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Conducerea Centrului Comercial Oltenia
Sucpi ºi  Fraþii Bacriz  ureazã tuturor salaria-
þilor, comercianþilor, colaboratorilor ºi cãlãto-
rilor un Paºte Fericit, multe realizãri, împliniri
ºi sãnãtate. Fie ca toate visele pe care le fãu-
riþi în aceste zile magice de Sãrbãtoare sã se
împlineascã ºi drumul strãbãtut pentru reali-
zarea lor sã vã aducã bucurii în inimi, iar în
case, fericire ºi belºug!

 Sãrbãtori liniºtite ºi pline de luminã!
Hristos a Înviat!

Pentru fraþii Nicu ºi Ion Ispas, din Maglavit, anul nu
se terminã niciodatã. Doar anotimpurile par sã conteze.
Iarna îi pune la încercare fiindcã dureazã mult ºi mereu
trebuie privit spre furajele care se împuþineazã, dar ºi
vara secetoasã, cu iarbã neîndestulatã, le amãreºte su-
fletul. Pentru ei primãvara nu începe cu colþul ierbii, ci
cu primele fãtãri, care, de regulã, se întâmplã încã din
ianuarie, când gerul este nãpraznic, de crapã pietrele, ºi
mieii trebuie aduºi în spaþii încãlzite pentru a nu se prã-
pãdi prematur. Adevãraþii crescãtori de oi ºi capre se
formeazã, aºadar, greu. Pe lângã dragostea faþã de ani-
male ºi tainele unei meserii, mai trebuie ºi o empatie,
dacã îi putem spune aºa, fãrã de care nu se poate. Pe
vremuri, îndeletnicirea era bãnoasã. Lâna avea cãutare,
ºi încã preþ bun, ceea nu se mai întâmplã astãzi. Doar
din valorificarea mieilor ºi a brânzei obþinute, nu te alegi
cu mare lucru. Dar, fraþii Nicu ºi Ion Ispas rãmân ata-
ºaþi unicei îndeletniciri de tradiþie, bine deprinse. Legaþi
de naturã, ei presimt când se va înnoura ºi când va plo-
ua, dar ºi când soarele va zãbovi mai multe zile pe cer,
cum îºi doresc acum, pentru ca iarba sã-ºi dea drumul.
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Tãriceanu:

Un nou vot

la ªova nu

e posibil
Preºedintele Senatului,

Cãlin Popescu Tãriceanu,
spune cã votul în cazul lui
Dan ªova nu are cum sã fie
repetat, arãtând totodatã cã
Parlamentul are drept suveran
legat de încuviinþarea urmãri-
rilor penale sau arestãrilor ºi
nu trebuie sã rãspundã auto-
mat, ca la un “ghiºeu de
înregistrare a cererii”. “Nu
vreau sã anticipez eu deciziile
Curþii, ceea ce pot sã vã spun
este cã Parlamentul are un
drept suveran legat de încu-
viinþarea fie a urmãririlor
penale, fie a arestãrilor. Prin
urmare, atunci când este
solicitat, el nu trebuie sã
rãspundã automat, ca la un
simplu ghiºeu de înregistrare a
cererii, printr-un aviz favora-
bil. Poate sã dea aviz favorabil
sau poate sã nu dea aviz
favorabil, dupã ce analizeazã
fiecare caz în parte. Mai mult
decât atât, atunci când vorbim
despre libertatea individului,
într-o þarã democraticã, cred
cã acesta este cel mai preþios
bun pe care-l avem ºi nu
trebuie sã ne jucãm cu el. Nu
trebuie sã considerãm cã
aceasta este situaþia normalã
în care se aflã cineva care
este înconjurat de prezumþia
de nevinovãþie, sã fie trimis
automat în spatele gratiilor ºi
sã fie anchetat în stare de
detenþie. Existã cazuri excep-
þionale în care încuviinþarea
reþinerii preventive este
logicã, dar nu întotdeauna.
La noi, din pãcate, aceastã
practicã a devenit una
curentã ºi este un lucru
reprobabil”, a declarat, la
RFI, Cãlin Popescu Tãriceanu.

“I-am ridicat premierului o se-
rie de preocupãri în privinþa pla-
nului Guvernului de a promova
noul Cod Fiscal, astfel încât sã
reducã substanþial nivelurile TVA,
mãsurã care, potrivit estimãrilor
Comisiei, are un efect fiscal sub-
stanþial negativ. Aceastã mãsurã
nu corespunde recomandãrilor
generale ale Comisiei privind po-
liticile fiscale, domeniu în care noi
recomandãm sã ridicãm povara
impozitãrii de pe muncã, în spe-
cial de pe forþa de muncã slab
plãtitã, cãtre alte baze de taxare
care afecteazã în mai micã mã-
surã creºterea economicã ºi, in-
clusiv, consumul”, a spus vice-

Comisia Europeanã (CE) este preocupatã de planul
Guvernului de a reduce pragurile la TVA, mãsura

care, potrivit Bruxelles-ului, are un efect fiscal sus-
tanþial negativ, a declarat, ieri, vicepreºedintele CE,
Valdis Dombrovskis, în urma discuþiei, de la Guvern,

cu premierul Victor Ponta.

preºedintele CE.
Dombrovskis a precizat cã vor

fi continuate discuþiile, în detaliu,
cu Guvernul României, inclusiv la
nivel de experþi, el personal ur-
mând sã discute cu ministrul Fi-
nanþelor, Eugen Tedorovici, des-
pre efectele fiscale ºi posibile
mãsuri compensatorii pentru a
gãsi cea mai bunã soluþie “în ve-
derea asigurãrii sustenabilitãþii fi-
nanciare a României”. Oficialul eu-
ropean a arãtat cã 2015 este pri-
mul an în care Comisia a realizat
o analizã în detaliu a economiei
româneºti ºi a observat cã Româ-
nia se confruntã cu anumite dez-
echilibre macro-economice, pre-

cizând cã este nevoie ca Guver-
nul sã gãseascã soluþii pentru a în-
tãri competitivitatea, pentru a re-
zolva “situaþia net negativã a inves-
tiþiilor” ºi pentru întãrirea capaci-
tãþii de export pe termen mediu.

De asemenea, a mai spus Dom-
brovskis, România trebuie sã con-
tinue reformele structurale pentru
a îmbunãtãþi eficienþa utilizãrii fon-
durilor structurale ºi de coeziune,
astfel încât sã se obþinã rezultate
mai bune privind sistemul social,
pentru a combate inegalitatea ºi

sãrãcia ºi pentru a face faþã anu-
mitor deficienþe de guvernare ºi
administraþie publicã. “Am discu-
tat cu premierul un punct de ve-
dere foarte important pentru Co-
misia Europeanã, ºi anume cã ten-
dinþele pozitive pe care România
le înregistreazã nu trebuie sã se
piardã”, a subliniat vicepreºedin-
tele Comisiei. El a arãtat cã foru-
rile europene se aºteptã ca rata de
creºtere economicã a României sã
fie de 2,7% anul acesta ºi de 2,9%
anul viitor.
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GEORGE POPESCU Latura întunecatãLatura întunecatãLatura întunecatãLatura întunecatãLatura întunecatã
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Cum se ºtie, Paºtele catolic a trecut ºi de
cel ortodox ne mai despart doar câteva zile. ªi
cum nu mai e demult Pace sub mãslini, în ciu-
da atâtor repetate invocãri, din partea Vatica-
nului, dar ºi a unor lideri religioºi din întreaga
lume, festivitãþile religioase din acest an au stat
sub semnul trist al campaniilor de decimare a
creºtinilor din Orientul Mijlociu ºi din Africa
declanºate de cãtre organizaþii ºi grupãri isla-
miste, cãrora le-au cãzut victime mii de cre-
dincioºi. În Irak ºi în Libia, în Egipt ºi în Siria,
în Nigeria ori în Kenya, pretutindeni unde isla-
mismul s-a radicalizat, vânãtoarea de creºtini
resuscitã în memoria marilor colectivitãþi de
creºtini vremurile demult apuse, din primele
secole romane imperiale trecând prin acel Ev
Mediu, al veacurilor întunecate din cauza ofen-
sivei armatelor musulmane spre inima Europei
cãrora avea sã li se opunã seria de cruciade
ce-aveau sã fie oprite chiar de Biserica de la
Roma speriatã de perspectiva de a-ºi pierde din
hegemonie.

Tocmai la Roma, în ambianþa Vaticanului ºi
sub împovãrata sagacitate a Papei Francisc,
aceastã nouã ºi tristã realitate a unei Lumi pre-
tinse Noi, de-acum iremediabil globalizate, nu
putea sã nu-ºi releve actualitatea urgentã. E
drept cã, adept al unui franciscanism de cea
mai purã conduitã, Papa ºi-a concentrat dis-
cursul sãu „Urbi et Orbi” unei pãci generaliza-
te, în care sentimentul unei pietãþi reînnoite plea-
cã de la inegalitãþi sociale generatoare de infi-
nite suferinþe, dar din care n-a lipsit nici soli-
daritatea cu acea turmã a creºtinãtãþii trans-
formate în carne de tun în zonele în care isla-
mul s-a înstãpânit ºi s-a dedat la crime în masã,
aºa cum s-a întâmplat în Kenya într-o univer-
sitate catolicã unde au cãzut victime 150 de

suflete tinere nevinovate.
Iar în lumea catolicã s-a împãmântenit cum

nu s-a mai întâmplat de mai bine de un mileniu
nu doar groaza ºi revolta, considerate de-acum
palide ºi chiar vinovate reacþii la o realitate de o
rarã cruzime ºi structurat în termenii unei sfi-
dãri ºi a unei provocãri a creºtinãtãþii cu ante-
cedente într-o istorie pe care nimeni n-o mai
credea reînviind. Media din Occident nu pu-
teau ignora o tragedie de o asemenea anvergu-
rã, iar principalele ziare de la Paris, de la Ma-
drid, de la Lisabona ori de la Roma s-au infla-
mat pânã la evocãri a stãrii excepþionale. Presti-
giosul sãptãmânal francez Le Point ºi-a dedi-
cat, luni dupã Paºti, întregul numãr acestui fla-
gel, aºezând sub o fotografie de pe copertã
întrebarea retoricã „Cine îi va salva pe copþi ºi
pe asiri de islamiºti?”. E întrebarea unei cre-
dincioase copte avansatã în catedrala San Mar-
co din Cairo chiar în timpul liturghiei pascale.
Rãspunsul, cum spuneam, retoric, într-un sens
particularizat, de vreme ce la cele mai înalte
paliere statale vest-europene totul se rezumã la
condamnãri discursive, solicitã o examinare
urgentã. ªi reacþii pe mãsura gravitãþii acelor
cumplite realitãþi. În Irak, în apropiere de Mo-
sul, douã mii de luptãtori creºtini, voluntari, în
majoritate copii ºi femei, fii, fiice, mame ºi
bunici, au reacþionat cu arma în mânã contra
islamiºtilor încã din februarie. Iar episcopul
Youhanna Boutros Moshe din zonã le-a elogiat
curajul ºi le-a binecuvântat campania de apã-

rare. Gestul, al ambelor pãrþi, al creºtinilor care
n-au pregetat sã punã mâna pe arme ºi al înal-
tei feþe bisericeºti ce i-a încurajat n-a fost lipsit
de controverse în lumea unui Occident tot mai
defetist. Însã urgenþa unor mãsuri radicale l-a
determinat ºi pe Patriarhul bisericii siro-catoli-
ce, Ephrem Joseph Younan, sã declare într-un
interviu pentru o publicaþie parizianã cã „Mili-
þiile sunt un rãu mic. Care ar fi alternativa? So
doreºte cumva ca comunitãþile creºtine sã fie
mãcelãrite ca niºte oi duse la tãiat? Eu rãmân
de partea cui va încerca sã se apere ºi sã moa-
rã cu onoarea de a fi combãtut rãul ºi de a fi
apãrat nevinovaþii”.

De aici, s-au fãcut auzite chiar în aceste
zile pascale voci numeroase ºi din înalte am-
voane reclamând nevoia unor iniþiative care
sã transcendã modelul „politicii reale” în
aceastã ordine a lucrurilor. Islamul a ieºit din
sfera religiosului ºi a intrat în cea a politicu-
lui, iar scopurile sale, propagate în formele
cele mai belicoase imaginabile, nu mai pot fi
combãtute cu discursuri unei diplomaþii ce ºi-
a arãtat din belºug limitele. E nevoie de deº-
teptare a democraþiilor occidentale care sã-ºi
slujeascã, practic. principiile de libertate, de
egalitate ºi fraternitate” scrijelite pe cele mai
impunãtoare monumente ale lor. Când istoria
nu mai lasã loc unei pacificãri diplomatice,
recursul la arme devine legitim. Cãci oprirea
agresorului nedrept intrã în principiile drep-
tului natural ºi în limita rãzboiului drept.
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Conservatorii conduºi de lide-
rul lor, Daniel Constantin, sunt în
frãmântãri aprinse, la momentul
actual. ªi taberele adverse din
partid au dat drumul la semnale,
mai mult sau mai puþin luate în
seamã. Partidul Conservator
(PC) este creaþia lui Dan Voi-
culescu ºi, de unde se aflã, deºi
mult diminuate, mesajele sale
probabil vor mai conta. Nu ca
altãdatã, dar vor conta. Apropiaþi
social-democraþilor, încã din
2000, când se numeau PUR,
conservatorii nu au lipsit din Par-
lament, graþie bunelor negocieri
purtate. Cum între Dan Voicu-
lescu ºi Daniel Constantin rup-
tura este iremediabilã, actualul
lider al conservatorilor, încã mi-
nistru al Agriculturii ºi Dezvol-

MIRCEA CANÞÃR

Marea confruntare dintr-un partid micMarea confruntare dintr-un partid micMarea confruntare dintr-un partid micMarea confruntare dintr-un partid micMarea confruntare dintr-un partid mic
tãrii Rurale, îºi joacã propria car-
te de politician, gudurându-se pe
lângã premierul Victor Ponta.
Nu demult, ºi-a anunþat militan-
þii cã este tentat de o fuziune cu
PLR-ul lui Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, sub denumirea de Parti-
dul Social Liberal, constituind
deja grupuri comune în Parla-
ment. Strategia menþionatã nu
are deplinã susþinere, mai ales cã
gruparea Cristian Popescu „Pie-
done”, primarul Sectorului 4 din
Capitalã, se doreºte mai apropia-
tã de tabãra noilor liberali. Pânã
la urmã, prin obiºnuitele jocuri de
culise, una din tabere îºi va im-
pune punctul de vedere. Intere-
sant este faptul cã, în actuala le-
gislaturã, conservatorii au avut
o bunã tocmealã ºi cu liberalii, ºi

cu social-democraþii, Alianþa de
Centru-Dreapta (ACD), conce-
putã în ianuarie 2011, fiind – cum
o definea Dan Voiculescu – ex-
clusiv o formulã intermediarã, un
lift cãtre Uniunea Social Libe-
ralã (USL). Dar Daniel Con-
stantin s-a rupt ºi de Crin Anto-
nescu, eveniment de surdinã pen-
tru viaþa politicã, rãmânând apro-
piat doar de Victor Ponta. Ane-
mici în general, ca poziþionare
politicã, lipsiþi de structuri orga-
nizatorice consistente, conserva-
torii, fãrã o filiaþie cu perioada
ante ºi interbelicã, îºi pregãtesc,
de fapt, „ziua de mâine”, adicã
alegerile de anul viitor. Dorindu-
se într-o barcã sigurã. Nu puþi-
ne voci susþin, însã, îndepãrtarea
lui Daniel Constantin din fruntea

partidului, ca premisã la ceea ce
se va decide ulterior. Pe de altã
parte, nu se exclude ca întreaga
construcþie politicã, rezultatã din
îngemãnarea PNL ºi PC, sub
denumirea de Partidul Social Li-
beral, sã constituie infuzia de „li-
beralism”, în cadrul procesului de
rebranduire a actualului PSD,
deloc în deficit de aºa ceva. ªi
într-o ipotezã ºi în alta, conser-
vatorii, de sine stãtãtori, au ºanse
insignifiante sã mai supravieþu-
iascã pe scena politicã. Sunt,
practic, insondabili, aºa cum, de
fapt, sunt ºi alte mici partide,
potrivit ultimelor mãsurãtori so-
ciologice. ªi neintrarea în Parla-
ment le este necunoscutã. Cu
siguranþã cã nu in corpore oas-
tea conservatoare se va alinia,

pânã la urmã, unuia sau altuia din-
tre drumurile la îndemânã, fiind-
cã altã posibilitate nu se întreve-
de. De fapt, la reprezentarea sub-
þire, deþinutã în teritoriu – la Dolj,
de pildã, au un singur primar, la
Coºoveni – conservatorii nu cautã
decât soluþii individuale, ºi nicide-
cum altceva, cum ar fi o salvare
a ... PC. Pentru ei, fondatorul par-
tidului, Dan Voiculescu, este o
amintire, dacã mai este ºi aºa
ceva. Pe scena politicã, în pofida
a tot ceea ce se întâmplã, atât în
noul PNL, dar ºi în PSD, este tot
mai improbabil sã aparã vreo for-
maþiune articulatã, capabilã sã se-
ducã electoratul. Atât „M 10”,
cât ºi PMP, cu lideri vocali, în
toamna trecutã, par acum în pier-
dere de voce.

Astãzi, la ora 14:00, la sediul In-
spectoratului Teritorial de Muncã
Dolj vor începe lucrãrile unui sim-
pozion, destinat conºtientizãrii an-
gajatorilor, în ceea ce priveºte folo-
sirea echipamentelor de protecþie de
cãtre angajatori. Acþiunea este par-
te integrantã din Programul „Verifi-
carea modului în care sunt aplicate
ºi respectate cerinþele minime de
Securitate ºi Sãnãtate în Muncã,
pentru utilizarea, în muncã, de cã-

tre lucrãtori, a echipamentelor de
muncã în agriculturã ºi industria
alimentarã.” Este o acþiune amplã,
care  face parte din „Programul
cadru de acþiuni al ITM Dolj, pe
2015 ”, ºi se referã la conºtientiza-
rea angajatorilor în ceea ce priveºte
respctarea legislaþiei privitoare la
folosirea echipamentului de lucru.
De asemenea, urmeazã sã fie stabi-
lite ºi mãsurile care se impun atunci
când nu sunt respectate reglemen-
tãrile legislative”, a precizat  Cãtãlin
Mohora, inspector ºef al ITM Dolj.

Nu mai e de glumãNu mai e de glumãNu mai e de glumãNu mai e de glumãNu mai e de glumã
cu Inspecþia Munciicu Inspecþia Munciicu Inspecþia Munciicu Inspecþia Munciicu Inspecþia Muncii

Nu mai este un secret pentru nimeni cã Inspetoratul Teritorial de
Muncã Dolj îºi continuã, conform procedurilor legale, acþiunile de
control ºi verificare a legislaþiei în ceea ceea ce priveºte Securitatea
ºi Sãnãtatea în Muncã, respectiv Relaþiile de Muncã. Mai mult, as-
tãzi ITM Dolj va organiza, de la ora 14:00, o sesiune de conºtientiza-
re a respectãrii legii, de cãtre asngajatori, în ceea ce priveºte „pro-
tecþia muncii”. ªi, în plus, a fost fãcut ºi un bilanþ referitor la acþi-
unile de „rutinã”, defalcate pe ultima sãptãmânã luatã în calcul.

„Toate controalele ºi verificãri-
le noastre vor urma legislaþia”

În altã ordine de idei, dar fãcând
parte din aceeaºi strategie de com-
batere ºi prevenire a încãlcãrii le-
gislaþiei, înspectorii de muncã au
efectuat mai multe acþiuni de veri-
ficre ºi control. „În perioada 30
martie-3 aprilie, am verificat ºi linia
„Relaþii de Muncã”, Astfel, au fost
verificaþi 38 de angajatori, iar pen-
tru cei gãsiþi în culpã am dispus 12

sancþiuni contravenþi-
onle, valoarea amenzi-
lor fiind de 59.000 de
lei, 50.000 de lei fiind
pentru munca „la ne-
gru”. Dar, dacã tot vor-
bim despre Securitate
ºi Sãnãtate în Muncã,
putem afirma, cu date
precise, cã, în aceeaºi
perioadã de referinþã
amintitã, am efectuat
18 acþiuni de control,
în urma acestora dis-
punând amenzi contra-
venþionale înb cuantum

de 24.000 de lei, douã sistãri de ac-
tivitate ºi 16 termene de remediere
a deficienþelor constatate. Putem sã
spunem cã au fost înregistrate ºi
trei evenimente, comunicate de cã-
tre angajatori, care, în urma cerce-
tãrilor ce vor fi efectuate, pot sau
nu sã fie încadrate la „accidente de
muncã”. Nu cred cã mai este un
secret pentru cineva dacã spun cã
toate controalele ºi verificãrile noas-
tre vor urma legislaþia ”, a mai pre-
cizat Cãtãlin Mohora.

CRISTI PÃTRU
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ªase craioveni în arest
pentru contrabandã
cu þigãri

În urma celor 12 per-
cheziþii fãcute luni diminea-
þã, în Craiova, la punctele
de lucru ale unor societãþi
comerciale din Piaþa Cen-
tralã Craiova ºi locuinþele
unor persoane bãnuite de
contrabandã cu þigãri, în
baza probelor administrate
de poliþiºtii Secþiei 4 Poliþie
Craiova au fost introduºi în
arestul IPJ Dolj, pe bazã de
ordonanþã de reþinere, in-
culpaþii Florentin Dumitru,
de 46 de ani, Mirela Dumi-
tru, de 37 de ani, Nelu
Matei, de 37 de ani, Elena Matei, de 37 de ani, Florin Matei, de
36 de ani ºi Cãtãlina Matei, de 35 de ani, toþi din Craiova, În
fapt, s-a reþinut cã aceºtia aveau standuri în Piaþa Centralã din
Craiova, unde vindeau produse din tutun fãrã marcaje fiscale
legale, iar în urma perchiziþiilor efectuate la domiciliile ºi sediile
societãþilor administrate de aceºtia au fost gãsite 2906 pachete
de þigãri fãrã marcaje fiscale legale. Cei ºase inculpaþi au fost
prezentaþi, asearã, Judecãtoriei Craiova cu propunere de ares-
tare preventivã pentru contrabandã cu þigãri.

Amenzi de peste 90.000
lei pentru nereguli la
comercianþii de carne,
fructe ºi legume

În urma derulãrii activitã-
þilor specifice pentru asigu-
rarea climatului de ordine ºi
siguranþã publicã premergã-
tor ºi în perioada Sãrbãtori-
lor de Paºti, poliþiºtii din ca-
drul Serviciului de Investiga-
re a Criminalitãþii Economi-
ce au organizat, marþi, douã
acþiuni pe linia prevenirii ºi
combaterii activitãþilor ilicite
de comerþ din domeniul „co-
mercializãrii cãrnii ºi produ-
selor din carne” respectiv
”comercializãrii legumelor ºi fructelor”. Poliþiºtii au acþionat în
municipiul Craiova, astfel fiind efectuate verificãri ºi controale la
18 societãþi comerciale, precum ºi la 10 persoane fizice, totodatã
fiind controlate ºi 20 mijloace de transport. Ca urmare a abaterilor
constatate au fost aplicate 13 sancþiuni contravenþionale de peste
90.000 lei, iar valoarea mãrfurilor confiscate se ridicã la 5620 lei
reprezentând  1309  kg legume, 95 kg fructe,  95 kg carne, dupã
cum au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Elevii, în vizitã la IPJ Dolj
În cadrul programului

„ªcoala Altfel”, peste 350 de
elevi de la 15 unitãþi de învã-
þãmânt din municipiul Cra-
iova ºi Filiaºi au trecut pra-
gul unitãþilor de poliþie din
cadrul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj pen-
tru a sta de vorbã cu poliþiº-
tii doljeni ºi pentru a le des-
coperi tainele meseriei. Ast-
fel, ieri, elevi de la ªcolile
Gimnaziale Sf. Dumitru,
Mihai Viteazul, Colegiul Na-
þional Carol I ºi Liceul Matei Basarab au fost primiþi de cãtre ofiþeri
de la Compartimentul de Prevenire ºi Analizã a Criminalitãþii, Servi-
ciile Rutier ºi Criminalistic, precum ºi de luptãtorii dinn cadrul Ser-
viciului de Acþiuni Speciale. De asemenea, poliþiºtii Secþiei 5 Craio-
va ºi cei din Filiaºi au deschis porþile pentru a-i primi pe elevii care
ºi-au exprimat dorinþa de a cunoaºte mai bine meseria de poliþist.
Oamenii legii, sau mai bine zis poliþiºtii doljeni, le-au prezentat ele-
vilor particularitãþi din munca de poliþie, în funcþie de specificul
fiecãrui serviciu sau compartiment unde îºi desfãºoarã activitatea.

Reamintim cã agen-
tul de poliþie Nicolae
Bãrbuceanu, de 44 de
ani, de la Secþia 6 Poli-
þie Craiova, a intrat în
atenþia ofiþerilor Servi-
ciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj ºi procuro-
rilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj
încã din luna iunie a
anului trecut, când a
intervenit într-un dosar
înregistrat la Parchetul
de pe lângã Judecãto-
ria Craiova, recoman-
dându-i fãptuitorului sã
dea declaraþii mincinoa-
se ºi contrare probelor
existente la dosar. În
acest context, la Par-
chetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj s-a înre-
gistrat un dosar penal,
ulterior instanþa autori-
zând interceptarea convorbirilor
poliþistului. S-a stabilit astfel cã
Bãrbuceanu, contra cost, a in-
tervenit în mai multe dosare pe-
nale, instrumentate atât de co-
legii sãi, cât ºi în dosare instru-
mentate de alte unitãþi, din afa-
ra judeþului Dolj, (Vâlcea de
exemplu), anunþându-i pe sus-
pecþi cercetaþi de colegi de-ai sãi
când urmau sã se facã perche-
ziþii la locuinþele lor sau alte ac-
tivitãþi vizând probarea activitã-
þii infracþionale a suspecþilor. Ba
chiar îi chema la el la birou ºi îi
învãþa ce ºi cum sã declare pen-
tru a scãpa de cercetãri.

Prins cu 500Prins cu 500Prins cu 500Prins cu 500Prins cu 500
de euro ºpagãde euro ºpagãde euro ºpagãde euro ºpagãde euro ºpagã

Ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj ºi procurorul
desemnat din cadrul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj au
pus la punct detaliile prinderii în
flagrant a poliþistului. Marþi, 9 de-
cembrie 2014 un investigator au-
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Agentul Nicolae Bãrbuceanu, de
la Secþia 6 Poliþie Craiova, cel care
strica acþiunile colegilor sãi anun-
þându-i pe infractori ºi care a fost
prins cu 500 de euro pe care îi pri-
mise drept ºpagã, a fost condam-
nat, ieri, de judecãtorii Tribunalu-
lui Dolj la 5 ani ºi 8 luni închisoare
cu executare pentru luare de mitã,
favorizarea fãptuitorului ºi divulga-
rea informaþiilor secrete de servi-
ciu sau nepublice. În acelaºi dosar
a fost condamnat la un an ºi 10 luni

de închisoare cu suspendare ºi un
doljean de 27 de ani, din comuna
Predeºti, pentru dare de mitã ºi
conducere fãrã permis. Acesta a
apelat la Bãrbuceanu ca sã-l scape
de dosarul penal întocmit pe nume-
le sãu de poliþiºtii Secþiei Nr. 2 Ru-
ralã Breasta, care îl prinseserã pe
18 aprilie fãrã permis. Hotãrârea
Tribunalului Dolj nu este definiti-
vã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova. Între timp,
Bãrbuceanu rãmâne dupã gratii.

torizat l-a sunat pe Bãrbuceanu,
explicându-i cã vrea sã discute
cu el situaþia lui Gabriel Stoica,
condamnat de Tribunalul Vâlcea
la 4 ani ºi 6 luni de închisoare cu
executare pentru tentativã de
omor, fugit din þarã înainte ca
hotãrârea sã rãmânã definitivã.
Bãrbuceanu i-a spus cã-l aºteaptã
la el la birou, la ora 17.00, când
cei doi s-au ºi întâlnit, la sediul
Secþiei 6 Poliþie Craiova, în bi-
roul poliþistului. Investigatorul i-
a spus poliþistului cã Gabriel i-a
trimis 500 de euro ca sã rezolve
problema, sã nu fie depistat. Bãr-
buceanu a luat banii (opt banc-
note de 50 de euro ºi una de 100
de euro marcate criminalistic), i-
a pus în buzunar, apoi l-a învãþat
pe investigator sã susþinã cã ar
fi auzit cã Stoica ar fi prin SUA,
nu în Anglia unde se aflã de fapt.
Mai mult, Bãrbuceanu chiar ºi-a
sunat un coleg cãruia i-a spus cã
are informaþii cum cã fugarul
Gabriel Stoica ar fi în SUA. I-a
mai spus sã-i transmitã lui Stoi-
ca sã mai stea plecat un an, doi

ºi abia apoi sã revinã în þarã pen-
tru a-ºi executa pedeapsa. A in-
trat imediat echipa operativã, po-
liþistul a scos banii din buzunar
ºi i-a aruncat pe jos, însã a fost
încãtuºat.

Pe 11 februarie 2015 s-a înre-
gistrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care Bãrbuceanu, dar ºi Con-
stantin Adelin Moþescu, de 27 de
ani, din Predeºti, acuzat de dare
de mitã, dupã ce anchetatorii au
stabilit cã a încercat sã-l mituias-
cã pe un poliþist de la Secþia Nr. 2
Ruralã Breasta ce-l prinsese la vo-
lan fãrã permis, iar apoi, dupã ce
s-a întâlnit cu Bãrbuceanu, ºi-a
schimbat declaraþiile.

Ieri, Tribunalul Dolj a pronun-
þat sentinþa în dosar, Bãrbuceanu
primind 5 ani ºi 8 luni închisoare
cu executare pentru luare de mitã,
favorizarea fãptuitorului ºi divul-
garea informaþiilor secrete de ser-
viciu sau nepublice, în timp ce
Moþescu a scãpat cu un an ºi 10
luni de închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de încer-
care de doi ani.
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I-am gãsit pe cei doi fraþi, Nicu
ºi Ion Ispas, la stâna pe care ºi-
au ridicat-o la o margine a comu-
nei Maglavit, spre canal. Stâna lor
nu este una aºa cum ºi-ar imagi-
na-o cineva, doar o colibã aco-
peritã cu stuf în mijlocul câmpu-
lui. Cei doi crescãtori de oi au luat
lucrurile în serios ºi ºi-au ridicat,
pe o bucatã de pãmânt proprie-
tate personalã, o casã ºi un sai-
van. Cu timpul, numãrul oilor a

crescut ºi au mai ridicat încã unul,
ºi încã unul. Acum, cum treci col-
þul spre sat, dai de cele trei sai-
vane ºi un ºopron care vara este
îndesat cu baloþi de lucernã. Ieri,
în miercurea de dinaintea Paºte-
lui, cei doi fraþi sacrificau mieii pe
care urmau sã-i vândã unor clienþi
de-ai casei. ”De 15 ani ne ocu-
pãm cu creºterea oilor ºi a ca-
prelor. Am pornit de la zero, cu
niºte vaci pe care le-am vândut
ºi ne-am luat apoi câteva oi. Ne-
a spus cineva cã este o muncã
mai uºoarã cu ele, dar ne-am dat
seama cã nu este chiar aºa, se
munceºte poate ºi mai mult. Asta

Pentru fraþii Nicu ºi Ion Ispas, din Maglavit, anul
nu se terminã niciodatã. Doar anotimpurile par sã
conteze. Iarna îi pune la încercare fiindcã durea-
zã mult ºi mereu trebuie privit spre furajele care
se împuþineazã, iar vara secetoasã, cu iarbã neîn-
destulatã, le amãreºte sufletul. Pentru ei, primã-
vara nu începe cu colþul ierbii, ci cu primele fã-
tãri, care, de regulã, se întâmplã încã din ianua-
rie, când gerul este nãpraznic de crapã pietrele
ºi mieii trebuie aduºi în spaþii încãlzite. Adevãra-
þii crescãtori de oi ºi capre se formeazã, aºadar,
greu. Pe lângã dragostea faþã de animale ºi tai-
nele unei meserii, mai trebuie ºi o empatie, dacã
îi putem spune aºa, fãrã de care nu se poate. Pe
vremuri, îndeletnicirea era bãnoasã, lâna avea
cãutare, ºi încã preþ bun, ceea nu se mai întâm-
plã astãzi. Doar din valorificarea mieilor ºi a
brânzei obþinute, nu te alegi cu mare lucru. Dar,
fraþii Nicu ºi Ion Ispas rãmân ataºaþi unei înde-
letniciri de tradiþie, bine deprinse. Legaþi de na-
turã, ei presimt când se va înnoura ºi când va
ploua, dar ºi când soarele va zãbovi mai multe
zile pe cer, cum îºi doresc acum, pentru ca iarba
sã-ºi dea drumul.

Primarul comunei
Maglavit, Ion Dinu:

„Ne mândrim cu oamenii
muncitori din comunã, iar
printre aceºtia sunt, cu siguran-
þã, ºi crescãtorii de animale.
Primãria a venit în întâmpina-
rea lor cu iniþiativa, care a fost
agreatã ºi de consiliu, în fiecare
an, de a nu percepe nici o taxã
pentru pãºunatul pe islazul
comunal. De cealaltã parte, ºi
crescãtorii de animale au fost
mult mai atenþi decât altã datã
ºi nu au produs nici o daunã
celor care aveau culturi în
apropiere. De ani de zile nu am
mai avut în comunã scandaluri
pe aceastã temã”.
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este, trebuie sã trãim ºi noi din
ceva. Suntem în putere ºi, slavã
Domnului, suntem sãnãtoºi, deci
trebuie sã muncim”, spunea unul
din fraþi, care luase o pauzã de la
muncã ºi privea spre curtea în
care erau aliniate jgheaburile,
acum goale, ale animalelor.

Cât de greu se îngrijeºte
o turmã de 300 de oi

Cei doi crescãtori au ieºit din

iarnã cu 300 de oi, 170 de capre
ºi 200 de miei. A fost muncã grea
sã întreþinã toate aceste animale,
mai ales cã iarna a fost lungã ºi a
venit dupã o varã ploioasã care
nu le-a dat rãgazul necesar pen-
tru a stoca multe furaje. ”Am
cumpãrat baloþi de lucernã de la
Tunari ºi Moþãþei, dar am fost la
limitã. Ne uitam cum se împuþi-
neazã ºi ne gândeam ce o sã fa-
cem când o sã se termine furajul,
pentru cã oile nu pot sã stea fãrã
lucernã. La capre le mai dãm ºi
acum grãunþe de porumb, dar oi-
lor trebuie furaj uscat”, spune
Mirela Ispas, soþia unuia dintre

fraþi, care ajutã ºi ea la sacrifica-
tul mieilor, ca ºi la toate celelalte
treburi. Munca la stânã începe
dis-de-dimineaþã, când se crapã
de ziuã ºi animalele trebuie mul-
se. Cele douã cumnate au în gri-
jã caprele, iar bãrbaþii trebuie sã
mulgã oile. De cele mai multe ori
ºi copiii se trezesc sã dea o mânã
de ajutor. Când soarele se ridicã
pe cer, turma de oi ºi capre se
aflã deja pe câmp, la pãºunat.
Seara, când liniºtea se aºterne
peste sat ºi în fiecare casã, toatã
aceastã operaþiune anevoioasã se
reia, aici, la stânã.

Animalele au fost scoase
la pãºunat

De o lunã de zile, de când a dat
colþul ierbii, animalele familiei Is-
pas sunt scoase pe islaz sau la pã-
dure în cãutare de verdeaþã. Cio-
banul pe care l-au angajat de mai
multã vreme a primit în grijã cele
300 de oi, dar ºi mieii, pe care îi
paºte cât este ziua de lungã. Tur-
ma de capre a fost separatã de a
oilor ºi este scoasã la pãºunat de

cei ai casei, în special de cele douã
cumnate care fac cu rândul. Ieri,
se fãcuse ora prânzului când ºi-a
fãcut apariþia, pe o laturã a gos-
podãriei, cioporul de capre. Era
condus de un þap cu patru coarne,
o adevãratã raritate cu care cio-
banii se mândresc. Iezii le-au ieºit

imediat în întâmpinare, bucurându-
se de sosirea lor. Spectacolul era
frumos la prima vedere, dar este
susþinut de multã trudã. ”Am cum-
pãrat un ied cu 100 de euro, des-
tul de scump, pe care vrem sã-l
þinem de prãsilã”, spunea unul din-
tre ciobani purtând în braþe un ied
negru, cu urechile pleoºtite.
„Acum trebuie sã le punem apã ºi

sã le mai dãm porumb, cã nu le
ajunge ce gãsesc pe câmp. Iarba
e încã micã ºi nu au cu ce sã se
sature”, mai spunea bãrbatul.
Odatã cu venirea caprelor, sacri-
ficarea mieilor a fost întreruptã
ºi toatã lumea merge sã îngrijeas-
cã de acestea.

Lipsa unei pieþe de desfacere,
o problemã arzãtoare

Munca pe care o depun cres-
cãtorii pentru a creºte oile ºi ca-
prele este extrem de dificilã, iar
profitul înseamnã, de fapt, doar
puþinul necesar pentru traiul lor
zilnic. Înainte de Paºte, fac cei
mai mulþi bani, pe care îi scot din
comercializarea mieilor. Ieri, la
Maglavit, mielul se vindea în viu
cu 11 lei pe kilogram, dar cei mai
mulþi îl cumpãrau gata tãiat, cu
20 de lei pe kilogram. „Desface-
rea este cea mai mare problemã
pentru noi. Dacã aº ºti cã am cui
sã vând 1.000 de miei, i-aº creº-
te fãrã discuþii. Dar aºa nu mã
pot baza decât pe clienþii fideli
care ºtiu cã eu am miei mari ºi
frumoºi. Mã sunã ºi îmi spun câþi
vor, iar eu le dau. Nu sunt totuºi
mulþi, iar profitul nostru nu este,
de fapt, mare lucru”. Ciobanii
pierd foarte mult ºi din faptul cã
nu mai au unde sã valorifice lâna
oilor care altãdatã fãcea cât ju-
mãtate din preþul animalului. Pre-
sãrate bine cu sare ca sã nu se
strice, pieile sunt þinute acum aca-
sã, iar crescãtorii sperã cã le vor
gãsi ºi un cumpãrãtor pânã la
urmã. Un ban mai fac în timpul
anului din vânzarea brânzei, dar
nici aceasta nu este cu adevãrat
o afacere. Trãgând linie, preþul nu
bate niciodatã cu munca ºi sacri-
ficiile pe care ciobanii le fac, fãrã
întrerupere, zi dupã zi.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mã mir, Popescule, cã guvernul
nu a pus impozit pe veniturile cer-
ºetorilor ºi ale colindãtorilor.

Lansatã în parteneriat cu Fun-
daþia IKEA, iniþiativa a pornit din
nevoia de a diminua fenomenul
abandonului ºcolar ºi de a reduce
decalajul privind rezultatele ºco-
lare ale copiilor aflaþi în pragul ex-
cluziunii sociale. De-a lungul pro-
iectului, 653 de copii din 30 de
grãdiniþe, din Bucureºti ºi din ju-
deþele Argeº, Constanþa, Dâmbo-
viþa, Iaºi, Dolj, Tulcea ºi Cãlãraºi,
au beneficiat de cursuri gratuite,
materiale didactice, gustare zilni-
cã ºi produse igienico-sanitare. În
2012, statisticile care au stat la
baza programului de educaþie
preºcolarã estivalã pentru copiii cu
risc de excluziune socialã erau de-
parte de a fi încurajatoare. Româ-
nia se afla în topul primelor 5 þãri
europene cu cea mai mare ratã de
abandon ºcolar, ratã ce era mult
mai mare în cazul categoriilor de-
favorizate de copii, în special în
rândul celor de etnie romã. Peste
trei sferturi dintre copiii romi care
abandonau parcursul ºcolar nu
beneficiau de educaþie preºcola-
rã. La vârsta de 6 ani, ponderea
copiilor romi care mergeau la
ºcoalã era de peste 5 ori mai micã
decât media naþionalã. 43% din-
tre copiii romi nu figurau în evi-
denþele vreunei instituþii ºcolare;
80% dintre copiii care nu ajun-
geau niciodatã la ºcoalã erau de
etnie romã, 38% dintre aceºtia fi-
ind analfabeþi funcþionali ºi 70%
dintre copiii de etnie romã nu mer-
geau la grãdiniþã.

Implicarea
mediatorilor
ºcolari

Rezultatele programului au fost
mai mult decât încurajatoare, de-
monstrând încã o datã importan-
þa educaþiei timpurie, adaptatã
nevoilor comunitãþilor locale de-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Proiectul „Grãdiniþele estivale”:

Importanþa educaþiei timpurie, adaptatãImportanþa educaþiei timpurie, adaptatãImportanþa educaþiei timpurie, adaptatãImportanþa educaþiei timpurie, adaptatãImportanþa educaþiei timpurie, adaptatã
nevoilor comunitãþilor locale defavorizatenevoilor comunitãþilor locale defavorizatenevoilor comunitãþilor locale defavorizatenevoilor comunitãþilor locale defavorizatenevoilor comunitãþilor locale defavorizate

La trei ani de la demararea iniþiativei „Grãdiniþe Estivale”, Salvaþi Copiii România anunþã rezulta-
tele ºi concluziile pozitive ale proiectului. Parte din programul de educaþie preºcolarã pentru copiii din
categoriile defavorizate - ªanse egale pentru toþi copiii, într-o societate fãrã discriminare - acesta este
unul dintre cele mai de succes proiecte ale Organizaþiei.

Ziua Internaþionalã
a Romilor

Ziua Internaþionalã a Romilor a
fost serbatã pentru prima datã ca
urmare a Congresului Internaþional
al Romilor desfãºurat la Londra, pe
8 aprilie 1971, eveniment în cadrul
cãruia s-a adoptat  steagul oficial
al romilor, a fost constituit imnul
internaþional al acestei comunitãþi
ºi s-au asumat obiectivele funda-
mentale ale comunitãþii internaþio-
nale de romi: utilizarea limbii romani
în ºcoli ºi necesitatea luptei împo-
triva analfabetismului. În þara noas-
trã, Ziua Internaþionalã a Romilor
se serbeazã din anul 2006.

Organizaþia
Salvaþi Copiii

Salvaþi Copiii România este o
organizaþie neguvernamentalã, de
utilitate publicã, non-profit, care -
militeazã activ pentru drepturile ºi
protecþia copilului în România, din
1990, în acord cu prevederile Con-
venþiei Naþiunilor Unite cu privire
la Drepturile Copilului. Programe-
le organizaþiei sunt adresate tutu-
ror copiilor, cu o atenþie deosebitã
acordatã celor aflaþi în situaþii difi-
cile - copiii din comunitãþile deza-
vantajate, copiii victime ale violen-
þei, exploatãrii prin muncã, traficu-
lui sau neglijãrii, copiii refugiaþi etc.
În cei 24 de ani de activitate, peste
1.007.000 de copii au fost impli-
caþi în campaniile ºi programele
desfãºurate de organizaþie.

„ªanse egale
pentru toþi copiii,
într-o societate
fãrã discriminare”

Durata de implementare a pro-
iectului 36 de luni, în perioada 1
iulie 2012 – 30 iunie 2015. Prin
acest proiect, 8.700 de copii ºi fa-
miliile acestora, sunt beneficiari ai
serviciilor de Consiliere psihologi-
cã ºi educaþionalã; 18.000 de copii
informaþi ºi educaþi cu privire la
eliminarea discriminãrii copiilor cu
nevoi educaþionale ºi emoþionale
speciale; 1.800 de pãrinþi cu abili-
tãþi îmbunãtãþite de educaþie pozi-
tivã; 900 de profesioniºti cu abili-
tãþi crescute de a elabora planuri
de evaluare ºi intervenþie psiho-
socialã pentru copii vulnerabili.
Bugetul - 1,8 milioane de Euro,
asigurat de Fundaþia IKEA, cu co-
finanþare Salvaþi Copiii.

favorizate, dar ºi posibilitatea de
a schimba, cu costuri minime,
statistici care menþin România de
ani de zile în topul european al
abandonului ºcolar. 94% dintre
copiii participanþi au continuat,
dupã finalizarea programului es-
tival, o formã de învãþãmânt, iar
aceastã pondere ajunge, în cazul
anumitor grãdiniþe, la 100%. 85%
dintre copiii înscriºi la ºcoalã au
finalizat clasa I ºi 583 de copii,
respectiv 89% din totalul celor
înscriºi în proiect, se aflã în pre-
zent în evidenþa ºcolilor din co-
munitãþile în care locuiesc. Pro-
iectul „Grãdiniþe Estivale” a de-
venit un exemplu de proiect edu-
caþional care poate îmbunãtãþi
semnificativ traseul ºcolar al co-
piilor din categorii sociale vulne-
rabile. În plus, implicarea media-
torilor ºcolari - categorie profe-
sionalã neglijatã la nivelul siste-
mului educaþional românesc -
schimbã ºansele la educaþie de
calitate, având o poziþie strategi-
cã în triunghiul ºcoalã, familie,
comunitate. Din acest motiv, edi-
þia din acest an a Zilei Internaþio-
nale a Romilor, sãrbãtoritã în fie-
care an pe data de 8 aprilie, este
dedicatã mediatorilor ºcolari.

„Mã întristeazã
sã vãd cã nu toþi
copiii se bucurã
de aceastã
experienþã”

În evaluarea proiectului, Sal-
vaþi Copiii România a avut alã-
turi o echipã de angajaþi ai IKEA

din Thailanda, Singapore, Mala-
ysia, Croaþia ºi România, direct
implicaþi în activitãþile de strân-
gere de fonduri care au fãcut
posibilã aceastã iniþiativã. Aceº-
tia au avut astfel ocazia de a cu-
noaºte în mod direct activitãþi-
le, beneficiarii ºi rezultatele pro-
gramului implementat de Salvaþi
Copiii România, cu sprijin finan-

ciar din partea IKEA Foundation.
„Vin dintr-o þarã în care copiii
au parte de un start lin în ceea
ce priveºte educaþia, învaþã fãrã
sã fie discriminaþi, iar ºcoala
este un spaþiu al libertãþii, în
care copiii se joacã ºi se dez-
voltã în acelaºi timp. Mã întris-
teazã sã vãd cã nu toþi copiii se
bucurã de aceastã experienþã,
dar mã bucurã faptul cã Salvaþi
Copiii România ºi IKEA Foun-
dation fac tot posibilul ca tot mai
mulþi copii sã meargã la grãdini-
þã ºi la ºcoalã.” - Judy Samuel,
angajat IKEA Singapore.

România alocã
cele mai mici
sume din
Uniunea
Europeanã
pentru educaþia
preºcolarã

Proiectul „Grãdiniþe Estivale”
a fost iniþiat în contextul în care
România alocã cele mai mici
sume din Uniunea Europeanã
pentru educaþia preºcolarã, are

una dintre cele mai mari rate ale
abandonului ºcolar ºi împarte cu
Bulgaria primul loc în topul sã-
rãciei ºi excluziunii sociale în rân-
dul copiilor mai mici de ºase ani,
potrivit raportului „Educaþia ºi în-
grijirea copiilor preºcolari”, pu-
blicat de Comisia Europeanã. În
numai o lunã de pregãtire estiva-

lã, programul de educaþie preºco-
larã a demonstrat cã riscul de
abandon ºcolar pentru copiii care
trãiesc în medii familiale defavo-
rizate poate scãdea considerabil.
„Acest proiect este unul în care
Salvaþi Copiii crede foarte mult.
Avem speranþa cã viitorul aces-
tor copii poate fi altul, motiv pen-
tru care metodologia de lucru în
programe de educaþie estivalã
preºcolarã a fost înaintatã cãtre
Ministerul Educaþiei spre consul-
tare ºi aprobare, iar unele grãdi-
niþe din þarã implementeazã deja
programul cu resurse proprii”, a
declarat Gabriela Alexandrescu,
Preºedinte Executiv, Organizaþia
Salvaþi Copiii România.
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Guvernul susþine cã aceste mãsuri sunt
necesare pentru combarea imigraþiei ile-
gale ºi vor cauza “cât mai puþine pertur-
bãri posibile”. În prima lunã vor fi scanate
toate paºapoartele, dar doar 25 la sutã din-
tre ele vor fi verificate pentru a se asigura
cã datele sunt reale. Dupã o lunã vor fi
verificate 50 la sutã, iar pânã la jumãtatea
lui iunie 100 la sutã, relateazã BBC News

Schimb de focuri între
militarii afgani ºi forþele
NATO în Jalalabad

Un schimb de focuri între militarii
afgani ºi cei ai NATO a avut loc miercuri
în estul Afganistanului, iar un soldat
afgan a fost ucis, a declarat o sursã din
cadrul poliþiei, relateazã Reuters, în
pagina electronicã. Agenþia afganã
Pajhwok a anunþat cã schimbul de focuri
a avut la Jalalabad, în timpul unei vizite
a ambasadorului american în Afganistan,
Michael McKinley, care s-a întâlnit cu
guvernatorul provinciei, Javed Hamim
Kakar. Potrivit CNN, un militar afgan a
deschis focul asupra forþelor americane
în apropiere de reºedinþa guvernatorului
provinciei. Potrivit unei surse citate de
Pajhwok, trei militari americani au fost
rãniþi, în timp ce un soldat afgan a fost
ucis ºi alþi doi rãniþi. Acesta nu este
primul incident de acest tip din Afganis-
tan. Astfel, membri ai trupelor aliate ºi
civili occidentali care lucreazã în aceastã
þarã au fost atacaþi în mai multe rânduri,
în ultimii ani, de cãtre militari afgani sau
insurgenþi deghizaþi în militari afgani.

Chiºinãul ºi Tiraspolul
au ajuns la o înþelegere
asupra recunoaºterii reci-
proce a asigurãrilor auto

Chiºinãul ºi Tiraspolul urmeazã sã
recunoascã reciproc asigurãrile auto pe
care le încheie, potrivit unei înþelegeri la
care au ajuns negociatorii-ºefi moldo-
vean Victor Osipov ºi transnistrean Nina
Stanski dupã o serie de întâlniri, relatea-
zã IPN în pagina electronicã. Vicepremie-
rul însãrcinat cu Reintegrarea Osipov a
declarat marþi pentru presã, în urma
ultimei întâlniri a rundei, cã ºoferii vor
deþine o singurã asigurare auto, recunos-
cutã pe ambele maluri ale Nistrului.
Astfel, firmele de asigurãri de ambele
pãrþi urmeazã sã coopereze pentru
asigurarea recuperãrii pierderilor suferite
de conducãtorii auto indiferent de locul
producerii accidentului.Negociatorul-ºef
transnistrean a declarat cã documentul de
recunoaºtere reciprocã a asigurãrilor
autor a fost parafat în cadrul negocieri-
lor ºi urmeazã sã fie prezentat liderilor de
la Tiraspol ºi Guvernului de la Chiºinãu,
care urmeazã sã ia decizia finalã.

Premierul albanez
avertizeazã cã þara sa
ºi Kosovo “se vor uni”

Premierul albanez Edi Rama a averti-
zat cã þara sa ºi Kosovo “se vor uni dupã
modelul clasic” dacã Uniunea Europeanã
“nu deschide calea integrãrii Kosovo”,
relateazã postul B92 în pagina electroni-
cã. Existã “douã alternative” în vederea
unei viitoare unificãri a Albaniei ºi
Kosovo, a declarat Rama într-un interviu
pentru postul Klan din Priºtina pe care l-
a acordat împreunã cu vicepremierul
kosovar Hashim Thaci, totodatã ministru
de Externe. Premierul albanez a subliniat
cã “totul depinde de UE”. Prima este
unificarea în cadrul UE, a spus Rama.
“Dacã UE continuã sã închidã uºa
integrãrii Kosovo”, atunci cele douã þãri
vor fi nevoite sã se uneascã “dupã
modelul clasic”, a avertizat premierul
albanez. El a adãugat cã ambele þãri
susþin unificarea prin statutul de membre
UE. Thaci a declarat apoi cã afirmaþiile
lui Rama nu reprezintã “o ameninþare la
adresa UE”, ci “realitatea care se poate
adeveri în viitor ºi care poate fi rezultatul
izolãrii Kosovo de UE”.

Ruºii au pãtruns în sistemulRuºii au pãtruns în sistemulRuºii au pãtruns în sistemulRuºii au pãtruns în sistemulRuºii au pãtruns în sistemul
informatic al Casei Albeinformatic al Casei Albeinformatic al Casei Albeinformatic al Casei Albeinformatic al Casei Albe

Hackeri ruºi care au pãtruns
în ultimele luni în sistemul

informatic al Departamentului
de Stat american s-au folosit

de aceastã breºã ºi au penetrat
pãrþi sensibile ale sistemului
informatic al Casei Albe, au
declarat oficiali americani la

curent cu ancheta pentru CNN.

Casa Albã a anunþat cã atacul a afectat
“doar” sistemul neclasificat, însã descrie-
rea o contrazice. Astfel, hackerii au avut
acces la informaþii sensibile, ca de exem-
plu detalii în timp real - care nu sunt publi-
ce - ale programului preºedintelui Barack
Obama. Deºi aceste informaþii nu sunt cla-
sificate, ele sunt extrem de sensibile ºi sunt
vizate de agenþii strãine de spionaj, afirmã
oficialii citaþi. Preºedinþia a anunþat în oc-
tombrie cã a observat activitãþi suspecte în
reþeaua neclasificatã care deserveºte Biroul
Executiv al preºedintelui. Sistemul a fost
oprit în mod regulat pentru efectuarea unor
actualizãri de securitate. Poliþia federalã
(FBI), Secret Service ºi agenþiile america-
ne de informaþii sunt implicate, toate, în
anchetarea breºei, pe care o considerã unul
dintre cele mai sofisticate atacuri comise
vreodatã împotriva sistemelor Guvernului
Statelor Unite.

Itruziunea a avut loc prin computere din
întreaga lume, o modalitate prin care ha-
ckerii îºi ascund urmele, însã anchetatorii
au descoperit coduri relevante ºi alþi mar-

keri despre care cred
cã aratã cã hackerii
lucrau pentru Guver-
nul rus. Însã un pur-
tãtor de cuvânt al
Consiliul Naþional
pentru Securitate
(NSC), Mark Stroh,
nu a confrmat un
atac rusesc. În
schimb el a declarat
cã “luãm în serios
orice asemenea activitate”. “În acest caz,
aºa cum am specificat la vremea respecti-
vã, am luat mãsuri imediate de evaluare ºi
atenuare a activitãþii”, a continuat el, reite-
rând poziþia potrivit cãreia NCS “nu comen-
teazã despre atribuirea (intruziunii) prin
(acest) articol anumitor actori”. Departa-
mentul de Stat american ºi Ambasada Ru-
siei nu au dat curs imediat unor solicitãri

din partea CNN de a comenta. Adjunctul
consilierului prezidenþial pentru Securitate
Naþionalã Ben Rhodes a declarat cã preºe-
dinþia foloseºte un sistem separat pentru in-
formaþii clasificate, care protejeazã de ha-
ckeri elemente sensibile legate de securita-
tea naþionalã. “Noi nu credem cã sistemul
nostru clasificat a fost compromis”, a de-
clarat Rhodes marþi pentru CNN.

Datele tuturor pasagerilor care
pãrãsesc Marea Britanie vor fi
înregistrate ºi predate Ministerului
de Interne în conformitate cu un
plan privind controlul imigraþiei,
anunþat de Guvern în urmã cu doi
ani ºi intrat în vigoare miercuri.

Online. Vor fi colectate date de la toþi pa-
sagerii care pãrãsesc Marea Britanie, fie
cã folosesc rute aeriene, martitime sau
feroviare. Guvernul susþine cã verificãrile
sunt un instrument pentru imigraþie, ofe-
rind indicii dacã strãinii pãrãsesc Marea
Britanie atunci când ar trebui. El susþine
cã datele vor “îmbunãtãþi abilitatea de a
identifica ºi a restrânge rutele migratorii

ºi vizele cele mai vulnerabile la abuz”. Aces-
tea vor ajuta, de asemenea, serviciile de
securitate sã “urmãreascã infractorii ºi
teroriºtii cunoscuþi sau suspecþi”.

Întrebat ce efect va avea asupra pa-
sagerilor, John Keefe, director de Afa-
ceri Publice la Eurotunnel UK, care ges-
tioneazã ºi opereazã tunelul prin Canalul
Mânecii, a declarat cã nu sunt aºteptate
cozi de aºteptare lungi. Un purtãtor de
cuvânt al P&O Ferries a declarat cã fir-
ma sperã ca tranziþia la noul sistem sã
se facã fluid. Noile reguli sunt aplicate
în conformitate cu legea imigraþiei din
2014. Sistemul de informaþii prealabile
privind pasagerii, introdus în 2004, ofe-
rã Guvernului informaþii despre pasage-
rii care intrã sau ies din Marea Britanie
pe cale aerianã, în timp ce verificarea
ieºirilor înseamnã cã vor fi strânse in-
formaþii despre persoanele care pãrãsesc
þara prin orice mijloc de transport co-
mercial. Persoanele care ajung în Marea
Britanie sunt în continuare verificate.
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METEO

Mai mult
seninjoi, 9 aprilie - max: 15°C - min: 2°C

$
1 EURO ...........................4,4050 ............. 44050
1 lirã sterlinã................................6,0483....................60483

1 dolar SUA.......................4,0508........40508
1 g AUR (preþ în lei)........157,7210.....1577210

Cursul pieþei valutare din 9 aprilie 2015 - anunþat de BNR
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Doamna Doubtfire,
tãticul nostru trãsnit

Se difuzeazã la HBO, ora 14:35

Dupa ce actorul Daniel Hilliard
pierde custodia celor trei copii ai sãi
în favoarea fostei lui soþii Miranda, el
se deghizeazã într-o respectabilã ºi
fermecãtoare doamnã în vârstã, îºi
dã numele de Doamna Doubtfire ºi
vine la fosta lui locuinþã sã se
angajeze ca bonã pentru a fi astfel
mai aproape de copiii lui. Astfel cã
Daniel trebuie sã fie în douã locuri în
acelasi timp, fiind nevoit sã-ºi
schimbe înfãþiºarea foarte repede...

Cercul vrajitoarelor

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 22:30

În timp ce doctorul Michael

Foster îºi cautã disperat soþia
disparutã, misterios într-o

noapte, acesta trezeºte la viaþã
o clicã de vrãjitoare în New

York-ul zilelor noastre.
Cu: Jamie-Lynn Sigler, Peter

Gallagher, Kristin Lehman, Jenna
Boyd.

Regia: Bill Eagles
Gen film: Dramã, Mister, Thriller

Sherlock Holmes

Se difuzeazã la TVR 1, ora  22:50

Sherlock Holmes ºi Watson sunt
pe urmele unui om de ºtiinþã psiho-

pat care poate controla monºtri ºi îi
foloseºte pentru a-ºi sãvârºi crime-

le. Sherlock Holmes ºi Watson sunt
pe urmele unui om de ºtiinþã psiho-

pat care poate controla monºtri ºi îi
foloseºte pentru a-ºi sãvârºi crime-

le. Filmul începe în 1940 cu Watson
care începe sã povesteasca cea mai

complexã aventurã a sa cu Sherlock
Holmes unei asistente medicale.

JOI - 9 aprilie

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

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

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Akzente
16:55 Opinii fiscale
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Discover România
18:40 Capri (R)
2006, Italia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Sherlock Holmes
2010, SUA, Mister
00:30 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
02:04 Andografia zilei
02:05 Sport
02:20 Telejurnal
03:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Teleshopping
11:10 Ferma
12:00 Drumul lui Leºe
13:00 Concert extraordinar

ATENEUL ROMAN 2011 (R)
14:00 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Capodopere redifuzare
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Simþuri
2005, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Naturã ºi sãnãtate
00:30 Motomagia
01:00 Concert extraordinar

ATENEUL ROMAN 2011 (R)
02:00 Mituri muzicale româneºti
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Cap compas

TVR 2

07:40 Trecutul
09:50 Mike Tyson: Partea mea

de adevãr
11:15 Cealaltã femeie
13:05 Pe urmele dinozaurilor
14:35 Doamna Doubtfire, tãticul

nostru trãsnit
16:40 Frumoasa ºi bestia
18:35 Holidaze: Din nou acasã
20:00 The Jinx: Viaþa ºi crimele

lui Robert Durst
20:45 The Jinx: Viaþa ºi crimele

lui Robert Durst
21:40 O soþie pentru Barry
23:10 Knick
00:05 Îndrãgostiþii mor ultimii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Iisus din Nazareth
1977, Italia, Biografic, Dramã,

Istoric
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
21:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York - Crimina-

liºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

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

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Îngeri pãzitori
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Iubire ca în filme (R)
2006, Romania, Dramã,

Romantic, Dragoste

07:45 La Mãruþã
09:15 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:15 Dovada vie (R)
14:15 Alice în Þara Minunilor
16:15 Fraþii (R)
18:15 Sfârºitul aventurii
20:30 Anchetã la limitã
22:15 Cercul vrãjitoarelor
00:00 Anchetã la limitã (R)
01:30 Lumea Pro Cinema
02:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
00:30 La început a fost

cuvântul
2000, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Revendicarea (R)
08:30 Amintiri din viitor (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:15 Adevãruri ascunse (R)
13:15 Teleshopping
13:45 Jurnalul STV Junior (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Curat, Murdar
21:30 Apel de urgenþã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima

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

bine (R)
01:00 Apel de urgenþã (R)
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Jurnalul STV Junior (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Fotbal FA Cup 6th round:

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

Wrestlemania XXXI
00:30 Fotbal Cupa României

Timiºoreana: Steaua - Petrolul
01:00 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Paºtele ne aduce în inimi credinþa,
încrederea ºi dragostea. Bucuria ºi sim-
plitatea acestor momente ne ajutã sã ne
cunoaºtem mai bine, sã apreciem ade-
vãratele valori ale vieþii. Pentru toþi

locuitorii comunei Iºalniþa, Lumina În-
vierii Mântuitorului sã fie prilej de bucu-
rie, voie bunã, liniºte sufleteascã ºi înþe-
legere. Paºte Fericit! Hristos a Înviat!

Primar, Flori Ovidiu
ºi Viceprimar Bãlan Eugen

Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ºi
Sfintele Paºti sã fie prilej de bucurie  ºi liniºte

sufleteascã pentru toþi locuitorii comunei Almãj,
cãrora le urez multã sãnãtate, împliniri ºi tot ce
este mai bun! Hristos a Înviat! Iisus sã ne ierte
pãcatele, lacrimile Maicii Domnului sã ne spele

necazul din suflete, Lumina Învierii sã ne readucã
tuturor speranþa!

Ion Rãcãreanu, Primarul Comunei Almãj

Lumina Pascalã,  prin miracolul ei,  sã aducã în  sufletele locui-
torilor comunei Bucovãþ  liniste, împãcare, iubire, o primãvarã
însoritã, în care sã înfloreascã bucuria, nãdejdea ºi încrederea!
Paºtele este un moment de întregire a familiei! Fie ca bucuria
Învierii Domnului sã vã aducã  pacea ºi fericirea de a petrece

aceste clipe înãlþãtoare alãturi de cei dragi! Sãnãtate familiilor
noastre, mult noroc în tot ceea ce ne-am propus sã realizãm!

Dumnezeu sã ne  dea iubirea si binecuvântarea Sa!

Hristos a Înviat!
Primar, Vasile Constantin

Vîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturiVîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturiVîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturiVîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturiVîlcomeanu Jane, Primarul Comunei Orodel, este alãturi
cu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitoriicu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitoriicu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitoriicu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitoriicu un gând bun ºi cu urãri de bine pentru toþi locuitorii

comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-comunei, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale, când suflete-
le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.le poartã bucuria ºi împlinirea vieþii, cel mai mare dar divin.

Sã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim luiSã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim luiSã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim luiSã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim luiSã ne plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-i mulþumim lui
Hristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtateaHristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtateaHristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtateaHristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtateaHristos cel Înviat pentru toate câte avem, pentru sãnãtatea

noastrã ºi a celor dragi.noastrã ºi a celor dragi.noastrã ºi a celor dragi.noastrã ºi a celor dragi.noastrã ºi a celor dragi.
Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!

În Noaptea Învierii, cu lumânãri aprinse ºi sufletul
curat sã ne rugãm pentru iertarea pãcatelor ºi regãsirea
speranþei! Sãrbãtorile de Paºti sã le aducã locuitorilor
comunei Ostroveni multe bucurii, sãnãtate ºi fericire!

Fie ca bucuria Învierii Domnului sã vã presare în suflet
liniºte, pace ºi fericirea de a petrece aceste clipe magice

alãturi de cei dragi. Hristos a Înviat!
Primar, Gheorghe Oprescu

Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,Dicu Alexandru, Primarul Comunei Malu Mare,
este alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele maieste alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele maieste alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele maieste alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele maieste alãturi de toþi locuitorii comunei cu cele mai
alese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urezalese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urezalese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urezalese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urezalese gânduri ºi sentimente de preþuire ºi le urez

multã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibãmultã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibãmultã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibãmultã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibãmultã sãnãtate, belºug în case ºi realizãri, sã aibã
famliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Înviereafamliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Înviereafamliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Înviereafamliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Înviereafamliile reunite ºi sã se bucure cu toþii de Învierea
Domnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arateDomnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arateDomnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arateDomnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arateDomnului! Fie cã Sãrbãtoarea Paºtelui sã ne arate

tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!tuturor Calea spre fericire, izbândã  ºi bucurie!
Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!Paºte Fericit!
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Florea Grigorescu,

Primarul Comunei Urzi-
cuþa transmite tuturor
locuitorilor comunei sã
aibã parte de Luminã în

case, bucurii ºi multe
realizãri alãturi de cei

dragi. Sfânta Sãrbãtoare
de Paºte este un moment
în care Dragostea, Pacea
ºi Seninãtatea se unesc în

numele Domnului. Hristos a Înviat!

Învierea Domnului Iisus Hristos sã
aducã în sufletele tuturor locuitorilor
comunei Drãgoteºti: Iubire, Bucurie,
Speranþã ºi Nãdejde! Le sunt aproape

în aceste momente înãlþãtoare, le
transmit toate gândurile mele bune
ºi le doresc din toatã inima sã aibã

parte de un Paºte Fericit!
Primar, Dincã Dumitru

Mireasma Sãrbatorilor
Pascale sã fie pentru noi
toþi un prilej de întoarcere
spre armonie, speranþã,
bunãtate ºi curãþenie
sufleteascã!

Locuitorilor Comunei
Brãdeºti ºi tuturor colabo-
ratorilor Primãriei Brãdeºti
le doresc multã sãnãtate,
împliniri ºi numai bucurii! HRISTOS A ÎNVIAT !

Primar, Ion  Rãcãreanu

Trãistaru Cãtãlin, Primarul Comunei
Sopot, nu i-a uitat pe locuitorii comunei
în aceste momente de Sãrbãtoare Divinã

ºi le adresez cele mai calde urãri de
sãnãtate, prosperitate, bucurii ºi împli-
niri alãturi de cei dragi. Sã aºteptaþi
Paºtele cu sufletele pline de încredere,
cu mesele îmbelºugate ºi sã împãrtãºiþi
mireasma acestei Sãrbãtori cu toþi cei

dragi! Hristos a Înviat!

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã-i
gãseascã pe toþi locuitorii comunei Cãlãraºi
cu sufletele curate, pline de emoþia bucu-

riei, sã ne deschidã tuturor inimile cãtre
iubire, credinþã ºi iertare! Paºtele ne aduce

în suflete  încrederea ºi dragostea. Bucuria ºi
simplitatea acestor momente ne ajutã sã ne
cunoaºtem mai bine pe noi înºine, sã apre-
ciem adevãratele valori ale vieþii. Aºa cum

Iisus învie mereu, ºi speranþa trebuie sã
renascã de fiecare datã! Hristos a Înviat!

Primar, Vergicã ªovãilã

Sãrbãtoarea Sfântã aSãrbãtoarea Sfântã aSãrbãtoarea Sfântã aSãrbãtoarea Sfântã aSãrbãtoarea Sfântã a
Învierii Domnului sã seÎnvierii Domnului sã seÎnvierii Domnului sã seÎnvierii Domnului sã seÎnvierii Domnului sã se
pogoare asupra tuturorpogoare asupra tuturorpogoare asupra tuturorpogoare asupra tuturorpogoare asupra tuturor
locuitorilor oraºuluilocuitorilor oraºuluilocuitorilor oraºuluilocuitorilor oraºuluilocuitorilor oraºului
Calafat cu  multã sãnãtate,Calafat cu  multã sãnãtate,Calafat cu  multã sãnãtate,Calafat cu  multã sãnãtate,Calafat cu  multã sãnãtate,
belºug ºi bucurii,belºug ºi bucurii,belºug ºi bucurii,belºug ºi bucurii,belºug ºi bucurii,
iar Lumina din Noapteaiar Lumina din Noapteaiar Lumina din Noapteaiar Lumina din Noapteaiar Lumina din Noaptea
Sfântã sã vã însoþeascãSfântã sã vã însoþeascãSfântã sã vã însoþeascãSfântã sã vã însoþeascãSfântã sã vã însoþeascã
paºii spre drumul bucuriei,paºii spre drumul bucuriei,paºii spre drumul bucuriei,paºii spre drumul bucuriei,paºii spre drumul bucuriei,
speranþei ºi încrederii!speranþei ºi încrederii!speranþei ºi încrederii!speranþei ºi încrederii!speranþei ºi încrederii!
Hristos a Înviat! PrimarHristos a Înviat! PrimarHristos a Înviat! PrimarHristos a Înviat! PrimarHristos a Înviat! Primar,,,,,
Mircea GuþãMircea GuþãMircea GuþãMircea GuþãMircea Guþã

Paºtele este o singurã datã pe an! O zi specialã,
îmbogãþitã de aroma bucatelor tradiþionale ºi de
parfumul florilor de primãvarã! Sã o facem sã

strãluceascã  ºi prin bunãtatea inimilor noastre!
Clopotele Bisericilor din Mârºani sã rãsune în

sufletele tuturor ºi sã ne aminteascã, la fiecare
dintre noi, cã viaþa este unicã! Haideþi, sã luãm

Lumina Sfântã, sã înãlþãm ochii spre Cer, în semn al
mulþumirii cã suntem sãnãtoºi ºi avem parte sã ne

bucurãm alãturi de cei dragi de Sãrbãtoarea Paºtelui!
Hristos a Înviat! Primar, Ghencioiu Constantin

Lumina Sfintei Învieri a Mântuitorului
Iisus Hristos sã inunde sufletele tuturor

locuitorilor comunei Carpen ºi sã le aducã
multã cãldurã în case, bucurii în inimi ºi

multã sãnãtate. E Paºte! Sã-i mulþumim lui
Dumnezeu pentru darul vieþii! Sã fim mai
atenþi, mai buni ºi mai  iertãtori cu toþi cei

care sunt lâgã noi! Hristos a Înviat!
Primar, Vasilca ªtefan

Ceanã Ana, Primarul
Comunei Melineºti, trans-
mite tuturor locuitorilor
comunei, la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare de Paºte, sã
aibã casele ºi inimile pline
de  bucurie, sã fie sãnãtoºi
ºi împliniþi sufleteºte
alãturi de cei dragi! Este
atâta luminã în jur, pentru
fiecare dintre noi! Lãsaþi
Lumina Sfântã sã intre în
casa sufletului  ºi vã  veþi
simþi cu adevãrat împliniþi!
Hristos a Înviat!
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 Fie ca bucuria Învierii Domnului să le Fie ca bucuria Învierii Domnului să le Fie ca bucuria Învierii Domnului să le Fie ca bucuria Învierii Domnului să le Fie ca bucuria Învierii Domnului să le
aducă în sufaducă în sufaducă în sufaducă în sufaducă în suflelelelelet liniştt liniştt liniştt liniştt linişte şi pace tuture şi pace tuture şi pace tuture şi pace tuture şi pace tuturororororor

locuitlocuitlocuitlocuitlocuitorilor comunei Coţoforilor comunei Coţoforilor comunei Coţoforilor comunei Coţoforilor comunei Coţofenii din Dos,enii din Dos,enii din Dos,enii din Dos,enii din Dos,
prprprprprecum şi fecum şi fecum şi fecum şi fecum şi fericirericirericirericirericirea de a peea de a peea de a peea de a peea de a petrtrtrtrtrece acesece acesece acesece acesece acesttttteeeee
clipe magice alături de cei dragi. Minu-clipe magice alături de cei dragi. Minu-clipe magice alături de cei dragi. Minu-clipe magice alături de cei dragi. Minu-clipe magice alături de cei dragi. Minu-

nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-nea Învierii lui Iisus să dăinuie  în inimi-
le noastre, să ne lumineze viaţa şi să nele noastre, să ne lumineze viaţa şi să nele noastre, să ne lumineze viaţa şi să nele noastre, să ne lumineze viaţa şi să nele noastre, să ne lumineze viaţa şi să ne
aducă renaşterea credinţei, a speranţeiaducă renaşterea credinţei, a speranţeiaducă renaşterea credinţei, a speranţeiaducă renaşterea credinţei, a speranţeiaducă renaşterea credinţei, a speranţei
şi a bucuriei, cu bunătate şi căldură înşi a bucuriei, cu bunătate şi căldură înşi a bucuriei, cu bunătate şi căldură înşi a bucuriei, cu bunătate şi căldură înşi a bucuriei, cu bunătate şi căldură în

sufsufsufsufsuflelelelelettttte!  Hrise!  Hrise!  Hrise!  Hrise!  Hristttttos a Înos a Înos a Înos a Înos a Înviat!viat!viat!viat!viat!
PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Pr, Pr, Pr, Pr, Preduca Veduca Veduca Veduca Veduca Vasileasileasileasileasile

Redescoperiţi sentimen-Redescoperiţi sentimen-Redescoperiţi sentimen-Redescoperiţi sentimen-Redescoperiţi sentimen-
tele sincere ce vi se adă-tele sincere ce vi se adă-tele sincere ce vi se adă-tele sincere ce vi se adă-tele sincere ce vi se adă-
pospospospospostttttesc în sufesc în sufesc în sufesc în sufesc în suflelelelelettttte!Fiţi maie!Fiţi maie!Fiţi maie!Fiţi maie!Fiţi mai
buni cu toţi cei care aubuni cu toţi cei care aubuni cu toţi cei care aubuni cu toţi cei care aubuni cu toţi cei care au
nevoie de dragoste şinevoie de dragoste şinevoie de dragoste şinevoie de dragoste şinevoie de dragoste şi
sprijin! Minunea Învieriisprijin! Minunea Învieriisprijin! Minunea Învieriisprijin! Minunea Învieriisprijin! Minunea Învierii
lui Iisus să dăinuie înlui Iisus să dăinuie înlui Iisus să dăinuie înlui Iisus să dăinuie înlui Iisus să dăinuie în
inimile locuitorilor comu-inimile locuitorilor comu-inimile locuitorilor comu-inimile locuitorilor comu-inimile locuitorilor comu-
nei Cetate, să le luminezenei Cetate, să le luminezenei Cetate, să le luminezenei Cetate, să le luminezenei Cetate, să le lumineze
viaţa şi să le  aducă renaşte-viaţa şi să le  aducă renaşte-viaţa şi să le  aducă renaşte-viaţa şi să le  aducă renaşte-viaţa şi să le  aducă renaşte-
rea credinţei, speranţei şirea credinţei, speranţei şirea credinţei, speranţei şirea credinţei, speranţei şirea credinţei, speranţei şi
bucuriei, cu bunătbucuriei, cu bunătbucuriei, cu bunătbucuriei, cu bunătbucuriei, cu bunătatatatatate şi căldură în sufe şi căldură în sufe şi căldură în sufe şi căldură în sufe şi căldură în suflelelelelettttte.e.e.e.e.
Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!

PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Duţă Marin, Duţă Marin, Duţă Marin, Duţă Marin, Duţă Marin

Lumina din Noaptea Sfântã sã vã
cãlãuzeascã viaþa!Vã doresc multã
sãnãtate, pace în inimi, iar senti-

mentul de împlinire sã vã însoþeascã
mereu! Toate urãrile de bine,

de belºug ºi prosperitate, din partea
primarului Valericã Pupãzã, pentru

toþi locuitorii comunei Cârcea.
Sfintele Sãrbãtori sã vã aducã

Luminã în suflete! Hristos a Înviat!

Învierea Domnului sã
ne  umplã sufletele de
Luminã, ochii de lacri-
mile bucuriei, minþile
de gânduri frumoase ºi
inimile de iubire! La
toþi locuitorii comunei
Coþofenii din Faþã,
Sãrbãtoarea Pascalã

sã coboare în suflete ºi în case, sã
ne împãrtãºeascã tuturor bucuria
cã Hristos a Înviat!

Primar, Cârciumaru Constantin

Fie ca mireasma Sãrbãtorilor PascaleFie ca mireasma Sãrbãtorilor PascaleFie ca mireasma Sãrbãtorilor PascaleFie ca mireasma Sãrbãtorilor PascaleFie ca mireasma Sãrbãtorilor Pascale
sã le aducã locuitorilor comunei Podarisã le aducã locuitorilor comunei Podarisã le aducã locuitorilor comunei Podarisã le aducã locuitorilor comunei Podarisã le aducã locuitorilor comunei Podari

multã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºimultã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºimultã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºimultã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºimultã sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºi
împliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºiîmpliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºiîmpliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºiîmpliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºiîmpliniri alãturi de cei dragi.  Lumina ºi
puritatea clipelor Sfintelor Paºti sã lepuritatea clipelor Sfintelor Paºti sã lepuritatea clipelor Sfintelor Paºti sã lepuritatea clipelor Sfintelor Paºti sã lepuritatea clipelor Sfintelor Paºti sã le

încãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºiîncãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºiîncãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºiîncãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºiîncãlzeascã sufletele, sã le lumineze ºi
sã le deschidã inimile spre iubire, cre-sã le deschidã inimile spre iubire, cre-sã le deschidã inimile spre iubire, cre-sã le deschidã inimile spre iubire, cre-sã le deschidã inimile spre iubire, cre-

dinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plindinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plindinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plindinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plindinþã ºi  iertare, sã ne  bucurãm  din plin
de frumuseþea tuturor lucrurilor care nede frumuseþea tuturor lucrurilor care nede frumuseþea tuturor lucrurilor care nede frumuseþea tuturor lucrurilor care nede frumuseþea tuturor lucrurilor care ne

înconjoarã. Hristos a Înviat!înconjoarã. Hristos a Înviat!înconjoarã. Hristos a Înviat!înconjoarã. Hristos a Înviat!înconjoarã. Hristos a Înviat!
PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Gheorghiþã Constantin, Gheorghiþã Constantin, Gheorghiþã Constantin, Gheorghiþã Constantin, Gheorghiþã Constantin

A sosit clipa mult
aºteptatã a liniºtii,
împãcãrii, bucuriei ºi
binecuvântãrii sufletu-
lui! Sã lãsãm la o parte
totul ºi sã mulþumim
Domnului pentru tot
ce ne-a dãruit! De Înviere sunt alãturi de
locuitorii comunei Ghidici, le transmit cele mai
calde urãri de sãnãtate, ºi mai mult ca oricând,
îi simt aproape, le împãrtãºesc bucuria, încre-
derea ºi nãdejdea. Sã  primim cu toþii Lumina
Sfântã în case, credinþa în suflete ºi bucuriile în
inimile noastre! Hristos a Înviat!

Primar, Tache Constantin

Paºtele este unul dintre cele
câteva momente de peste an
când ne oprim puþin din
agitaþia vieþii de zi cu zi ºi ne
privim sufletele. Ne amintim ºi
meditãm la cuvinte precum:
credinþã, speranþã, luminã,
iertare, încredere, rãbdare.

Ne gândim la un sens al
vieþii ºi la un nou început. Ne
propunem sã fim mai buni ºi mai îngãduitori cu
semenii noºtri, sã le umplem viaþa de bucurie ºi sã-i
sprijinim sã-ºi îndeplineascã dorinþele. Le adresez
locuitorilor comunei Rast cele mai calde gânduri, sã
aibã  parte de Sãrbãtori liniºte, cu  pace în suflete ºi
în case! Hristos a Înviat! Primar, Iulian Siliºteanu

La Sãrbãtoarea Sfinte-La Sãrbãtoarea Sfinte-La Sãrbãtoarea Sfinte-La Sãrbãtoarea Sfinte-La Sãrbãtoarea Sfinte-
lor Paºti sã coboarelor Paºti sã coboarelor Paºti sã coboarelor Paºti sã coboarelor Paºti sã coboare
liniºtea ºi pacea,liniºtea ºi pacea,liniºtea ºi pacea,liniºtea ºi pacea,liniºtea ºi pacea,
Minunea Învierii lui IisusMinunea Învierii lui IisusMinunea Învierii lui IisusMinunea Învierii lui IisusMinunea Învierii lui Iisus
sã dãinuie în inimilesã dãinuie în inimilesã dãinuie în inimilesã dãinuie în inimilesã dãinuie în inimile
tuturor locuitorilortuturor locuitorilortuturor locuitorilortuturor locuitorilortuturor locuitorilor
comunei Leu, sã vãcomunei Leu, sã vãcomunei Leu, sã vãcomunei Leu, sã vãcomunei Leu, sã vã
lumineze viaþa ºi sã vãlumineze viaþa ºi sã vãlumineze viaþa ºi sã vãlumineze viaþa ºi sã vãlumineze viaþa ºi sã vã
aducã renaºterea credin-aducã renaºterea credin-aducã renaºterea credin-aducã renaºterea credin-aducã renaºterea credin-
þei, a speranþei ºi bucu-þei, a speranþei ºi bucu-þei, a speranþei ºi bucu-þei, a speranþei ºi bucu-þei, a speranþei ºi bucu-
riei. Hristos a Înviat!riei. Hristos a Înviat!riei. Hristos a Înviat!riei. Hristos a Înviat!riei. Hristos a Înviat!
PrimarPrimarPrimarPrimarPrimar, Iulian Cristescu, Iulian Cristescu, Iulian Cristescu, Iulian Cristescu, Iulian Cristescu

Vînãtoru Lucian, Primarul Comunei
Argetoaia, transmite la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare, tuturor locuitorilor comu-
nei Argetoaia, sã fie sãnãtoºi, bucuroºi,
sã aibã mesele îmbelºugate ºi casele sã
le fie pline de dragoste, prosperitate ºi
belºug, sã gãsescã împreunã Calea spre

dãruire, iertare, înþelegere!
Hristos a Înviat! Paºte Fericit!
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Fie ca acest Paºte sã fie un moment

de bucurie, liniºte sufleteascã ºi armo-
nie pentru toþi locuitorii
comunei Moþãþei. Le doresc
sã fie sãnãtoºi ºi mulþumiþi
de toate realizãrile dum-
nealor, sã se bucure de
Lumina Sãrbãtorilor Pasca-
le ºi sã rosteascã alãturi
de primarul Enea Constantin!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Bucuria vine din
lucruri mãrunte, liniº-
tea vine din suflet,

lumina vine din inima
fiecãruia! Fie ca Lumina Divi-

nã a Sfintelor Paºte sã le aducã
tuturor locuitorilor comunei Pleniþa multã

sãnãtate, încredere ºi nãdejde, sã le cãlãu-
zeascã drumul în viaþã, sã  aibã parte de
liniºte ºi pace în suflete! Hristos a Înviat!

Primar, Calafeteanu Mihai Puiu

Nicolae Stãncioi,
primarul oraºului
Filiaºi, ureazã tutu-
ror locuitorilor, la
ceas de Sfântã Sãr-
bãtoare a Învierii
Mântuitorului, sã
aibã parte de mo-
mente de fericire ºi

bucurie alãturi de toþi cei dragi, sã-ºi regã-
seascã împãcarea ºi înþelepciunea în sânul
familiei ºi sã primeascã din partea mea
toate gândurile bune ºi curate!

Hristos a Înviat! Paºte încãrcat de Luminã
ºi Iertare!

Fie ca Lumina Învierii Mântuitorului
sã reverse asupra locuitorilor comunei

Maglavit tot ce este mai bun ºi mai
curat, sã aibã parte de liniºte sufleteascã,
împliniri ºi realizãri alãturi de cei dragi,
sã fie binecuvântaþi de magia Sãrbãto-

rilor Pascale. Hristos a Înviat!
Primar, Ion Dinu

Prmarul Comunei Poiana Mare,
Marin Vintilã, este alãturi de toþi

locuitorii comunei cu un gând bun
ºi o urare de sãnãtate, prosperita-
te ºi împlinirea tuturor dorinþelor.
Mireasma Sãrbatorilor Pascale sã
fie un moment unic de întoarcere
spre pietate, armonie, speranþã,

toleranþã ºi evlavie!
Paºte Fericit! Hristos a Înviat!

Lumina Sfintei
Învieri sã pãtrun-
dã în toate casele

locuitorilor comunei
Terpeziþa, sã le umple
sufletele de bucurii ºi

împliniri! Fie ca binecu-
vântarea cereascã sã se

rãsfrângã asupra noastrã,
a tuturor, ºi sã ne facã mai

buni, mai darnici ºi înþelepþi! De Sfintele
Paºti, le urez tuturor, pace în sufete,
sãnãtate ºi realizãri! Hristos a Înviat!

Primar, Popa Constantin

Sãrbãtoarea Sfântã a Învie-
rii Domnului sã aducã

tuturor locuitorilor comu-
nei Valea Stanciului
multã  sãnãtate, belºug
ºi bucurii, iar Lumina
din Noaptea Sfântã sã
vã ridice sufletele spre
noi trepte spirituale ºi

sã vã cãlãuzeascã paºii
pe drumul vieþii pentru a fi

mai buni,  mai înþelegãtori ºi mai apropiaþi de
Dumnezeu!  Paºte fericit alãturi de cei dragi!
Primar, Gângioveanu Ovidiu

Nespusa bucurie a
Învierii Domnului sã se
sãlãºluiascã între locuito-
rii comunei Întorsura, iar
Hristos Cel ce a biruit
moartea sã reverse
asupra noastrã viaþã,
sãnãtate, pace, belºug,
încredere ºi izbândã! Hristos a Înviat!
Paºte Fericit!

Primar, Camen Constantin

Lumia Sfântã a Înverii sã le
aducã în suflete tuturor locuito-
rilor oraºului Segarcea credinþã,
dragoste ºi speranþã, iar Sfintele
Paºti sã-i gãseascã pe toþi alãturi
de cei dragi, cu bucurii ºi împli-
niri, sã le umplã sufletele de
Luminã, ochii de lacrimile
bucuriei, mintea de gânduri
frumoase ºi inimile de iubire!

Hristos a Înviat!
Primar, Popa Nicolae
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Anunþul tãu!
Consiliul de Administraþie al SC

Construcþii Feroviare Craiova SA, cu
sediul în Craiova, str. Aleea I Bariera
Vâlcii nr. 28A, convoacã Adunarea
Generalã Extraordinarã a Actionari-
lor în data de 15.05.2015 ora 11.00 la
sediul societãþii pentru toþi acþiona-
rii înregistraþi la data de referinþã
4.05.2015. In cazul neîndeplinirii con-
diþiilor de valabilitate, a doua convo-
care a AGEA se stabileste pentru
data de 16.05.2015 ora 11.00 cu ace-
eaºi ordine de zi ºi la aceeaºi adre-
sã. Adunarea Generalã Extraodinarã
a Acþionarilor va avea urmãtoarea or-
dine de zi: 1. Aprobarea vânzarii acti-
vului, proprietate a Constructii Fero-
viare Craiova SA, situat în Craiova,
Calea Bucureºti nr. 183A. 2. Aproba-
rea metodei ºi condiþiilor de vânzare
a activului menþionat (metoda de
vanzare, preþ minim de pornire a lici-
taþie, modalitãþi de platã, nivel garan-
þii, condiþii de paticipare, alte condi-
þii, farã a se limitã la acestea). 3. Im-
puternicirea Consiliului de Adminis-
traþie ºi a Directorului General al so-
cietãþii pentru organizarea ºi desfã-
ºurarea acþiunii de vânzare a activu-
lui menþionat. 4. Imputernicirea av.
Curca Stelian, cu posibilitatea de
substituire, pentru a semna ºi înre-
gistrã la ORC ºi publicã la autoritãþi-
lor competente hotãrârile adunãrii
generale extraordinare a acþionari-
lor, în conformitate cu prevederile
legale. 5. Aprobarea datei de
2.06.2015, ca datã de înregistrare în
conformitate cu prevederile art. 238
alin (1) din Legea nr. 297/2004 ºi a
datei de 1.06.2015 ca «ex-date».  Ac-
cesul acþionarilor îndreptãþiþi sã par-
ticipe la AGEA este permis prin sim-
pla proba a acestora facutã în cazul
persoanelor fizice cu actul de iden-
titate sau în cazul persoanelor juri-
dice ºi al acþionarilor reprezentaþi cu
actul de identitate al reprezentantu-
lui legal. In cazul persoanelor juridi-
ce, calitatea de reprezentant legal se
dovedeºte cu certificat constatator

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
emis de ORC prezentat în original
sau copie conformã cu originalul.
Unul sau mai mulþi acþionarii, repre-
zentând individual sau împreunã, cel
puþin 5% din capitalul social, au drep-
tul: - de a introduce puncte pe ordi-
nea de zi a adunãrilor generale, cu
condiþia cã fiecare punct sã fie înso-
tit de justificare ºi de un proiect de
hotãrâre propus spre adoptare adu-
nãrilor generale în termen de cel mult
15 zile de la data publicãrii in Moni-
torul Oficial; - de a prezenta proiecte
de hotãrâri pentru punctele propu-
se spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adunãrilor generale. Data limitã la
care acþionarii iºi pot exercita drep-
turile menþionate mai sus este stabi-
litã la cel mult 15 zile de la data publi-
cãrii în Monitorul Oficial al României,
partea IV. Fiecare acþionar are drep-
tul sã adreseze întrebãri privind
punctele de pe ordinea de zi a adu-
nãrii generale. Societatea poate ras-
punde inclusiv prin postarea rãspun-
sului pe web-site-ul propriu
constructii.feroviare.angelfire.com. În
vederea identificãrii ºi a dovedirii ca-
litãtii de acþionar a unei persoane care
adreseazã întrebãri sau solicitã com-
pletarea ordinii de zi, persoana în ca-
uzã are obligaþia sã anexeze solicitã-
rii documente care îi atestã identita-
tea (pentru persoana fizicã: copie BI/
CI, pentru persoana juridicã: copie BI/
CI reprezentant legal ºi certificat con-
statator eliberat de Registrul Comer-
þului, eliberat cu 60 de zile înaintea pu-
blicãrii în Monitorul Oficial, sau un act
emis de o autoritate competentã, în
care acþionarul este înmatriculat le-
gal, conform Dispunerii de masuri a
CNVM nr. 26/20.12.2012), precum ºi
extrasul de cont din care rezultã cali-
tatea de acþionar ºi numãrul de acþi-
uni deþinute, emis de Depozitarul Cen-
tral sau, dupã caz, de cãtre partici-
pantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 297/2004 care furnizea-
zã servicii de custodie. Documente-
le, materialele informative ºi proiec-

tul de hotãrâre AGEA referitoare la pro-
blemele incluse pe ordinea de zi se
poate consultã pe site-ul societãþii
constructii.feroviare.angelfire.com.
sau la sediul societãþii, începând cu
data convocãrii AGEA. Acþionarii în-
scrisi în registrul acþionarilor la datã
de referinþã pot participa ºi vota la adu-
narea generalã direct sau pot fi re-
prezentaþi ºi prin alte persoane decat
acþionarii, pe baza unei împuterniciri
speciale sau generale. Formularele de
imputernicire specialã se pot obþine
de la sediul societãþii începand cu data
de 5.05.2015 între orele 10.00 -14.00 sau
se pot descarca de pe site-ul societã-
þii. Acþionarii care vor fi reprezentaþi
la AGEA vor depune la sediul socie-
tãþii împuternicirile speciale pânã la
data de 13.05.2015  ora 11.00. Imputer-
nicirile speciale depuse dupã expira-
rea termenului sus-mentionat precum
ºi cele care nu îndeplinesc condiþiile
legale vor fi considerate nule de drept.
Acþionarii înregistraþi la data de refe-
rerinþã au posibilitatea de a vota prin
corespondenþã, înainte de adunarea
generalã, prin utilizarea formularului
de vot prin corespondenþã, care se
poate obþine începând cu data de
5.05.2015 între orele 10-14 de la sediul
societãþii sau de pe site-ul societãþii.
In cazul votului prin corespondenþã,
formularul de vot prin coresponden-
ta însoþit ºi de copia actului de identi-
tate (act de identitate pentru persoa-
ne fizice, respectiv certificat de înre-
gistrare în cazul persoanelor juridice)
sub semnatura olografã a titularului
actului, pot fi transmise la sediul so-
cietãþii în plic închis cu menþiunea
PENTRU ADUNAREA GENERALÃ EX-
TRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR
DIN DATA DE 15.05.2015, pânã cel tar-
ziu în 13.05.2015 ora 11.00. Informaþii
suplimentare se pot obþine zilnic, în
zilele lucrãtoare, la sediul societãþii
sau la numãr de telefon 0744302731 –
Director General Aurel Tenea, între
orele 10:00-14:00. Presedintele Con-
siliului de Administratie, Aurel Tenea.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primaria Comunei Podari Comu-

na Podari, Str Dunarii, Nr 67, Judetul Dolj
Tel / Fax: 0251339155 Dosar executare
: 2367/24.06.2014 ANUNT PRIVIND VAN-
ZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE Nr
1017 / 31.03.2015. In temeiul art 162 alin
(2) din Ordonanta Guvernului nr 92/
2003 privind Codul de procedura fisca-
la, cu modificarile si completarile ulte-
rioare, se face cunoscut ca in ziua de
15, luna aprilie, anul 2015, ora 12:00, in
localitatea Podari, Str Dunarii, nr 67, ju-
detul Dolj, la sediul Primariei Podari, se
vor vinde prin licitatie urmatoarele bu-
nuri imobile, proprietatea debitorului:-
 Asociatia Crestin Ecumenica, cu se-
diul in orasul Scornicesti, Bd Muncii, nr
1, judetul Olt, cod de identificare fiscala
16496335. - Teren intravilan in suprafa-
ta de 537 mp situat in comuna Eselni-
ta, Judetul Mehedinti, punct “Coasta pe
langa deal”- Pretul de pornire al licita-
tiei (la care se adauga Tva*) – (a doua
licitatie) - 71.325 lei (reprezentand 75
% din pretul de  evaluare de 95.100 lei,
conf art 162, alin 8 din OG 92/2003 ); -
Teren intravilan in suprafata de 5588
mp situat in comuna Eselnita, Judetul
Mehedinti, punct “Coasta pe langa deal-
” Pretul de pornire al licitatiei (la care
se adauga Tva*) – (a doua licitatie) -
741.750 lei (reprezentand 75 % din pre-
tul de  evaluare de 989.000 lei, conf art
162, alin 8 din OG 92/2003 ); *Cota de
taxa pe valoare adaugata aplicata pen-
tru vanzarea bunurilor imobile taxabila
in conformitate cu prevederile Legii nr
571/2003 privind Codul Fiscal cu modi-
ficarile si completarile ulterioare este de
24%, conform art 141, alin 2, lit f sau lit
g din Legea 571/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare; Drepturi reale
si privilegii care greveaza bunurile : te-
renul intravilan in suprafata de 537 mp
situat in comuna Eselnita, Judetul Me-
hedinti, punct “Coasta pe langa deal”,
identificat prin numar cadastral 538,
carte funciara 50127 este grevat de un
drept de folosinta intabulat prin actul
notarial nr 625 din 10.05.2012 (conform
extras de carte fucniara nr 1354/
02.03.2015) iar terenul de 5588 mp si-
tuat in comuna Eselnita, Judetul Mehe-

dinti, punct “Coasta pe langa deal” nu
este grevat de sarcini (conform extras
de informare nr 1355/02.03.2015). Invi-
tam pe cei care pretind vreun drept asu-
pra acestor bunuri sa instiinteze de
aceasta, organul de executare, inainte
de data stabilita pentru vanzare. Cei in-
teresaþi în cumpãrarea bunurilor sunt
invitaþi sã prezinte,  pânã cu cel puþin
o zi înainte de data licitaþiei la sediul Pri-
mariei Comunei Podari,  oferte scrise
de cumpãrare in plicuri sigilate si in-
scriptioante; dovada plãþii taxei de par-
ticipare, reprezentând 10% din preþul de
pornire a licitaþiei, prin chitanta sau or-
din de plata în contul RO3-
6TREZ2915006XXX012117, beneficiar
Primaria Comunei Podari, CUI
4553399; împuternicirea persoanei
care îl reprezintã pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naþionalitate
românã, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de oficiul regis-
trului comerþului; pentru persoanele
juridice strãine, actul de înmatriculare
tradus în limba românã; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; pentru persoanele
fizice strãine, copie de pe paºaport;
dovada emisã de creditorii fiscali cã
nu au obligaþii fiscale restante, urmând
sã se prezinte la data stabilitã pentru
vânzare ºi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel inte-
resat poate introduce contestaþie la
instanþa judecãtoreascã competentã,
în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoºtinþã, în conformi-
tate cu prevederile art. 172-173 din Or-
donanþa Guvernului nr. 92/2003, re-
publicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Potrivit dispoziþiilor
art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanþa Gu-
vernului nr. 92/2003, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de exe-
cutare silitã, nu este obligatorie audi-
erea contribuabilului. Pentru informa-
þii suplimentare, vã puteþi adresa la se-
diul nostru situat în localitatea Podari,
Str Dunarii, nr. 67, telefon  0251-
339155, de luni pânã joi orele 9:00 –
16:00, vineri orele 9:00 – 12:00.

D.G.R,F.P.Craiova; A.J.F.P.Dolj –Servi-
ciul Fiscal Orãºenesc Baileºti scoate la li-
citaþie publicã urmãtoarele bunuri mobile
ºi imobile aparþinînd  urmãtorilor debitori:
Bonci Serban Mihai din localitatea Baileºti
în calitatea de proprietar al bunurilor ipo-
tecate în favoarea debitorului Fedele Giu-
seppe din localitatea Baileºti str.Lt.Beche-
rescu bl.A, sc.1,ap.8  CNP în data de
21.04.2015 ora 11 urmãtoarele bunuri: 1)
clãdire în suprafaþã de 1272 mp la preþul
de 62.478 lei ; 2) teren în suprafata de 7102
mp  la preþul de 17.330 lei, imobilele sunt
situate în localitatea Baileºti, ferma de vaci
nr.15. Vasile Agapia din localitatea Rast
str.Gheorghe Jienescu nr.63  CNP in data
de 22.04.2015 ora 11 urmatparele bunuri :
1) cladire in suprafata de 65,84 mp la pre-
tul de 14.607 lei 2) teren intravilan in supra-
fata de 150 mp la pretul de 933 lei. Preturile
nu includ TVA. Invitam pe cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor, sa instiinte-
ze despre aceasta organul de executare
inainte de data stabilita pentru vanzare. Li-
citatia se va tine la sediul SFO Bailesti , la
ora  11  iar vinzarea se va face conform OG
nr. 92/2003 , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare, numai catre cei
care nu au obligatii fiscale restante. Pen-
tru participarea la licitatie ofertantii depun,
cu cel putin o zi inainte de data licitatiei ,
respective 20.04.2015 ; 21.04.2015   urma-
toarele documente: a) oferta de cumpa-
rare; b) dovada platii taxei de participare
sau o scrisoare de garantie bancara, re-
prezentind 10% din pretul de pornire a
licitatie, in contul contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod fiscal
4830007, deschis la Trezoreria Craiova c)
imputernicirea persoanei care il reprezin-
ta pe ofernat;d) pentru persoanele juridi-
ce de nationalitate romana , copie de pe
certificatul unic de inregistrare eliberat de
oficiul registrul comertului; e)pentru per-
soanele juridice straine, copie de pe actul
de inmatriculare in limba romana; f) pen-
tru persoanele fizice romane, copie de pe
actul de identificare; g) pentru persoanele
fizice straine, copie de pe pasaport; h) do-
vada, emisa de creditorii fiscali, ca nu are
obligatii fiscale restante. Relatii suplimen-
tare la telefon 0251/312.169 sau la sediul
SFO Bailesti str.Victoriei nr.42,
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SOCIETATEA COOPERATIVA DE

CONSUM POIANA MARE CONVOCA-
TOR al adunãrilor generale ordinare si
extraordinare a membrilor cooperatori
la S.C.C Poiana Mare la data de
25.04.2015. Consiliul de administraþie al
Societãþii Cooperative de Consum Po-
iana Mare, în temeiul art. 34 alin. 3 din
Legea nr. 1/2005 ºi al Actului Constitu-
tiv al societãþii cooperative de consum
convoacã Adunarea generalã ordinarã
a membrilor cooperatori ai societãþii
cooperative la data de 25.04.2015 la ora
16,00 la sediul societãþii cooperative de
consum din com.Poiana Mare str. In-
dependentei nr.4 jud. Dolj ºi Adunarea
generalã extraordinarã a membrilor co-
operatori la data de 25.04.2015 la ace-
eaºi adresã a societãþii având urmãtoa-
rea ordine de zi: Pentru Adunarea ge-
neralã ordinarã 1. Prezentarea, discu-
tarea ºi aprobarea raportului Consiliu-
lui de Administraþie pe anul 2014. 2. Pre-
zentarea ºi discutarea raportului cen-
zorului. 3. Dezbaterea situaþiei financia-
re anuale ºi stabilirea modului de re-
partizarea profitului, acoperirea pierde-
rilor pe anul 2014. 4. Descãrcarea de
gestiune a administratorilor.  5. Alege-
rea unui membru al Consiliului de Ad-
ministratie.  6. Adoptarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli a programului de
activitate pe anul 2015. 7. Stabilirea de-
legatului societatii cooperative de con-
sum pentru adunarea generala ordina-
ra si extraordinara a UJCC Dolj. 8. Sta-
bilirea indemnizatiei pentru membrii
Consiliului de Administratie si a cen-
zorului pe anul 2015. 9. Diverse. Pentru
Adunarea generalã extraordinarã 1.
Aprobarea bunurilor aparþinând socie-
tãþii cooperative de consum Poiana
Mare care pot face obiectul ipotecii, ga-
jãrii, închirierii sau înstrãinãrii. 2. Apro-
barea procentului de 10% din vanzari
de active constituite din fondurile
UJCC Dolj. 4. Diverse. În cazul în care
la data ºi ora stabilitã anterior nu se în-
truneºte cvorumul de ºedinþã cerut de
lege pentru desfãºurarea adunãrilor ge-
nerale, acestea se reconvoacã pentru
data 30.04.2015 la aceeaºi orã, în ace-
laºi loc, ºi cu aceeaºi ordine de zi.

C.A  al ATCOM SCM Craiova, con-
voacã pe 24.04.2015  în Craiova, str. Pi-
nului Nr.21 la ora 10,00 – A G Ordinarã
ºi ora 11,30   A.G. Extraordinarã  cu or-
dinea de zi : 1).Raport privind activita-
tea desfãºuratã în anul 2014 ºi descãr-
carea de gestiune a C.A.; 2).Aprobarea
bilanþului ºi a contului de profit ºi pier-
deri ; 3). Raportul cenzorului.; 4).Rapor-
tul privind modul de îndeplinire de  ad-
ministratori a obligaþiilor din contracte-
le  de administrare;5).Raportul repre-
zentantului cu probleme sociale.;
6).Proiectul BVC-ulu pe 2015;7)Aproba-
rea programului economico – sociale
de dezvoltare pe anul 2015 ºi a criterii-
lor de performanþã ce se stabilesc ad-
ministratorilor.;8.)Aprobarea hotãrîrii
referitoare la clauzele generale privind
raporturile de muncã precum ºi  a sis-
temului   de salarizare pe 2015.;9.)Apro-
barea schimbarii sediului societãþii din
Craiova, str. Aleea  1 Ghe. Donici Nr.23
în str. Pinului Nr.21.;10) Aprobarea co-
optãrii ºi excluderii  de membri   coo-
peratori.;11).Diverse.

ªCOALA GIMNAZIALÃ ,, BARBU
IONESCU„  cu sediul în localitatea
URZICUÞA, str.  CALEA CRAIOVEI, nr.
23, judeþul DOLJ, CUI 15057544, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale  vacante,  de: Me-
diator scolar  ½ normã Conform - HG
286/23.03.2011 - Adresa nr. 10297/2015
a ISJ DOLJ; Concursul se va desfãºu-
ra astfel: - Proba scrisa în data de
05.05.2015 ,  ora  9 , - Proba interviu în
data de 12.05.2015  ora 11. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii trebu-
ie sã îndeplineasca urmãtoarele con-
diþii: · sã fie cetãþeni romani · sã nu fi
suferit vreo condamnare; · sã îndepli-
neascã condiþiile de studii cerute pen-
tru ocuparea postului; Candidaþii vor
depune dosarele de participare la con-
curs pana la data de:  27.04.2015, ora
12 la sediul ªCOLII GIMNAZIALE ,,
BARBU IONESCU ”URZICUÞA. Rela-
þii suplimentare la sediul: SCOLII GIM-
NAZIALE ,, BARBU IONESCU ”URZI-
CUTA   , persoana de contact: Manue-
la GRUIA  telefon: 0251317658 E-mail:
scoala_urzicuta@yahoo.com.

Administratorul Unic  al Independen-
þa SCM Calafat, convoacã pe 24.04.2015
în Calafat, str. Traian nr. 32 la ora 10,00 – A
G Ordinara ºi ora 11,30   A.G.Extraordinarã
cu ordinea de zi : 1).Raport privind activi-
tatea desfãºuratã în anul 2014 ºi descãrca-
rea de gestiune a administratorului.;
2).Aprobarea bilanþului ºi a contului de
profit ºi pierderi; 3). Raportul cenzorului.;
4). Raportul privind modul de îndeplinire
de  administrator a obligaþiilor din con-
tractul de administrare; 5). Raportul repre-
zentantului cu problem sociale.; 6). Pro-
iectul BVC-uluipe 2015; 7) Aprobarea pro-
gramului economico – social de dezvol-
tare pe anul 2015 ºi a criteriilor de perfor-
manþã ce se stabilesc administratorului.;
8.) Aprobarea hotãrîrii referitoare la clau-
zele generale privind raporturile de mun-
cã precum ºi  a sistemului   de salarizare
pe 2015.; 9.) Aprobarea schimbãrii sediu-
lui societãþii.   10). Diverse.

Comitetul Director al UJCM  DOLJ
convoacã pe  28.04.2015 ora 11,00 în Cra-
iova, str. Pinului nr. 21Aga  ordinarã cu
ordinea de zi: 1) Raportul de activitate
pe anul 2014; 2) Raportul  cenzorului; 3)
Aprobarea bilanþului; 4) Raportul pri-
vind modul de îndeplinire de Comitetul
Director a obligaþiilor revenite potrivit
contractului de  mamageament; 5) Ra-
portul privind executarea bugetului de
venituri  ºi cheltuieli; 6) Aprobarea  BVC
-2015; 7) Convenirea ºi aprobarea pro-
gramelor uniunii în vederea îndeplinirii
obiectivelor acesteia ; 7) Aprobarea
schimbãrii sediului uniunii   din str. Ale-
ea 1 Ghe.Donici Nr.23 în str. Pinului nr.
21  Craiova ; 8) Diverse.

S.C. CIUCÃ AURICA Întreprindere
Individualã anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de obþinere a au-
torizaþiei de mediu privind activitatea „
Fabricarea betonului ºi mortarului lucrãri
tâmplãrie ºi dulgherie „ ce se desfãºoarã
în Cârcea, str. Poºtei nr. 17A. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra mediu-
lui pot fi consultate la sediul APM Dolj ,
str. Petru Rareº nr.1, zilnic de luni- joi în-
tre orele 8-16.30 ºi vineri între orele 8-14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj pânã la data de
24.04.2015.
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Patronatul Regional Oltenia
ureazã angajaþilor ºi colabora-
torilor Sãrbãtori îmbelºugate
presãrate cu iubire ºi credinþã

în suflet!Paºte Fericit!
Preºedinte,

Constantin Mândruleanu

Conducerea SC ERPIA SA ureazã
salariaþilor ºi colaboratorilor ca

Sfânta Sãrbãtoare a Învierii Domnului
sã le aducã armonie în case ºi

în gânduri, împãcare ºi regãsirea
înþelepciunii în sânul familiei!

Hristos a Înviat!

Paºtele este ziua în care se naºte
speranþa, iubirea ºi gândul bun!
E ziua în care iertãm ºi dãruim,

e ziua Învierii Domnului!
Conducerea Corimex S.A. ureazã
tuturor angajaþilor ºi colaboratorilor

„Paºte Fericit!”, sã fie sãnãtoºi,
încrezãtori, cu multe realizãri
ºi împliniri alãturi de cei dragi!

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanita-
re la preþ avantajos. Te-
lefon: 0766/668.777.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Societate de contabili-
tate oferim servicii de
calitate ºi complete la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0742/179.600.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Familie serioasã îngri-
jim bãtrâni. Telefon:
0765/744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.

Vând apartament 2 ca-
mere Calea Unirii. Te-
lefon: 0742/940.623;
0351/459.401.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Particular, vând apar-
tament 4 camere, par-
ter, zona Caracal. Te-
lefon: 0724/512.304;
0746/914.824.
Vând 4 camere deco-
mandate, toate îmbu-
nãtãþirile Brazdã. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE
VÂND CASÃ DOUÃ
ETAJE ÎN Vîrvoru de
Jos, 2000 mp teren,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0761/950.685.
Vând casã 6 camere, Po-
dari – Livezi, cu 4000 mp
teren ºi 8 ha teren arabil
urgent, convenabil. Tele-
fon: 0722/266.718.

VÂND VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂNGÃ
FACULTATEA DE
AGRONOMIE, 6 CA-
MERE, 2 BÃI, BUCÃTÃ-
RIE, PARTER+ ETAJ,
POD, SUBSOL, GA-
RAJ, TEREN 462 MP.
Telefon: 0726/275.943.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M + 5000
mp teren comuna Cer-
nãteºti, sat Raznic. Te-
lefon: 0769/844.209.
Vând casã 500 mp te-
ren zonã centralã, ide-
alã afaceri. Telefon:
0730/750.538.

Vând casã + anexe gos-
podãreºti în centrul co-
munei 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 te-
ren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco Al-
beºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13
m la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
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  Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.
I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarei funcþii pu-
blice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional principal - Direcþia Juridicã, Asis-
tenþã de Specialitate ºi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc în data de 12.05.2015, ora 10:00 – proba scrisã,
urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din
H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii spe-
cifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã,
în domeniul ºtiinþelor inginereºti sau în domeniul ºtiinþelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
5 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþu-
lui în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului
Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art.
49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,

Serviciul Resurse Umane.

Anunþ
În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principii-

lor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hota-
rarea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/2014,
Direcþa Judeþeanã de Pazã ºi Servicii Dolj  organizeazã concurs la sediul din str. Constantin
Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a trei posturi vacante în regim contractual, pe perioadã
nedeterminatã de paznic din cadrul Serviciului Pazã.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 06.05.2015 ora 10,oo;
- interviul – 12.05.2015 ora 10,oo.
Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participãrii la concurs, candidatul

trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale:
a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
 b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe

baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice

potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii,

contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a
intervenit reabilitarea.

            Condiþii specifice :
- studii medii/generale ºi atestat specialitate agent de securitate;
    Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 24.04.2015, la sediul

Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj  din str. Constantin Lecca, nr. 32.
      Informaþii suplimentare ºi bibliografia se pot obþine de la Directia Judeteana de Paza

si Servicii Dolj, Compartiment Resurse Umane la telelefon  0251/415841.

Vând teren intravilan
Podari, 673 mp, fun-
daþie, cu utilitãþi,
16.500 euro. Telefon:
0732381.876.
Vând teren arabil ex-
travilan oraº Calafat
pe lângã pod. Telefon:
0771/500.258; 0351/
805.425.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
OCAZIE! Vând teren
pentru casã, 800 mp
Predeºti, 16 km, zonã
pitoreascã, ideal pt.
Casã vacanþã, apã – cu-
rent pe teren, 4000 Euro.
Telefon: 0762/109.595.
Vând drepturi teren in-
travilan  380 mp Cra-
iova. Telefon: 0766/
930.864.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
0351/170.504.

Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu geo-
tehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, închi-
riez teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, ideal
halã, showroom, 1000
m, benzinãrie, parc
auto, sau schimb cu
apartament. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul
este în stare de funcþi-
onare. Telefon: 0765/
789.181.
Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic.
Telefon: 0769/611.412.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon:
0764/222.434
AUDI A6, fabricaþie
2006, full opþional, xe-
non, bleu marin, me-
talizat, piele, navigaþie,
încãlzitor scaune pilot
automat, motor per-
fect, 8000 Euro. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

Vând Solenza motor
“Clio”, benzinã, 2004,
consum 4%, 90.000
Km, culoare alb, 1000
Euro. Telefon: 0749/
059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
DISC purtat pentru 445.
Telefon: 0742/353.028.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/ 674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare,
piele bovinã 6 mp, te-
lescoape Tico noi, 2
roþi 155/73, combinã
muzicalã stereo, calcu-
lator indstruire copii.
Telefon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ciment
la Cimitirul Roboaica ºi
douã locuri nefãcute.
Telefon: 0766/423.562
ºi 0760/084.961.
Vând sobã deosebitã
din teracotã ºi maºinã
de cusut Uberdeck. Te-
lefon: 0757/072.050.
Capre. Telefon: 0726/
964.710.

Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând ieftin mobilã
apartament. Telefon:
0251/531.246.
Vând ghete iarnã, au-
toderapante, piele na-
turalã, import, nefolo-
site nr. 45, cãrucior
copil, puþin folosit. Te-
lefon. 0723/009.627.
Vând maºinã de trico-
tat SINGER. Telefon:
0351/175.564.
Ofer la copii 3 clasoa-
re cu timbre la preþuri
foarte foarte mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând portbagaj din fier
P.C. adaptabil pe ori-
ce autoturism vopsit
recent (roºu). Telefon:
0766/304.708.

Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cutie port armã
de vânãtoare metalicã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în comuna Sun-
teºti - Drãgãºani, 1 ha
vie nobilã pe ºpalieri cu
struguri de masã ºi vin,
8400 mp- pãdure. Te-
lefon: 0770/274.131.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
baston pentru handi-
cap, masã sufragerie
6 persoane, preþ ne-
gociabil Telefon: 0351/
446.918.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând mobilã dormitor
tineret tip MOBEX-
PERT. Telefon: 0251/
412.966.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 9 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:

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

Conducerea S.C. Microcomputer
Service S.A. ureazã angajaþilor

ºi colaboratorilor Sãrbãtori liniº-
tite, fericite ºi pline de luminã.

Hristos a Înviat!
Preºedinte,

Constantin Mândruleanu

Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.
Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând saltea Dormeo 2/
1 m cu husã nefolositã
- 100 lei, 2 ferestre cu
toc ºi geam - 25 lei /
bucatã, lustre cu 2-5
braþe - 20 lei / bucatã.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, pu-
tinã salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut de
cismãrie veche, maºi-
nã de scris defectã.
Telefon: 0251/417.493.

Vând cauciucuri cu jan-
tã 155/13 noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri
cu butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat
tablã de banc, canistrã
aluminiu nouã 20 l, re-
ductor oxigen sudurã,
alternator 12V nou, del-
cou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/427.583.
Vând 2 biciclete, semi-
cursiere, FIRTS-BIKE,
24Dh 12, ambele RFG,
pentru copii 9-15 ani.
Telefon: 0773/849.388.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Familie serioasã cau-
tã casã fãrã chirie
(contra ajutor). Tele-
fon: 0761/794.304.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Telefon:
0746/112.040.

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

DIVERSE
Caut persoane bune
de muncã pentru ame-
najarea unei grãdini,
tãiat pomi fructiferi, vie.
Rog seriozitate. Tele-
fon: 0727/884.205.
Unei familii nevoiaºe,
las moºtenire o gos-
podãrie la þarã (Vâlcea)
cu condiþia sã o întreþi-
nã permanent. Telefon:
0351/809.908.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

 PIERDERI
Pierdut carnet antrenor
nr. 6909/08.08.2012 la
disciplina fotbal pe nu-
mele Curelea R. Cos-
tin - Romeo. Îl declar nul

DECESE
Copiii ºi nepoatele
împreunã cu familiile
lor anunþã încetarea
din viaþã dupã o grea
suferinþã a dragei lor
BÃLESCU CECILIA.
Înmormântarea are
loc azi, 9.04.2015, ora
12.00, în satul Balo-
ºani, comuna Stejari.
Dumnezeu sã o odih-
neascã în liniºte ºi
pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Reprezentativa sub 18 ani a României a
câºtigat primul meci de pregãtire, dintre
cele douã, contra selecþionatei similare a
Danemarcei, scor 2-1, luni searã, pe sta-
dionul “Dan Pãltiniºanu” din Timiºoara.
Cealaltã disputã, cum am notat deja în sub-
titlul materialului, va avea loc azi, de la ora
17:00, de asemenea pe Malurile Begãi.
Pentru aceastã dublã au fost selecþionaþi
ºi trei jucãtori de la CSU Craiova, goalke-
eper-ul Laurenþiu Popescu, mijlocaºul Alin
Manea ºi atacantul Andrei Burlacu. Luni,
însã doar ultimul a evoluat, ºi acesta din
postura de rezervã, fiind aruncat în luptã
de selecþionerul Andrei Spier începând cu
minutul 60.

Nordicii au fost cei care au deschis, prin
Kristian Weber (18), în timp ce pentru tri-

În teren ºi cu un craiovean,

Naþionala Under 18 a învins Danemarca, într-un amicalNaþionala Under 18 a învins Danemarca, într-un amicalNaþionala Under 18 a învins Danemarca, într-un amicalNaþionala Under 18 a învins Danemarca, într-un amicalNaþionala Under 18 a învins Danemarca, într-un amical
Cele douã se întâlnesc ºi astãzi

colori au punctat echiperul Academiei
Gheorghe Hagi, Alexandru Cicâldãu (23 pe-
nalty) ºi Theodor Bota (50), fotbalist legiti-
mat la Viitorul Mihai Georgescu.

Iatã ºi echipa trimisã în teren de Andrei
Spier: A. Radu – Pham (S. Lovin 80), Vã-
siu, Dudea, Panait – Patrick Petre (D. Popa
80), Chivari, D. Cojocaru (Ronaldo Dea-
conu 73), Vâlceanu (Al. Dulca 60) – Cicâl-
dãu (S. Anton 80) – Botã (A. Burlacu 60).

Între cele douã va avea loc ºi un joc re-
vanºã, programat astãzi, de la ora 17:00,
de asemenea la Timiºoara.

Altfel, între 12 ºi 17 noiembrie a.c., Ro-
mânia va gãzdui miniturneul de calificare la
UEFA Under 19 EURO 2016. Actuala ge-
neraþie Under 18 va întâlni Elveþia, Insulele
Feroe ºi Andorra.

CS Universitatea Craiova mai
trimite un jucãtor la loturile naþio-
nale ale României! Este vorba de-
spre Hery Kim, convocat sub tri-
color pentru trei meciuri de verifi-
care. În perioada 16-19 aprilie, la
Centrul Tehnic Naþional de la Mo-
goºoaia, Federaþia Românã de Fot-

FOTBAL UNDER 16

Hery Kim, convocat la Turneul
UEFA de Dezvoltare

bal va organiza Turneul UEFA de
Dezvoltare, destinat echipelor na-
þionale Under 16. În cadrul com-
petiþiei, reprezentativa României va
întâlni Bulgaria (16 aprilie, ora
17:00), Moldova (17 aprilie, ora
17:00) ºi Ungaria (19 aprilie, ora
12:30).

Naþionala Under 17 va întâlni vicecampioana
în exerciþiu – Rusia, Germania ºi Spania, la
turneul final al Campionatului European din
acest an, conform tragerii la sorþi de ieri, de la
sediul EHF.

Componenþa celor patru grupe
din cadrul turneului final al CE
din 2015, este urmãtoarea:

Grupa A: Suedia, Slovenia,
Macedonia, Cehia;

Grupa B: Rusia, România,
Germania, Spania;

Grupa C: Portugalia, Croaþia,
Franþa, Olanda;

Grapa D: Danemarca, Norvegia,
Ungaria, Slovacia.

La tragerea la sorþi, echipa
României a fãcut parte din urna a
doua valoricã.

Turneul final al Campionatului

HANDBAL (F)

România a aflat cu cine se bate
la Europeanul de junioare din august

European Under 17 va avea loc în Macedonia,
la Skopje, între 13 ºi 23 august.

La precedenta ediþie, din 2013, medalia de
aur a revenit Suediei, urmatã pe podium de
Rusia ºi Danemarca. România a ocupat locul 6.

ªcoala de Fotbal “Gicã Popescu” va
gãzdui în data de 18 aprilie, de la ora 9:30,
prima etapã a preselecþiei pentru “Meciul
de Legendã”. Acesta se va disputa în des-
chiderea finalei Cupei României din 31 mai,
între echipa legendelor fotbalului românesc

ªcoala de Fotbal “Gicã Popescu”,
preselecþie pentru “Meciul de Legendã”

ºi cea a suporterilor.
Cei interesaþi de preselecþia din 18 aprilie

trebuie sã aibã asupra lor echipament adec-
vat unui meci de fotbal (tricou, ºort ºi ghete
speciale pentru gazon), o adeverinþã medi-
calã care sã ateste cã sunt apþi pentru efort

fizic ºi cartea de identi-
tate. Preselecþia va fi fã-
cutã de Mircea Rãdules-
cu ºi Emerich Jenei.

Pe lângã Craiova,
Iaºiul ºi Timiºoara vor
mai organiza astfel de
preselecþii, în 25 aprilie,
respectiv 9 mai.

De asemenea, cei
interesaþi se pot înscrie
ºi online la adresa
www.fotbaladevarat.ro.

DIGI SPORT 1
17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL – Liga I:

FC Braºov – Ceahlãul, Pandurii – Astra, Stea-
ua – Petrolul.

DIGI SPORT 2
18:00, 2:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Charleston, în SUA: ziua 4.
DIGI SPORT 3
17:00 – VOLEI (M) – Cupa României: fi-

nala / 21:00, 23:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Bilbao – Valencia, Villarreal – Espanyol.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT
19:15 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – As-

tra.
DOLCE SPORT 2
21:15 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-

lor: HC Zagreb – Barcelona.
SPORT.RO
22:00 – SPORTURI DE CONTACT –

Wrestling.
EUROSPORT
14:30 – TENIS (F) – Turneul de la Kato-

wice, în Polonia: ziua 4 / 16:30 – CICLISM –
Turul Þãrii Bascilor, în Spania / 18:15 – TE-
NIS (F) – Turneul de la Katowice: ziua 4.

EUROSPORT 2
17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Kato-

wice, în Polonia: ziua 4.
LOOK TV
17:00, 21:30 – FOTBAL – Liga I: FC Bra-

ºov – Ceahlãul, Steaua – Petrolul.
LOOK PLUS
19:15 – FOTBAL – Liga I: Pandurii –

Astra.
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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
Craiova 25 12 9 4 31-23 45
Petrolul 24 12 7 5 34-17 43
Astra 24 10 9 5 37-18 39
Dinamo 25 10 6 9 35-34 36
Viitorul 24 8 8 8 33-33 32
Botoºani 24 8 7 9 25-30 31
CSMS Iaºi 25 8 7 10 24-29 31
Pandurii 24 7 7 10 29-32 28
FC Braºov 24 7 7 10 25-33 28
Chiajna 24 5 12 7 26-29 27
Gaz Metan 24 5 9 10 22-30 24
„U” Cluj 25 5 8 12 22-36 23
Rapid 24 5 7 12 12-28 22
Ceahlãul 24 4 7 13 18-42 19
CFR Cluj 25 12 6 7 30-18 18
Oþelul 25 2 9 14 9-34 15

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 25-a

„U” Craiova – „U” Cluj 3-0
Au marcat: Bawab 23, Nuno Rocha 43, 71.

CFR Cluj – Oþelul 1-0
A marcat: Tade 57.

CSMS Iaºi – Dinamo 1-0
A marcat: Bole 20.

Meciurile FC Botoºani – Concordia, Viitorul – Gaz Metan ºi Rapid
– ASA s-au jucat asearã.

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)

Cãpitanul Craiovei, Pablo Brandan, spune cã ambiþia
sa ºi a coechipierilor sãi este sã ajungã cât mai sus în
clasament, dar pentru acest lucru este necesarã o perma-
nentã concentrare „Suntem bucuroºi pentru prima victo-
rie pe „Extensiv”. Trebuie sã continuãm pe aceastã linie,
nu ne relaxãm, sperãm sã fim pe podium ºi la final. Cu
Târgu Mureº o sã fie un meci foarte greu, dar trecem
printr-un moment foarte bun. Sperãm sã fie un meci fru-
mos. Avem ambiþia noastrã sã ajungem cât mai sus, deci
trebuie sã fim cât mai concentraþi“. Despre intrarea durã
a lui Ceppelini asupra sa, Brandan a declarat: „Bãiatul a
zis cã nu a vrut sã mã calce, dar a venit cu toatã talpa.
Îmi pare rãu pentru el, dar a fost de roºu“.
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Directorul tehnic al ªtiinþei spune
cã pentru câºtigarea campionatului

este nevoie de un buget superior
celui actual

Dupã seria de 19 meciuri fãrã
eºec în Liga I ºi urcarea pe po-
dium, la Universitatea Craiova au
crescut pretenþiile ºi se avanseazã
pentru sezonul urmãtor obiective
mai îndrãzneþe, chiar titlul. Sorin
Cârþu nu se fereºte nici el de acest
þel, dar dupã ce în urmã cu câteva
sãptãmâni a precizat cã pentru un
astfel de obiectiv echipa trebuie
întãritã în varã cu patru jucãtori
de valoare, a reiterat ideea, spu-
nând cã pentru performanþã este
nevoie de un buget superior. „To-
tul depinde de bani” spune „Sori-
naccio”. „Nu ºtiu dacã am mai
avut vreodatã o asemenea serie,
nici ca jucãtor, nici ca antrenor. E
o perioadã care ne creeazã un con-
fort deosebit. Ar fi frumos sã men-
þinem seria ºi dupã meciul cu Târ-
gu Mureº. Noi ne vom pregãti ºi
pentru cupele europene. Dacã vom
juca, foarte bine, dacã nu, rãmâ-
ne o performanþã sã terminãm pe
un loc fruntaº. Ar fi o mare reali-
zare pentru o nou-promovatã. Ne
putem bate la titlu la anul, dar de-
pinde de stategia pe care o vom
avea. Performanþa se face cu
bani“ a fost discursul lui Cârþu
dupã victoria cu „U” Cluj.

Vrea mai mult de la Alex Bãluþã
Sorin Cârþu recunoaºte cã vic-

toria cu „U” Cluj a fost facilitatã

de eliminarea din primele minute a
lui Cepellini, dar crede cã oricum
punctele ar fi rãmas în Bãnie. „A
fost o victorie frumoasã, facilitatã
de gestul nesportiv al adversaru-
lui, cu acea eliminare. Apoi am fã-
cut exact ceea ce trebuie sã facem
într-o situaþie din asta, de 11 con-
tra 10. Am avut ºi destul de mult
timp la dispoziþie, am fost calmi,
am construit. A fost un meci fru-
mos. Dacã eram 11 la 11 vreau sã
cred cã puteam sã învingem, eram
totuºi de 18 meciuri neînvinºi”.
Cârþu a explicat cã indicaþiile date
permanent lui Bãluþã în timpul jo-
curilor sunt pentru a-l motiva su-
plimentar, fiind un jucãtor de per-
spectivã. „Bãluþã este un jucãtor
cu calitãþi, aº fi vrut sã dea ºi gol.
Nu vreau sã se mulþumeascã doar
cu ce face, fiindcã poate mai mult.
E tânãr, trebuie sã vinã cu aplomb.
Noi tragem de el, pentru cã are
calitãþi ºi aº vrea sã profite de ele”
spune Cârþu.

Directorul tehnic al Universitã-
þii a prefaþat meciul de sâmbãtã,
de la Târgu Mureº. “La Tg Mureº
jucãm cu un adversar foarte bun,
o revelaþie a returului, cu o medie
foarte bunã de puncte pe meci. ªi
noi am fãcut 16 puncte în 8 me-
ciuri, avem o medie de douã punc-
te pe meci, medie de cupã euro-
peanã. Vrem sã ne apropiem cât
mai repede de acea bornã de 51

de puncte ºi apoi sã vedem câte
puncte acumulãm pentru a avea
dreptul sã participãm într-o cupã
europeanã.”

Sãndoi: „Ne doream mult
sã câºtigãm ºi acasã”

Emil Sãndoi considerã impor-
tantã victoria contra clujenilor ºi
prin prisma faptului cã a fost pri-
ma pe teren propriu anul acesta,
iar cele 3 puncte au fost com-
pletate ºi de o evoluþie consisten-
tã. „Îi felicit pe bãieþi pentru
modul cum au abordat acest joc,
contra unei echipe care venea
dupã calificarea în finala Cupei
României ºi o victorie contra
Rapidului. Faþã de meciul de la
Galaþi, acum am avut o evoluþie
bunã, pentru cã pe lângã golurile
pe care le-am marcat am mai
avut încã trei-patru situaþii clare

de gol. Un moment important al
jocului a fost acela în care ad-
versarul a rãmas cu un om în
minus. Am avut siguranþã pe fazã
defensivã, am închis bine culoa-
rele, iar pe faza de atac am avut
multe realizãri. Reuºisem 3 vic-
torii în deplasare, dar ne doream
foarte tare sã obþinem ºi una aca-
sã, în faþa suporterilor care ne-
au fost mereu alãturi. Sunt opt
rezultate fãrã înfrângere în retur,
se adaugã la vechea zestre pe
care o aveam din a doua parte a

turului. Am urcat pe trei, dar pu-
þin ne intereseazã asta“.

ªi Sãndoi s-a referit la meciul
cu ASA: „Târgu Mureº are o
echipã cu multã experienþã, cu
internaþionali, jucãtori care au
ajuns la maturitate sportivã, buni
pentru campionatul nostru. Este
o echipã maturã, nu întâmplãtor
au avut rezultatele de pânã acum.
Suntem conºtienþi cã ne aºteptã
o partidã grea, dar am mai dis-
putat partide grele. Am încrede-
re mare în jucãtori”.

Autorul primului gol în partida cu „U” Cluj, Thaer
Bawab, a declarat cã seria de 19 meciuri fãrã eºec nu
este întâmplãtoare ºi cã Universitatea ºi-a demonstrat
valoarea: „Este o victorie importantã, prima pe Extensiv.
Am jucat foarte bine, ºi 11 la 11 am fi câºtigat. Nuno
Rocha a vãzut cã l-am depãºit la goluri ºi a marcat de
douã ori. Marchez eu, marcheazã el, nu e nicio proble-
mã. Important este ca echipa sã rãmânã unitã ºi sã câº-
tige. Vrem cât mai sus ºi pentru asta trebuie sã obþinem
victorii dupã victorii. Am ajuns la 19 meciuri fãrã în-
frângere ºi e logic, evident ºi clar pentru oricine cã nu
este nimerealã. E normal ca adversarii sã se teamã de
Universitatea Craiova“. Sorin Cârþu a spus la final cã se
aºteaptã ca Bawab sã marcheze mai mult decât o face ºi
cã îi va da o primã de 1.000 de euro dacã ajunge la 10
goluri în acest sezon, iordanianul fiind acum la cota 6.

Bawab: „Seria de invincibilitate nu este întâmplãtoare”

Brandan îºi avertizeazã colegii:
„Trebuie sã rãmânem la fel de concentraþi”


