine libertatea. Aceas-
tã poveste se citeºte din Haggadah
ºi din scrierile rabinilor, care de-
scriu exodul din Egipt. În timpul
Sederului se beau patru pahare de
vin ºi se mãnâncã dintr-un platou
special ierburi amare ºi hrean –
pentru a simboliza viaþa amarã ºi
de sclavie pe care au dus-o evreii
în Egipt, charoset – un amestec
dulceag de fructe ºi arahide, kar-
pas – o legumã, care poate fi înlo-
cuitã pe platou cu cartoful fiert,
zeroa – un ciolan de miel, ca sim-
bol al mielului jertfit de Paste pe

timpul cînd exista Templul, beit-
zah – un ou fiert care simbolizea-
zã Haggigah (sacrificiul solemn)
care era adus la Templu. Pe masã
se pune ºi pascã. În timpul mesei
speciale de Pesah, se citeºte Hag-
gadah, care este relatarea naºterii
evreilor ca popor. Ea trateazã în
principal evenimentele din Egipt
care au dus de la sclavie la liberta-
te, dar acoperã ºi întreaga perioa-
da de la Avraam la dãruirea Torei
pe Muntele Sinai. Haggdah conþi-
ne ºi câteva cântece dintre care
unele se cântã dupã cinã, pentru a
atrage copiii sã ramânã treji pânã
la sfîrºit.
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Un cetãþean român ºi un membru
al familiei sale au fost evacuaþi, ieri,
din Yemen, dupã ce alþi patru români
au fost scoºi, sâmbãtã, din aceastã
þarã în care conflictul violent a esca-
ladat în ultima perioadã. „Astãzi (n.r.
-ieri), 5 aprilie 2015, au fost evacuaþi
un cetãþean român ºi un membru de
familie al acestuia. La data de 4 apri-
lie 2015, au mai fost evacuaþi 4 cetã-
þeni români ºi un membru de fami-
lie”, se aratã într-un comunicat MAE.
MAE precizeazã cã aceºtia se adau-
gã celor 3 cetãþeni români, angajaþi
ai unei companii care activa pe plan
local, care au fost evacuaþi la data de
30 martie 2015 de o fregatã chine-
zeascã, cu destinaþia Djibouti, fiind
ulterior repatriaþi, precum ºi celor 14
cetãþeni români, specialiºti ai unei
companii româneºti, care desfãºura
activitãþi de muncã în Yemen, finali-
zarea procedurii de repatriere având loc în sea-
ra zilei de 25 martie 2015. În prezent, MAE,
prin intermediul Ambasadei României la Abu
Dhabi, în cooperare cu organizaþiile internaþio-
nale implicate în procedurile de evacuare ºi cu
statele care au cetãþeni proprii în Yemen ºi acþi-
oneazã, ca ºi România, pentru evacuarea lor,
„depune eforturi constante pentru a acorda spri-
jin ºi asistenþã cetãþenilor români aflaþi în zonã”.
Totodatã, se menþine permanent legãtura cu
reprezentanþii misiunilor diplomatice ale state-
lor membre UE din regiune. Ministerul Afaceri-
lor Externe reitereazã solicitarea adresatã cetã-

Catastrofa A320:  Au
fost colectate toate
probele de la locul
prãbuºirii avionului
Germanwings

Toate dovezile importante de la
locul prãbuºirii avionului
Germanwings, în Alpii francezi,
au fost colectate de anchetatori,
care au pãrãsit zona. Aceºtia nu
sunt aºteptaþi sã mai revinã la
locul catastrofei, a precizat
cãpitanul Yves Naffrechoux, din
cadrul Jandarmeriei franceze.
„Toþi anchetatorii poliþiei au
pãrãsit locul prãbuºirii. A mai
rãmas doar o companie privatã de
securitate care asigurã paza în
zona prãbuºirii, pentru ca nimeni
sã nu meargã acolo”, a adãugat
el. Compania de securitate va
pãzi locul tragediei pânã când
toate fragmentele epavei vor fi
colectate ºi transportate într-un
loc sigur, pentru a putea fi
analizate dacã va fi nevoie, a mai
afirmat acesta. Anchetatorii au
gãsit joi cea de-a doua cutie
neagrã a avionului Germanwings,
care înregistreazã parametrii
zborului pânã în momentul
prãbuºirii. Dupã analizarea
datelor, experþii vor putea
determina circumstanþele prãbuºi-
rii aeronavei. Prima cutie neagrã
- cea care conþine conversaþiile
echipajului - a fost gãsitã la scurt
timp dupã prãbuºire, iar datele
pot fi recuperate ºi utilizate, în
pofida avariilor.

Germania: Probleme
privind regulile
de siguranþã aerianã

Neregulile descoperite de
Agenþia Europeanã de Siguranþã a
Aviaþiei (EASA)  privesc monitori-
zarea sãnãtãþii personalului
companiilor aeriene din Germa-
nia. UN avertisment în acest sens a
fost lansat cu mult înainte de
prãbuºirea avionului German-
wings, a declarat un purtãtor de
cuvânt al EASA, citat de Deutsche
Welle în pagina electronicã. EASA
ºi-a exprimat preocuparea privind
„câteva cazuri de nonconformita-
te” în ceea ce priveºte regulile de
siguranþã aerianã, în special
referitor la monitorizarea persona-
lului companiilor aeriene, a
afirmat Dominique Fouda. „Pe
baza recomandãrilor EASA,
Comisia Europeanã a lansat, la
sfârºitul lui 2014, un proces prin
care cerea explicaþii Germaniei”,
a adãugat el. CE a confirmat cã
EASA a descoperit nereguli în
cadrul unei revizuiri de rutinã a
aplicãrii regulilor privind
siguranþa aerianã. „Rãspunsurile
Germaniei sunt evaluate în
prezent”, a declarat pentru
Reuters o purtãtoare de cuvânt a
Comisiei. „Face parte dintr-un
sistem continuu de supraveghere:
rezultatele sunt urmate de acþiuni
corective, similar unui proces de
audit”. „Oficialii UE au afirmat cã
autoritatea germanã de reglemen-
tare în domeniul siguranþei
aviatice se confruntã cu un numãr
redus de personal, care i-ar putea
submina abilitatea de a controla
companiile ºi echipajele, inclusiv
de a face controale medicale”, a
scris Wall Street Journal. O
purtãtoare de cuvânt a autoritãþii
aviatice germane (LBA) a afirmat
însã cã LBA a rãspuns la criticile
EASA, iar astfel de verificãri au loc
de câteva ori pe an.

În urma alunecãrilor de teren ºi a
inundaþiilor au murit cel puþin 25 de
persoane, 125 sunt date dispãrute iar
30.000 de sinistrate. Aproximativ 2.700
dintre sinistraþi sunt primiþi în adãpos-
turi de urgenþã, potrivit bilanþului stabi-
lit de Biroul naþional pentru situaþii de
urgenþã. Regiunea Atacama, 800 km
nord de Santiago, a fost cea mai afec-
tatã, fiind înregistrate simultan 17 alu-
necãri de teren. Preºedinta Michelle
Bachelet ºi-a anulat participarea la sum-
mitul Americilor, sãptãmâna aceasta, în
Panama, ºi a ordonat desfãºurarea a mii

În vârstã de 88 de ani, fostul
preºedinte cubanez Fidel Castro,
a apãrut în public pentru prima datã
dupã mai bine de un an, întâmpi-

Români evacuaþi de urgenþã din YRomâni evacuaþi de urgenþã din YRomâni evacuaþi de urgenþã din YRomâni evacuaþi de urgenþã din YRomâni evacuaþi de urgenþã din Yemenemenemenemenemen

þenilor români prezenþi în zonele de conflict, de
a contacta misiunile României din teritoriu pen-
tru a-ºi înregistra prezenþa, astfel încât sã poa-
tã beneficia de asistenþã ºi protecþie consularã
ºi totodatã, de a consulta informaþiile furnizate
prin intermediul aplicaþiei „Cãlãtoreºte în sigu-
ranþã” - care poate fi descãrcatã pe orice tele-
fon mobil de tip smartphone, ºi serviciului de
alertã prin SMS, aferent campaniei de infor-
mare „Un SMS îþi poate salva viaþa!”. 519,
majoritatea civili ºi 90 de copii, au fost ucise
în ultimele douã sãptãmâni de violenþe în Ye-
men. În plus, aproximativ 1.700 de persoane

au fost rãnite, iar alte zeci de mii ºi-
au pãrãsit locuinþele. În acest con-
text, Valerie Amos ºi-a exprimat, în
special, îngrijorarea faþã de „sigu-
ranþa copiilor, care sunt prinºi la mij-
loc”. Arabia Sauditã a declanºat
sãptãmâna trecutã Operaþiunea
„Furtuna Determinãrii”, în scopul
„apãrãrii Administraþiei legitime” a
preºedintelui yemenit Abdrabbuh
Mansour Hadi. Avioane de vânãtoa-
re saudite bombardeazã poziþii re-
bele din capitala Yemenului, Sanaa,
ºi din nordul þãrii. La operaþiuni par-
ticipã ºi avioane din Emiratele Ara-
be Unite, Bahrain, Kuwait, Qatar,
Iordania, Maroc ºi Sudan. Miliþiile
ºiite huthi, susþinute de Iran, avan-
saserã spre sudul Yemenului, o þarã
aflatã în anarhie dupã ce insurgen-
þii au ocupat capitala, în septembrie
2014. Serviciile de securitate yeme-

nite sunt staþionate în sudul þãrii, unde se afla
preºedintele Abd-Rabbu Mansour Hadi, susþi-
nut de Statele Unite. Preºedintele Yemenului a
plecat în exil sãptãmâna trecutã. În Yemen sunt
active ºi celule ale organizaþiei Al-Qaida în
Peninsula Arabia ºi ale grupului Stat Islamic,
douã reþele teroriste sunnite. Arabia Sauditã, o
þarã preponderent sunnitã, acuzã Iranul ºiit,
principalul adversar regional, cã alimenteazã
conflictul interconfesional din Yemen prin sus-
þinerea insurgenþilor ºiiþi huthi. Arabia Sauditã
este unul dintre aliaþii strategici ai Statelor Unite
în Orientul Mijlociu

Inundaþiile din Chile au provocat cel puþin
25 de morþi ºi 125 de dispãruþi

Dupã mai bine de un an, Fidel Castro
(88 de ani) a reapãrut în public

nând o delegaþie de venezuelani. A
fost prima sa apariþie în afara lo-
cuinþei dupã ce Cuba a convenit
în decembrie sã-ºi normalizeze re-

laþiile cu Statele Unite, vechiul ad-
versar al lui Castro. Presa oficialã,
care nu a precizat de ce a prezen-
tat întâlnirea abia dupã cinci zile, a
arãtat imagini cu Fidel Castro care
a strâns mâna oaspeþilor venezue-
lani prin fereastra vehiculului sãu,
purtând o ºapcã de baseball ºi o
geacã. El s-a întâlnit timp de 90 de
minute, la o ºcoalã, cu 33 de ve-
nezuelani care se aflau într-o mi-
siune de solidaritate în Cuba. Cas-
tro i-a impresionat pe venezuelani
cu o strângere de mânã fermã ºi o
minte lucidã, a scris ziarul Juven-
tud Rebelde, adãugând cã „Fidel
este plin de vitalitate”. Fidel Cas-
tro a fost vãzut în public ultima
oarã pe 8 ianuarie 2014, la inaugu-
rarea unui centru cultural din Ha-
vana. În decembrie 2014, preºe-
dintele american, Barack Obama,
ºi liderul cubanez Raul Castro, fra-

tele mai tânãr al lui Fidel, au anun-
þat cã vor restabili legãturile diplo-
matice, deschizând o nouã erã în
relaþiile turbulente dintre cele douã
þãri de la sosirea la putere a fraþilor
Castro în 1959. Fidel Castro s-a
retras temporar de la putere în
2006, din motive de sãnãtate, iar
în 2008 a renunþat definitiv ºi i-a
predat conducerea fratelui sãu
Raul, în prezent în vârstã de 83 de
ani. Fidel publicã ocazional artico-
le într-un ziar, primeºte demnitari
acasã ºi apare rar în public. Rolul
sãu actual în deciziile politice este
necunoscut, dar mulþi cubanezi
presupun cã Raul Castro se con-
sultã cu fratele sãu pe problemele
importante. Tãcerea îndelungatã a
lui Fidel Castro dupã anunþul din
decembrie a generat întrebãri pri-
vind sãnãtatea sa ºi acordul sãu
referitor la relaþia cu SUA.

de soldaþi ºi poliþiºti în regiunea afecta-
tã. Echipele de salvare ºi de reconstruc-
þie au reuºit pânã în prezent sã restabi-
leascã serviciile esenþiale ºi sã furnize-
ze sute de tone de alimente ºi produse
necesare igienei ºi sãnãtãþii. Guvernul
a trimis în regiune 89.000 de doze de
vaccin împotriva gripei, 27.000 împo-
triva tetanosului ºi 7.600 împotriva he-
patitei A. În paralel cu inundaþiile, rã-
mâne în vigoare codul portocaliu în ju-
rul vulcanului Villarrica, situat în sudul
Chile, care a erupt puternic la începu-
tul lunii martie.
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METEO

Ploaieluni, 6 aprilie - max: 5°C - min: 3°C

$
1 EURO ...........................4,4157 ............. 44157
1 lirã sterlinã................................6,0147....................60147

1 dolar SUA.......................4,0582........40582
1 g AUR (preþ în lei)........157,7137.....1577137

Cursul pieþei valutare din 6 aprilie 2015 - anunþat de BNR
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Marea mahmurealã 3

Se difuzeazã la HBO, ora 20:20

Ghinioniºtii Phil (Bradley
Cooper), Stu (Ed Helms) ºi
Alan (Zach Galifianakis) au
din nou probleme. Finalul
trilogiei nu mai pãstreazã
"reþeta" primelor douã pãrþi,
cei trei eroi þinându-se depar-
te de nunþi ºi dezlãnþuite
petreceri ale burlacilor. Ei vor
ajunge în Mexic, iar printre
aventurile lor se numãrã o
dementã colaborare cu dez-
lãnþuitul Leslie Chow!

Bãtaia e ruptã din rai!

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 20:30

Detectivul Nick Blades (Adam
Copeland) este un poliþist din New
Orleans trimis în judecatã pentru
fapte de corupþie. Procurorul
adjunct Theo Gold (Jamie Kenne-
dy) este omul responsabil cu
punerea lui în spatele gratiilor.
Când aceste douã personaje din
pãrþi opuse ale legii se vãd obliga-
te sã coopereze într-un caz legat
de un criminal periculos, vor avea
nevoie de rãbdare... pentru a nu
se ucide reciproc înainte de a
rezolva cazul.

Departe de Africa

Se difuzeazã la Antena 1, ora  23:00

Departe de Africa este una dintre
cele mai frumoase poveºti de
dragoste de pe marile ecrane, în
care este prezentatã fascinanta
viaþã a lui Karen Blixen, o femeie
cu o voinþã extraordinarã care,
împreunã cu soþul ei infidel admi-
nistreazã o plantaþie de cafea din
Kenya, în jurul anului 1914. Spre
marea ei surprizã, Karen îºi da
seama în curând cã s-a îndragos-
tit de acest þinut, de oamenii sãi ºi
de un misterios vânãtor.

LUNI - 6 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
09:55 Foc încruciºat
10:50 Teleshopping
11:30 Capri
2006, Italia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Impact global
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Opinii fiscale
17:10 Hai-Hui
18:30 Discover România
18:40 Capri (R)
2006, Italia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Magazin UEFA Cham-

pions League 2014-2015
00:25 Altcineva
2006, Marea Britanie, Comedie
01:45 Andografia zilei
01:50 Adevãruri despre trecut
02:15 Vorbeºte corect!
02:20 Telejurnal
03:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
04:10 Zestrea românilor

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Arte, carte ºi capricii
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Teleshopping
11:10 Pas în doi (R)
1985, România, Dramã
13:00 Festival SoNoRo 2014
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 Pescar hoinar
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Capodopere redifuzare
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Aventurile tânãrului

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Replay
20:00 Danaidele
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Momentart
23:10 Pierrot nebunul
1965, Franþa, Italia, Crimã,

Dramã
01:05 Festival SoNoRo 2014
01:55 5 minute de istorie
02:00 Replay
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Pescar hoinar
03:30 Arte , carte ºi capricii
04:20 Telejurnal TVR 2

TVR 2

07:35 Aventuri în Las Vegas
09:05 Thor: Întunericul
10:55 Surprizã: vine Polly!
12:25 Saving Mr. Banks: În

cãutarea poveºtii
14:30 Cealaltã femeie
16:20 Fãrã complicaþii!
18:00 Pe platourile de filmare
18:30 Bãtãlia anului
20:20 Marea mahmurealã 3
22:00 Urzeala tronurilor
22:50 Urzeala tronurilor
23:40 Urzeala tronurilor
00:30 Urzeala tronurilor
01:20 Urzeala tronurilor
02:25 Justiþie la limita legii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Ferma vedetelor (reluare

best of) (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York -

Criminaliºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
00:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:00 Ferma vedetelor (R)
02:30 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
03:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dezvãluiri din lumea

telenovelelor
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Îngeri pãzitori
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Iubire ca în filme (R)
04:00 Doamne de poveste

07:00 La Mãruþã
08:30 La bloc (R)
09:30 La bloc
11:00 I s-a intamplat lui Jane (R)
13:00 Numai îngerii au aripi (R)
15:30 Iubire necondiþionatã (R)
17:30 Fraþii
20:30 Bãtaia e ruptã din rai!
22:15 Furia ursului
23:45 La bloc (R)
00:15 Lumea Pro Cinema
00:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor
23:00 Departe de Africa
1985, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
02:00 Sergentul Bilko
1996, SUA, Comedie
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul (R)
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30  WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Sport, Dietã & o Vedetã (R)
08:00 Constantin 60 (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Click! Poftã bunã! (R)
10:15 Playtech (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Liceenii (R)
1987, România, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
13:15 Teleshopping
13:45 Casa: construcþie ºi design

(R)
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai bine
18:00 Focus
19:30 Adevãruri ascunse
20:30 Revendicarea
21:30 Dosarele DNA
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Þapinarii
00:05 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
01:00 Revendicarea (R)
02:00 Dosarele DNA (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Casa: construcþie ºi design

(R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Skandenberg
22:00 Punk'd
23:00 Wrestling WWE Super-

stars
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling SMACK
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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RECOMANDÃRI TV
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Poveºti de groazã

Se difuzeazã la HBO, ora 23:50

Cele mai terifiante persona-
je ale literaturii, inclusiv
doctorul Frankenstein ºi
creatura sa, plus Dorian
Gray ºi figurile iconice din
romanul Dracula devin
implicate în poveºtile plasa-
te pe fondul Londrei victori-
ene. Aceºti eroi fac echipã
împotriva unor forþe supra-
naturale.

Ultimele zile

Se difuzeazã la TVR 1,  ora 23:50

În august 1983, Andreas si Mathis,
doi tineri din Berlinul de Est,
încearcã sã escaladeze zidul cãtre
libertate. Andreas reuºeºte sã
treacã în Vest, însã Mathis este
împuºcat mortal. ªase ani mai
târziu, pe când estul Europei e
cuprins de valul schimbãrii, familia
ºi prietenii lui Andreas încã supor-
tã consecinþele fugii acestuia. Între
timp, Andreas s-a angajat la o
televiziune vest-germanã ºi, cu
ajutorul unor prieteni curajoºi
rãmaºi în Est, face reportaje de-
spre revoltele populare, sperând
cã regimul îºi trãieºte ultimele zile.

Virgin la 40 de ani

Se difuzeazã la Antena, ora  1:00

Andy Stitzer are o slujbã lejerã la un
magazin de electronice ºi un aparta-
ment drãguþ, în care se mândreºte cu
o colecþie de figurine de super-eroi
ºi cu reviste de benzi desenate. Un
singur lucru nu e în regulã la Andy:
are 40 de ani ºi nu a fãcut niciodatã
sex! Prietenii lui de la magazin se
dau peste cap pentru a-l face pe
Andy sã-ºi piardã virginitatea, dar
nimic nu-l ademeneºte pe inocentul
lor prieten sã renunþe la castitate.
Pânã când o întâlneºte pe Trish, care
are 40 de ani ºi trei copii...

MARÞI - 7 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Capri
2006, Italia, Comedie, Dramã,

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

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Opinii fiscale
17:10 Plusuri ºi minusuri
18:30 Discover România
18:40 Capri (R)
2006, Italia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Ultimele zile
2008
01:30 Andografia zilei
01:35 În grãdina Danei
02:00 REVIZIE TEHNICÃ
06:00 Zestrea românilor
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Memorialul Durerii
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Teleshopping
11:05 Danaidele
13:00 Concert extraordinar

ATENEUL ROMAN 2011
14:00 Naturã ºi aventurã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Capodopere redifuzare
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas
01:00 Concert extraordinar

ATENEUL ROMAN 2011 (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

08:05 Fãrã complicaþii!
09:45 Bãtãlia anului
11:35 Scooby Doo ºi harta

misterioasã
12:25 Jocul preºedinþilor
14:05 Rio 2
15:45 Mandela: Lungul drum

spre libertate
18:10 Pãpuºile Muppet în turneu
20:00 Nebunie în Las Vegas
21:45 Wolverine
23:50 Poveºti de groazã
00:40 Poveºti de groazã
01:40 O inimã normalã
03:55 Wolverine
06:00 Rio 2

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Ferma vedetelor (best of)

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York - Crimina-

liºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
00:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:00 Ferma vedetelor (R)
02:30 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
03:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30  Puterea destinului (R)
11:30 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Îngeri pãzitori
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Iubire ca în filme (R)
04:00 Doamne de poveste
05:00 Terra Nostra (R)
06:00 Dragoste de viaþã

08:15 La Mãruþã (R)
09:00 La bloc (R)
10:00 La bloc
11:30 Pãmântencele cedeazã

uºor (R)
13:30 Lecþii pentru mama (R)
15:30 Fraþii (R)
18:30 Fraþii
20:30 O moarte mai bunã
22:30 Prieteni cu copii
00:45 O moarte mai bunã (R)
02:15 Lumea Pro Cinema
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor
23:00 Totul despre baieti
2002, SUA, Comedie
01:00 Virgin la 40 de ani
2005, SUA, Comedie
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul (R)
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:00 Sãnãtate cu Stil (R)
08:45 Click! Poftã bunã! (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
12:15 Adevãruri ascunse (R)
13:15 Teleshopping
13:45 Secrete de stil (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Adevãruri ascunse
20:30 Nunþi de poveste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima Româ-

niei
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Nunþi de poveste (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, Romania, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Playtech (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Fotbal U21: Anglia -

Germania
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

Furios ºi iute 7

Ora: 18:00, 21:00

Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

Clopoþica ºi Legenda Bestiei de Nicãieri

Ora:  14:00(3D, ro) ,15:30(3D, ro)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Familie

Pinguinii din Madagascar

Ora:  10:00(3D, ro)

Gen film:  Animaþie, Aventuri, Comedie

Cenuºãreasa

Ora:  12:00

Gen film:  Aventuri, Dramã, Familie

Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SUPLIMENTARE CONVO-

CATOR AL ªEDINÞEI ADUNÃ-
RII GENERALE ORDINARE A
ACÞIONARILOR DIN DATA DE
27/28.04.2015. Consiliul de Ad-
ministraþie al  AVIOANE CRA-
IOVA S.A., cu sediul în localita-
tea GHERCEªTI, str. Aviatorilor
nr.10, jud. Dolj, înregistratã la
O.R.C. cu nr. J16/1214/1991,
cod de înregistrare  fiscalã RO
2326144, în conformitate cu: -
prevederile Legii nr.31/1990 re-
publicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; - preve-
derile Regulamentului CNVM
nr. 6/2009 privind exercitarea
unor anumite drepturi ale acþi-
onarilor în cadrul adunãrilor
generale ale societãþilor comer-
ciale, modificat ºi completat
prin Regulamentul CNVM nr. 7/
2010; - solicitarea acþionarului
majoritar, Ministerul Econo-
miei, Comertului ºi Turismului,
prin adresa nr. 187/01.04.2015
si Ordinul Ministrului Econo-
miei, Comertului ºi Turismului
nr. 371/01.04.2015, care deþine
un numãr de 741.339 acþiuni din
totalul de 915.484, reprezen-
tând 80,9778%; Suplimenteazã
ordinea de zi a Adunãrii Gene-
rale Ordinare a Acþionarilor
convocatã pentru data de
27.04.2015 ora 11:00, respectiv
28.04.2015 ora 11:00, cu urmã-
toarele puncte: 1. Revocarea
din calitatea de administratori
ai Avioane Craiova SA  a dom-
nilor: Popescu Andrei, Baragan
Stelian, Preda Radu Cosmin. 2.

Alegerea a 3 (trei) noi adminis-
tratori în locul celor revocati.
Lista cuprinzând informaþii cu
privire la numele, localitatea de
domiciliu ºi calificarea profesi-
onala a persoanelor propuse
pentru funcþia de administrator
se aflã la dispoziþia acþionari-
lor, putând fi consultatã ºi com-
pletatã de aceºtia la sediul
AVIOANE CRAIOVA S.A., înce-
pand cu data 02.04.2015. Can-
didaturile pentru funcþia de
membru în Consiliul de Admi-
nistraþie se pot depune la se-
cretariatul societãþii pânã la data
de 24.04.2015. Preºedintele
Consiliul de Administraþie: An-
ghel Ruxandra-Rodica.

SCOALA GIMNAZIALA ,,
BARBU IONESCU„ cu sediul în
localitatea URZICUÞA, str. CA-
LEA CRAIOVEI, nr. 23, judeþul
DOLJ, CUI 15057544, organi-
zeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei contractuale  vacan-
te, de: Mediator scolar ½normã.
Conform - HG 286/23.03.2011 -
Adresa nr. 10297/2015 a ISJ
DOLJ; Concursul se va desfã-
ºura astfel: - Proba scrisa în
data de  05.05.2015, ora  9, - Pro-
ba interviu în data de 12.05.2015
ora 11. Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineasca urmãtoarele
condiþii: · sã fie cetãþeni romani,
· sã nu fi suferit vreo condam-
nare; · sã îndeplineascã condi-
þiile de studii cerute pentru ocu-
parea postului; Candidaþii vor
depune dosarele de participa-

re la concurs pana la data de:
27.04.2015, ora 12 la sediul
ªCOLII GIMNAZIALE ,, BARBU
IONESCU ”URZICUÞA. Relaþii
suplimentare la sediul: SCOLII
GIMNAZIALE ,, BARBU IONES-
CU ”URZICUTA, persoana de
contact: Manuela GRUIA. Te-
lefon: 0251317658 E-mail:
scoala_urzicuta@yahoo.com.

CENTRUL Judeþean de Ex-
celenþã Dolj cu sediul în Loca-
litatea Craiova, Str. Ion Maiores-
cu, nr. 2, Judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei contractual vacan-
te de secretar- 0,5 normã, con-
form HG 286/23.03.2011. Con-
cursul se va desfãºura astfel: -
proba scrisã în data de
29.04.2015, ora 10.00; -proba
practicã în data de 04.05.2015,
ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã condiþiile: -studii
superioare cu diplomã de licen-
þã; -grad  profesional III, -vechi-
me de minim 3 ani în speciali-
tate sau în specialitãþi înrudite
cu atribuþii specifice postului; -
cunoºtinþe de operare pe cal-
culator. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la con-
curs în termen de 10 zile de la
publicarea în Monitorul Oficial,
la Secretariatul Colegiului Ca-
rol I, Craiova. Relaþii suplimen-
tare la secretariatul Colegiului
Naþional Carol I Craiova. Per-
soanã de contact: Ani Ruiu, te-
lefon: 0351.420.150, e-mail:
cjex.dolj@gmail.com.
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Târg de miei în
PIAÞA CHIRIAC din Craiova

6-11 aprilie 2015

Singurul punct de sacrificare
ºi comercializare a mieilor, autorizat pentru

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL

Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs de recrutare pe perioadã
nedeterminatã a 4 funcþii contractuale de execuþie vacante în cadrul Serviciu-
lui gospodãrire comunalã dupã cum urmeazã:

1. inginer de sistem debutant (S);
2.  muncitor calificat I (M);
3. muncitor calificat IV(M);
4. muncitor calificat IV (M).
Concursul se organizeazã la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, în data de

29.04.2015, ora 1000 – proba scrisã ºi 04.05.2015, ora 1200 – interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 de zile lucrãtoare

de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la secre-
tariatul Primãriei oraºului Dãbuleni.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevãzute la art. 6 alin. (1) din HG nr. 286/2011, modificatã ºi comple-
tatã prin HG nr. 1027/2014.

Condiþii de participare la concurs:
- îndeplinirea condiþiilor generale prevãzute la art. 3 din HG nr. 286/2011,

modificatã ºi completatã prin HG nr. 1027/2014.
Condiþii specifice pentru postul de inginer de sistem debutant (S):
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv  studii su-

perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul informaticã

- minim 3 ani vechime în domeniul reþelelor de telecomunicaþii ºi/sau elec-
tronicã;

- experienþã în domeniul reþelelor de calculatoare
Condiþii specifice pentru postul de muncitor calificat I (M):
- studii medii liceale
- minim 6 ani vechime in muncã .

Condiþii specifice pentru postul de muncitor calificat IV (M):
- studii medii liceale
- minim 3 ani vechime in muncã .

Bibliografia se afiºeazã la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni ºi pe site-ul
instituþiei www.primariadabuleni.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la nr. telefon: 0251/334317, la secretarul
comisiei d-na Georgescu Olga.

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

MEDITAÞII
MEDITAÞII limba en-
glezã ºi limba spa-
niolã pentru copii.
Preþ avantajos. Tele-
fon: 0746/392.460.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sa-
nitare la preþ avanta-
jos. Telefon: 0766/
668.777.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

Societate de contabi-
litate oferim servicii
de calitate ºi comple-
te la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0742/
179.600.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Familie serioasã îngri-
jim bãtrâni. Telefon:
0765/744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã se-
midecomandatã etaj
4, Craiova str. Cara-
cal. Telefon: 0351/
175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, 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, SUB-
SOL, GARAJ, TE-
REN 462 MP. Telefon:
0726/275.943.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenu-
lui P+ M, teren 700
mp, pomi fructiferi,
vie. Telefon: 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, fân-
tânã, garaj, gard
din beton-fier ºi te-
ren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
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 drepturi teren in-
travilan  380 mp Cra-
iova. Telefon: 0766/
930.864.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãi-
le Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
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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 Calafat organizeaza concurs pentru
ocuparea în data de 24.04.2015, a unui (1) post temporar
vacant respectiv:

1- muncitor necalificat,  tr l,  perioada determinatã  –Biroul
Gospodãrie comunalã, protecþia mediului, administraþia pieþelor

a)- condiþii de participare la concurs
-studii medii, gimnaziale
-vechime minimã în muncã de minim 5 ani
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Sala-

rizare, ºi va cuprinde
-cerere de înscriere
-copie act de identitate
-copie diplomã de studii
-copie dupã cartea de muncã sau, dupã caz o adeverinþã care

sã ateste vechimea în munca sau dupã caz în specialitatea stu-
diilor necesare ocupãrii funcþiei publice

-cazier judiciar
-adeverinþã care sã ateste starea de sanãtate corespunzãtoare
-recomandare de la ultimul loc de muncã
Termen de depunere a dosarelor- 5 zile de la data anunþului

(6.04.2015), la sediul primãriei, str.T.Vladimirescu nr. 24- Serv.
Resurse umane-Salarizare, tel 0251231424 inter 108.

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 DACIA, stare
de funcþionare. Preþ
mic. Telefon: 0769/
611.412.

Vând pentru piese de
schimb autoturism
DACIA 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
AUDI A6, fabricaþie
2006, full opþional,
xenon, bleu marin,
metalizat, piele , na-
vigaþie, încãlzitor
scaune pilot automat,
motor perfect, 8000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Solenza motor
“Clio”, benzinã, 2004,
consum 4%, 90.000
Km, culoare alb, 1000
Euro. Telefon: 0749/
059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.

DISC purtat pentru
445. Telefon: 0742/
353.028.
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. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând sobã deosebi-
tã din teracotã ºi ma-
ºinã de cusut Uber-
deck. Telefon: 0757/
072.050.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam
vopsite, chituite
1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Capre. Telefon: 0726/
964.710.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.

Vând 2 locuri de veci
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.

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând saltea Dormeo 2/
1 m cu husã nefolositã
- 100 lei, 2 ferestre cu
toc ºi geam - 25 lei /
bucatã, lustre cu 2-5
braþe - 20 lei / bucatã.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat 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.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 6 aprilie 2015

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

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.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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 cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere Da-
cia 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 maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.
Vând 2 biciclete, se-
micursiere, FIRTS-
BIKE, 24Dh 12, am-
bele RFG, pentru co-
pii 9-15 ani. Telefon:
0773/849.388.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Familie serioasã cau-
tã casã fãrã chirie
(contra ajutor). Tele-
fon: 0761/794.304.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utilitã-
þile, Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906; 0755/
032.920.
Închiriez spaþiu comer-
cial. 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 între
55-60 ani cu locuin-
þã, fãrã vicii din Ol-
tenia. Telefon: 0757/
821.204.

DIVERSE
Caut persoane bune
de muncã pentru
amenajarea unei
grãdini, tãiat pomi
fructiferi, vie. Rog se-
riozitate. Telefon:
0727/884.205.
Unei familii nevoia-
ºe, las moºtenire o
gospodãrie la þarã
(Vâlcea) cu condiþia
sã o întreþinã perma-
nent. Telefon: 0351/
809.908.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

DECESE
Cu durere în suflet,
familia dr. Stancu Ma-
ria Dana anunþã înce-
tarea din viaþã pe 3
aprilie 2015, a celei ce
a fost STANCU MARIA
(87 ani),  mamã, buni-
cã ºi strãbunicã deo-
sebitã. Te vom iubi me-
reu ºi nu te vom uita
niciodatã. Înmormân-
tarea a avut loc pe 5
aprilie 2015, la cavoul
familiei din cimitirul
Ungureni. Dumnezeu
sã o odihneascã în li-
niºte ºi pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

ACS Viitorul Municipal Craio-
va a bifat vineri prima sa victorie
stagionalã, excluzând acel 3-0 la
“masa verde” cu “retrasa” Mine-
rul Mehedinþi, impunându-se cu
scorul de 1-0, la Iºalniþa, în faþa
formaþiei arãdene CS Ineu. Junio-
rul nãscut în 1997, Marian Bor-
neci, a fãcut diferenþa (min. 8),
cu o reluare de la 30 de metri ce
nu i-a oferit nicio speranþã porta-
rului formaþiei vizitatoare. Dupã
reluare, Municipal a avut ºi alte
oportunitãþi de a înscrie, dar Lu-
cian Scarlat, Poenaru ºi Sârmon
n-au cadrat execuþiile, din interi-
orul suprafeþei de pedeapsã.

“A fost un meci greu, pe care
însã l-am controlat. Nu este un
rezultat întâmplãtor, în retur chiar
am jucat bine. Sperãm sã conti-
nuãm în acelaºi fel. Ca ºi runda
trecutã, în deplasarea de la Tur-
ceni (n.r. 1-2) am încheiat me-
ciul cu 8 jucãtori sub 21 de ani.
Autorul golului, Borneci, nu a
împlinit nici mãcar 18 ani. Îi pre-
vãd un viitor frumos”, a spus teh-
nicianul Victor Naicu.

Viitorul a utilizat urmãtoarea
formulã de echipã: Surdu – Nuþã,
Chircan, Istudor, D. Mihai – Bor-
neci, Þucã (Flori 61) – L. Scar-

LIGA A III-A – ETAPA A 18-A

În sfârºit, ºi MunicipalÎn sfârºit, ºi MunicipalÎn sfârºit, ºi MunicipalÎn sfârºit, ºi MunicipalÎn sfârºit, ºi Municipal
Eºecuri, în schimb, pentru Podari ºi Filiaºi. Cea din urmã a capotat în secvenþe de final!

Seria 3
CS Viºina Nouã – CS PODARI 2-1, FCM Târgoviºte – CS Afumaþi 1-1,
Argeºul Piteºti – Chindia Târgoviºte 0-1, Sporting Roºiori – CS ªtefã-
neºti 2-2, Atletic Bradu – Urban Titu 3-1, Concordia Chiajna II – Dinicu
Golescu Cîmpulung 3-0, Astra II – Inter Clinceni 0-2.
1. Chindia 38 8. Viºina N. 23
2. Argeºul 35 9. Roºiori 22
3. Afumaþi 34 10. Dinicu G. 22
4. Chiajna II 31 11. Bradu 19
5. ªtefãneºti 28 12. FCM Târg. 18
6. Titu 24 13. PODARI 16
7. Clinceni 23 14. Astra II 13

Seria 4
CSO Filiaºi – UTA Bãtrâna Doamnã 0-1, VIITORUL MUNICIPAL CRA-
IOVA – CS Ineu 1-0, Vulturii Lugoj – FC Hunedoara 1-0, Pandurii II –
ªtiinþa Turceni 3-3, Naþional Sebiº – Minerul Motru 0-1.
Nuova Mama Mia Becicherecul Mic a stat, în timp ce Millenium Giarma-
ta a câºtigat cu 3-0 la “masa verde” disputa cu Minerul Mehedinþi –
formaþie retrasã din campionat.
1. UTA* 39 8. Hunedoara 19
2. Sebiº 37 9. Ineu* 19
3. Nuova M.* 32 10. Motru* 15
4. Vulturii 29 11. Turceni* 12
5. Giarmata 27 12. MUNICIPAL 11
6. FILIAªI 25 13. Mehedinþi 8
7. Pandurii II 25
* - un joc mai puþin.lat, Al. Stoica (Pitulice 89), Po-

enaru (Buºicã 71) – C. Scarlat
(Sârmon 75).

Rãmând în Seria 4, de aseme-
nea vineri, CSO Filiaºi a suferit
cel dintâi eºec dupã opt runde de
invincibilitate, 0-1, la Braloºtiþa
cu UTA Bãtrâna Doamnã, forma-
þie care graþie acestui succes a
urcat pe prima treaptã a ierarhiei.
Reuºita arãdenilor a cãzut în mi-
nutul 90, în urma unui corner
respins de defensiva filieºeanã
pânã la limita suprafeþei de pe-

deapsã, de unde Ciprian Rus n-a
iertat. Tot un gol în secvenþele
de final încasaserã bãieþii lui Gigi
Ciurea ºi în tur (scor 1-1), dintr-
un penalty injust acordat atunci.

La CSO Filiaºi au jucat: Las-
cu – Orban, Vulpe, Lupu, Neac-
ºu – Duriþã, ªtoiu, Dumitraºcu,
Pais (Cruºoveanu 75) – Bãlã
(Obeanu 86), Buciuman (Frun-
telatã 88).

Finalmente, sâmbãtã, Podariul
nu s-a ales cu nimic din derby-ul
oltenesc al Seriei 3, cu CS Viºina

Nouã, înclinându-se cu 1-2 în
deplasare. Reduta doljeanã a ca-
potat întâia oarã în secunda 30,
gol Holtea. Dinu a fãcut apoi 2-0
(min. 29), în timp ce reuºita for-
maþiei pregãtite de cãtre Dragoº
Bon a venit din partea rezervei
Mirescu (65, penalty).

Formaþia Podariului a arãtat
astfel: Mecea – Ciocioanã,
Dina, Dreºcã, Stãnia – Dragomir,

Rioºanu – Surugiu, D.Preda,
Rãduþ – L. Pârvu. Au mai jucat
Cl. ªtefan, Mirescu, Stancu ºi
Ciocârlã.

Etapa viitoare (10/11 apri-
lie), echipele noastre vor juca
dupã cum urmeazã: CS Podari
– Argeºul Piteºti, Minerul Mo-
tru – CSO Filiaºi, Nuova Mama
Mia Becicherecul Mic – Muni-
cipal Craiova.

Viitorul Cârcea ºi CSU II Cra-
iova au remizat sâmbãtã, scor 2-
2, în derby-ul ultimei etape a se-
zonului regulat, la capãtul unui dis-
pute în care alb-albaºtrii au reve-
nit de la 0-2, cu un gol cãzut abia
în prelungiri.

Liderul, punct smuls la Cârcea în prelungiri
Gazdele au deschis scorul în

minutul 16, prin Balaban, ºut im-
parabil din marginea careului mare,
lângã bara din dreapta lui Brac.
ªapte minute mai târziu, Stuparu
a dublat avantajul Viitorului. Fun-
daºul a centrat cu efect dintr-o lo-

viturã liberã, iar balonul, neatins de
vreun jucãtor, a prins pãmântul ºi
s-a oprit exact sub transversalã.
Pânã la pauzã avea sã puncteze ºi
Craiova. ªtefan Stancu (43) a su-
nat adunarea, speculând o inexac-
titate a defensivei cârcene, cu un
ºut pe lângã goalkeeper-ul Cãtãlin
Þiclea.

În partea secundã, Cârcea a tre-
cut în câteva rânduri pe lângã 3-1
ºi a fost penalizatã în minutul 90+2,
la singura acþiune periculoasã a
“Satelitului”. Avrãmia a deviat un
balon pentru Andrei Sin (foto, la
minge), iar acesta a marcat cu o
reluare de la zece metri, spre dez-
amãgirea gazdelor, care astfel au
ratat oportunitatea de a se apropia
la numai o lungime de elevii lui Þîcã
Zamfir, în ierarhia play-off-ului,
fazã care va debuta la finele aces-
tei sãptãmâni.

Viitorul Cârcea: C. Þiclea –

Motroc, Mirea, M. Ivan, Stuparu
– Niþã (Alãmiþã 86), Balaban (Gâs-
cã 90), Barbu, Pârvu – Dicu (Te-
lea 66), Vârvoreanu (Neaga 90+1).
Antrenor: Ionuþ Þiclea.

CSU II Craiova: Brac – Mar-
cu, Dicu, Avrãmia, R. Bogdan –
Buzan, Gârbiþã, Manea – Sin, Dinu
(Ciocotealã 88) – Stancu (Jurj 72).
Antrenor: Nicolae Zamfir.

Rezultatele complete ale rundei
Viitorul Cârcea – CS U II Craiova 2-2, Dunãrea Calafat – Recolta

Ostroveni 5-1, Dunãrea Bistreþ – Victoria Celaru 2-1, ªtiinþa Malu Mare
– Progresul Segarcea 0-1, Unirea Leamna – Danubius Bechet 1-5, Ama-
radia Melineºti – Vânãtorul Desa 0-3, rezultat decis la “masa verde”,
deoarece Amaradia s-a retras din campionat.

Clasament final sezonul regulat
1. CSU II 54 7. Leamna 29
2. Calafat 51 8. Ostroveni 24
3. Bistreþ 48 9. Malu Mare 19
4. Cârcea 47 10. Celaru 12
5. Segarcea 43 11. Melineºti 9
6. Bechet 41 12. Desa 8

Clasament play-off
1. CSU II 10 6 3 1 32-11 21p
2. Cârcea 10 5 2 3 21-24 17p
3. Calafat 10 5 0 5 20-16 15p
4. Bistreþ 10 4 0 6 16-18 12p
5. Segarcea 10 3 2 5 16-17 11p
6. Bechet 10 3 1 6 12-31 10p

SCM Craiova s-a întors cu toate cele trei
puncte de la Malul Mãrii, 27-24 (15-12) împotri-
va Universitãþii Neptun Constanþa, rezultat
datoritã cãruia ºi-a asigurat locul 4 la capãtul
sezonului regulat, ceea ce înseamnã cã în pri-
mul tur din play-off, când va înfrunta echipa de
pe locul cinci, va disputa douã dintre cele trei
meciuri pe teren propriu.

Cea mai bunã marcatoare a fost Bianca Ti-
ron (7), urmatã de Tãnãsie  (5), Florica  (3), Cioa-

DIGI SPORT 1
15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Club

Bruges – Standard Liege / 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Petrolul – Pandurii.

DIGI SPORT 2
17:00 – TENIS (F) – Tunreul de la Charleston,

în SUA: ziua 1.
DIGI SPORT 3
17:00 – VOLEI (F) – Cupa României: Alba Blaj

– Dinamo / 19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Anderlecht – Charleroi.

SPORT.RO
21:00 – SKANDENBERG.

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

ric (3), Ianaºi (2), Zamfirescu (2), Lazarin (2),
Tomescu (2), Munteanu (1).

Totodatã, dupã aceastã rundã (penultima),
fetele lui Relu Roºca ºi-au aflat ºi adversarea
din play-off. Este vorba despre HCM Roman,
care s-a distanþat la ºapte puncte dupã victoria
din “directul” de ieri cu HC Zalãu, scor 21-19.

SCM va încheia sezonul regulat în 21 aprilie,
cu un meci la Polivalentã contra Coronei Bra-
ºov (locul 3).

Craiova, sigur în careul fruntaº EUROSPORT
14:00 – CURSE DE MAªINI – Seria Blancpain

Sprint, la Nogaro, în Franþa / 16:30 – CICLISM –
Turul Þãrii Bascilor, în Spania / 22:00 – FOTBAL
Anglia – Premiership: Crystal Palace – Manches-
ter City.

EUROSPORT 2
14:00 – TENIS (F) – Turneul de la Katowice în

Polonia / 16:00 – HOCHEI PE IARBÃ – Liga Euro-
peanã, la Bloemendaal, în Olanda: finala / 17:30,
21:15 – TENIS (F) – Turneul de la Katowice.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – Pandurii.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA A IV-A – ETAPA A 22-A



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertãþii luni, 6 aprilie 2015
sportsportsportsportsport Paginã realizatã de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 23 17 2 4 43-13 53
ASA 24 14 7 3 33-13 49
Petrolul 23 12 7 4 34-16 43
Craiova 24 11 9 4 28-23 42
Astra 24 10 9 5 37-18 39
Dinamo 24 10 6 8 35-33 36
Botoºani 24 8 7 9 25-30 31
Viitorul 23 7 8 8 31-32 29
CSMS Iaºi 24 7 7 10 23-29 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
„U” Cluj 24 5 8 11 22-33 23
Rapid 24 5 7 12 12-28 22
Ceahlãul 23 4 7 12 17-40 19
CFR Cluj 24 11 6 7 29-18 15
Oþelul 24 2 9 13 9-33 15

66666

55555

44444

13

14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– joi, ora 21.30 (Digi, Look)

Liga I – etapa a 24-a
ASA Tg. Mureº – CSMS Iaºi 1-0

A marcat: Bumba 23.
Dinamo – FC Botoºani 0-0
Oþelul – „U” Craiova 0-1

A marcat: Bawab 57.
Astra Giurgiu – CFR Cluj 0-1

A marcat: Larie 55.
„U” Cluj – Rapid 1-0

A marcat: Castillon 56.
Meciurile Concordia – FC Braºov, Ceahlãul – Viitorul ºi

Gaz Metan – Steaua s-au jucat asearã.
Petrolul – Pandurii – astãzi, ora 20.30 (Digi, Look)

Oþelul Galaþi –Oþelul Galaþi –Oþelul Galaþi –Oþelul Galaþi –Oþelul Galaþi –
Universitatea Craiova 0-1Universitatea Craiova 0-1Universitatea Craiova 0-1Universitatea Craiova 0-1Universitatea Craiova 0-1

A marcat: Bawab 58
Stadion: Oþelul, spectatori: 1.500
Oþelul: Hotoboc 4 – Solomou 5, Miron 5, Cucu 5, Murgoci 5

(61 Iorga) 4 – Helder Tavares 5, Milea 5 (71 I. Popa) 5, Dicã
6 (46 Yulu Matondo) 4 – Hamroun 5, Cernat 7, Popescu 6.
Antrenor: Florin Marin

Universitatea: Bãlgrãdean 8 – Achim 6, Frãsinescu 6, Acka
6, Vãtãjelu 5 – Bãluþã 7 (86 Dumitraº), Mateiu 6, Brandan 5,
Târnãcop 5 (73 Briceag) 5 – Bawab 6, Nuno Rocha 5 (57 Her-
ghelegiu) 6. Antrenori: Sorin Cârþu, Emil Sãndoi

Au arbitrat: Marius Avram 7 – Miclos Nagy 7, Andrei Con-
stantinescu 7.

Observatori: Paul Cazan, Marian Salomir.

Craiova a câºtigat la Galaþi în
stilul în care preconizam în avan-
cronica partidei, apãrându-se ºi
aºteptând momentul loviturii fata-
le. Dar jocul a fost ceva mai urât
decât ne aºteptam. Gazdele n-au
avut forþa sã atace, iar Craiova n-
a abandonat tranºeele decât spo-
radic ºi cu puþini oameni. Prima
reprizã a fost oribilã. Doar o lovi-
turã de cap a lui Mateiu îþi putea

Sorin Cârþu: „Anticipam cã va fi un meci
greu, pentru cã ei îºi jucau practic ultima ºansã de
rãmânere în prima ligã. „Pufi” Bãlgrãdean a fost im-
pecabil astãzi, sunt punctele lui. Acea paradã la Cer-
nat ºi încã douã intervenþii excelente când aveam 1-
0. Avem portar ºi se vede. Pânã la urmã am luat trei
puncte ºi am fãcut 42. Urmãtorul target este sã ajun-
gem la 51 de puncte. Cu cât le facem mai repede cu
atât ne putem gândi la obiective înalte. Vrem sã câºti-
gãm ºi urmãtorul joc, cu U Cluj. Suntem favoriþi. Este
acasã ºi am cam avut probleme pânã acum, dar sper
sã rupem seria de egaluri ºi sã ne mulþumim pe deplin
suporterii“.

Cristi Bãlgrãdean: „A fost o victorie grea,
muncitã, ºtiam ce fel de meci ne aºteaptã. ªi, totodatã,
o victorie bine-venitã, mai ales cã am trecut peste al
18-lea meci fãrã înfrângere, am fãcut majoratul. Am
apãrat bine, mã bucur cã nea Sorin m-a considerat
omul meciului, dar toþi am muncit, este victoria între-
gii echipe. Împreunã învingem, împreunã pierdem. Eu
am venit la echipã odatã cu antrenorii, în etapa a ºap-
tea, tot cu Oþelul, ºi de atunci n-am pierdut. Sunt 18

meciuri fãrã înfrângere, o performanþã importantã pen-
tru club, dar ºi pentru fotbalul românesc“.

Emil Sãndoi: „ªtiam cã va fi greu cu Oþelul.
Noi am avut ceva probleme de lot pentru jocul de azi:
Frãsinescu ºi Acka s-au antrenat doar în ultima sãp-
tãmânã, venind dupã accidentãri, Bawab a acuzat ºi
el dureri, iar Nuno Rocha a fost la echipa naþionalã.
Am obþinut trei puncte mari, ºi asta e ceea ce contea-
zã. ªi în tur, cu Oþelul, la primul meci al nostru pe
banca echipei, am câºtigat tot cu 1-0. Am mai cres-
cut ºi acest record de invincibilitate. Îi felicit pe bãieþi
pentru ambiþie ºi dãruire. Nu a fost un joc spectacu-
los, dar importante sunt punctele. Ne dorim Europa,
dar nu vã pot eu da amãnunte legate de regulamente.
Misiunea antrenorilor este sã ducã echipa pe o poziþie
cât mai înaltã în clasament“.

Florin Marin: „Craiova are jucãtori experi-
mentaþi, cu mentalitate de  învingãtori ºi ne-a taxat,
deºi noi am avut mai multã posesie ºi mai multe oca-
zii. Degeaba, cã tot ei au plecat fericiþi. Spectatorii au
strigat demisia, dar nu doar cãtre mine”.

Puncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din MoldovaPuncte „pufoase” din Moldova

Universitatea Craiova a câºtigat la Galaþi datoritã
golului lui Bawab ºi a paradelor lui Bãlgrãdean

tulbura somnul. Lipit practic de cei
doi stoperi, Brandan a fost din nou
în zi execrabilã, greºind mult la
serviciu. Bãluþã avea sã fie cel mai
bun alb-albastru pânã la interven-
þiile providenþiale ale lui Bãlgrãdean
din repriza secundã. Mijlocaºul de
22 de ani a „vândut” uºor unele
mingi, dar a fost singurul care a
încercat sã creeze. Tot lui i-a apar-
þinut assist-ul la golul lui Bawab.

Herghelegiu a avut o intercepþie glo-
rioasã la prima atingere a mingii,
iar Bãluþã l-a lansat  pe Bawab pen-
tru a-l executa pe Hotoboc. Golul
a fost încadrat de fazele care l-au
fãcut pe Bãlgrãdean MVP-ul par-
tidei. O torpilã a lui Cernat a fost
deturnatã în corner cu un reflex
incredibil, iar alte douã ºuturi pe
care scria egalare au fost oprite
magistral de „Pufi”. Herghelegiu
a avut ºi el ºansa unei execuþii
spectaculose, dar în meciurile ofi-
ciale nu are eficienþa din amicale.
Finalul a evidenþiat impotenþa gaz-
delor, virtual retrogradate, ºi ab-
negaþia vecinã cu disperarea cu
care ªtiinþa ºi-a apãrat agonisea-
la. Puncte culese inestetic, dar cu
determinare, de la o echipã care-
ºi juca ultima ºansã. Dincolo de
prestaþia deloc atractivã, Univer-
sitatea a pãrut echipa mai moti-
vatã ºi mai dorinã sã câºtige de-
cât adversarul aflat cu apa Dunã-
rii la gurã. 40 de puncte din cele
18 meciuri consecutive fãrã eºec
constituie un parcurs foarte bun
chiar ºi într-un campionat modest
cum este cel actual.


