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- Themis, zeiþa dreptãþii, este
legatã la ochi, Popescule, ca sã
nu vadã ce fac unii judecãtori.

Singurul punct auto-
rizat pentru comerciali-
zarea ºi sacrificarea
mieilor de Paºte din
judeþul Dolj este des-
chis, ca ºi anul trecut,
în Piaþa Chiriac din
Craiova. Administraþia
Pieþelor îi asigurã pe
cumpãrãtori cã acesta
este amenajat dupã
toate normele în vigoa-
re, mieii fiind sacrifi-
caþi în condiþii stricte
de igienã. O altã veste
bunã este cã preþul pe
kilogramul de
carne este mai
ieftin decât cel
din primãvara
trecutã.
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Când jurnaliºtiiCând jurnaliºtiiCând jurnaliºtiiCând jurnaliºtiiCând jurnaliºtii
scriau Istoria…scriau Istoria…scriau Istoria…scriau Istoria…scriau Istoria…

Existã fãrã îndoialã o muta-
þie (unii nu se sfiiesc s-o defi-
neascã chiar ºi antropologicã!)
a societãþii ºi a lumii în care
trãim astãzi, aºadar cu reper-
cusiuni profunde chiar asupra
subiectului uman. Presa, aºa
cum s-a dezvoltat ea de la in-
venþia gutenberghianã con-
temporanã cu descoperirea
Americilor, pare a-ºi fi pierdut
cu totul vechile funcþii: cea for-
mativã ºi, mai ales, cea cogni-
tivã, înainte de toate. Aflatã
într-o interferenþã malignã cu
politica, amândouã concurea-
zã mai curând cu tipologia
scandaloasã a unor sporturi de
maidan...

A vrutA vrutA vrutA vrutA vrut
sã mituiascãsã mituiascãsã mituiascãsã mituiascãsã mituiascã
un poliþist caun poliþist caun poliþist caun poliþist caun poliþist ca
sã-ºi scapesã-ºi scapesã-ºi scapesã-ºi scapesã-ºi scape
fetele de dosarfetele de dosarfetele de dosarfetele de dosarfetele de dosar

Ziua MondialãZiua MondialãZiua MondialãZiua MondialãZiua Mondialã
a Sãnãtãþii,a Sãnãtãþii,a Sãnãtãþii,a Sãnãtãþii,a Sãnãtãþii,
sãrbãtoritãsãrbãtoritãsãrbãtoritãsãrbãtoritãsãrbãtoritã
la Craiovala Craiovala Craiovala Craiovala Craiova

Direcþia de Sãnãtate Publicã
Dolj a sãrbãtorit, ieri, în avans,
Ziua Mondialã a Sãnãtãþii. În
acest an, campania este strâns
legatã de siguranþa alimentaþiei,
o temã de maximã importanþã în
întreaga lume având în vedere cã
bolile transmise prin alimente duc
anual la decesul a aproximativ
douã milioane de persoane, din
care o proporþie însemnatã sunt
copii. Ziua Mondialã a Sãnãtãþii
este sãrbãtoritã în fiecare an pe
data de 7 aprilie...

O sãptãmânãO sãptãmânãO sãptãmânãO sãptãmânãO sãptãmânã
cât o...cât o...cât o...cât o...cât o...
„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”
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Datoriile totale

ale TVR la sfârºitul

anului 2014 erau

de 700 de milioane

de lei
Datoriile totale ale Socie-

tãþii Române de Televiziune
(SRTv) erau la sfârºitul
anului 2014 de 700 de
milioane de lei, dintre care
440 de milioane de lei la
bugetul de stat, a anunþat
Camelia Pãtru, directorul
economic al TVR, ieri, într-o
conferinþã de presã. Din cele
440 de milioane de lei, 240
de milioane de lei reprezintã
obligaþiile efective cãtre
bugetul de stat, iar restul
sumei este reprezentatã de
penalitãþi ºi majorãri, a spus
Camelia Pãtru, coordonato-
rul cu atribuþii de director al
Departamentului Economic
al SRTv. În acest context,
prezent la aceeaºi conferin-
þã de presã organizatã la
sediul SRTv, Stelian Tãnase,
preºedintele-director general
al TVR, a spus cã “o anumi-
tã instituþie (ANAF, n.r.)” ar
putea sã nu mai închidã
restaurante ºi sã vinã sã
închidã Televiziunea Româ-
nã. “În 2014 am plãtit toate
datoriile curente. Marea
problemã sunt datoriile
istorice ºi tot timpul se
adaugã penalitãþi pe care nu
le mai putem susþine”, a mai
spus Stelian Tãnase. El a
reamintit ceea ce a spus ºi cu
un an în urmã, tot într-o
conferinþã de presã, respectiv
faptul cã datoriile istorice ale
TVR au început sã se formeze
în 2005, odatã cu introduce-
rea TVA-ului la achiziþia de
licenþe ºi programe.

Darius Vâlcov, prin avocaþii sãi, a de-
pus o cerere de înlocuire a arestului pre-
ventiv cu mãsura cercetãrii în arest la
domiciliu sau sub control judiciar, soli-
citarea fostului ministru urmând sã fie
analizatã astãzi de judecãtorii instanþei
supreme. Darius Vâlcov a fost adus, ieri,
Direcþia Naþionalã Anticorupþie (DNA),
fiind însoþit de poliþiºtii care l-au escor-
tat din Arestul Poliþiei Capitalei, unde este
încarcerat din 2 aprilie. Surse judiciare
au declarat, pentru MEDIAFAX, cã Da-
rius Vâlcov a fost adus la DNA pentru a
da noi declaraþii, dar ºi pentru alte acte
procedurale. Fostul ministru al Finanþe-
lor a fost audiat ºi în 2 aprilie la DNA,
unde a mers dupã ce Senatul a avizat, în

Ponta ºi-a anunþat colegii din PSDPonta ºi-a anunþat colegii din PSDPonta ºi-a anunþat colegii din PSDPonta ºi-a anunþat colegii din PSDPonta ºi-a anunþat colegii din PSD
cã vrea sã reducã TVcã vrea sã reducã TVcã vrea sã reducã TVcã vrea sã reducã TVcã vrea sã reducã TVA la 20%A la 20%A la 20%A la 20%A la 20%

Liderul PSD, premierul
Victor Ponta, ºi-a anunþat co-
legii de partid cã intenþia Gu-
vernului este sã diminueze,
din luna iunie, cota standard
de TVA de la 24% la 20%, o
decizie urmând sã fie luatã
astãzi de Executiv, au decla-
rat surse din PSD.

Premierul Victor Ponta s-
a aflat ieri la Banca Naþiona-
lã a României (BNR), unde
s-a consultat cu guvernato-
rul Mugur Isãrescu asupra
variantelor de reducere a
TVA, ºeful Guvernului anun-
þând anterior, la sediul PSD,
cã vrea sã discute cu Isãres-
cu înainte ca, astãzi, sã fie
luatã o decizie pe aceastã
temã.

El a precizat cã astãzi va
fi decisã, în Guvern, reducerea cotei stan-
dard de TVA sau diminuarea TVA la produse
alimentare. “Impactul bugetar este diferit, dar
administrarea fiscalã este mult mai simplã la
cota generalã decât la cote diferenþiate, pen-
tru cã la cote diferenþiate este vorba de tot
lanþul. De asemenea, este aproape imposibil

sã faci diferenþa între tipuri de produse, adi-
cã de la cele mai scumpe la cele mai ieftine
nu poþi spune care este carne de lux ºi care
este carne obiºnuitã. Deci, din punct de ve-
dere al administãrii fiscale, reducerea cotei
standard de la 24% la 20% este mult mai
uºor de administrat decât cote diferenþiate.

La cota generalã, impactul
este mai mare, dar nu e o di-
ferenþã semnificativã”, a
spus Ponta.

El a adãugat cã toþi spe-
cialiºtii au arãtat cã, dupã
creºterea TVA de la 19% la
24%, în 2010, încasãrile au
crescut cu doar 1,5 procen-
te. “Acum, dacã reducem cu
patru procente, din calcule-
le ºi analizele fãcute de noi,
nu se va reduce încasarea
efectivã, ci se va reduce di-
ferenþa între cât scria în lege
ºi cât se încasa cu adevãrat,
pentru cã având un ANAF
puternic ºi stimulentul redu-
cerii TVA, cu siguranþã eva-
ziunea fiscalã va scãdea Sur-
se oficiale afirmã cã, la acest
moment, intenþia Guvernu-

lui este de reducere a cotei standard.
Ponta a anunþat recent cã Guvernul intenþi-

oneazã sã decidã în aprilie reducerea, din luna
iunie, a taxei pe valoarea adãugatã, urmând sã
stabileascã dacã va fi diminuatã cota standard
de TVA, de la 24% la 20%, sau TVA la produ-
se alimentare de bazã, de la 24% la 9%.

“Primul pas”, o nouã carte scrisã de pre-
ºedintele României, Klaus Iohannis, care re-
prezintã o continuare a volumului “Pas cu
pas”, publicat în 2014, va fi lansatã la edi-
þia de anul acesta a Târgului Internaþional
Bookfest 2015, ce va avea loc între 20 ºi
24 mai, în Bucureºti. Volumul “Primul pas”,
care va fi publicat la Curtea Veche Publis-
hing, va fi lansat pe 23 mai, la standul edi-
turii, ºi va dezvãlui informaþii din culisele
campaniei electorale ºi din primele zile ale
mandatului de preºedinte, informeazã un
comunicat remis MEDIAFAX.

Cartea va reprezenta o continuare a vo-
lumului “Pas cu pas”, lansat la sfârºitul
anului trecut ºi vândut în peste 130.000 de
exemplare, marcând numeroase recorduri
editoriale. Astfel, dupã ce a fost cea mai
cãutatã carte din istoria Târgului Gaudea-
mus (19 - 23 noiembrie 2014), cu aproape
8.000 de exemplare vândute în trei zile, “Pas

Darius Vâlcov cere înlocuirea arestului
preventiv cu o mãsurã mai blândã

1 aprilie, o nouã cerere a procurorilor
de arestare a acestuia.

Procurorii au cerut noul aviz de la
Senat pentru urmãrirea penalã, reþine-
rea ºi arestarea preventivã a lui Darius
Vâlcov dupã ce au extins acuzaþiile adu-
ce acestuia, iniþial fiind începutã urmã-
rirea penalã pe numele fostului minis-
tru pentru trafic de influenþã. Astfel,
Darius Vâlcov este acuzat ºi cã a folo-
sit informaþii obþinute când a fost pri-
mar, senator ºi ministru, pentru a spri-
jini o firmã de cadastru, una de conta-
bilitate ºi un birou de avocaturã. Pro-
curorii susþin cã aceste firme erau de-
þinute de Vâlcov, dar erau administrate
prin interpuºi.

“Primul pas”, o nouã carte scrisã de preºedintele
Klaus Iohannis, lansatã la Bookfest 2015

cu pas”, de Klaus Iohannis, a devenit unul
dintre volumele cu cea mai rapidã ascensi-
une în topul vânzãrilor din România, atin-
gând cifre rar întâlnite pentru piaþa de pro-
fil româneascã, atât pentru ediþia tipãritã,
cât ºi pentru cea în format electronic, in-
formeazã reprezentanþii editurii Curtea Ve-
che Publishing.

De asemenea, Curtea Veche Publishing
a primit solicitãri pentru traducerea volu-
mului în limbile bulgarã, germanã, maghia-
rã ºi olandezã. Încã de la evenimentul de
lansare a volumului “Pas cu pas”, la Târ-
gul de carte Gaudeamus 2014, preºedinte-
le Klaus Iohannis a declarat cã va susþine
cultura. “Voi fi un preºedinte foarte apro-
piat de acest domeniu, nu doar pentru cã
am fost primarul Capitalei Culturale Euro-
pene (Sibiu, n.r.), ci pentru cã sunt un citi-
tor avid ºi un mare iubitor de culturã”, a
spus preºedintele Iohannis.
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A scris, prin 2012, aºadar nu
demult, istoricul Lucian Boia un
eseu „De ce este România alt-
fel? (Ed. Humanitas), deloc gro-
zav primit, în comparaþie cu alte
cãrþi, de critica de specialitate ºi
nu numai, încât inclusiv Nicolae
Manolescu nu ºi-a putut repri-
ma dezacordul, deºi argumente-
le aduse nu rupeau, cum se spu-
ne, norii. Admiþând cã fiecare
tabãrã avea porþia ei de drepta-
te, rãmânem mai apropiaþi de
Lucian Boia, suficient de copt la
minte, de reflexiv ºi de metodic.
Eseul, tendenþios poate prin lip-
sa de empatie, s-a vrut un duº
rece datoritã accentelor izbitoa-
re negativiste, calibrat cultiva-
te. Fireºte, suntem altfel decât
restul europenilor, nu pentru cã
de-a lungul vremii poporul ro-

MIRCEA CANÞÃR

De ce îi uimim pe europeni?De ce îi uimim pe europeni?De ce îi uimim pe europeni?De ce îi uimim pe europeni?De ce îi uimim pe europeni?
mân „s-ar fi aflat la rãscrucea
vremurilor istoriei”, ci pentru cã
ºi britanicii, germanii, polonezii,
nordicii, italienii, spaniolii, fran-
cezii sau grecii se indivualizeazã
distinct comportamental, graþie
unei psihologii proprii asupra
cãreia nu stãruim. O psihologie
proprie are ºi poporul român.
De unde ºi o mentalitate demo-
craticã destul, dacã nu excesiv
de originarã. Lucru poate justi-
ficat având în vedere ºubreda
tradiþie democraticã moºtenitã
din perioada interbelicã. Toate
acestea nu înseamnã altceva de-
cât cã deprindem anevoios cu-
tumele europene, deºi peste tot
„taberele în conflict” îºi zgândã-
rã una alteia memoria pentru a-
ºi menþine încruntãtura, lansând
petarde pentru a se alarma reci-

proc. Mai deunãzi, Vasile Bla-
ga, unul dintre co-preºedinþii
noului PNL, deplângea faptul cã
pânã la Paºte nu mai este timp
sã doboare, prin moþiune de
cenzurã, guvernul. Nu mai este
timp, fiindcã nu este încropitã o
nouã majoritate parlamentarã,
nu din alte motive. Asistãm,
vrând-nevrând, la o confruntare
politicã de orgolii care, vãzutã de
sus, este provincialã, iar vãzutã
de jos, din perspectiva traiului
omului de rând, este purã ficþiu-
ne. Argumentaþia este oricum
fumigenã, fiindcã nicãieri în Eu-
ropa – ºi aici putem evoca sub-
stanþa eseului lui Lucian Boia –
alegerea preºedintelui þãrii, prin
vot direct, (Cehia, Polonia, Fran-
þa, etc.) nu atrage imperativ ºi
schimbarea majoritãþii parlamen-

tare, printr-un atât de repudiat
traseism politic. Ca sã nu mai
vorbim de rostul Parlamentului,
ca expresie a suveranitãþii popo-
rului, la nivelul „celor 28”, ni-
cãieri nefiind atât de minimalizat.
Nu este exclus ca dezideratul
pomenit, alminteri firesc, al ac-
tualei opoziþii sã se implineascã
la un moment dat, dupã cum ºi
reciproca rãmâne valabilã. Exis-
tã, însã, ºi o limitã a posibilului.
Pe de altã parte, ceea ce deza-
vantajeazã net, în momentul de
faþã, actuala opoziþie este faptul
cã „o parte a ei”, (ex-PDL), a
avut o guvernare prelungitã, cum
a dorit Traian Bãsescu, însã mult
mai proastã decât a actualei coa-
liþii de guvernare, condusã de
premierul Victor Ponta, fapt
ignorat în subestimarea constan-

tã care se bucurã de la duºmanii
lui. Memoria este proaspãtã.
Politica, poate, ar trebui sã se
mulþumeascã a stãrui în zona po-
sibilului, dar asta este gargarã ief-
tinã. ªi citândul pe Lucian Boia,
fiindcã se cuvine : cine joacã cin-
stit în România ?!. Pregãtindu-
se minuþios pentru o viitoare gu-
vernare, adicã identificând soluþii
viabile la toate realitãþile þãrii, sfi-
dând chiar forþa insurecþionalã,
noul PNL va capta consimþã-
mântul, ºi nu împotrivirea elec-
toratului. Ca sã primeascã, are
mai întâi ceva de oferit. Mai
clar, grãbindu-se prin  opoziþie
militantã, dar nelucrãtoare, amâ-
nând patosul construcþiei, de
dragul unei comode monoma-
nii contestatare, poate regreta
mai târziu.

Mieii de Paºte au început sã se vândã, de ieri, în Piaþa
Chiriac, care este singurul loc din judeþ care este autorizat
pentru vânzarea ºi sacrificarea animalelor în aceastã perioa-
dã. Punctul de sacrificare a mieilor este avizat de Direcþia
Sanitar-Veterinarã Dolj ºi va funcþiona pânã sâmbãtã, 11
aprilie, inclusiv. „Am dorit sã le oferim ºi anul acesta craio-
venilor, ºi nu doar lor, posibilitatea de a-ºi alege direct de la
comercianþi mieii pe care îi doresc pentru masa de Paºte.
Demersurile noastre pentru pãstrarea acestei tradiþii au gãsit
înþelegere la Direcþia Sanitar-Veterinarã Dolj, care a autori-
zat amenajarea acestui punct de sacrificare a mieilor din
Piaþa Chiriac”, a declarat Claudiu Neagoe, directorul gene-
ral al SC Pieþe ºi Târguri Craiova.

Carcasele sunt verificate de medicii sanitari
Punctul de tãiere a mieilor din Piaþa Chiriac funcþionea-

zã, potrivit reprezentanþilor pieþelor, pe aceleaºi principii
ca ºi un abator. Este dotat cu toate ustensilele necesare,
inclusiv cu asomator ºi o staþie de sterilizare a cuþitelor.
Dupã ce vor fi cumpãraþi în viu de la comercianþii, mieii

Mieii pentru Paºte,Mieii pentru Paºte,Mieii pentru Paºte,Mieii pentru Paºte,Mieii pentru Paºte,
mai ieftini ca anul trecutmai ieftini ca anul trecutmai ieftini ca anul trecutmai ieftini ca anul trecutmai ieftini ca anul trecut

Singurul punct autorizat pentru comercializarea ºi sacrificarea mieilor de Paºte din
judeþul Dolj este deschis, ca ºi anul trecut, în Piaþa Chiriac din Craiova. Administraþia
Pieþelor îi asigurã pe cumpãrãtori cã acesta este amenajat dupã toate normele în vigoa-
re, mieii fiind sacrificaþi în condiþii stricte de igienã. O altã veste bunã este cã preþul
pe kilogramul de carne este mai ieftin decât cel din primãvara trecutã.

pot sã fie sacrificaþi de mãcelari autorizaþi,
care-ºi desfãºoarã activitatea în opt posturi
de sacrificare. Potrivit autoritãþilor, carca-
sele de miel sunt verificate apoi de medicii
veterinari care le aplicã marca de sãnãtate
înainte de a le fi înmânate cumpãrãtorilor.
„Îi aºteptãm în Piaþa Chiriac atât pe cumpã-

rãtori, cât ºi pe comercianþii de miei interesaþi sã-ºi
vândã marfa în condiþii optime”, a mai menþionat di-
rectorul pieþelor. În acest punct de sacrificare sunt
tãiaþi numai miei crotaliaþi, care mai trebuie sã fie
însoþiþi ºi de toate  documentele sanitar-veterinare,
impuse de legislaþia în vigoare.

Se porneºte de la 12 lei pe kilogram
O altã veste îmbucurãtoare pentru cumpãrãtori este

cã mieii vor fi mai ieftini în acest an. Cel puþin, ieri, în
prima zi de comercializare, preþul de pornire a fost de
12 lei pe kilogramul în viu. Cei doi comercianþi care
au spartr gheaþa ºi au ieºit la vânzare spuneau, însã,
cã se aºteptau sã mai scadã la preþ spre sfârºitul sãp-
tãmânii, dar asta depinde de cum va fi fluxul cumpãrãtori-
lor. „Ne-am interesat ºi noi cum se vinde în þarã ºi am venit
cu preþul acesta, de 12 lei pe kilogram, ca sã ne scoatem cât
de cât munca din iarnã. ªi aºa, câºtigul nostru nu o sã fie
unul mare penru cã este posibil ca, pe final, sã mai coborâm
puþin preþul dacã vom simþi cã oamenii nu au bani ºi nu

cumpãrã”, spunea ieri un comerciant din Padea. Omul va
sta pe piaþã toatã sãptãmâna, ieri reuºind sã vândã trei din
cei zece mieluºei. Ca o comparaþie, anul trecut preþul pe
kilogramul de carne în viu a fost de 13 lei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Brigada 2 Infanterie „Rovine” se înscrie în programul
“ªcoala altfel: sã ºtii mai multe, sã fii mai bun” prin
derularea, în parteneriat cu Ministerul Educaþiei Naþiona-
le, a mai multor activitãþi dedicate elevilor în perioada 06.04
– 10.04.2015.

Astfel, astãzi, începând cu ora 09.00, la sediul Batalio-
nului 325 Artilerie “Alutus” sunt aºteptaþi elevi de la mai
multe colegii ºi ºcoli gimnaziale din municipiul Caracal.
Aceºtia vor  viziona o expoziþie de tehnicã militarã ºi vor
avea posibilitatea sã viziteze spaþiile interioare ale unitãþii
militare din strada Înfrãþirii, nr.7. Începând cu orele 12.30,
la Cercul Militar din Caracal, Muzica Militarã a garnizoa-
nei Craiova va oferi elevilor un spectacol muzical.

Mâine, începând cu ora 09.00, Batalionul 20 Infante-
rie “Dolj” va fi gazda elevilor de la mai multe colegii ºi
ºcoli gimnaziale din municipiile Craiova, Balº ºi Filiaºi.
Militarii craioveni vor prezenta o expoziþie de tehnicã
militarã, precum ºi un vernisaj de fotografie cu imagini
despre misiunile interne ºi internaþionale la care aceºtia
au participat. De asemenea, elevii vor avea ocazia sã
viziteze ºi sala de tradiþii a Batalionului 20 Infanterie
“Dolj”. Ziua dedicatã elevilor se încheie la Cercul Militar
din Craiova, unde aceºtia vor putea viziona un spectacol
muzical susþinut de Muzica Militarã a garnizoanei Craio-
va, începând cu orele 12.30.

MARGA BULUGEAN

Expoziþie de tehnicã militarã pentru elevii doljeni
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Potrivit reprezentanþilor Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj, duminicã dupã-amia-
zã, în jurul orei 15.30, în timp ce poliþiºtii
din cadrul Serviciului Rutier Dolj se aflau în
serviciul de supraveghere ºi control al trafi-
cului rutier, pe DJ 604, în localitatea Leu,
au efectuat semnal regulamentar de oprire
unui autoturism Audi care circula din direc-
þia Castranova cãtre D.N. 6. Conducãtorul
autoturismului nu a oprit la semnalul poliþis-

Ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Dolj, împreunã cu procurorul de-
semnat din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, au organizat, vineri, prin-
derea în flagrant a craioveanului Ion Dinu,
în timp ce voia sã mituiascã cu 100 de euro
un ofiþer de poliþie din cadrul Poliþiei Muni-
cipiului Craiova – Secþia 2 Poliþie. Banii au
fost daþi pentru ca poliþistul sã nu ia mãsuri-
le legale într-un dosar penal în care fiicele
minore ale lui Dinu sunt cercetate pentru
comiterea infracþiunii de furt calificat.

Mai exact, dupã cum au comunicat, ieri,

Reamintim cã, procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj împreunã cu ofiþerii Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie Dolj
au demarat cercetarea lui Ioan
Kovacs, de 40 de ani, din Craio-
va suspectat cã în schimbul unor
sume de bani intervine pe lângã
funcþionari ai Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor (SPCLEP) Craiova,
pentru a facilita întocmirea sau

Craioveanul acuzat de trafic de influenþã
la ”Buletine” face Paºtele acasã

Ioan Kovacs, craioveanul de
40 de ani arestat pe 5 februa-
rie a.c. pentru trafic de influ-
enþã dupã ce a fost prins în
flagrant cu 250 de euro primiþi
pentru a “rezolva” rapid elibe-

rarea unei cãrþi de identitate
provizorii, a ieºit din arest.
Curtea de Apel Craiova i-a în-
locuit, ieri, arestul preventiv cu
arestarea la domiciliu. Hotãrâ-
rea instanþei este definitivã.

preschimbarea unor cãrþi de iden-
titate ºi a altor documente de sta-
re civilã în regim de urgenþã. Bãr-
batul, care nu era angajat al in-
stituþiei dar îºi „fãcea veacul“ pe
acolo, racola persoane din rân-
dul celor care se prezentau la
SPCLEP Craiova în vederea ob-
þinerii unor documente de stare
civilã, iar cei care erau dispuºi
sã achite între 50 ºi 200 euro, be-
neficiau de un regim preferenþial

în obþinerea documentelor soli-
citate, mai exact le primeau în
aceiaºi zi, sau cel mai târziu în
ziua urmãtoare. Pe 4 februarie
a.c., Ioan Kovacs a fost prins cu
ºpaga pe care tocmai i-o ceruse
investigatorului sub acoperire -
suma de 250 euro -, fiind reþinut
pe 24 de ore, iar pe 5 februarie a
fost arestat preventiv pentru tra-
fic de influenþã. Mãsura a mai
fost prelungitã o datã, iar acum,

când procurorii au cerut ºi au
obþinut la Tribunalul Dolj prelun-
girea cu încã 30 de zile a arestã-
rii preventive a bãrbatului, Cur-
tea de Apel Craiova a decis sã-l
lase acasã. Mai exact, în hotãrâ-
rea pronunþatã ieri, judecãtorii
Curþii de Apel Craiova au admis

contestaþia formulatã de inculpat
împotriva hotãrârii Tribunalului
ºi, rejudecând, i-au înlocuit ares-
tarea preventivã cu mãsura ares-
tului la domiciliu pe o perioadã
de 30 de zile. Decizia Curþii de
Apel Craiova este definitivã, ast-
fel cã bãrbatul este acum acasã.

A vrut sã mituiascã un poliþist
ca sã-ºi scape fetele de dosar

ªofer fãrã permis reþinut dupã ce
a lovit cu maºina un poliþist

Un craiovean de 33 de ani, care nu
poseda permis de conducere, a fost
reþinut, duminicã seara, pentru 24 de
ore, pentru ultraj, conducere fãrã
permis ºi pãrãsirea locului acciden-
tului. Bãrbatul, care circula prin
comuna Leu, la volanul unui Audi, a
refuzat sã opreascã la semnalul unui
poliþist de la Rutierã, ba mai mult, l-a
lovit cu autovehiculul pe agent ºi a
fugit. Poliþistul a fost transportat la
spital pentru acordarea de îngrijiri
medicale, starea sa fiind bunã, iar
autorul a fost prins ulterior de oame-
nii legii. Asearã au cerut instanþei
arestarea preventivã a craioveanului.

Un craiovean care a a vrut sã dea
ºpagã 100 de euro unui ofiþer al Secþiei
2 Poliþie Craiova a fost prins în flagrant,
chiar în biroul omului legii. Poliþistul
anunþase conducerea IPJ Dolj ºi pe
ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorup-
þie Dolj cu privire la intenþia craiovea-
nului, iar vineri s-a organizat flagrantul,
craioveanul fiind reþinut pentru 24 de
ore. Sâmbãtã, Tribunalul Dolj a luat faþã
de el mãsura arestului la domiciliu.
Bãrbatul voia sã-ºi scape de dosar cele
douã fiice minore pe care poliþistul le
cerceta pentru furt calificat.

tului ºi, mai mult, l-a lovit cu partea din faþã
a autovehiculului, dupã care ºi-a continuat
deplasarea fãrã sã-i pese de starea agentului
cãzut la pãmânt. Poliþistul a fost transportat
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va pentru acordarea de îngrijiri medicale,
medicii stabilind cã, din fericire, suferise le-
ziuni uºoare. Imediat s-a dat alarma ºi s-au
demarat cãutãrile, la scurt timp reuºindu-se
identificarea ºi prinderea conducãtorului
autoturismului Audi. Oamenii legii au stabilit
cã este vorba despre Viorel Petcu, de 33 de
ani, din Craiova care nu posedã permis de
conducere pentru nici o categorie de auto-
vehicule. Craioveanul a fost audiat de poli-
þiºti, apoi a fost reþinut pentru 24 de ore,
fiind introdus în arestul IPJ Dolj.

„Persoana în cauzã este cercetatã sub
coordonarea unui procuror din cadrul Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Craiova
sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de con-
ducere fãrã permis, pãrãsirea locului acci-
dentului ºi ultraj, fiind reþinutã pentru 24
de ore”, ne-a declarat subcomisar Alin Apos-
tol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Asearã,
craioveanul a fost prezentat Judecãtoriei
Craiova cu propunere de arestare preventi-
vã pe 30 de zile.

reprezentanþii Direcþiei Generale Anticorup-
þie, pe 16 martie a.c., ofiþerul de poliþie din
cadrul Secþiei 2 Craiova a formulat un de-
nunþ la Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj
prin care sesiza faptul cã Ion Dinu i-a oferit
suma de 50 euro pentru a închide dosarul
penal în care erau cercetate cele douã fiice
minore ale sale. Poliþistul l-a refuzat pe bãr-
bat ºi ºi-a anunþat superiorii ºi pe ofiþerii an-
ticorupþie. Urmare a denunþului, vineri, 3
aprilie a.c., a fost organizatã acþiunea de
prindere în flagrant a lui Ion Dinu. Craio-
veanul a fost prins imediat ce i-a înmânat
suma de 100 euro poliþistului, chiar în bi-
roul sãu din incinta Secþiei 2 Poliþie Craiova.
Fãptuitorul a fost condus la sediul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj în vederea
continuãrii cercetãrilor sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunii de dare de mitã. Procurorul
de caz a dispus reþinerea lui Dinu pentru 24
ore, iar sâmbãtã a fost prezentat Tribunalu-
lui Dolj cu propunere de arestare preventivã.
Instanþa a respins propunerea procurorilor ºi
a luat faþã de Dinu mãsura arestului la domi-
ciliu pe o perioadã de 30 de zile. La instru-
mentarea cazului s-a beneficiat de sprijin din
partea Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj
ºi de suportul de specialitate al Departamen-
tului de Informaþii ºi Protecþie Internã.
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Liberalii doljeni nu sunt la pri-
ma iniþiativã de acest gen, aceºtia
s-au întâlnit la fiecare sfârºit de
sãptãmânã, cu specialiºti din do-
meniul energiei, educaþiei, agricul-
turii ºi nu în ultimul rând, cu cei
din sãnãtate. Dezbateriile vor con-
tinua, încercându-se creionarea
unei strategii la nivel naþional, dar
ºi la nivel regional ºi local, pe fie-
care domeniu de activitate în par-
te, strategie la care sã fie parte,
chiar specialiºtii din domeniu, care
cunosc cel mai bine problemele cu
care se confruntã. De exemplu, în
cazul strategiei pe sãnãtate, proble-
mele medicului îl implicã ºi pe pa-
cient ºi invers.

Sistemul de sãnãtate din Româ-
nia se confruntã cu o serie de pro-
bleme majore care de cele mai
multe ori au cauze multiple : subfi-
nanþarea cronicã dar ºi numãrul mic
de persoane care contribuie la sis-
temul de asigurãri de sãnãtate, in-
vestiþii insuficiente în infras-
tructura de sãnãtate dar ºi
cheltuirea ineficientã ºi de
multe ori frauduloasã a re-
surselor din sistemul de sã-
nãtate, birocraþie excesivã
mai ales la nivelul medicilor
de familie. În strategia pen-
tru sãnãtate a PNL se vor-
beºte ºi despre o neîncre-
dere în sistemul de sãnãtate
de vreme ce a crescut insa-
tisfacþia pacienþilor faþã de
performanþele scãzute ale
acestuia, în special în ceea
ce priveºte plãþile informa-
le, calitatea actului medical,
lipsa unor standarde, comu-
nicarea personalului medi-
cal cu pacienþii, existenþa
unor situaþii inacceptabile ca
cele în care bolnavii sunt
puºi în situaþia de a-ºi cum-
pãra medicamente ºi mate-
riale sanitare în timp ce se
aflã în spital.

„Necomunicarea
dintre pacient ºi medic”

Medicul Lucian Ioncicã, ºeful
Compartimentului de Endoscopie
Bronºicã de la Spitalul de Boli In-
fecþioase ºi Pneumoftiziologie
„Victor Babeº” din Craiova, un
nume în lumea medicalã doljeanã,
a lansat câteva teme de discuþie,
sublinind ideea cã Sãnãtatea rãmâ-
ne o politicã strategicã pentru Ro-
mânia, fiind ceva vital pentru noi,
ca popor. „Avem o finanþare cro-

Politicieni versus medici:

Situaþia sistemului de sãnãtate din judeþulSituaþia sistemului de sãnãtate din judeþulSituaþia sistemului de sãnãtate din judeþulSituaþia sistemului de sãnãtate din judeþulSituaþia sistemului de sãnãtate din judeþul
Dolj, dezbãtutã cu cãrþile pe faþãDolj, dezbãtutã cu cãrþile pe faþãDolj, dezbãtutã cu cãrþile pe faþãDolj, dezbãtutã cu cãrþile pe faþãDolj, dezbãtutã cu cãrþile pe faþã

PNL Dolj a organizat la finele sãptãmânii
trecute dezbaterea cu tema „Situaþia siste-
mului de sãnãtate din judeþul Dolj” la care
au luat parte medici specialiºti, medici rezi-
denþi, asistenþi, profesori universitari, far-
maciºti, dar ºi lideri de sindicat din sãnãta-
te. Dezbaterea s-a dorit a fi una interesan-
tã, cu cãrþile pe masã, unde sã se spunã lu-
crurilor pe nume. În mare mãsurã aºa a ºi
fost, medicii aducând în discuþie teme de

actualitate, despre buget, servicii, Casa de
Asigurãri de Sãnãtate, condiþii de muncã ºi
salarii.  La final s-au solicitat soluþii, pro-
puneri, strategii, lucruri concrete ce ar pu-
tea schimba în bine domeniul sãnãtãþii. Dez-
baterea a fost modeartã de europarlamen-
tarul Marian Jean Marinescu, co-preºedin-
te PNL Dolj. Au mai luat parte la discuþii
senatorul Mario Oprea, deputatul Mihai
Voicu ºi deputatul C-tin Dascãlu.

nicã, constatãm o creºtere a bu-
getului, la 3,5 – 4 %, dar nu depã-
ºeºte aceste prag ceea ce înseam-
nã cã este tot o finanþare insufi-
cientã. An de an, suntem obligaþi
sã acceptãm acest buget. Nu ºtim
ce sã dezvoltãm mai înainte. În
2015 vedem o cotiturã negativã,
din punct de vedere al serviciilor,
adicã o calitate mai slabã, vedem
puhoi de pacienþi la uºile medici-
lor, adicã, timp mult pierdut. Pa-
cientul pierde timpul cu fãcutul
analizelor, de aceia cei mai mulþi
dintre ei apeleazã la sistemul de
urgenþã, cheamã salvarea. Calita-
tea servicilor este foarte proastã
pentru cã se aºteaptã foarte mult.
Aº vrea sã mai discutãm ºi despre
calitatea instrumentarului, despre
dotarea tehnico-materialã, existen-
þa unei birocraþii excesive. Cred cã
ar trebui sã vorbim ºi de necomu-
nicarea dintre pacient ºi medic,
pentru cã existã aºa ceva. Plecând

de la aceste probleme ºi gãsindu-
le rezolvarea putem sã vorbim dupã
aceia de modernizarea sistemului
de sãnãtate, dar cu condiþia creº-
terii bugetului pentru Sãnãtate. Nu
putem sã vorbim de modernizarea
sistemului fãrã un buget consistent.
Nu ne putem compara cu Franþa,
Germania unde bugetul pentru sã-
nãtate este undeva la 14 – 15 chiar
16 % , dar un 6% din PB eu cred
cã s-ar putea ºi în România, ar fi
un început. ªtim cã nu se poate
face totul dintr-odatã, ci gradual,

dar trebuie sã începem...”, a pre-
cizat medicul Lucian Ioncicã.

„Aº vrea sã facem o strategie
pe judeþul Dolj”

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu le-a explicat reprezen-
tanþilor din Sãnãtate cã se încear-
cã o consultarea a celor mai buni,
a celor mai pregãtiþi din fiecare
domeniu, pentru o strategie la ni-
vel de judeþ. „Avem oameni extrem
de pregãtiþi ºi este pãcat sã nu-i
consultã. Sãnãtatea este un subiect
extrem de sensibil. Sunt foarte
multe lucruri de spus. Aº vrea sã
aflãm exact de la cei care lucrea-
zã, care se confruntã cu aceste pro-
bleme, ce trebuie sã facem, ce tre-
buie sã schimbãm ºi ce trebuie sã
pãstrãm ca sã meargã ºi la noi trea-
ba bine. Au fost foarte multe pro-
puneri de reforme, ºtim asta. Dar
eu aº vrea sã facem o strategie pe
judeþul Dolj, ce putem sã facem

aici, în judeþul nostru. De exemplu
eu am o curiozitate, de ce sunt atât
de multe farmacii, sunt mai multe
decât în orice oraº din Europa. M-
am interesat cum stã treaba în Bel-
gia ºi nu sunt atâtea farmacii. De
ce cumpãrãm aspirina mai scump
în Craiova decât la Bruxelles. Eu,
personal consider cã migraþia me-
dicilor este cea mai grea problemã
cãreia sistemul de sãnãtate ºi pa-
cienþii trebuie sã îi facã faþã. Sto-
parea migraþiei medicilor ºi reda-
rea demnitãþii profesionale implicã

transparentizarea accesului ºi pro-
movãrii în sistem deoarece princi-
pala cauzã pentru care medicii
pleacã din România nu este întot-
deauna salarizarea ci faptul cã evo-
luþia profesionalã nu se face întot-
deauna pe criterii de profesionalism
ºi competenþã...”, a mai spus de-
putatul european.

Craiova,
centru regional  de medicinã

Prof.univ.dr Emil Pleºa, de la
UMF Craiova a spus cã trebuiesc

puse bazele discuþiei, dar care
inevitabil pornesc de la siste-
mul de finanþare, care este
asigurat de Casa de Asigurãri
de Sãnãtate, interfaþa dintre
beneficiarul serviciilor de sã-
nãtate ºi corpul medicior. „În
lumea civilizatã, Casa de Asi-
gurãri de Sãnãtate este o ban-
cã privatã, nu are nicio legã-
turã cu bugetul de stat. Rela-
þia dintre pacienþi ºi medici tre-
buie sã se facã prin Casa de
Asigurãri. În bugetul naþional
trebuie sã se prevadã un anu-
mit porcent care sã participe
la programele de sãnãtate. Mai
trebuie sã discutãm ºi despre
comunitate, care ar trebui sã
intervinã cu o finanþare supli-
mentarã, iar în unele state eu-
ropene, aceastã finanþare este
chiar una consistentã. Craio-
va ar trebui sã fie un centru
regional  de medicinã un mo-
del în ceea ce priveºte perfor-

manþa în asistenþã medicalã. Ar tre-
bui sã accesãm ºi noi fonduri euro-
pene ºi aici ar trebui sã intervinã de-
cidenþii politici ºi sã ne ajute...”, a
mai spus prof.univ.dr Emil Pleºa.

„Fiecare cetãþean
trebuie sã pãteascã
o asigurare de sãnãtate”

Ion Cotojman, liderul de sindicat
Unimedical de la Spitalul Judeþean din
Craiova, a adus în discuþie condiþia
asistentului medical ºi al medicului,
mai ales al medicului la început de

carierã. „Un medic nu poate lucra
pe un salariu de 2000 de lei, un sis-
tem de sãnãtate nu poate funcþionar
ºi nici performa fãrã o finaþanþare
acceptabilã. 6% este ceva, dar nu
este ceva foarte important. Pe noi ar
trebui sã ne intereseze valoarea PIB-
ului, dacã creºte acest PIB ºi un pro-
cent ai mic, înseamnã ceva. Trebuie
sã avem un PIB mare, sã deblocãm
serviciul medical, la valoarea realã.
Trebuie sã recunoaºteþi cã niciun
guvern nu a fãcut reformã. Daþi-le
un program de sãnãtate medicilor de
familie, dar nu prin Casa de Sãnãta-
te. Sistemul privat trebuie sã fie com-
plementar celui de stat. Privatul tre-
buie sã ia din asigurãrile private de
sãnãtate. Sunt 7000 de studenþi la
Facultaþile de Medicinã dar nu exis-
tã niciun plan de ºcolarizare care sã
corespundã cu piaþa muncii din Ro-
mânia. Vorbim de privatizare mas-
catã introdusã cu forþa în spitale. Fie-
care cetãþean trebuie sã pãteascã o
asigurare de sãnãtate, iar accidente-
le de circulaþie sã fie decontate din
poliþa RCA”, a subliniat Ion Cotoj-
man.

Toatã lumea
ar trebui sã contribuie...

Au mai avut intervenþii intere-
sante Prof.dr.Andrei Bondari –
specialist Radiologie - imagisticã
medicalã, care a spus cã statul ar
trebui sã garanteze sãnãtatea tutu-
ror cetãþenilor, iar la Casa de Sã-
nãtate ar trebui ca toatã lumea sã
contribuie, ca sã se evite situaþia
jenantã în care se aflã pacienþii din
România ºi anume de a-ºi cumpã-
ra medicamente singuri. A interve-
nit cu un exemplu concret ºi me-
dicul Verginia Dianu, de la Spitalul
de Psihiatrie Poiana Mare, care
spus cã lucrurile stau total diferit
la un spital de psihiatrie, unde pa-
cienþii nu pot fi trimiºi sã-ºi cum-
pere medicamente. „Servicile me-
dicale se negociazã...ar trebui por-
nit de la o analizã a numãrului de
paturi”, a mai spus fostul manager
al Spitalului de la Poiana Mare.
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GEORGE POPESCU Când jurnaliºtii scriau Istoria…Când jurnaliºtii scriau Istoria…Când jurnaliºtii scriau Istoria…Când jurnaliºtii scriau Istoria…Când jurnaliºtii scriau Istoria…Existã fãrã îndoialã o mutaþie (unii nu se
sfiiesc s-o defineascã chiar ºi antropologi-
cã!) a societãþii ºi a lumii în care trãim as-
tãzi, aºadar cu repercusiuni profunde chiar
asupra subiectului uman. Presa, aºa cum s-
a dezvoltat ea de la invenþia gutenberghianã
contemporanã cu descoperirea Americilor,
pare a-ºi fi pierdut cu totul vechile funcþii:
cea formativã ºi, mai ales, cea cognitivã,
înainte de toate. Aflatã într-o interferenþã
malignã cu politica, amândouã concureazã
mai curând cu tipologia scandaloasã a unor
sporturi de maidan, abandonând cu lejerita-
te atributul de adjuvant al ºtiinþei ºi pe cel
din arealul creativ al artei. Ca sã nu mai spun
cã niciuna dintre ele nu-ºi mai revendicã
vreo dimensiune eticã, moralismul de faþa-
dã la care recurg, presa ºi politica, iese de
obicei schilodit de registrul ieftin al unei re-
torici agramate.

Privind jalnicul spectacol pe care o droa-
ie de fetuci ºi de flãcãi angajaþi – cine ºtie pe
ce criterii – ai unor televiziuni l-au ilustrat în
momentul ieºirii din puºcãrie a „Latifundia-
rului” din Pipera, m-am trezit, involuntar,
întâia oarã aproape un admirator al lui. al lui
Gigi Becali. adicã.

Ca multe alte câºtiguri ale civilizaþiei ºi
ale progresului probate în democraþii vali-
date prin timp, la noi pânã ºi forme atipice
ºi degradate ale jurnalismului, precum de-
naturata practicã a paparazzilor sfârºesc

în caricaturã. Poate cã n-avem nici voca-
þia dramaticului, dat fiind cã aceea a tragi-
cului a sfârºit, compromisã în parte, în
mitul mioritic, iar splendida legendã a
Maºterului Manole apare, din pãcate, o
replicã pur balcanicã a mitului sisific din
patrimoniul sagacitãþii elene.

Am scris cândva cã tragedia unui „Rege
Lear” imortalizatã de geniul lui Shakespeare
sfârºeºte, în spaþiul nostru cultural, într-o
tragi-comedie de extracþie caragialianã. ªi
de o tristeþe demnã de spiritul mucalit al lui
Nenea Iancu mi-au apãrut ºi scandaloasele
interpelãri ale lui Becali la ieºirea sa din în-
chisoare: nu mã îndoiesc de sinceritatea
proaspãtului „mântuit” cum e convins cã l-
a transformat închisoarea, însã nu i se poa-
te nega dreptul la intimitate. A agasa un om,
asaltându-l bezmetic cu întrebãri aiuritoare,
a-i vâna familia, a-i stâlci pânã la caricaturã
chiar ºi minima sa tentaþie spre normalitate
a devenit, pentru presa autohtonã, o preo-
cupare aproape halucinantã.

Reflectam la aceste anomalii mediatice,
amintindu-mi de epoci memorabile ale pre-
sei – româneºti ºi strãine – în care se regã-
seau angajaþi laolaltã jurnaliºti de un presti-
giu ce concurând cu marii cãrturari ai vre-
mii lor. Nu doar Eminescu ºi Caragiale, ge-
niali condeieri ai clipei, dar aproape întreaga

pleiadã de scriitori ce i-au urmat (Panait
Cerna ºi ªtefan Peticã, Octavian Goga ºi
Tudor Arghezi, Rãdulescu-Motru ºi F. Ader-
ca, Camil Petrescu ºi, mai aproape de noi,
Geo Bogza ºi Fãnuº Neagu) ºi-au fãcut din
jurnalism o profesiune de credinþã.

Îmi amintesc cum, în inegala, dar capti-
vanta presã interbelicã, Mircea Eliade ºi Va-
sile Voiculescu, ca sã mã opresc la douã
nume pe cât de distincte în singularitatea lor,
pe atât de convergente în slujirea constantã
a acestei profesiuni, susþineau rubrici sãp-
tãmânale în ziarele vremii ºi, deopotrivã, la
Radio, în care talentul ºi sagacitatea livres-
cã deveneau veritabile lecþii de educaþie.

În Occident, cu rare excepþii, mari ar-
tiºti, scriitori ºi gânditori, ºi-au fãcut uce-
nicia în presã, unii cu o consecvenþã ce-a
sfârºit prin a-i consacra mai curând  ca jur-
naliºti, de geniu, abandonându-ºi alte pro-
miþãtoare cariere. În Italia, spre exemplu,
cei mai importanþi scriitori, filosofi, artiºti
ai epocii imediat postbelice (de la Vittorini
la Calvino, de la Pavese la Moravia, de la
Pasolini la Elsa Morante ºi la Natalia Gin-
sburg) nu doar cã au fost prezenþe con-
stante în presa cotidianã ºi, mai târziu, la
televiziune, dar au trasat ºi consacrat veri-
tabile modele ale unui jurnalism activ cu
asumate funcþii modelatoare.

Ce s-ar mai putea spune de cele câteva
nume de jurnaliºti get-beget, de la Indro
Montanelli la Eugenio Scalfari, de la Giorgio
Bocca la Enzo Biagi, ori la legendara Oriana
Fallaci, cu toþii consideraþi – ºi azi – verita-
bili „monºtri sacri” ai presei din Italia ºi din
lume. Un discipol al regretatului Montanelli,
dispãrut nonagenar cu câþiva ani în urmã,
îºi omagia zilele trecute maestrul, relatând o
întâmplare petrecutã pe o stradã din Bolog-
na spre sfârºitul carierei ºi vieþii marelui jur-
nalist. Sub un portic, un cerºetor, în straie
de cãlugãr, stãtea cu o mâna întinsã de cer-
ºetor. Montanelli l-a ignorat, iar dupã câþiva
paºi s-a întors brusc, identificând în figura
chinuitã a cãlugãrului pe fostul sãu profesor
de filozofie din liceu. Îl îmbrãþiºeazã, spre
uimirea celor ce-l însoþeau, în faþa cãrora –
ºi a bietei fiinþe ajunse la ananghie – rele-
vând, la ºase decenii distanþã, rolul decisiv
pe care fostul dascãl îl avusese în propria
sa formare intelectualã ºi umanã.

Mã întreb dacã, în mizeria actualã a unei
prese tabloizate, obsedate de scandal ºi ani-
matoare a unui spectacol imund, mai pot fi
identificate exemple modelatoare, sustrase
cancanului politic ºi zarvei mondene? O în-
trebare al cãrei risc de „inactualitate” mi-l
asum în toatã dimensiunea de temeritate pe
care o presupune.

Spectacolul „Rroma FEST Cra-
iova” se desfãºoarã, miercuri, 8
aprilie, de la ora 18.00, pe scena
Teatrului pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” ºi este conceput ca un
spectacol de galã. Preþ de câteva
ore, craiovenii vor lua parte la un
spectacol în care acordurile muzi-
cii lãutãreºti ºi de petrecere auten-
tice vor fi în prim-plan. Melodiile
vor fi interpretate de Taraful „Su-
kar Gipsy” din Craiova (alcãtuit din
instrumentiºti profesioniºti), Mona
Idolu, Jeni Nicolau, Ana de la Sla-
tina, Puiu Bucãtaru, iar cei prezenþi
vor avea ocazia sã înveþe ºi paºii
de dans þigãnesc tradiþional, urmã-
rind trupa de dans ”Freaks”. “E un
spectacol de clasã, fãrã manele,
susþinut de artiºti renumiþi. Va fi
primul spectacol, dintr-o lungã se-
rie, cu muzicã ºi dansuri autentice
þigãneºti. Craiova îºi propune sã
deschidã primul teatru pentru mi-
noritãþi, având în vedere cã aici trã-
ieºte cea mai mare comunitate de
italieni din România, aici sunt greci,
macedoneeni, polonezi etc. Este un
nou pas pe care îl facem pentru a
deveni Capitalã Europeanã a Cul-
turii 2021”, a declarat primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu.

„Un spectacol complet,
de galã”

Iniþiatorul acestui spectacol
este Romeo Tiberiade, reprezen-
tantul CREDIS Craiova (Centrul
de Resurse pentru Educaþie, Dez-
voltare ºi Incluziune Socialã), care
este organizatorul principal al eve-
nimentului, alãturi de Asociaþia
Craiova Capitalã Europeanã a Cul-
turii 2021 ºi Primãria Craiova. “În-

Ziua Internaþionalã a RromilorZiua Internaþionalã a RromilorZiua Internaþionalã a RromilorZiua Internaþionalã a RromilorZiua Internaþionalã a Rromilor, sãrbãtoritã la Craiova, sãrbãtoritã la Craiova, sãrbãtoritã la Craiova, sãrbãtoritã la Craiova, sãrbãtoritã la Craiova
Ziua Internaþionalã a Rromilor va fi sãrbãtoritã anul acesta, la Craiova, printr-un

spectacol inedit. Vedeta evenimentului va fi Monica Anghel, care va susþine un recital
de muzicã þigãneascã autenticã, iar tradiþiile ºi talentul comunitãþii rrome vor fi puse
în valoare cu ajutorul invitaþilor ºi a manifestãrilor artistice incluse în program.

cercãm sã sãrbãtorim ziua noas-
trã printr-un spectacol complet, de
galã, care sã punã în valoare tra-
diþiile ºi talentul comunitãþii noas-
tre prin muzicã, dans, meºteºu-
guri ºi fotografie. Spectatorii vor
fi întâmpinaþi încã de la intrare de
eleve sau studente de etnie rromã,
îmbrãcate tradiþional. În faþa Tea-
trului Colibri vor fi prezenþi meº-
teºugarii noºtri autentici, care vor
sta la dispoziþia craiovenilor dor-
nici sã afle cum ne pãstrãm patri-
moniul nostru cultural, iar în foa-
ier am pregãtit o ineditã expoziþie

de port tradiþional, dar ºi o expo-
ziþie de fotografii-document, de
portrete ale celor care au supra-
vieþuit deportãrii din 1942”, a ex-
plicat Romeo Tiberiade.

Biletele se procurã de la Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”

„Rroma FEST Craiova” este

organizatã, în acest an, cu spri-
jinul Ansamblului Folcloric “Ma-
ria Tãnase”, a Filarmonicii „Ol-
tenia” din Craiova ºi a Liceului
de Artã “Marin Sorescu”. Spec-
tacolul va fi prezentat de Alina
ªerban, vedeta „Matinalului” de
la TVR Craiova ºi prezentatorul
Eurovionului de la Craiova. Bi-
letele pentru spectacol costã 15
lei ºi pot fi achiziþionate de la
casa de bilete a Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”.

Pe 8 aprilie se sãrbãtoreºte în-
totdeauna Ziua Internaþionalã a
Rromilor, data fiind aleasã dupã
organizarea primului Congres
mondial al romilor de pretutin-
deni, care s-a desfãºurat la Lon-
dra, în 1971.

Roata cu spiþe, „chakra“, a
fost adoptatã atunci ca simbol al
etniei romani. Tot atunci a fost
adoptat, ca Imn internaþional al
romilor, ºi cântecul „Gelem, ge-
lem”. În versiunea de atunci,
cântecul era al cântãreþei ºi ac-
triþei Olivera Vuco, din cunos-
cutul film iugoslav al anilor ’60
„Am întâlnit ºi þigani fericiþi“.

Tot în 1971 a fost adoptat ºi
steagul internaþional al romilor.
Steagul are jumãtatea de jos ver-
de – simbol al câmpurilor înver-
zite ºi jumãtatea de sus albastrã
– simbol al cerului senin. La mij-
locul steagului este o roatã, care
simbolizeazã soarta ºi nomadis-
mul tradiþional, în relaþie cu spa-
þiul originar, al Indiei.

De atunci, au avut loc mai
multe congrese mondiale ale ro-
milor, având ca scop standardi-
zarea limbii romani, obþinerea de

compensaþii pentru suferinþele
din al doilea rãzboi mondial, im-
bunãtãþirea situaþiei educaþiona-
le, revendicarea drepturilor civile
ale romilor, pãstrarea culturii ºi
a limbii romani.

Minoritatea romã din Româ-
nia (romi, uneori scris ºi rromi,
cunoscuþi popular ºi ca þiga-
ni  roma - în limba romani) con-
stituie unul dintre grupurile et-

nice minoritare cele mai mari
din România.

Primul document care atestã
o prezenþã þigãneascã pe pãmânt
românesc este actul emis în
1385, de Domnul Þãrii Româ-
neºti, Dan I, prin care acesta
dãruieºte Mãnãstirii Tismana un
domeniu, pe care trãiesc 40 de
sãlaºe de þigani robi.

LAURA MOÞÎRLICHE
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S-a încheiat perioada de de-
punere a dosarelor pentru con-
cursurile de ocupare a posturi-
lor de inspector general adjunct
ºi de director al Casei Corpului
Didactic. Se anunþã o competi-
þie acerbã la ISJ Dolj, unde pen-
tru cele douã posturi de adjuncþi
ai inspectorului general s-au în-
scris ºase candidaþi: actualii ti-
tulari ai funcþiilor – prof.  Nicuºor Cotescu  ºi prof.  Lavinia Elena
Craioveanu -, prof.  Mihãiþã Stoica, în prezent purtãtor de cuvânt al
ISJ Dolj, prof.  Rãzvan Jenaru – director adjunct al Colegiului Naþi-
onal „Carol I”, prof. Constantina Dãoagã – dir. Adj. ªcoala Gimna-
zialã „Ion Creangã” Craiova ºi prof.  Janina Vaºcu - fost dir.adj.
ªcoala Gimnazialã Breasta. Pentru postul de director al Casei Corpului
Didactic Craiova se luptã actualul manager – prof. Vasile ªtefan, ºi
doi profesori din judeþele Gorj ºi Vîlcea -  Maria Irina Godeanu,
respectiv  Adrian Luca. Concursurile vor avea loc în perioada 20
aprilie – 29 mai, data nefiind încã stabilitã.

CRISTI PÃTRU

Mâine, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj va organiza pri-
ma ediþie a concursului regio-
nal interdisciplinar „Eletroteh-
nicã – Eletromecanicã – Elec-
tronicã – 3E”, destinat elevilor
din cls. IX-X ai învãþãmântului
tehnic. Competiþia va consta
susþinerea a trei probe: proba
scrisã individual, proba de cre-
ativitate echipaj (trei compo-
nenþi) – în prima parte a zilei, la
Colegiul „ªtefan Odobleja” – ºi proba practicã - individual, dupã-
amiaza, la Facultatea de inginerie eletricã a Universitãþii din Craiova.
„Sunt aºteptaþi competitori din toate cele cinci judeþe ale Olteniei.
Acest concurs face parte din parteneriatul semnat între Inspetoratul
ªcolar Judeþean Dolj ºi Universitatea din Craiova – Facultatea de
inginerie electricã. Sperãm ca aceastã competiþie sã se bucure de
succes, mai ales cã este vorba de ediþia inauguralã ”, a declarat prof.
Simona Ciulu, inspector pentru învãþãmântul profesional ºi tehnic
în cadrul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

În cadrul sãptãmânii
„ªcoala Altfel - Sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun!”, In-
spectoratul de Poliþie al Jude-
þului Dolj ºi Fundaþia Colle-
gium XXI  organizeazã ºi des-
fãºoarã în parteneriat, pentru
al doilea an consecutiv, Pro-
iectul educaþional „Cunoaºte ºi
protejeazã patrimoniul cultural
naþional”, în cadrul a patru
unitãþi de învãtãmânt: ªcoala
Gimnazialã „Nicolae Romanescu” Craiova, Colegiul Naþional „ªte-
fan Velovan” Craiova, ªcoala Gimnazialã „Sf. Dumitru” Craiova ºi
Liceul de Artã „Marin Sorescu” Craiova. Activitãþile au drept ob-
iective informarea cu privire la tezaurul cultural naþional în sensul
cunoaºterii ºi protejãrii valorilor acestuia, importanþa cooperãrii din-
tre membrii societãþii civile ºi autoritãþi în vederea diminuãrii feno-
menului infracþional în acest domeniu, prezentarea unor cazuri con-
crete instrumentate de Poliþia Românã în domeniul combaterii fap-
telor care aduc atingere patrimoniului cultural naþional mobil ºi pre-
zentarea de bunuri care fac parte din tezaurul cultural naþional.

Întâlnirile dintre ofiþerii de poliþie ºi elevi se desfãºoarã în douã
etape: prima etapã la sediile unitãþilor de învãþãmânt ( în zilele de
6,7,8 ºi 9  aprilie 2015),  iar a doua etapã la sediile Muzeului
Olteniei ºi al Muzeului de Artã din Craiova, ambele întâlniri fiind
programate pe 10 aprilie 2015.

CARMEN ZUICAN

În cadrul sãptãmânii „ªcoala Altfel”,

Peste 95.000 de elevi din Dolj
vor participa sãptãmâna aceasta la
activitãþi extra-curriculare, cuprin-
se în planul de învãþãmânt stabilit
de Ministerul Educaþiei ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice. Toate manifestãri-
le desfãºurate în aceastã perioadã
fac parte din mai multe domenii:
cultural, tehnic, ecologic, sãnãta-
te, sport, etc. „Sunt prevãzute mai
multe concursuri, pe diferite teme,
în cadrul cãrora elevii vor încerca
sã arate cât sunt de pregãtiþi. De
asemenea, vor participa la mai
multe ateliere de creaþie, vor vizio-
na spectacole de teatru, muzicale,
vor merge în excursii ºi vor parti-
cipa la schimburi de experienþã în-
tre unitãþile de învãþãmânt care au
în derulare diverse proiecte edu-
caþionale. Sunt cuprinse în calen-
dar ºi vizite, în cadrul „Zilelor Por-

 De ieri, a început sãptãmâna „ªcoala
altfel”, sub egida „Sã ºtii mai multe, sã fii
mai bun!”. Toþi copiii care sunt cuprinºi în
învãþãmântul preuniversitar, de la grãdini-
þã ºi pânã la clasa a XII-a, vor participa la

activitãþi educative, prezenþa acestora fi-
ind obligatorie. Inspetoratul ªcolar Jude-
þean Dolj are planificate câteva zeci de ac-
þiuni de acest fel, de la activitãþi ecologice
pânã la excursii tematice.

þilor Deschise”, la unitãþile militare
de elitã ale Doljului, Palatul Copii-
lor, Studioul de Radio „Oltenia”,
TVR Craiova, etc. Copiii vor în-
vãþa, printre altele, sã pãstreze me-
diul curat, sã planteze pomi, sã in-
tercaþioneze cu colegi de-ai lor din
alte instituþii ºcolare, sã participe la
activitãþi creative ºi multe altele.  Prin
acest program, se urmãreºte ca
aceºti tineri sã ia contact cu societa-
tea ºi sã se integreze mult mai uºor
în ea, atunci când îºi terminã studiile
”, a delarat prof.  Simona Chiriþã¸
inspector ºcolar pentru educaþie per-
manentã, în cadrul ISJ Dolj.

„Nu este
nimic stabilit
la întâmplare”

Activitãþile desfãºurate în ca-
drul Programului „ªcoala altfel”

nu sunt la întâmplare, ci au fost
cuprinse în cadrul unei metodo-
logii bine pusã la punct, la care au
contribuit reprezentanþii tuturor
pãrþilor implicate – elevi, profe-
sori, pãrinþi. „Nu este nimic sta-
bilit la întâmplare. Temele au fost
propuse de cãtre elevi, în timpul
orelor de dirigenþie,  de cãtre ca-
drele didactice, în Consiliul Pro-
fesoral, ºi de cãtre pãrinþi. Dupã
ce s-a realizat un astfel de plan,
consilierul educativ al fiecãrei in-
stituþii de învãþãmânt a centralizat
toate propunerile, iar  Consiliul de
Administraþie al fiecãrei ºcoli l-a
avizat pânã pe 13 februarie 2015.
Dupã aceea, consilierul educativ
a realizat ºi orarul conform cãru-
ia aceste activitãþi se vor desfã-
ºura. Monitorizarea programului
va fi realizatã de cãtre directorul ,
consilierul educativ ºi responsa-
bilul cu evaluarea ºi asigurarea
calitãþii procesului de învãþãmânt
din fiecare unitate ºcolarã  ”, a mai
spus Simona Chiriþã.

Va fi  ºi o competiþie
naþionalã

Aceste acþiuni nu rãmân nefi-
nalizate, deoarece va urma ºi o
evaluare naþionalã, „O activitate
de succes”, o adevãratã compe-
tiþie între ºcoli. Astfel, fiecare
unitate de învãþãmânt va trimite
un dosar ºi un C.D. cu activitãþi-
le care li s-au pãrut semnificati-
ve, acestea fiind postate pe site-
ul Ministerului Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice, urmând sã fie
premiate. Reprezentanþii ISJ Dolj
sperã ca mai multe proiecte des-
fãºurate în teritoriu sã  fie apre-
ciate la nivel naþional.

CRISTI PÃTRU

S-au depus dosarele,
începe lupta

Micii electrotehniºti –
în competiþie la Craiova

Poliþiºtii îi învaþã
pe elevi sã protejeze
patrimoniul naþional

S-au depus dosarele,
începe lupta

Micii electrotehniºti –
în competiþie la Craiova

Poliþiºtii îi învaþã
pe elevi sã protejeze
patrimoniul naþional

S-au depus dosarele,
începe lupta

Micii electrotehniºti –
în competiþie la Craiova

Poliþiºtii îi învaþã
pe elevi sã protejeze
patrimoniul naþional

S-au depus dosarele,
începe lupta

Micii electrotehniºti –
în competiþie la Craiova

Poliþiºtii îi învaþã
pe elevi sã protejeze
patrimoniul naþional

S-au depus dosarele,
începe lupta

Micii electrotehniºti –
în competiþie la Craiova

Poliþiºtii îi învaþã
pe elevi sã protejeze
patrimoniul naþional

S-au depus dosarele,
începe lupta

Micii electrotehniºti –
în competiþie la Craiova

Poliþiºtii îi învaþã
pe elevi sã protejeze
patrimoniul naþional

S-au depus dosarele,
începe lupta

Micii electrotehniºti –
în competiþie la Craiova

Poliþiºtii îi învaþã
pe elevi sã protejeze
patrimoniul naþional

S-au depus dosarele,
începe lupta

Micii electrotehniºti –
în competiþie la Craiova

Poliþiºtii îi învaþã
pe elevi sã protejeze
patrimoniul naþional

S-au depus dosarele,
începe lupta

Micii electrotehniºti –
în competiþie la Craiova

Poliþiºtii îi învaþã
pe elevi sã protejeze
patrimoniul naþional

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...
„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”

O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...
„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”

O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...
„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”

O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...
„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”

O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...
„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”

O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...
„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”

O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...
„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”

O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...
„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”

O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...O sãptãmânã cât o...
„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”„ªcoala altfel”

Universitatea din Craiova prin Departamentul de Chi-
mie din cadrul Facultãþii de Matematicã ºi ªtiinþe ale
Naturii, Fundaþia „I. G. Murgescu” ºi Societatea de
Chimie organizeazã, timp de douã zile, astãzi ºi mâine,
prima ediþie a Concursului Interjudeþean de Chimie “I.G.
Murgescu”. Evenimentul beneficiazã de sprijinul In-
spectoratelor ªcolare Judeþene din patru judeþe ale Re-
giunii Sud-Vest Oltenia (Dolj, Olt, Mehedinþi ºi Vâlcea),
în temeiul protocoalelor de colaborare încheiate în-
tre acestea ºi Universitatea din Craiova la începutul
acestui an.

În competiþie sunt înscriºi elevi din judeþele Dolj,
Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea, iar în total se vor întrece 13
echipe. Adolescenþii participanþi sunt finaliºti ai etapei
judeþene  a  Concursului de Chimie “I.G. Murgescu”.

Elevii vor susþine o probã teoreticã cu o duratã de
douã ore ºi o probã practicã.  Toþi participanþii vor
primi diplome, iar cei care se vor clasa pe primele
locuri ºi care vor sã urmeze cursurile universitare în
domeniul Chimiei la Universitatea din Craiova sunt
scutiþi de taxa de înscriere la concursul de admitere
organizat de Departamentul de Chimie, indiferent de
anul în care vor avea examenul de admitere.

Astãzi ºi mâine, la Craiova:

Concursul este organizat în vederea atragerii elevilor,
cu înclinaþii ºi aptitudini pentru studiul Chimiei, la Uni-
versitatea din Craiova ºi informarea acestora cu privire
la oferta educaþionalã a Departamentului de Chimie.

Deschiderea oficialã a evenimentului va avea loc as-
tãzi, ora 13:30, în Amfiteatrul BB 309, str. Calea Bucu-
reºti, nr.107, la sediul Departamentului de Chimie.

MARGA BULUGEAN
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Ziua Mondialã a Sãnãtãþii este
sãrbãtoritã în fiecare an pe data de
7 aprilie, pentru a marca înfiinþa-
rea Organizaþiei Mondiale a Sãnã-
tãþii (OMS) în anul 1948 ºi repre-
zintã o oportunitate pentru locui-
torii din orice comunitate sã se
implice în activitãþi care pot duce
la o stare de sãnãtate mai bunã. În
Dolj, reprezentanþii DSP au orga-
nizat, ieri, o întâlnire împreunã cu
autoritãþile locale, cabinetele de
medicinã de familie, Inspectoratul
ªcolar Dolj, Crucea Roºie Dolj,
Asociaþia „Europrotector”, Socie-
tatea Studenþilor Mediciniºti din
Craiova ºi Organizaþia Studenþilor
Farmaciºti.

Tema de anul acesta a Zilei
Mondiale a Sãnãtãþii are în centru
Siguranþa alimentaþiei, un domeniu
de acþiune al sãnãtãþii publice care
protejeazã consumatorii de riscu-
rile de toxiinfecþie alimentarã sau
alte boli acute sau cronice trans-
mise prin alimente. Alimentele pot

Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj a sãrbãtorit,
ieri, în avans, Ziua Mondialã a Sãnãtãþii. În

acest an, campania este strâns legatã de siguran-
þa alimentaþiei, o temã de maximã importanþã în
întreaga lume având în vedere cã bolile transmi-
se prin alimente duc anual la decesul a aproxi-
mativ douã milioane de persoane, din care o

proporþie însemnatã sunt copii.

conþine bacterii, virusuri, paraziþi
sau substanþe chimice responsa-
bile de peste 200 de maladii. Bolile
transmise prin alimente pot influ-
enþa dezvoltarea socio-economicã
prin împovãrarea sistemelor de
sãnãtate, afectarea economiilor
naþionale, a turismului ºi comerþu-
lui. „Ziua Mondialã a Sãnãtãþii este
sãrbãtoritã în fiecare an, începând
cu 1948, în întreaga lume, fiind o
ocazie de desfãºura diverse acti-
vitãþi legate de sãnãtate. Anul acesta
tema principalã este legatã de si-
guranþa alimentaþiei. Din fericire,
de doi ani de zile în judeþul Dolj n-
am avut toxiinfecþii alimentare de
impact”, a precizat dr. ªtefan Po-
pescu, purtãtor de cuvânt al Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj.

Modificãrile în producþia, dis-
tribuþia ºi consumul alimentelor,
modificãrile de mediu, apariþia de
noi germeni patogeni, rezistenþa
microbianã, dar ºi intensificarea
turismului ºi comerþului, cu posi-

bilitatea de diseminare fãrã a þine
cont de graniþe, impun, în opinia
specialiºtilor, întãrirea sistemelor
de siguranþa alimentaþiei, atât la
nivel naþional cât ºi internaþional.
În acest fel, Ziua Mondialã a Sã-
nãtãþii este consideratã o oportu-
nitate pentru sensibilizarea persoa-
nelor care lucreazã în diferite sec-
toare guvernamentale, fermieri,
producãtori, comercianþi, personal
medical dar ºi consumatori, cu
privire la importanþa siguranþei ali-
mentaþiei, la rolul pe care fiecare
trebuie sã-l adopte.  În România,
campania de celebrare a Zilei Mon-
diale a Sãnãtãþii are sloganul „De
la fermã pânã în farfurie, Mânca-
rea sigurã sã fie”. «Pentru cã anul
acesta Ziua Mondialã a Sãnãtãþii se
încadreazã în Sãptãmâna Altfel
existã foarte multe activitãþi pro-
gramate sã aibã loc în ºcoli ºi grã-
diniþe. Mesajul de anul acesta este
foarte frumos: „De la fermã pânã
în farfurie, Mâncarea sigurã sã
fie”. Cu toþii trebuie sã cunoaºtem
niºte lucruri legate de igienã. Spã-
latul pe mâini este foarte impor-
tant, la fel ºi prepararea alimente-
lor, mai ales a celor cu potenþial de
a transmite boli. Este foarte impor-
tant sã folosim ºi o sursã de apã
cât mai sigurã», a declarat dr. Nar-
cisa Dinicã, consilier superior în
cadrul DSP Dolj.

Alimentaþia
sãnãtoasã

încurajatã în ºcoli
ºi grãdiniþe

În urmã cu patru ani, în judeþul
Dolj, era lansat un program ce are
ca principal obiectiv educarea ele-
vilor ºi a copiilor de la grãdiniþã în
legãturã cu o alimentaþie sãnãtoa-
sã. «Programul „Viaþa” a apãrut la
momentul oportun. Patru compor-
tamente  principale au fost promo-
vate cu ajutorul acestui proiect: un
mic dejun sãnãtos, consumul de
legume ºi fructe, consumul de apã
ºi nu de sucuri, care sunt în conti-
nuare o problemã,  ºi miºcarea. Cel
mai important aspect este însã, poa-
te, educaþia pentru sãnãtate», a ex-
plicat dr. Cristina Ciovicã (DSP).
La întâlnirea de ieri, organizatã de
DSP Dolj a participat ºi Maria Vin-
tilã, directorul Crucea Roºie filiala
Dolj.  „Aceastã temã a Zilei Mon-
diale a Sãnãtãþii se pliazã foarte bine
ºi pe Sãptãmâna Altfel. ªi noi avem
25 de voluntari care zilele acestea
merg la ºcoli ºi grãdiniþe. Avem ac-
tivitãþi legate de alimentaþie sãnãtoa-
sã, activitãþi de educaþie umanitarã
ºi o iniþiere în acordarea primului
ajutor. De altfel, joi ºi vineri, dacã

vremea ne permite, vom organiza
pe esplanada Teatrului Naþional o
demonstraþie de prim-ajutor”.

Zi liberã pentru
medici ºi asistenþii

medicali
Pentru cadrele medicale,  ziua de

7 aprilie este consideratã zi de sãr-
bãtoare legalã în care nu se lucrea-
zã. Unitãþile sanitare au program de
zi liberã asigurând rezolvarea urgen-
þelor medico-chirurgicale prin Ser-
viciile de Primiri Urgenþe ºi Came-
rele de Gardã ale spitalelor. Servi-
ciul Judeþean de Ambulanþã ºi
SMURD  au activitate continuã, fi-
ind apelabile la telefon 112. Cabine-
tele de medicinã de familie asigurã
permanenþa prin centrele de perma-
nenþã cu funcþionare non stop din
localitãþile: Amãraºtii de Jos, Bechet,
Brabova, Bulzesti-Fraþila, Gherceºti,
Ghidici, Goicea, Murgaºi, Pleniþa,
Piscu Vechi, Vârvoru de Jos, Sa-
dova ºi Craiova, str.George Enes-
cu, nr.76, bl. 15(Craioviþa Nouã) ºi
str. Împãratul Traian, nr.213, bl.P4.
La nivelul Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj funcþioneazã serviciul de
gardã epidemiologie între orele 8 ºi
20, telefon 0251/554872.

RADU ILICEANU

Potrivit reprezentanþilºor IPJ
Dolj, duminicã dupã-amiazã, în
jurul orei 16.00, la intersecþia
bulevardului 1 Mai cu strada Ta-
baci s-a produs un accident ru-
tier în urma cãruia o persoanã a
ajuns la spital pentru acordarea
de îngrijiri medicale. Din prime-
le cercetãri ale poliþiºtilor rutieri
s-a stabilit faptul cã Ionel M.,
de 59 de ani, din Craiova în timp
ce conducea un autoturism Re-
nault, pe bulevardul 1Mai cãtre

strada Nicolae Romanescu, la
intersecþia cu strada Tabaci a
pãtruns în intersecþie la culoa-
rea roºie a semaforului electric
ºi a lovit o ambulanþã care avea
în funcþiune semnalele acustice
ºi luminoase ºi care pãtrunsese
în intersecþie tot la culoarea ro-
ºie a semaforului electric, având
o urgenþã, întrucât fusese trimi-
sã sã preia un pacient. Ambu-
lanþa era condusã pe strada Ta-
baci cãtre strada Unirii de Mari-

nel M., de 34 de ani, din comu-
na Castranova, Dolj. În urma ac-
cidentului a rezultat rãnirea
uºoarã a ºoferului vinovat, care
a fost transportat la spital pen-
tru acordarea de îngrijiri medi-
cale, iar în cauzã pliþiºtii conti-
nuã cercetãrile pentru stabilirea
cu exactitate a cauzelor ºi îm-
prejurãrilor în care s-a produs
evenimentul rutier, dupã cum au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Peste 6.000 de morþi ºi zeci de
localitãþi distruse. Aºa aratã bilanþul
negru al conflictului din estul Ucrai-
nei, la un an de la declanºarea ostili-
tãþilor. Pe 6 aprilie 2014, militanþii pro-
ruºi preluau controlul asupra sediilor
administraþiei regionale de la Doneþk
ºi serviciilor secrete din Lugansk, în
estul Ucrainei, declanºând o rebeliu-
ne împotriva guvernului de la Kiev.
Numeroase oraºe au trecut atunci de
partea separatiºtilor, iar grupuri de
persoane înarmate ºi-au fãcut apari-
þia pe teren. La jumãtatea lui aprilie
2014, Kievul lanseazã o „operaþiune
antiteroristã” cu scopul de a recu-
ceri teritoriile pierdute. Primele con-
fruntãri sângeroase au loc pe 26 mai,
pe aeroportul din Doneþk. La Moscova, Vladi-
mir Putin cere „încetarea imediatã a operaþiunii
punitive” a Kievului. Puþin câte puþin rãzboiul se
extinde în est, unde separatiºtii câºtigã teren în
faþa unei armate ucrainene dezorganizate. Kievul
ºi NATO denunþã venirea masivã din Rusia a unor
unitãþi combatante, de blindate ºi tunuri, care trec
frontiera, în parte controlatã de cãtre rebeli. Mos-
cova dezminte, recunoscând doar cã voluntari

Mariano Rajoy
va candida pentru
un nou mandat
de premier
al Spaniei

În pofida criticilor interne
ºi în contextul în care parti-
dul sãu este concurat de noi
formaþiuni politice, premierul
spaniol conservator Mariano
Rajoy a anunþat cã intenþio-
neazã sã candideze pentru un
al doilea mandat la alegerile
legislative de la sfârºitul
anului. Lider al Partidului
Popular (PP, de dreapta),
Rajoy este la putere de la
sfârºitul lui 2011. Anul 2015
este marcat de mai multe
alegeri în Spania: votanþii
sunt chemaþi la urne la 24
mai pentru scrutinele munici-
pal ºi regional parþiale, apoi
în septembrie în Catalonia
pentru a alege Parlamentul
regional, înainte de legislati-
vele naþionale, prevãzute
pentru sfârºitul anului.
Startul anului electoral a fost
dat la 22 martie în Andaluzia,
la alegerile regionale antici-
pate. Partidul Popular (PP) a
fost înfrânt în aceastã cea
mai populatã regiune spanio-
lã ºi fief al socialiºtilor.
Partidul Popular s-a plasat pe
poziþia secundã, cu 26,7% din
sufragii, în spatele socialiºti-
lor (35,4%), dar în faþa
partidului antiliberal Pode-
mos (14,84%) ºi a formaþiunii
de centru-dreapta Ciudadanos
(9,2%). Rajoy s-a implicat
personal în campanie, de
unde ºi criticile tot mai
virulente privind strategia sa,
unii considerând cã el s-a
îndepãrtat prea mult de
preocupãrile spaniolilor. În
pofida relansãrii economice
în Spania, unii aleºi conser-
vatori se tem sã nu plãteascã
la rândul lor preþul progra-
mului de austeritate profundã
decis de guvern.

Marina rusã
efectueazã exerciþii
în Marea Balticã

Comandamentul vestic al
armatei ruse a anunþat cã
nave militare vor efectua
exerciþii cu rachete, obuze de
artilerie ºi torpile, în Marea
Balticã. „Nave ale Flotei ruse
din Marea Balticã vor efectua
exerciþii de apãrare maritimã
ºi antiaerianã”, potrivit
serviciului de presã al Co-
mandamentului districtului
vestic. La manevrele navale
participã 15 nave militare ºi
ambarcaþiuni de escortã.
Luna trecutã, peste 20 de
nave militare ruse au efectuat
exerciþii similare în Marea
Balticã, în contextul tensiuni-
lor dintre Rusia ºi Alianþa
Nord-Atlaticã amplificate de
criza ucraineanã.

Oficialii germani nu se decla-
rã îngrijoraþi de evoluþia de pe
piaþa muncii, apreciind cã româ-
nii ºi bulgarii sunt în general bine
pregãtiþi. „Ne aºteptãm ca în
2015 numãrul românilor ºi bul-
garilor care trãiesc în Germania
sã creascã în continuare. În de-
cembrie 2013, ultima lunã înain-
te de ridicarea restricþiilor pe pia-
þa muncii, erau 133.000 de ro-
mâni ºi bulgari. În decembrie
2014 numãrul lor a ajuns la
236.000, cu 80% mai mult faþã
de decembrie 2013”, a declarat
Frank-Jürgen Weise, directorul

Grecia are de gând sã îºi ono-
reze toate obligaþiile faþã de credi-
torii internaþionali, a declarat mi-
nistrul elen de Finanþe, Yanis Va-
roufakis. El s-a întâlnit la Washing-
ton cu ºefa Fondului Monetar In-
ternaþional, Christine Lagarde.
Grecia are termen-limitã ca pânã
joi, 9 aprilie, sã ramburseze FMI-
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ruºi luptã alãturi de rebeli. În iulie Kievul lansea-
zã o ofensivã care pare sã inverseze cursul lu-
crurilor. Rebelii îºi abandoneazã platforma de la
Slaviansk, iar armata ucraineanã recucereºte
portul strategic Mariupol, la Marea Azov. La 17
iulie, un Boeing malaysian este doborât într-o
zonã devastatã de lupte. Beligeranþii aruncã vina
unul pe celãlalt pentru drama soldatã cu 298 de
morþi. Europenii decid, atunci, sã adopte, alãturi

de Statele Unite, sancþiuni împotri-
va Moscovei, acuzatã implicit cã a
furnizat racheta cu care rebelii ar fi
doborât avionul. Însã la sfârºitul lui
august separatiºtii lanseazã, la rân-
dul lor, un contraatac. Ei slãbesc laþul
din jurul Doneþkului ºi Luganskului,
ameninþã Mariupolul ºi înfrâng us-
turãtor Ucraina la Ilovaisk, unde
peste 360 de militari guvernamen-
tali sunt uciºi, iar alþi 180 sunt daþi
dispãruþi. Dupã luni de eforturi di-
plomatice zadarnice, Kievul ºi se-
paratiºtii semneazã, în septembrie,
la Minsk, un acord care prevede un
armistiþiu ºi traseazã liniile mari ale
unei soluþionãri politice a conflictu-
lui, cu o autonomie sporitã pentru

regiunile rebele. Însã armistiþiul nu dureazã mult
timp, iar confruntãrile violente continuã, în spe-
cial la aeroportul Doneþk, care cade, la sfârºitul
lui ianuarie, sub controlul rebelilor, dupã nouã
luni de lupte. În februarie, François Hollande ºi
Angela Merkel îi conving pe Vladimir Putin ºi
Petro Poroºenko sã-ºi reafirme susþinerea faþã
de acordurile de la Minsk, iar un nou armistiþiu
este proclamat.

ului o tranºã de 450 de milioane de
euro. Au existat temeri cã îi va fi
imposibil sã dea aceºti bani la timp.
Guvernul însã oferã asigurãri cã
sunt bani suficienþi ºi pentru pen-
sii, salarii ºi pentru a rambursa
tranºa FMI. În 2010, Grecia a în-
cheiat un acord cu Fondul Mone-
tar Internaþional, Banca Centralã

Europeanã ºi Comisia
Europeanã pentru un
împrumut în valoare
de 240 de miliarde,
pentru a evita intrarea
în incapacitate de pla-
tã. Potrivit planului de
returnare a acestui
împrumut, Grecia tre-
buie sã plãteascã 9
miliarde de euro anul
acesta cãtre FMI. Mai
mulþi oficiali ai Fondu-
lui s-au arãtat dispuºi
sã renegocieze calen-

darul pentru returnarea împrumu-
tului, dacã Grecia acceptã înnoi-
rea acordului cu FMI, posibilitate
pe care guvernul de la Atena nu
vrea sã o ia în calcul. Grecia mai
poate accesa o tranºã în valoare
de 7,2 miliarde de euro din pro-
gramul de ajutor financiar înche-
iat cu creditorii internaþionali în
2010, însã aceºtia au condiþionat
acordarea tranºei de adoptarea
unor reforme de austeritate. În
acest sens, guvernul de la Atena
a trimis sãptãmâna trecutã oficia-
lilor din zona euro o nouã listã de
reforme, estimate sã aducã 6 mi-
liarde euro la bugetul de stat în
acest an. Lagarde a precizat în
urma întâlnirii cu Varoufakis cã o
„cooperare efectivã” este în inte-
resul tuturor pãrþilor ºi cã Fondul
va continua sã lucreze cu autori-
tãþile de la Atena pentru a contri-
bui la revenirea economiei Greciei.

Impasul în care se aflã în prezent
negocierile dintre Grecia ºi credi-
torii externi a crescut îngrijorãri-
le legate de intrarea Greciei în in-
capacitate de platã ºi de pãrãsirea
zonei euro, cu atât mai mult cu
cât estimãrile analiºtilor aratã cã
fondurile de care dispune guver-
nul de la Atena ar putea sã se ter-
mine pânã la 20 aprilie. Datoria
publicã a Greciei se ridicã în pre-
zent la aproximativ 315 miliarde
de euro, reespectiv 176% din PIB.
Reprezentanþi ai ministerelor de
Finanþe din zona euro se întâlnesc
zilele acestea pentru a analiza pro-
gramul trimis de guvernul grec.
Pentru a mai primi bani, Atena tre-
buie sã îºi ia o serie de angaja-
mente; cere la schimb mai multã
flexibilitate, dar negocierile merg
anevoie, iar pe scena politicã se
vorbeºte deja despre alegeri an-
ticipate.

Agenþiei federale germane pentru
ocuparea forþei de muncã (BA).
Întrebat de turismul social, Wei-
se a precizat cã atât bulgarii, cât
ºi românii care vin în Germania
pentru a munci sunt bine pregã-
tiþi, astfel cã nu este „îngrijorat”.
Directorul BA a afirmat cã rata
ºomajului în rândul românilor ºi
bulgarilor din Germania este de
10,8% în prezent, mai mare de-
cât media din aceastã þarã, dar
în scãdere cu 0,6%. În ceea ce
priveºte ºomajul în Germania,
Frank-Jürgen Weise a estimat o
scãdere în 2015 faþã de anul tre-

cut. „Estimãm cã vom avea, ca
medie, 2,79 milioane de ºomeri,
cu 110.000 mai puþini faþã de anul

trecut”, a precizat directorul
Agenþiei federale pentru ocupa-
rea forþei de muncã.
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T.C.I.F. S.A. CRAIOVA J16/3107/1992

CUI RO 2302765 Consiliul de Adminis-
traþie al T.C.I.F. S.A. CRAIOVA, în temeiul
Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare ºi în baza
Deciziei nr.  16 N  din 06. 04. 2015 CON-
VOACÃ: Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor pentru data de 14.05.2015, la
sediul societãþii din Craiova, bd. N. Ro-
manescu nr. 39, la ora 10,00, cu urmãtoa-
rea ORDINE DE ZI: a) Prezentarea rapor-
tului Consiliului de Administraþie, întoc-
mit pe baza situaþiilor financiar-contabile
de la 31. 12. 2014. b) Prezentarea raportu-
lui auditorului financiar pentru exerciþiul
financiar 2014. c) Discutarea, aprobarea
sau modificarea situaþiilor financiare
anuale, pe baza rapoartelor prezentate ºi
fixarea dividendului. d) Aprobarea des-
cãrcãrii de gestiune a Consiliului de Ad-
ministraþie, pentru activitatea desfãºura-
tã în 2014, pe baza rapoartelor prezenta-
te. e) Discutarea, aprobarea sau modifi-
carea bugetului de venituri ºi cheltuieli
pentru exerciþiul financiar 2015. f) Discu-
tarea, aprobarea sau modificarea planu-
lui de investiþii pentru exerciþiul financiar
2015. Dacã la data primei convocãri nu
sunt îndeplinite condiþiile de cvorum,
AGOA se   convoacã a doua oarã pentru
data de  15. 05. 2015, în acelaºi loc, la ace-
eaºi orã ºi cu aceeaºi ordine de zi. Mate-
rialele informative referitoare la probleme-
le înscrise pe ordinea de zi se vor  putea
consulta  la sediul central al societãþii.
PREªEDINTE C.A. Ing. Rãdulescu De-
cebal Gabriel.

Aeroclubul României cu sediul în
Bucureºti, sector 1, B.dul Lascãr Catar-
giu, nr.54, organizeazã licitaþie publicã
deschisã pentru închirierea urmãtoarelor
spaþii în incinta Secþia de reparaþie ºi în-
treþinere, Municipiul Craiova, Calea Bu-
cureºti, nr.323A judeþul Dolj. Spaþiu în
hangar ( Clãdire C11) în suprafaþã de 625
mp ºi spaþiu în anexa hangar în suprafa-
þã de 66 mp. Data limitã pentru depune-
rea ofertelor este 10.04.2015, ora 10,00 la
sediulAR. Data de deschidere a ofertelor
este 10.04.2015, ora 12.00. Spaþiile se vor
închiria pentru o perioadã de 5 ani. Caie-
tele de sarcini se pot ridica de la sediul
AR. Telefon/ fax: 0213.123.619.

I N FO R M A R E Aceastã infor-
mare este efectuatã de CNTEE Trans-
electrica SA-Sucursala de Transport
Craiova cu sediul în Craiova, str Bres-
tei, nr 5, judeþul Dolj, ce intenþioneazã
sã solicite la SGA Mehedinti, aviz de
gospodãrire a apelor pentru realizarea
proiectului „Optimizare RET in zona
Dr Tr Severin-Cetate prin realizarea
unei staþii 220kV”, sat Ostrovu Mare,
comuna Gogoºu, jud Mehedinþi.
Aceastã investiþie este nouã. Ca rezul-
tat al procesului de producþie vor re-
zulta ape uzate menajere care vor fi
colectate în bazin etanº vidanjabil iar
apele pluviale de pe platforma trans-
formatoarelor sunt epurate în separa-
torul de produse petroliere. Aceastã
solicitare de aviz este conformã cu
prevederile Legii Apelor nr. 107/1996,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Persoanele care doresc sã obþinã
informaþii suplimentare cu privire la so-
licitarea avizului de gospodarire a ape-
lor  pot contacta solicitantul de aviz
la adresa mentionatã. Persoanele care
doresc sã transmitã observaþii, suges-
tii ºi recomandãri se pot adresa soli-
citantului la telefon: 0251.30.71.00,
dupã data de 06.04.2015.

ªCOALA Gimnazialã Ghidici, cu
sediul în Localitatea Ghidici, Str. Emili
Nãiculescu, nr. 2, Judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractual vacantã, de: Îngri-
jitor Curãþenie, 0,5 Post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va des-
fãºura astfel: -proba scrisã în data de
30.04.2015, ora 10.00, -proba practicã
în data de 04.05.2015, ora 10.00. Pen-
tru participarea la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: -studii generale sau medii; -
experienþã minim 2 ani în mediul ºco-
lar. Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile de la publicarea prezentului anunþ
în Monitorul Oficial. Relaþii suplimen-
tare se pot obþine la sediul unitãþii din
Ghidici, Str.Emili Nãiculescu, nr. 2, Ju-
deþul Dolj; persoanã de contact: Decã
Maria, telefon/fax: 0251.323.058.

PENITENCIARUL PELENDAVA cu
sediul în Craiova, str. ªoseaua Caracal
km 8 judeþul Dolj organizeazã în data de
20.04.2015, ora 13,00, licitaþie publicã cu
strigare pentru arendarea unei suprafeþe
de 293 ha. Repartizatã în 3 loturi, situatã
în extravilanul localitãþilor Malu Mare,
Podari ºi Leu, judeþul Dolj. Nivelul minim
al arendei este de 450 lei/ ha exclusiv TVA.
Documnetaþia de participare se poate ri-
dica de la sediul penitenciarului începând
cu data de 07.04.2015. Informaþii supli-
mentare la sediul unitãþii sau la telefon:
0251/ 522.274.

Consiliul de Administraþie al Socie-
tãþii Cooperativa de Consum Segarcea,
în temeiul Legii 1/ 2005 ºi a actului Con-
stitutiv, convoacã Adunarea Generalã Or-
dinarã a membrilor cooperatori la data
de 23.04.2015. ora 11,00, la sediul coope-
rativei din oraº Segarcea, str. Unirii nr.115
judeþul Dolj precum ºi Adunarea Gene-
ralã Extraordinarã la aceeaºi datã ºi în
acelaºi loc, la ora 13,00, având urmãtoa-
rele ordini de zi: Pentru Adunarea Gene-
ralã Ordinarã: 1. Prezentarea, discutarea
ºi aprobarea Raportului Consiliului de
Administraþie pe anul 2014. 2. Prezenta-
rea ºi discutarea Raportului Cenzorului .
3. Prezentarea ºi aprobarea situaþiilor fi-
nanciare pe anul 2014.4. Descãrcarea de
gestiune a administratorilor. 5. Adopta-
rea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli pe
anul 2015 ºi mãsurile pentru realizarea
acestora. 6. Stabilirea indemnizaþiei pen-
tru membrii CA ºi a Cenzorului . 7. Apro-
barea cotizaþiei lunare pentru UJCC Dolj.
8. Aprobarea virãrii unui procent de 10%
din vânzãrile de active în contul UJCC
Dolj. 9. Alegerea delegaþilor pentru Adu-
nãrile Generale ale UJCC Dolj. 10. Diver-
se. Pentru Adunarea Generalã Extraordi-
narã: 1. Aprobarea bunurilor aparþinând
Societãþii Cooperative care pot face ob-
iectul ipotecãrii, gajãrii, închirierii sau în-
strãinãrii pe parcursul anului 2015. 2. Man-
datarea CA pentru ducerea la îndeplinire
a demersurilor de la pct.1. Supunerea
spre aprobare a vânzãrii acþiunilor deþi-
nute la S.C. Generali SA Bucureºti ºi de-
semnarea delegaþilor pentru semnarea
contractelor. In cazul în care la data ºi ora
stabilitã nu se întruneºte cvorumul pre-
vãzut de lege, Adunãrile Generale se re-
convoacã pentru data de 30.04.2015, la
aceeaºi orã, în acelaºi loc cu aceeaºi or-
dine de zi.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regio-

nalã  a  Finanþelor  Publice Craiova - Ad-
ministraþia  Judeteana a Finanþelor Pu-
blice Dolj organizeazã licitaþii publice în
condiþiile precizate de O.G. nr. 92/2003
rep. privind Codul de procedurã fiscalã
cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru debito-
rii: 1. I.I. POPA R. DANIELA, loc. Izvoare,
nr. 451, jud Dolj, cod identificare fiscalã
28085511 în data de 22.04.2015, ora 10,00
pentru vânzarea bunurilor:  automat ca-
fea Necta Brio3 – seria 25010202, pret por-
nire licitaþie 2.325 lei; automat cafea Necta
Brio3 – seria 25010204, pret pornire licita-
þie 4.575 lei; automat cafea Necta Brio3 –
seria 25010197, pret pornire licitaþie 3.750
lei. Prioritate va avea ofertã depusa pen-
tru achiziþionarea expresoarelor de cafea
la preþul total de 10.650 lei. 2. SC GALOVI
IMPEX SRL, Craiova, str. Bîlteni, nr. 74,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 9286020
în data de 22.04.2015, ora 13,00 pentru
vânzarea bunurilor: autoutilitarã marca
Ford, tip Transit, an fabricaþie 2009, nr în-
matriculare DJ-39-GAL, pret pornire lici-
taþie 48.800 lei; autoutilitarã marca Ford,
tip Transit, an fabricaþie 2008, nr înmatri-
culare DJ-37-GAL, pret pornire licitaþie
26.600 lei. Amplasare: sediul societããþii.
3. SC EKHOL  TROUST  SA, Craiova, str.
Fagaraº, nr. 28B, et.2, ap.7, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 18344929 în data de
22.04.2015, ora 15,00 pentru vanzarea bu-
nurilor: autoturism, marca SKODA, tip
OCTAVIA SCOUT, an fabricaþie 2008, nr
înmatriculare DJ-01-EKH, prêt pornire li-
citaþie 31.900 lei; teren intravilan 1000 mp,
nr cad 20716/3, CF214517 Craiova, str In-
dustriilor, nr. 43, Dolj centura de nord, pret
pornire licitaþie 22.000 lei; apartament nr.
7- duplex, identificat cu nr cadastral 15812/
7, CF 64731 Craiova, str. Fagaraº, nr. 28B,
etajul 2 si 3, nr. 7, pret pornire licitaþie
350.960 lei. 4. SC V.A.I.  ADRICONF  IN-
VESTEMENT SRL Pielesti, str. Aleea 2
Calea Bucuresti, km 9, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 27031793 în data de
23.04.2015,ora 10,00 pentru vânzarea bu-
nurilor: autoturism FORD S-MAX
TREND, an fabricaþie 2007, nr înmatricu-
lare DJ-08-DRI, pret pornire licitaþie 13.720
lei; autoturism OPEL  CORSA, an fabri-

caþie 2006, nr înmatriculare DJ-29-DRI,
preþ pornire licitaþie 4.400 lei; autoutilitarã
MS ESPANA (MERCEDES VITO), an fa-
bricaþie 2006, nr înmatriculare DJ-02-DRI,
pret pornire licitaþie 16.540 lei; grup elec-
trogen trifazat, preþ pornire licitaþie 15.415
lei; maºinã de cusut cheita Brother KE
430-D01, preþ pornire licitaþie 1.490 lei;
maºinã de cusut butoniera Brother
HE800 A-3, preþ pornire licitaþie 1.045 lei.
Amplasare: sediul societãþii. 5. SC CON-
STRUCT  BAVARIA  SRL Craiova, str.
Tufãnele, nr. 6, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 13380459 în data de 23.04.2015, ora
13,00 pentru vânzarea bunurilor: rezervor
vertical inox 1940 litri, pret pornire licita-
þie 375 lei; rezervor orizontal fibrã sticlã
30.000 litri – 3 buc, pret pornire licitaþie
5.550 lei/buc, amplasate în Craiova, str.
Cl. Severinului; rezervor vertical inox
30.000 litri – 2 buc (seriile 22262 si 22250),
pret pornire licitaþie 6.000 lei/buc.ampla-
sate în loc Bucovãþ, jud Dolj. 6.  SC
TREING  SRL, Craiova, str. Moldova, nr.
57C, jud Dolj, cod identificare fiscalã
15515439 în data de 23.04.2015, ora 15,00
pentru vânzarea bunurilor: autoturism
DACIA  SANDERO, an fabricaþie 2008,
sursa energie benzinã+GPL, culoare gal-
benã, neînmatriculat, pret pornire licita-
þie 12.612 lei; autoturism FIAT PUNTO, an
fabricaþie 2009, sursa energie benzi-
nã+GPL, culoare galbenã,nr înmatricu-
lare DJ-11-GYV, pret pornire licitaþie 16.626
lei. Amplasare: sediul societãþii. 7. SC STE
BONDIA TRICOT JOSEP SRL, Craiova,
str. Cl. Severinului, nr. 42A,   jud Dolj, cod
identificare fiscalã 32747056 în data de
24.04.2015, ora 11,00 pentru vânzarea bu-
nurilor: maºinã de cusut Jack JK Shirley
IIE – 3 buc, seriile 140506227Q-09;
140511407Q-15; 140511411Q-15, prêt por-
nire licitaþie 1.763 lei/buc; generator abur
COMEL FB/F, seria 3110692, pret pornire
licitaþºie 1.080 lei. Amplasare: sediul so-
cietãþii. Preþurile nu includ TVA. Invitm pe
cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri  sã înºtiinþeze despre aceasta
A.J.F.P. DOLJ înainte de datele stabilite
pentru vânzare, menþionate mai sus. Cei
interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt
invitaþi sã prezinte, pînã  la termenele de
vânzare sau, în cazul vanzãrii prin licita-
þie, pânã în ziua precedentã termenelor

de vânzare: oferte de cumpãrare; în ca-
zul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei
de participare sau a constituirii garanþiei
sub forma scrisorii de garantie bancarã
reprezentand 10% din pretul de pornire
a licitatiei care se plãteºte în lei, în contul
IBAN RO16 TREZ 291.50.67XXX005062,
cod fiscal 4830007  deschis la Trezoreria
A.J.F.P. DOLJ; imputernicirea persoanei
care-l reprezintã pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de naþionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de ORC; pentru persoanele
juridice strãine, actul de înmatriculare tra-
dus în limba românã; pentru persoanele
fizice romane, copie de pe actul de iden-
titate; dovada emisa de creditorii fiscali
cã nu au obligaþii fiscale restante (Consi-
liul Local ºi Administraþia Financiarã în
raza cãrora se aflã domiciliul sau sediul
ofertantului), urmând sã se prezinte la da-
tele stabilite pentru vânzare ºi la locurile
fixate în acest scop. Impotriva prezentu-
lui înscris, cel interesat poate introduce
contestaþie la instanþa judecatoreascã
competentã, în termen de 15 zile de la co-
municare sau luare la cunostiintã, în con-
formitate cu prevederile art.172 si art 173
din OG nr. 92/2003 privind Codul de pro-
cedurã fiscalã, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. Licitaþia în-
cepe de la cel mai mare preþ din ofertele
de cumpãrare scrise, dacã acesta este
superior preþului de pornire la licitaþie, iar
în caz contrar va începe de la acest din
urmã preþ. Adjudecarea se face în favoa-
rea participantului care a oferit cel mai
mare preþ, dar nu mai puþin decît preþul
de pornire. Taxa de participare nu se re-
stituie ofertanþilor care nu s-au prezentat
la licitaþie, celui care a refuzat încheierea
procesului-verbal de adjudecare, precum
ºi adjudecãtarului care nu a plãtit preþul.
Potrivit dispoziþiilor art.9 alin(2) lit. d) din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de proce-
durã fiscalã, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, când urmeazã
sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este
obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteþi
adresa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, cam. 206 sau la tel: 0251/
402.207.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

CERERI SERVICIU
Instalator cu experienþã so-
licit angajare.  Telefon: 0762/
837.734.
Doamnã cu experienþã - în-
grijesc copil. Telefon: 0728/
064.730.
Vânzãtoare presã, covrigi,
produse patiserie ºi maga-
zin second-hand. Telefon:
0747/072.570.

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanitare la
preþ avantajos. Telefon:
0766/668.777.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/
416.198.
Societate de contabilitate
oferim servicii de calitate ºi
complete la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0742/
179.600.
Persoanã serioasã îngrijesc
bãtrâni pentru cedare lo-
cuinþã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0723/466.154.
Familie serioasã îngrijim
bãtrâni. Telefon: 0765/
744.323; 0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã semideco-
mandatã etaj 4, Craiova str. Ca-
racal. Telefon: 0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
Vând apartament 2 camere
Calea Unirii. Telefon: 0742/
940.623; 0351/459.401.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Particular, vând apartament
4 camere, parter, zona Ca-
racal. Telefon: 0724/512.304;
0746/914.824.
Vând 4 camere decomanda-
te, toate îmbunãtãþirile Brazdã.
Telefon: 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, Po-
dari – Livezi, cu 4000 mp
teren ºi 8 ha teren arabil ur-
gent, convenabil. Telefon:
0722/266.718.
VÂND VILÃ, ZONÃ CEN-
TRALÃ, LÂNGÃ FACULTA-
TEA DE AGRONOMIE, 6 CA-
MERE, 2 BÃI, BUCÃTÃRIE,
PARTER+ ETAJ, POD, SUB-
SOL, GARAJ, TEREN 462
MP. Telefon: 0726/275.943.
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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.

Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Proprietar vând casã Bordei,
str. Carpenului P+ M, teren
700 mp, pomi fructiferi, vie.
Telefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M + 5000 mp
teren comuna Cernãteºti,
sat Raznic. Telefon: 0769/
844.209.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti în centrul comunei
Periºor cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon: 0751/
035.819; 0730/366.954.

Vând casã la Negoieºti cu
vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren agricol. Te-
lefon: 0723/692.884.
Vând casã 500 mp teren
zonã centralã, idealã afaceri.
Telefon: 0730/750.538.

TERENURI
VÂND teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intravilan Po-
dari, 673 mp, fundaþie, cu
utilitãþi, 16.500 euro. Tele-
fon: 0732381.876.

Vând 400 mp teren intravi-
lan în Segarcea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Liceului),  13
m la stradã, cadastru. Preþ
15 lei/m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.
Vând teren arabil extravilan
oraº Calafat pe lângã pod.
Telefon: 0771/500.258;
0351/805.425.
Vând teren intravilan 2800
mp în Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de lacul
Tanchiºtilor - între vile. Tele-
fon: 0351/170.504.

OCAZIE! Vând teren pentru
casã, 800 mp Predeºti, 16
km, zonã pitoreascã, ideal
pt. Casã vacanþã, apã – cu-
rent pe teren, 4000 Euro.
Telefon: 0762/109.595.
Vând drepturi teren intravi-
lan  380 mp Craiova. Tele-
fon: 0766/930.864.
Vând 1.500 mp Bãile Govo-
ra, toate utilitãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic, lângã pã-
dure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Ocazie! Vând, închiriez te-
ren, Calea Bucureºti, km 9,
ideal halã, showroom, 1000
m, benzinãrie, parc auto,
sau schimb cu apartament.
Telefon: 0762/109.595.

Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA
anul fabricaþiei 1993. Auto-
turismul este în stare de
funcþionare. Telefon: 0765/
789.181.
Vând DACIA, stare de func-
þionare. Preþ mic. Telefon:
0769/611.412.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008, 62.000
km. Telefon: 0764/222.434
AUDI A6, fabricaþie 2006, full
opþional, xenon, bleu marin,
metalizat, piele, navigaþie, în-
cãlzitor scaune pilot automat,
motor perfect, 8000 Euro. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând Renault Clio 2003 full,
1800 euro negociabil. Tele-
fon: 0766/899.363.
Vând Solenza motor “Clio”,
benzinã, 2004, consum 4%,
90.000 Km, culoare alb,
1000 Euro. Telefon: 0749/
059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
DISC purtat pentru 445. Te-
lefon: 0742/353.028.

Vând baloþi de lucernã, ca-
litate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030; 0764/
779.702.
Piese noi Dacia, flex mare,
frigider, bocanci, ghete pie-
le militare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico noi, 2
roþi 155/73, combinã muzi-
calã stereo, calculator in-
dstruire copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând douã locuri de veci cu
capac, în ciment la Cimitirul
Roboaica ºi douã locuri ne-
fãcute. Telefon: 0766/
423.562 ºi 0760/084.961.
Vând sobã deosebitã din
teracotã ºi maºinã de cusut
Uberdeck. Telefon: 0757/
072.050.
Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vopsi-
te, chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Capre. Telefon: 0726/
964.710.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând ieftin mobilã apartament.
Telefon: 0251/531.246.
Vând ghete iarnã, autodera-
pante, piele naturalã, im-
port, nefolosite nr. 45, cãru-
cior copil, puþin folosit. Tele-
fon. 0723/009.627.
Vând maºinã de tricotat SIN-
GER. Telefon: 0351/
175.564.
Ofer la copii 3 clasoare cu
timbre la preþuri foarte foar-
te mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând groapã cimitir Roboai-
ca. Telefon: 0746/901.203.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 7 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:

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.

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
Vând þiglã JIMBOLIA, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând cutie port armã de
vânãtoare metalicã. Telefon:
0721/995.405.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat mase
plastice, bicicletã nouã fran-
þuzeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în comuna Sunteºti
- Drãgãºani, 1 ha vie no-
bilã pe ºpalieri cu struguri
de masã ºi vin, 8400 mp-
pãdure. Telefon: 0770/
274.131.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.
Vând portbagaj din fier P.C.
adaptabil pe orice autotu-
rism vopsit recent (roºu).
Telefon: 0766/304.708.
Vând cadru metalic nou
pentru handicap, baston
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, preþ ne-
gociabil Telefon: 0351/
446.918.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând mobilã dormitor tine-
ret tip MOBEXPERT. Telefon:
0251/412.966.

Vând mobilã pentru farma-
cie. Telefon: 0755/074.742.
Vând abric original fãrã mo-
tor. Telefon: 0744/545.771.
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. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin 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 + anvelope
CIELO 185/60 R 14- 200
RON. Telefon: 0731/
877.880.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu congela-
tor ARTIC - nou cu garan-
þie 3 ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE. Avantajos,
televizor color, putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteascã.
Telefon: 0251/416.455.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.

Vând cinci bare cornier de
70 lungi de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Tele-
fon: 0757/282.926; 0785/
914.046.
Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cis-
mãrie veche, maºinã de
scris defectã. Telefon:
0251/417.493.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând 2 biciclete, semicur-
siere, FIRTS-BIKE, 24Dh
12, ambele RFG, pentru
copii 9-15 ani. Telefon:
0773/849.388.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr fosã septicã nefolo-
sitã. Telefon: 021/619.0632;
0731/515.626.
Cumpãr uruitoare cereale,
grâu, porumb. Telefon: 0721/
995.405.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Familie serioasã cautã casã
fãrã chirie (contra ajutor).
Telefon: 0761/794.304.
Închiriez magazin  stradal,
cu toate utilitãþile, Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

Închiriez garsonierã Brazda
lui Novac, zona Simplon.
Telefon: 0746/112.040.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.

MATRIMONIALE
Pensionar 66/160/69, nefu-
mãtor doresc pensionarã
60 ani, de la þarã pentru a
petrece tot restul vieþii împre-
unã. 0767/702.734. Lucicã
- comuna Dãnciuleºti – Gorj.
Vâduv, doresc sã cunosc
doamnã cu vârsta cuprinsã
între 55-60 ani cu locuinþã,
fãrã vicii din Oltenia. Telefon:
0757/821.204.

DIVERSE
Caut persoane bune de
muncã pentru amenajarea
unei grãdini, tãiat pomi fruc-
tiferi, vie. Rog seriozitate.
Telefon: 0727/884.205.
Unei familii nevoiaºe, las
moºtenire o gospodãrie la
þarã (Vâlcea) cu condiþia sã
o întreþinã permanent. Tele-
fon: 0351/809.908.
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera/obiect.
Telefon: 0351/423.493.
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Echipa de fotbal a ªcolii Gim-
naziale “Elena Farago” din Craio-
va s-a impus în etapa a doua a
Cupei Hagi Danone, întrecere re-
zervatã copiilor cu vârste cuprin-
se între 10 ºi 12 ani, care s-a des-
fãºurat la finalul sãptãmânii trecu-
te în incinta Complexului “Ion
Oblemenco”.

ªcolarii pregãtiþi de Ramona
Georgescu ºi Filip Popescu au
trecut în ultimul act de echipa Li-
ceului “Matei Basarab”, scor 4-1,
ºi s-au calificat la Turneul Final
de la Constanþa (28 mai – 1 iu-
nie), alãturi de opt cluburi din þarã
invitate de organizatori, dar ºi de
echipa Liceului Teoretic “Gheor-
ge Pora”, cea care a câºtigat pri-
ma etapã, de la Cluj-Napoca.

Tinerii fotbaliºti au fost pre-
miaþi de antrenorul Marian Bon-
drea ºi de jucãtorii Universitãþii
Craiova,  Curelea,  Madson ºi
Kay.

Cele opt echipe invitate la Tur-
neul Final de Fundaþia “Gheorghe
Hagi” sunt urmãtoarele: FCSB, Di-

ªcoala “Elena Farago” a câºtigat etapaªcoala “Elena Farago” a câºtigat etapaªcoala “Elena Farago” a câºtigat etapaªcoala “Elena Farago” a câºtigat etapaªcoala “Elena Farago” a câºtigat etapa
din Bãnie a Cupei Hagi Danonedin Bãnie a Cupei Hagi Danonedin Bãnie a Cupei Hagi Danonedin Bãnie a Cupei Hagi Danonedin Bãnie a Cupei Hagi Danone

namo Bucureºti, CS Universitatea
Craiova, Academia de Fotbal
“Gheorghe Hagi”, Kinder Târgu
Mureº, LPS Banatul Timiºoara, Vi-
itorul Oradea ºi ACS Viitorul Ju-
nior Cluj.

Urmãtoarele douã etape se vor
desfãºura la Suceava (25-26 apri-
lie) ºi Bucureºti (15-17 mai).

Rezultatele înregistrate
la turneul de la Craiova

Optimi de finalã: ªG Nicolae
Romanescu Craiova – ªG Alexan-
dru Macedonski Craiova 4-0, ªG
Mihai Eminescu Craiova – ªG Se-
garcea 4-0, CNP ªtefan Velovan
Craiova – ªG Elena Fargo Craiova
4-6, ªG Gheorghe Bibescu Craio-
va – ªG Teasc              1-2, ªG
Decebal Craiova – ªG Nicolae Bãl-
cescu Craiova 1-0, Colegiul Teh-
nic Industrie Alimentarã Craiova
– Liceul Matei Basarab Craiova 0-
6, ªG Verbiþa – ªG Ion Creangã
Craiova 0-5, ªG Bucovãþ – ªG Tu-
dor Segãrceanu Goicea 0-1.

Sferturi de finalã: ªG Nicolae

Romanescu Craiova – ªG Mihai
Eminescu Craiova 1-0, ªG Elena
Fargo Craiova – ªG Teasc 10-0,
ªG Decebal Craiova – Liceul Ma-
tei Basarab Craiova 0-2, ªG Ion

O nouã competiþie de nivel naþional, de astã datã la
semimarton, s-a consumat sâmbãtã, în urbea noastrã. În
organizarea impecabilã a CSM Craiova, alãturi de DJTS
Dolj, LPS „Petrache Triºcu” Craiova, CSU Craiova, Pri-
mãria Craiova, RAADPFL Craiova ºi Sala Polivalentã Cra-

Reprezentativa României va
efectua un stagiu de pregãtire
la Cheile Grãdiºtei, în perioada
14-19 aprilie. Pentru aceastã
acþiune, antrenorii Tomas Ryde
ºi Bogdan Burcea au convocat
20 de jucãtoare, printre acestea
gãsindu-se ºi echipierele SCM-
ului, Ionica Munteanu ºi
Mãdãlina Zamfirescu, împru-
mutatã la clubul din Bãnie de la
campioana HCM Baia Mare.
Vor fi lãsate acasã ºase jucã-
toare importante, Neagu
(Buducnost), Nechita, Ungu-
reanu, Buceschi, Marin ºi
Ardean (toate Baia Mare) –
implicate în lupta pentru
accederea în final-four-ul Ligii
Campionilor.

ªapte dintre medalii au rãmas
“acasã”, la CN de Semimaraton

iova, 80 de alergãtorii de cursã lungã, de la 27 de cluburi
din þarã, s-au întrecut pentru una dintre medaliile puse la
bãtaie de Campionatul Naþional de Semimaraton rezervat
seniorilor, tineretului ºi juniorilor I. Deºi au avut de în-
fruntat o vreme capricioasã, din cauza vântului, sportivii

au alergat cu „poftã” ºi au oferit un spectacol de
þinutã.

Participanþii au avut de strãbãtut de trei ori tra-
seul Sala Polivalentã – Blvd. ªtirbei Vodã – Parcul
Tineretului (inclusiv în incintã), alergându.-se în
total cei 21 de kilometri ºi câþiva metri, care însu-
meazã distanþa unui semimaraton.

ªapte medalii ºi-au trecut în cont cluburile cra-
iovene, toate la feminin, cinci LPS „Petrache
Triºcu” (3 de aur ºi câte una de argint ºi bronz) ºi
douã CSM (un argint ºi un bronz).

Sportivii de la “Petrache Triºcu” au trimfat prin
Daniela Bogdan, la juniori 1, ºi prin echipele ace-
loraºi juniori 1, respectiv tineret. De asemenea,
Daniela Bogdan a luat argintul la tineret, în timp
ce bronzul i-a revenit Mariei Cioveie, la juniori 1.
Trecând la CSM, argintul a venit la proba pe echi-
pe tineret, iar bronzul la echipe seniori.

HANDBAL (F)

Munteanu ºi Zamfirescu,
chemate la naþionalã

Altfel, Iulia Curea revine la
lot pentru prima datã dupã ce a
nãscut, Oana Manea, absentã
la Trofeul Carpaþi, este la
rândul ei între cele 20 de
handbaliste convocate, la fel
ca ºi Maria Constatinescu.

Lotul României pentru
acþiunea “Cheile Grãdiºtei”

Portari: Dedu, Munteanu,
ªerban;

Extreme: Hotea, Curea,
Chiper. Pârvuþ;

Pivoþi: Manea, Chintoan,
Pintea;

Linia de 9 metri: Brãdeanu,
Zamfirescu, Constantinescu,
Perianu, Zamfir, Geiger, Vizitiu,
L. Popa, Mihalschi, Vãdineanu.

Seria 1 – etapa a 18-a: Victoria Ple-
niþa – Recolta Galicea Mare 3-0, Viitorul
Vârtop – Voinþa Caraula 1-2, Fulgerul
Maglavit – SIC Pan Unirea 2-2, Progre-
sul Ciupercenii Vechi – Tractorul Cetate
4-2, Flacãra Moþãþei – SC Poiana Mare
0-2, Avântul Verbiþa – Viitorul Ciuperce-
nii Noi 0-1, Dunãrea Negoi – Avântul
Giubega 3-2.Viitorul Dobridor a stat.

Clasament: 1. SIC Pan Unirea 44p (-
1 joc), 2. Victoria Pleniþa 44p, 3. Flacãra
Moþãþei 37p, 4. Poiana Mare 28p, 5. Trac-
torul Cetate 28p.

Seria 2 – etapa a 17-a: Progresul
Bãileºti – Recolta Seaca de Câmp 10-0,
Progresul Cerãt – Recolta Urzicuþa 3-2,
Voinþa Radovan – AFC Giurgiþa 2-3, Vi-
itorul Siliºtea Crucii – Gloria Catane 0-2,
Recolta Mãceºu de Jos – Recolta Cioro-
iaºi 3-0, Unirea Goicea – Viitorul Mãce-
ºul de Sus 0-4. Triumf Bârca – Avântul
Rast nu s-a disputat.

Clasament: 1. Mãceºul de Sus 44p,
2. Gloria Catane 37p, 3. AFC Giurgiþa
37p, 4. Progresul Cerãt 34p, 5. Progre-

LIGA A V-A
DIGI SPORT 1
17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL

– Liga I: CS U Craiova – U Cluj, CFR
Cluj – Oþelul, CSMS Iaºi – Dinamo.

DIGI SPORT 2
17:00 – TENIS (F) – Turneul de

la Charleston, în SUA: ziua 2 / 21:00
– FOTBAL Spania – La Liga: Atl.
Madrid – Sociedad / 23:00, 2:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Charles-
ton: ziua 2.

DIGI SPORT 3
16:15 – VOLEI (F) – Cupa Ro-

mâniei: finala / 18:15 – HANDBAL
(M) – Liga Naþionalã: CSM Bucu-
reºti – ªtiinta Municipal Bacãu /
20:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Monaco – Montpellier / 21:45 –
FOTBAL Italia – Cupa: Fiorentina –
Juventus.

DOLCE SPORT
17:00 – FOTBAL – Liga I: CS U

Craiova – U Cluj / 21:30 – FOTBAL
Germania – Cupa: Dortmund – Hof-
fenheim.

Creangã Craiova – ªG Tudor Se-
gãrceanu Goicea 4-0.

Semifinale: ªG Nicolae Roma-
nescu Craiova – ªG Elena Fargo
Craiova 0-0 (3-4 lov. dep.), Liceul

Matei Basarab Craiova – ªG Ion
Creangã Craiova 2-1.

Finalã: ªG Elena Fargo Cra-
iova – Liceul Matei Basarab Cra-
iova 4-1.

DOLCE SPORT 2
18:15 – BASCHET (F) – Liga

Naþionalã: ICIM Arad – Universita-
tea Alba-Iulia / 20:00 – FOTBAL
Germania – Cupa: Wolfsburg – Frei-
burg / 22:00 – FOTBAL Franþa –
Cupa: Auxerre – Guingamp.

EUROSPORT
13:00 – TENIS (F) – Turneul de

la Katowice, în Polonia: ziua 2 / 16:30
– CICLISM – Turul Þãrii Bascilor, în
Spania / 18:15 – TENIS (F) – Tur-
neul de la Katowice: ziua 2 / 21:30 –
FOTBAL Anglia – Premiership: As-
ton Villa – Queens PR.

EUROSPORT 2
16:30 – TENIS (F) – Turneul de

la Katowice, în Polonia: ziua 2.
LOOK TV
19:15, 21:30 – FOTBAL – Liga

I: CFR Cluj – Oþelul, CSMS Iaºi –
Dinamo.

LOOK PLUS
17:00 – FOTBAL – Liga I: CS U

Craiova – U Cluj.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
sul Bãileºti 31p.

Seria 3 – etapa a 17-a: Dunãrea Gi-
ghera – Unirea Tâmbureºti 0-1, Avântul
Daneþi – Torentul Secui 6-0, Unirea Trico-
lor Dãbuleni – Progresul Amãrãºtii de Sus
3-1, Unirea Amãrãºtii de Jos – Viitorul Gân-
giova 3-0, Fulgerul Mârºani – Ajax Do-
broteºti 1-1. Avântul Dobreºti – Victoria
Cãlãraºi nu s-a disputat, în timp ce Viitorul
Sadova a stat.

Clasament: 1. Unirea Tricolor Dãbu-
leni 34p, 2. Amãrãºtii de Sus 33p, 3. Viito-
rul Sadova 33p (- 1 joc), 4. Unirea Tâmbu-
reºti 32p, 5. Fulgerul Mârºani 27p.

Seria 4 – etapa a 17-a: Luceafãrul
Popânzãleºti – Flacãra Drãgoteºti 1-4, Vii-
torul Apele Vii – Sporting Leu 0-1, Unirea
Câmpeni – Viitorul 2 Cârcea 3-1, Voinþa Pu-
þuri – Avântul Pieleºti 0-2, ªtiinþa Teasc –
Viitorul Coºoveni 0-1, Atletico Zãnoaga –
Progresul Castranova 0-6.

Clasament: 1. Viitorul Coºoveni 40p,
2. Viitorul 2 Cârcea 40p (- 1 joc), 3. Pro-
gresul Castranova 36p, 4. Sporting Leu

33p, 5. Avântul Pieleºti 28p.

Seria 5 – etapa a 17-a: Viitorul Ghin-
deni – Arena Bulls Preajba 3-2, Aktiv Pa-
dea – Viitorul ªtiinþa Craiova 3-2, Inter Se-
cui – Avântul Gherceºti 3-2, Casa Bogdan
Craiova – AS Rojiºte 2-6, ªtiinþa Calopãr –
Fortuna Craiova 5-1, Avântul Þuglui –
Voinþa Belcin 0-3.

Clasament: 1. Inter Secui 41p (- 1 joc),
2. AS Rojiºte 37p, 3. Viitorul ªtiinþa Craio-
va 32p (- 1 joc), 4. Avântul Þuglui 28p, 5.
Arena Bulls Preajba 27p.

Seria 6 – etapa a 17-a: Luceafãrul Cra-
iova – Jiul Breasta 1-2, Progresul Mischii
– AS Scaieºti 2-1, Vulturul Cernãteºti –
Standard ªimnicu de Sus 3-0, Rapid Pot-
melþu – Viitorul Municipal 2 Craiova 4-4,
Unirea Braloºtiþa – AS Greceºti 1-2. Viito-
rul Valea Fântânilor a stat.

Clasament: 1. Viitorul Municipal 2
Craiova 36p, 2. Rapid Potmelþu 30p (- 1
joc), 3. AS Scaieºti 27p (- 1 joc), 4. Viito-
rul Valea Fântânilor 26p (- 1 joc), 5. Lu-
ceafãrul Craiova 26p.
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 24 18 2 4 45-14 56
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
Viitorul 24 8 8 8 33-33 32
Botoºani 24 8 7 9 25-30 31
CSMS Iaºi 24 7 7 10 23-29 28
FC Braºov 24 7 7 10 25-33 28
Chiajna 24 5 12 7 26-29 27
Pandurii 23 6 7 10 28-32 25
Gaz Metan 24 5 9 10 22-30 24
„U” Cluj 24 5 8 11 22-33 23
Rapid 24 5 7 12 12-28 22
Ceahlãul 24 4 7 13 18-42 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

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

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

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

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

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

– mâine, 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.
Concordia – FC Braºov 1-1
Au marcat: Bucuricã 25 / Leko 90.
Ceahlãul – Viitorul 1-2
Au marcat: Achim 45 – din pen. / Mitrea 44, 90+5 – ambele din pen.
Gaz Metan – Steaua 1-2
Au marcat: D. Roman 20 / Prepeliþã 11, Ad. Popa 52.
Meciul Petrolul – Pandurii s-a jucat asearã.

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
Universitatea ClujUniversitatea ClujUniversitatea ClujUniversitatea ClujUniversitatea Cluj

Stadion: „Extensiv”, ora 17 (Digi, Dolce, Look)

Craiova: Bãlgrãdean – Achim, Frãsinescu, Acka, Vã-
tãjelu – Bãluþã, Madson, Brandan, Târnãcop – Nuno
Rocha, Bawab. Antrenori: Sorin Cârþu, Emil Sãndoi.
Rezerve: Straton – Dumitraº, Cârstea, Izvoranu, Kay,
Herghelegiu, Ivan.

Cluj: Veselovsky - Ciupe, Neag, Skvorc, Bambara -
Mengolo, R. Costin,    Lungu, Nuno Viveiros - Graven-
berch, Castillion. Antrenor: Adrian Falub. Rezerve:
Dolha - Van der Broek, Cr. Munteanu, Lemnaru, Cepel-
lini, Cristocea, Calcan.

ªtiinþa întâleºte în derby-ul stu-
denþesc al Ligii I o echipã proas-
pãt revigoratã, de calificarea în fi-
nala Cupei României ºi de victoria
din derby-ul de 6 puncte cu Ra-
pid. Dacã alb-albaºtrii nu au mai
pierdut de peste 7 luni ºi de 18
meciuri în Liga I, „U” Cluj nu mai
câºtigase pânã la succesul cu Ra-
pid de 4 luni ºi nu marcase 9 me-
ciuri la rând. Acum un an, antre-
norul clujenilor, Adrian Falub, ob-
þinea o victorie categoricã împo-
triva craiovei, scor 4-1, cu ASA
Tg. Mureº, însã în actualul sezon
are amintiri neplãcute legate de
formaþia din Bãnie, fiind demis de
la ASA dupã eºecul de pe „Ion
Oblemenco”, scor 0-1.

Emil Sãndoi apreciazã forma
bunã din ultima vreme a finalis-
tei Cupei, dar spune cã alb-albaº-
trii vor da totul pentru a obþine
prima victorie pe teren propriu
din 2015, pentru a-ºi întãri postu-
ra actualã sau chiar pentru a for-
þa urcarea pe podium. „Univer-
sitatea Cluj este o echipã în re-
venire de formã, are un moral bun
dupã calificarea în finala Cupei
ºi victoria de ºase puncte cu Ra-
pid. Suntem invidioºi pe U Cluj
cã joacã  finala Cupei României,
dar cred cã ºi ei sunt invidioºi
pentru parcursul pe care l-am
avut pânã acum. Vom face tot ce
ne stã în putinþã sã obþinem pri-
ma pe teren propriu de anul aces-
ta, care ne-ar consolida poziþia a
patra ºi poate chiar am putea
chiar sã urcãm pe podium. În
ciuda ploii, sperãm ca gazonul
de pe Extensiv sã se prezinte în
condiþii bune. Momentan, nu ne
gândim la locul 2, mai sunt atâ-
tea etape de disputat. Nu facem
calcule, ar fi o greºealã sã ne
propunem ocuparea locului 2,
trebuie sã ne gândim la fiecare
meci în parte” a spus antreno-
rul oltean.

În tentativa de a prinde podiumul, Universitatea Craiova întâlneºte
astãzi pe Universitatea Cluj, formaþie preocupatã sã evite retrogradarea

Ivan e în scãdere de formã
Sãndoi spune cã jucãtorii tineri

din academia Universitãþii nu pot
face faþã deocamdatã la nivelul Li-
gii I, iar singurul fotbalist de per-
spectivã care ºi-a fãcut loc în lotul
lãrgit, Andrei Ivan, despre care an-
trenorul Stelei, Costel Gâlcã, spune
cã va fi viitorul atacant al naþiona-
lei, este într-o scãdere de formã.
„La Ivan am constatat o scãdere de
formã în ultima perioadã, nu ºtim
ce se întâmplã cu el, probabil ºi re-
gimul de pregãtire cu echipa mare
l-a afectat. Este greu pentru jucã-
torii tineri sã se impunã, fiindcã echi-
pa nu pierde de 18 meciuri ºi folo-
sim cam aceeaºi formulã, cu puþi-
ne schimbãri, în fiecare etapã. Am
luat cu noi în cantonamentul de iar-
nã câþiva juniori, dar ne-am dat sea-
ma cã aceºtia nu fac faþã la nivelul
primului eºalon” a spus Sãndoi.

Bawab: „Ar fi pãcat sã pice
Clujul, dar trebuie sã câºtigãm”

Cel care a adus victoria Craio-
vei la Galaþi, iordanianul Thaer Ba-
wab, a declarat: „Nu este extrem
de important pentru mine cã am

marcat eu la Galaþi, ci faptul cã
echipa a câºtigat. Firesc, îmi do-
resc sã ajut în continuare echipa
prin golurile mele. Mi-aº dori sã
înscriu ºi acum ºi sã luãm toate
punctele. Este pãcat pentru supor-
teri, pentru oraº ºi stadionul de
acolo ca Universitatea Cluj sã
meargã în Liga a II-a, nu vrem sã
o îngropãm, dar trebuie sã câºti-
gãm. Le dorim sã obþinã puncte
dupã meciul cu noi“.

Pentru meciul cu „U” Cluj, Ma-
teiu este suspendat, dar vor reveni
Madson ºi Kay.

Copiii Craiovei
vin alãturi de ªtiinþa

Universitatea Craiova este din nou
echipa comunitãþii, iar copiii oraºu-
lui trebuie sã înveþe ce înseamnã
spiritul alb-albastru. La meciul de
astãzi, alb-albaºtrii vor fi susþinuþi din
tribune de elevii de la ªcoala Gimna-
zialã „Mihai Viteazul“, ªcoala Gim-
nazialã „Mihai Eminescu“, Liceul
„Traian Vuia“ ºi Colegiul Naþional
Economic „Gheorghe Chiþu“. Clu-
bul craiovean s-a alãturat astfel pro-
gramului  „ªcoala altfel“, invitând
copiii Craiovei la stadion.
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