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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dumnezeu, Popescule, a
dat cuvântul ºi, pe urmã, Adam
înjurãturile.
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Situaþie tensionatã la Centrul Re-
gional de Transfuzie Sanguinã din
Craiova, acolo unde, ieri, a fost de-
clanºatã greva generalã pe perioa-
dã nedeterminatã. Angajaþii sunt
nemulþumiþi de rezultatul negocieri-
lor pe care le-au avut cu conduce-
rea centrului pentru încheierea con-
tractului colectiv de muncã. În aces-
te condiþii, activitatea în cadrul
CRTS Craiova s-a redus ieri consi-
derabil, având în vedere cã nouã din
cei 15 salariaþi, membri ai Sindica-
tului Unimedical, au fost în grevã.
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Dupã ce Comisia parlamentarã de
elaborare a Codului electoral a finali-
zat proiectul de lege privind alegerile
locale, stabilind ca preºedinþii consi-
liilor judeþene sã fie aleºi indirect, prin
votul secret al consilierilor judeþeni
(cu majoritate simplã), ieri, dupã
consultãrile politice de la Palatul Co-
troceni, pe tema reformei electora-
le, cele douã mari partide (PSD ºi
PNL) au exprimat aceeaºi voinþã. Cu
alte cuvinte, de comun acord, ne
întoarcem „ante 2008”, când la fel
se petreceau lucrurile.
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Volumul
„Diplomaþia
Panda”, prezentat
la Craiova

Astãzi, ora 12.00, la Universita-
tea din Craiova, Facultatea de Drept
ºi ªtiinþe Sociale, va avea loc pre-
zentarea volumului “Diplomaþia
Panda”, ediþia a II-a, în cadrul unor
dezbateri pe tema cooperãrilor bila-
terale România-China. Dupã Craio-
va, urmeazã Bucureºti ºi Sibiu. Eve-
nimentele de prezentare a volumului
sunt prevãzute în cadrul unor dez-
bateri-discuþii libere pe tema relaþii-
lor bilaterale România-China, la aces-
tea fiind invitaþi profesori, studenþi,
diplomaþi români ºi chinezi, repre-
zentanþi ai administraþiei locale, ai In-
stitutelor Confucius ºi comunitãþii de
chinezi din România, români pasio-
naþi de cultura ºi realitãþile chineze.
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Tãriceanu, despre
documentele cerute
de DNA: Senatul este
de acord sã le dea

Preºedintele Senatului, Cãlin Po-
pescu Tãriceanu, a declarat, ieri, cã
forul legislativ este de acord, pe fond,
sã dea DNA documentele solicitate,
Secretariatul General fiind însãrcinat
cu trimiterea lor, întrucât este o ches-
tiune administrativã, nu politicã. „Am
fãcut ºi o scrisoare cãtre ministrul
Justiþiei în care am spus cã Senatul e
de acord, pe fond, sã dea aceste do-
cumente. Sunt toate documente pu-
blice, deci ele se gãsesc pe site-ul
Senatului, dar azi Biroul Permanent a
hotãrât, în unanimitate, sã cearã se-
cretarului general al Senatului sã tri-
mitã pânã pe data de 22 (aprilie) toa-
te aceste documente solicitate ºi sã
poarte în continuare toatã corespon-
denþa instituþionalã cu Parchetul ºi
sã informeze Biroul Permanent în le-
gãturã cu solicitãrile eventuale care
vor mai fi de acest gen”, a precizat
Tãriceanu.

Senatul a decis înfiin-
þarea unei direcþii
social media care sã
se ocupe de conturi-
le de socializare

Senatul a decis, ieri, înfiinþarea unei
direcþii social media în cadrul institu-
þiei care va gestiona conturile sale de
pe reþelele de socializare, în expune-
rea de motive prezentatã de senatorul
Nicolae Moga arãtându-se cã pagina
de Facebook din prezent „nu are un
conþinut corespunzãtor menirii sale”.
„În prezent, Senatul comunicã doar
prin mijloace clasice, care uneori s-au
dovedit prea puþin eficiente. În urmã
cu un an, s-a creat pagina de Facebo-
ok a instituþiei, dar nu are un conþinut
corespunzãtor menirii sale. Contul de
Facebook al Senatului doar preia au-
tomat comunicate de presã ale Sena-
tului postate pe pagina sa de internet.
Instituþia trebuie sã foloseascã noile
oportunitãþi de comunicare social
media, aºa cum procedeazã majorita-
tea Parlamentelor statelor membre ale
UE”, a spus senatorul PSD. El a preci-
zat cã noua direcþie social media nu
impune noi angajãri, fiind creatã cu
consilierii Senatului.

Astfel, proiectul prevede cã
preºedinþii consiliilor judeþene,
dar ºi vicepreºedinþii ºi vicepri-
marii sã fie aleºi în mod indirect,
prin vot secret de consiliul ju-
deþean, cu majoritate simplã.
Aceºtia pot fi demiºi, însã, la
iniþiativa a cel puþin o treime din
numãrul consilierilor judeþeni, cu
majoritate calificatã, adicã votu-
rile a douã treimi din numãrul
total, ºi motivat. O altã preve-
dere a proiectului de lege este
cã primarii se vor alege într-un
singur tur, ca ºi în prezent.

Toate candidaturile vor trebui
sã fie însoþite de liste de susþi-
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Senatul a adoptat, ieri, cu 114 voturi pentru, 3
împotrivã ºi 4 abþineri, proiectul de lege privind

alegerile locale, astfel încât preºedinþii consiliilor
judeþene vor fi aleºi indirect prin vot secret al
consilierilor judeþeni, cu majoritate simplã, iar

primarii vor fi aleºi într-un singur tur.

Comisarul european pentru
Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã,
Phil Hogan, a fost notificat, ieri,
de ministrul român al Agricultu-
rii, Daniel Constantin, cu privire
la interesul României ca termenul
de rambursare a plãþilor în cazul
proiectelor derulate cu fonduri eu-
ropene prin PNDR 2007-2013 sã
fie prelungit cu ºase luni, dupã 31
decembrie 2015, se aratã într-un
comunicat al Ministerului Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR)
remis Agerepres. Iniþiativa avut
loc în timpul unei întrevederi pe
care Daniel Constantin a avut-o
cu oficialul european programatã
în marja reuniunii Consiliului Agri-
culturã ºi Pescuit din Luxemburg.

Conform ministerului de resort,
posibilitatea de a prelungi cu ºase
luni termenul de rambursare ar

“Mã bucur sã constat cã intrãm în normalitate”

nãtori de minimum 1% din nu-
mãrul total al alegãtorilor, dar nu
mai puþin de 100 de susþinãtori
pentru comune, 500 pentru ora-
ºe de rangul 2 ºi 3 ºi 1.000 de
susþinãtori pentru municipii ºi
pentru Bucureºti.

Toate cheltuielile din procesul
electoral se vor recupera de la
bugetul de stat, nu de la bugete-
le locale, cum este în prezent,
precum ºi implementarea regis-
trului electoral al AEP pentru ges-
tionarea cetãþenilor cu drept de
vot ºi introducerea sistemului in-
formatic de monitorizare a pre-
zenþei la vot ºi a votului.

În cazul în care consilierii pã-
rãsesc partidele pe listele cãrora
au candidat, prefecþii sã fie cei
care vor constata încetarea man-
datului ºi nu prin votul consilie-
rilor, cum era pânã acum.

Proiectul care modificã trei

legi, ºi anume legea alegerilor
locale, administraþiei locale ºi
statutul aleºilor locali, a fost ad-
optat în forma stabilitã de Co-
misia de cod electoral ºi urmea-
zã sã intre în dezbaterea Came-
rei Deputaþilor.

Iohannis, dupã consultãri: Existã un acord pe alegerile
ºi parlamentare ºi pe votul pentru diaspora

România a solicitat Comisiei Europene prelungirea cu 6 luni
a termenului de rambursare a plãþilor prin PNDR 2007-2013

permite României sã ajungã la un
procentaj cât mai bun de absorb-
þie al fondurilor europene. „Rea-
mintim cã proiectele de investiþii
realizate prin intermediul fonduri-
lor europene alocate agriculturii
româneºti în exerci-
þiul financiar 2007-
2013 mai pot fi im-
plementate pânã la fi-
nele acestui an, dupã
regula n+2”, preci-
zeazã MADR.

În cadrul întâlnirii
dintre cei doi oficiali
s-au mai adus în dis-
cuþie identificarea de
soluþii pentru îmbu-
nãtãþirea gradului de
absorbþie, precum ºi
posibilitatea ca banii
de la anumite axe de

finanþare care nu au fost accesaþi
sã fie realocaþi cãtre alte axe ale
Programului.

Potrivit datelor Agenþiei pentru
Finanþarea Investiþiilor Rurale, plã-
þile totale efectuate pânã în prezent

din Programul Naþional de Dezvol-
tare Ruralã (PNDR) 2007-2013 au
depãºit 7,4 miliarde de euro pen-
tru proiecte de investiþii ºi pentru
decontarea plãþilor directe cãtre fer-
mieri, iar România a ajuns la un

gradul de absorbþie al
fondurilor europene
acordate pentru agricul-
turã ºi dezvoltare ruralã
de peste 83%.

Valoarea totalã a
PNDR 2007-2013 a
fost de 9,32 miliarde de
euro, din care 6,14 mi-
liarde de euro au fost
alocate pentru proiecte
de investiþii prin 12 mã-
suri ºi trei scheme de
stat, iar 3,18 miliarde de
euro pentru plãþi direc-
te prin patru mãsuri.

Preºedintele Klaus Iohannis
a declarat, ieri, dupã consultã-
rile de la Cotroceni, cu parti-
dele parlamentare, cã s-a ajuns
la un acord pe trei mari ches-
tiuni, adoptarea legii alegerilor
locale, a legii finanþãrii partide-
lor ºi a campaniilor, legea ale-
gerilor parlamentare ºi votul
prin corespondenþã. Astfel,
potrivit lui Klaus Iohannis, s-a
stabilit ca pânã la jumãtatea lu-
nii mai sã fie aprobate de Par-
lament ºi trimise spre promul-
gare legea privind alegerilor lo-
cale, ºi legea privind finanþa-
rea partidelor ºi a campaniilor
electorale.

Preºedintele Klaus Iohannis
a mai spus cã a doua zonã de
acord se referã la legea privind
alegerile parlamentare ºi anume
finalizarea lui pânã la finalul se-
siunii parlamentare. Al treilea
aspect al acordului se referã la
votul pentru diaspora ºi votul
prin corespondenþã. Iohannis a
precizat cã existã din partea sa
o preocupare pe acest subiect,
în contextul întârzierii dezba-
terilor pe acest subiect. „S-a
promis, aºtept ca stadiul decla-
rativ sã fie depãºit, voi urmãri
cu mare atenþie ce se întâm-
plã”, a mai spus preºedintele
Iohannis.

„Cu acest tip
de consultãri intrãm

în normalitate,
e un alt pas spre

o altfel de politicã”
Preºedintele Iohannis a mai

declarat, ieri, dupã finalizarea
consultãrilor cu partidele, de la
Palatul Cotroceni, cã încet, dar
sigur, cu acest tip de consultãri,
se intrã în normalitate, fiind ”un
nou pas spre o altfel de politicã,
a normalitãþii”. „Încet dar sigur,
cu acest tip de consultare intrãm
în normalitate. Cred cã este un
nou pas fãcut spre o altfel de

politicã, o politicã a normalitãþii.
Urmãtorul pas, sigur, este ca
aceste discuþii sã se ºi concreti-
zeze în proiecte aºteptate ºi de
politicieni ºi de cetãþeni”, a spus
preºedintele Iohannis. El a adã-
ugat cã poate spune faptul cã,
în urma consultãrilor, „”suntem
pe drumul cel bun”.

Iohannis a þinut sã precizeze
cã sunt câteva proiecte de la
precedentele consultãri care au
progresat, dar „sunt ºi teme sen-
sibile, unele dintre ele, precum
votul pentru diaspora, care nu
au fãcut progrese”. ”Le-am luat
astãzi în discuþie pe toate”, a mai
declarat Klaus Iohannis.



  cuvântul libertãþii / 3marþi, 21 aprilie 2015 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Dupã ce Comisia parlamenta-
rã de elaborare a Codului electo-
ral a finalizat proiectul de lege
privind alegerile locale, stabilind
ca preºedinþii consiliilor judeþene
sã fie aleºi indirect, prin votul se-
cret al consilierilor judeþeni (cu
majoritate simplã), ieri, dupã con-
sultãrile politice de la Palatul Co-
troceni, pe tema reformei elec-
torale, cele douã mari partide
(PSD ºi PNL) au exprimat ace-
eaºi voinþã. Cu alte cuvinte, de
comun acord, ne întoarcem „ante
2008”, când la fel se petreceau
lucrurile. De ce se renunþã la ale-
gerea directã, uninominalã, în fa-
voarea celei indirecte, a preºe-
dintelui consiliului judeþean, nu se
înþelege prea bine ºi pare un voit
regres al procedurilor democra-

MIRCEA CANÞÃR
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tice. Reprezentativitate deplinã
având cel ales direct de electo-
rat, care are voie sã ºi greºeas-
cã. Argumentele preºedintelui
Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgo-
nea, oferite cu ceva timp în urmã,
când opina cã „este important
ca partidele politice sã se aºe-
ze la masã sã negocieze, sã
scoatã un preºedinte al con-
siliului judeþean, care sã nu
poatã fi schimbat dupã moftul
unor alianþe fãcute peste
noapte”, au pãrut nu subþiri, cât
naive, oricum lipsite de substan-
þã logicã. Dar se pare cã ºtia ce
vorbeºte, datoritã înþelegerilor
convenite. L-am auzit ºi pe de-
putatul PNL Dolj, Constantin
Dascãlu, pe la un post local de
televiziune, salutând revenirea la

ceea ce a fost, cum spuneam,
pânã în 2008, când domnia sa,
membru PC (pe atunci), cu încã
un camarad, deveniþi consilieri ju-
deþeni, s-au tocmit, deloc inope-
rant, pentru un post de vicepre-
ºedinte în schimbul votului nece-
sar la constituirea unei majoritãþi
simple ºi, implicit, alegerea pre-
ºedintelui. Au fost ºi situaþii mai
„zglobii”, chiar într-un judeþ limi-
trof, unde ex-PDL ºi PSD având
acelaºi numãr de consilieri jude-
þeni au fost nevoite sã accepte în
funcþia de preºedinte un repre-
zentant PC, unicul consilier pe
care-l dãdea partidul respectiv.
Preferându-se negocierile de ta-
rabã, în schimbului votului demo-
cratic, care dãdea, de bine, de
rãu, un preºedinte de consiliu ju-

deþean cât mai reprezentativ, aºa
cum se întâmplã în majoritatea þã-
rilor UE, se diminueazã ºi presti-
giul administrativ al funcþiei, con-
sideratã una „de baron local”.
Dacã electoratul voteazã aºa-ziºi
„baroni locali”, nu mai interesea-
zã pe nimeni, dar înþelepþii spun
cã electoratul are dreptate întot-
deauna. O problemã de naturã
juridicã, totuºi, se întrevede: de-
semnat de o majoritate simplã, în
urma negocierilor politice, cum
declara preºedintele Camerei
Deputaþilor, preºedintele consiliu-
lui judeþean va putea „zbura” din
funcþie destul de uºor, nemaivând
în spate votul popular de la de-
semnarea uninominalã. Se acre-
diteazã teza cã „pentru aºa ceva”
va fi nevoie de douã treimi din

votul consilierilor judeþeni, preve-
dere care va fi stipulatã în lege.
Numai cã s-ar putea sã nu rezis-
te la Curtea Constituþionalã, într-
o eventualã contestare, întrucât
sfânt este ºi principiul simetriei,
adicã aºa cum ai fost ales, tot aºa
poþi fi ºi revocat. Oricum, de la o
stabilitate fermã, conferitã de
votul popular, se admite acum
una flotantã, la cheremul consi-
lierilor judeþeni. Logica juridicã
urlã. În schimb, se întrevãd alte
posibile aranjamente, adevãrate
vulnerabilitãþi democratice –
când pentru încropirea unei alian-
þe obligatorii, necesare fiind,
uneori, doar câteva voturi, pe lân-
gã cele ale majoritãþii, trebuie fã-
cute concesii, prin cedarea de
post/posturi de vicepreºedinþi etc.

Restricþii de
circulaþie pe
strada „Râului”

De mâine, circulaþia rutierã va fi re-
stricþionatã pe strada „Râului”, sectorul
de drum cuprins între intersecþia cu stra-
da „Brestei” ºi intersecþia cu bulevardul
„ªtirbei Vodã”. În aceastã situaþie, cir-
culaþia rutierã se va desfãºura în ambe-
le sensuri, doar pe firul stâng al tronso-
nului strãzii „Râului”, pe sectorul de
drum cuprins între strada „Brestei” ºi
strada „Tabaci”. Restricþiile sunt impu-
se, potrivit autoritãþilor locale, de lucrã-
rile la reþeaua de apã ºi de modernizare a
drumului care se deruleazã în cadrul pro-
iectului: „Reabilitarea infrastructurii rutiere
pe relaþia Nord-Sud-Est a Polului de Creº-
tere Craiova, în vederea fluidizãrii traficu-
lui în Zona Metropolitanã Craiova” – pro-
iect finanþat prin P.O.R, Axa Prioritarã
1, Domeniul Major de Intervenþie 1.1.

***

O intersecþie de pe
Calea Bucureºti,
blocatã timp
de o sãptãmânã

Timp de o sãptãmânã, începând de
astãzi ºi pânã lunea viitoare, pe 27 apri-
lie, nu se va putea traversa intersecþia
Cãii Bucureºti cu strada „Grigorie Ple-
ºoianu”. Autoritãþile anunþã cã, în aceas-
tã perioadã, vor avea loc lucrãrile de rea-
bilitare a liniei de tramvai care se efec-
tueazã în cadrul proiectului „Moderni-
zarea infrastructurii de transport în co-
mun pentru fluidizarea traficului forþei
de muncã între cele douã platforme in-
dustriale ale Polului de creºtere Craio-
va”. În tot acest timp, traficul se va efec-
tua prin intersecþiile alãturate.

Grupaj realizat de LAURA MOÞÎRLICHE

Joi, 23 aprilie, este aniversatã Ziua Forþelor Terestre, al cãror patron
spiritual ºi ocrotitor este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtãtorul de
biruinþã. Evenimentul este sãrbãtorit în garnizoanele Craiova ºi Caracal
de cãtre militarii Brigãzii 2 Infanterie “ROVINE” printr-o serie de activi-
tãþi, dupã urmãtorul program.  În acest context, astãzi, începând cu ora
11.00, în poligonul Balta Verde (la ieºire din municipiul Craiova spre loca-
litatea Podari) se va desfãºura Cupa Presei la Tir ºi Cupa Rezervistu-
lui, activitãþi dedicate jurnaliºtilor craioveni ºi cadrelor militare în rezervã.
“Retragere cu torþe în municipiul Craiova” – este un eveniment orga-
nizat în seara zilei de 23 aprilie 2015, între orele 20.30 – 21.30. Traseul de
deplasare al detaºamentului va fi pe itinerariul Piaþa Mihai Viteazul – Calea
Unirii – B-dul Nicolae Titulescu – Str. Amaradia pânã la cazarma Brigãzii
2 Infanterie “ROVINE” situatã la nr. 48.

MARGA BULUGEAN

„Ziua Forþelor T„Ziua Forþelor T„Ziua Forþelor T„Ziua Forþelor T„Ziua Forþelor Terestre”, sãrbãtoritã ºi la Craiovaerestre”, sãrbãtoritã ºi la Craiovaerestre”, sãrbãtoritã ºi la Craiovaerestre”, sãrbãtoritã ºi la Craiovaerestre”, sãrbãtoritã ºi la Craiova

Ziua „finalei”
pentruo parte
din conducerea
în învãþãmântul
doljean

Astãzi, la Bucureºti este „marea fina-
lã” pentru cele douã posturi de inspec-
tori general adjuncþi ai Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj ºi pentru funcþia
de director al Casei Corpului Didactic
Dolj. La concurs s-au înscris, pentru pri-
ma categorie, actualii deþinãtori ai porto-
foliilor – prof.  Nicuºor Cotescu ºi prof.
Elena Lavinia Craioveanu–, prof.  Rãz-
van Jenaru, adjunct al Colegiului Naþio-
nal „Carol I” Craiova, prof. Constanti-
na Dãoagã, manager al ªcolii Gimnazia-
le „Ion Creangã” Craiova, prof.  Mihãi-
þã Stoica, actualul purtãtor de cuvânt al
ISJ Dolj, ºi prof. Jeanina Vaºcu, cadru
didactic de la Breasta. La CCD Dolj, vor
sã câºtige „fotoliul” actualul manager,
prof. ªtefan Vasile, ºi douã cadre didac-
tice din alte judeþe – prof. Maria Irina
Godeanu  (Gorj) ºi prof.  Adrian Luca
(Vâlcea). De rezultatele concursului de-
pind foarte multe în învãþãmântul preu-
niversitar doljean.

CRISTI PÃTRU

Meteorologii prognozeazã pentru urmã-
toarele douã sãptãmâni o vreme, în general,
normalã pentru aceastã perioadã, caracteri-
zatã prin episoade de încãlzire spre sfârºitul
weekendului urmãtor, dar ºi prin intervale
cu precipitaþii sub formã de ploaie aproape
în toate regiunile, relevã estimãrile Adminis-
traþiei Naþionale de Meteorologie (ANM),
valabile pentru perioada 20 aprilie – 3 mai,
date publicitãþii de Agerpres.

În Oltenia, vremea uºor mai rece decât în
mod obiºnuit din prima jumãtate a acestei
sãptãmâni se va caracteriza prin medii re-
gionale ale maximelor diurne de 13-15 gra-

VVVVVreme schimbãtoare înreme schimbãtoare înreme schimbãtoare înreme schimbãtoare înreme schimbãtoare în
urmãtoarele douã sãptãmâniurmãtoarele douã sãptãmâniurmãtoarele douã sãptãmâniurmãtoarele douã sãptãmâniurmãtoarele douã sãptãmâni

de ºi nopþi, în medie, cu minime termice de
între un grad ºi 3 grade Celsius ºi posibil
brumã. În intervalul 24-27 aprilie regimul
termic va reveni la normal, media tempera-
turilor maxime atingând 21 de grade, iar cea
a minimelor va urca la 8-9 grade. În timpul
celei de-a doua sãptãmâni vor fi uºoare va-
riaþii ale temperaturilor diurne ºi nocturne în
jurul acestor valori medii, iar regimul termic
se va menþine normal.

Probabilitatea pentru ploi slabe va fi mai
ridicatã în intervalul 26-30 aprilie, dar pe arii
restrânse va mai ploua ºi în alte zile din cur-
sul ambelor sãptãmâni.
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au cerut instan-
þei de judecatã prelungirea arestã-
rii preventive pentru Marian Pãun,
de 55 de ani, din comuna doljeanã
Amãrãºtii de Jos, bãrbatul acuzat
de omor calificat dupã ce l-a în-
junghiat pe cel care îl angajase,
chiar în faþa Postului de Poliþie din
localitate. Judecãtorii Tribunalului
Dolj au dat curs solicitãrii ºi au
prelungit durata mãsurii arestãrii
preventive a inculpatului, pe o pe-
rioadã de 30 de zile, de la data de
23 aprilie 2015 ºi pânã la data de
22 mai 2015, inclusiv. Instanþa a
respins cererea de înlocuire a mã-

Reprezentanþii Serviciului Teri-
torial al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj au anunþat cã, în cursul zilei
de sâmbãtã, în jurul orei 11.30,
poliþiºtii de frontierã doljeni, au
depistat în apropiere de malul ro-
mânesc al fluviului Dunãrea, pe
raza localitãþii Calafat, o persoanã
de sex masculin care nu îºi justifi-
ca prezenþa în zonã. Acesta a fost
condus la sediul instituþiei în ve-
derea continuãrii cercetãrilor, sta-
bilindu-se la audieri cã este un ce-
tãþean afgan în vârstã de 25 de ani.

Bãrbatul a declarat cã a plecat

Echipajele de intervenþie din ca-
drul Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Oltenia” al Judeþului
Dolj au fost solicitate, în acest
week-end, sã intervinã pentru stin-
gerea a patru incendii. În douã ca-
zuri a fost vorba despre incendii
de vegetaþie uscatã, iar în alte douã
de bucãtãrii de varã ale unor cra-
ioveni. Astfel, potrivit reprezentan-
þilor ISU Dolj, sâmbãtã seara,
în jurul orei 19.30, Detaºamen-
tul 1 Pompieri Craiova a inter-
venit cu trei autospeciale pen-
tru stingerea unui incendiu iz-
bucnit la locuinþa unei craio-
vence de pe strada „Râului”.
La sosirea echipajelor de pom-
pieri, incendiul se manifesta la
acoperiºul bucãtãriei de varã
compusã din douã camere,
anexe ºi la aproximativ 500 kg
de lemne. Datoritã intervenþiei
prompte a echipajelor de pom-
pieri, incendiul a fost lichidat
în limitele gãsite, fiind astfel-
 stopat pericolul extinderii la
întreaga casã de locuit. Dumi-

Intervenþii ale pompierilorIntervenþii ale pompierilorIntervenþii ale pompierilorIntervenþii ale pompierilorIntervenþii ale pompierilor
craioveni în week-endcraioveni în week-endcraioveni în week-endcraioveni în week-endcraioveni în week-end

nicã la prânz, Detaºamentul 1
Pompieri Craiova a intervenit cu
douã autospeciale pentru stingerea
unui alt incendiu izbucnit la aco-
periºul unei bucãtãrii de varã, pro-
prietatea Anei G., de pe strada
„Drumul Fabricii” din Craiova. A
ars acoperiºul bucãtãriei de varã a
femeii, însã, din fericire, în nici
unul din cazuri nu au fost victime.

Arest prelungit pentru doljeanul care ºi-aArest prelungit pentru doljeanul care ºi-aArest prelungit pentru doljeanul care ºi-aArest prelungit pentru doljeanul care ºi-aArest prelungit pentru doljeanul care ºi-a
ucis patronul în faþa Postului de Poliþieucis patronul în faþa Postului de Poliþieucis patronul în faþa Postului de Poliþieucis patronul în faþa Postului de Poliþieucis patronul în faþa Postului de Poliþie
Magistraþii Tribunalului Dolj au prelungit, la

solicitarea procurorilor, arestarea preventivã
a lui Marian Pãun, bãrbatul de 55 de ani din
comuna Amãrãºtii de Jos care ºi-a ucis patro-
nul chiar în faþa Postului de Poliþie din localita-
te. Anchetatorii aºteaptã ca medicii legiºti sã
definitiveze raportul autopsiei victimei, pen-
tru a-l putea trimite în judecatã pe autor.
Noul mandat este valabil pânã pe 22 mai.

surii arestãrii preventive cu mãsu-
ra arestului la domiciliu formulatã
de inculpat. Hotãrârea a fost luatã
joi, 16 aprilie a.c., iar inculpatul nu
a mai fãcut contestaþie. Procurorii
spun cã aºteaptã definitivarea ra-
portului de autopsie a victimei ºi
mai au de audiat pãrþile civile, la
finalizarea cercetãrilor doljeanul
urmând sã fie trimis în judecatã.

Reamintim cã fapta pentru care
Marian Pãun a ajuns în spatele gra-
tiilor s-a petrecut pe 23 martie a.c.,
dimineaþa. Echipa operativã con-
dusã de un procuror al Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj care
a ajuns la faþa locului a stabilit în

urma cercetãrilor cã Marian Pãun,
în vârstã de 55 de ani, din comuna
Amãrãºtii de Jos, a  lucrat timp de
aproximativ 9 luni ca cioban la stâ-
na victimei Bãcioiu Marin, de 59
de ani, din comuna Daneþi, între ei
existând o înþelegere contractualã
pentru o perioadã de 2 ani. În acest
timp, între cei doi au apãrut cer-
turi referitoare la banii ce i se cu-
veneau lui Pãun, cel din urmã ame-
ninþându-ºi patronul cu moartea.
Bãciou a depus o plângere la Postul
de Poliþie Amãrãºtii de Jos pentru
ameninþare, iar poliþiºtii îi chema-
serã pe amândoi la sediu, luni di-
mineaþã, pe 23 martie, pentru re-
zolvarea conflictului. Anchetatorii
au mai stabilit cã, în jurul orei 8.00,
autorul a luat de acasã un cuþit cu
teacã, pe care l-a pus la brâu ºi a
pornit spre sediul Postului de Poli-
þie, unde a ajuns înaintea poliþiºti-
lor. A bãut ceva la magazinul din
apropiere, iar când au sosit doi din-
tre poliþiºti, l-au luat într-un birou
ºi i-au explicat despre plângerea
depusã împotriva sa. Între timp lui
Pãun i-a sunat telefonul, a ieºit afa-

rã sã vorbeascã, ºi l-a vãzut pe
Marin Bãcioiu care venea ºi el la
audiere. S-a dus rapid cãtre patro-
nul sãu ºi, în momentul când acesta
cobora din maºinã, i-a aplicat douã
lovituri cu cuþitul pe care-l avea la
el, lovindu-l în spate ºi în zona
cervicalã. Unul dintre agenþii de
poliþie a observat, a intervenit în-
tre cei doi dezarmându-l pe agre-
sor ºi a dus victima în incinta
Postului de Poliþie, unde a încer-

cat sã-i acorde primul ajutor, pânã
la sosirea echipajului medical. O
ambulanþã l-a preluat pe Marin
Bãcioiu, însã în drum spre spital
acesta a decedat. Procurorii l-au
reþinut pe agresor, care a recunos-
cut comiterea faptei, motivând cã
victima l-a fãcut sã-ºi lase locul de
muncã pe care îl avea în Caracal
(unde era paznic), i-a promis car-
te de muncã ºi salariu bun ca cio-
ban, dar nu s-a þinut de cuvânt.

Afgan prins la Calafat dupã
ce a trecut Dunãrea cu barca

Poliþiºtii de frontierã
doljeni au descoperit un
migrant, cetãþean afgan,
care a încercat sã intre
ilegal în România, traver-
sând fluviului Dunãrea cu
o ambarcaþie de plastic.
Bãrbatul, în vârstã de 25
de ani, a fost predat
poliþiºtilor de frontierã
bulgari în vederea dispu-
nerii mãsurilor legale.

din þara lui în urmã cu aproximativ
douã sãptãmâni pe ruta Turcia –
Bulgaria ºi cã a traversat fluviul
Dunãrea cu o barcã din plastic cu
vâsle, dorind sã ajungã într-o þarã
din vestul Europei. Barca a fost
gãsitã pe malul românesc al flu-
viului Dunãrea, în dreptul kilome-
trului fluvial 790. Conform proto-
colului româno – bulgar, bãrbatul
ºi barca au fost preluaþi de Poliþia

de Frontierã Bulgarã
în vederea continuãrii
cercetãrilor ºi dispu-
nerii mãsurilor legale
ce se impun.

ªi tot la Calafat,
poliþiºtii de frontierã au
descoperit un cetãþean
polonez care intenþio-
na sã achite taxa de
pod cu o bancnotã fal-
sã de 100 de euro. În
cursul zilei de vineri,
poliþiºtii de frontierã
din cadrul Punctului

de Trecere a Frontierei Calafat au
fost sesizaþi de cãtre un controlor
de trafic din cadrul Agenþiei de
Control ºi Încasare Calafat, cu pri-
vire la faptul cã un cetãþean polo-
nez a încercat sã plãteascã taxa de
pod cu o bancnotã de 100 de euro
falsã. În urma verificãrilor efec-
tuate de oamenii legii s-a constatat
cã este vorba despre cetãþeanul po-
lonez Marcin G., în vârstã de 28
de ani, iar în urma examinãrii banc-
notei a reieºit cã aceasta nu pre-
zintã elementele de siguranþã ale
uneia autentice. Bãrbatul a decla-
rat cã nu ºtia cã bancnota era falsã
ºi cã a primit-o în urma unui
schimb valutar. “Bancnota a fost
reþinutã pe bazã de dovadã, iar în
cauzã au fost întocmite actele pre-
mergãtoare de cercetare penalã
pentru sãvârºirea infracþiunii ten-
tativã de punere în circulaþie de
valori falsificate”, a declarat pur-
tãtorul de cuvânt al STPF Dolj,
comisar ºef Romicã Ivãnoiu.
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Conflictul de muncã a escala-
dat din 2010 ºi pânã în prezent, ca
urmare a faptului cã salariile de
încadrare ale personalului de la
Centrul Regional de Transfuzie
Sanguinã Craiova au fost reduse.
Nu o datã, ci de douã ori. A fost o
tãiere salarialã de 25% aplicatã de
guvernul Boc pentru toþi bugeta-
rii, la care s-a adãugat ºi reduce-
rea aplicatã la Centrul de Transfu-
zii, argumentatã prin lipsa de re-
surse financiare. Dacã asupra re-
ducerilor salariale ale guvernului
Boc s-a revenit, nu acelaºi lucru
s-a întâmplat în cazul diminuãrilor
interne din cadrul CRTS. Greva
generalã este ultima formã de pro-
test dupã ce, în urmã cu douã sãp-

În primul trimestru din 2015,
Serviciul Control Relaþii de Mun-
cã al ITM Dolj a efectuat 526 de
acþiuni de verificare a modului în
care sunt respectate prevederile în
ceea ce priveºte relaþiile de mun-
cã de cãtre angajatori, care, în
total, aveau înregistraþi peste
19.000 de salariaþi, dintre care
mai mult de 7.000 sunt femei. În
urma controalelor, au fost aplica-
te 26 de sancþiuni contravenþio-
nale, cuantumul fiind de 217.000
de lei, din care 160.000 de lei pen-
tru „munca la negru”, iar pentru

Un bilanþ bun la ITM Dolj
Inspectoratul Teritorial de

Muncã Dolj ºi-a prezentat
bilanþul pe primele trei luni
din acest an, la toate com-
partimentele din portofoliu,
rezultatele fiind mai mult
decât îmbucurãtoare.

deficienþele constatate au fost tra-
sate 588 de mãsuri de remediere,
24 dintre angajatori fiind sancþio-
naþi, nouã dintre ei pentru muncã
fãrã forme legale. De asemenea,
inspectorii de muncã au fãcut pa-
tru propuneri de cercetare penalã
pentru primirea la muncã a mai
mult de cinci persoane fãrã con-
tract legal.
Rãmân, în continuare, multe
carnete neridicate

Din data de 1 ianuarie 2011 nu
se mai fac înscrisuri în carnetele
de muncã, astfel cã ITM Dolj in-
vitã atât angajatorii, cât ºi salaria-
þii sã vinã sã-ºi ridice documente-
le aflate în evidenþa instituþiei. „În
primele trei luni din 2015, au fost
ridicate 214 de carnete de mun-
cã, un numãr care reprezintã
1,85% din totalul de 11.540 aflate
în evidenþa noastrã. Dintre cele

neridicate, 1.555 nu pot fi certifi-
cate din cauza unor documente
lipsã la dosare, acte care trebuia
predate de cãtre angajator. Preci-
zez cã peste 4.000 sunt carnete
cãrora le-a încetat termenul de mai
bine de 10 ani, fãrã ca titularii sã
se intereseze de ele”, a precizat
Cãtãlin Mohora, inspectorul ºef
al ITM DOLJ.
S-au înmulþit contractele de
muncã

Fapt îmbucurãtor este ºi creº-
terea numãrului de contracte indi-
viduale de muncã, la sfârºitul lunii
martie 2015 fiind înregistrate
159.156 de astfel de documente de
cãtre 14.191 angajatori, cu
140.066 de salariaþi, un trend as-
cendent care se menþine, cu aproa-
pe 5.000 de contracte mai multe
faþã de finele lunii februarie 2015.

CRISTI PÃTRU
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Situaþie tensionatã la Centrul Re-
gional de Transfuzie Sanguinã din
Craiova, acolo unde, ieri, a fost de-
clanºatã greva generalã pe perioadã
nedeterminatã. Angajaþii sunt nemul-
þumiþi de rezultatul negocierilor pe
care le-au avut cu conducerea cen-

trului pentru încheierea contractu-
lui colectiv de muncã. În aceste con-
diþii, activitatea în cadrul CRTS Cra-
iova s-a redus ieri considerabil,
având în vedere cã nouã din cei 15
salariaþi, membri ai Sindicatului Uni-
medical, au fost în grevã.

tãmâni, o parte din angajaþi a fost
în grevã de avertisment.

„Din 2010 am tot solicitat în-
cheierea contractului colectiv de
muncã pentru cã ºtiam cã numai
prin negocieri putem reuºi. Am
cerut Ministerului Sãnãtãþii sã tri-
mitã corpul de control la Centrul
de Transfuzie Sanguinã, iar aces-
ta a venit în perioada 11-14 noiem-
brie 2014, lãsând ca mãsurã înche-
ierea contractului colectiv de mun-
cã. Din luna ianuarie am avut câ-
teva întâlniri pentru a negocia, însã
nu am ajuns la un acord. Noi ne
dorim sã finalizãm negocierea con-
tractului de muncã cu punerea în
drepturi a salariaþilor, conform le-
gii. ªtim cã distribuirea sângelui

este vitalã ºi tocmai din acest
motiv doar nouã angajaþi
sunt în grevã”, a declarat
Ion Cotojman, preºedinte al
sindicatului Unimedical.
Angajaþii, nemulþumiþi de
salarii

Dupã ce cinci ani au pri-
mit salarii diminuate, anga-
jaþii Centrului de Transfuzii
declarã cã nu mai sunt dis-
puºi sã accepte aceastã si-
tuaþie. Dupã 21 de ani de ac-
tivitate, Nicoleta ªelaru, asis-
tent medical la CRTS Craio-
va, spune cã are un salariu
de încadrare de 1.468 de lei,
în condiþiile în care la 1 ia-
nuarie 2010 acesta ajungea
la 1.980 de lei. „Consider

cã dupã 21 de ani în care am lu-
crat în acest domeniu nu este
normal sã primesc un salariu de
încadrare de doar 1.468 de lei.
Conflictul de muncã s-a declan-
ºat la negocierea contractului co-
lectiv de muncã întrucât nu s-a
acceptat acordarea salariului con-
form legislaþiei actuale”, a preci-
zat Nicoleta ªelaru, asistent me-
dical în cadrul Centrului Regio-
nal de Transfuzii Sanguine din
Craiova.
Lipsa resurselor financiare,
argumentul conducerii CRTS

Directorul Centrului Regional
de Transfuzii Sanguine din Cra-
iova, dr. Sevastiana Bran, admi-

te cã salariile angajaþilor sunt mici,
însã, pe de altã parte, susþine cã
CRTS nu deþine, în acest moment,
resurse financiare pentru creºteri
salariale. „Este adevãrat cã salarii-
le sunt mici, însã la momentul ac-
tual nu pot sã le cresc pentru cã
nu am bani. Eu sunt ordonator ter-
þiar de credit, în timp ce Institutul
Naþional de Transfuzie Sanguinã
este ordonator secundar, iar Mi-

nisterul Sãnãtãþii este ordonator
principal. Soluþia trebuie sã vinã din
partea factorilor de decizie. Am
trimis adrese ºi într-o parte ºi în
cealaltã ºi aºteptãm. Între timp,
normal ºi logic, sunt asigurate ur-
genþele”, a explicat dr. Sevastiana
Bran, directorul Centrului Regio-
nal de Transfuzie Sanguinã din
Craiova.

RADU ILICEANU
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Astãzi, ora 12.00, la Univer-
sitatea din Craiova, Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Sociale, va
avea loc prezentarea volumului
“Diplomaþia Panda”, ediþia a
II-a, în cadrul unor dezbateri pe
tema cooperãrilor bilaterale Ro-
mânia-China. Dupã Craiova,
urmeazã Bucureºti ºi Sibiu.
Evenimentele de prezentare a
volumului sunt prevãzute în ca-
drul unor dezbateri-discuþii li-
bere pe tema relaþiilor bilaterale
România-China, la acestea fiind
invitaþi profesori, studenþi, di-
plomaþi români ºi chinezi, re-
prezentanþi ai administraþiei lo-
cale, ai Institutelor Confucius
ºi comunitãþii de chinezi din
România, români pasionaþi de

Ambasador Viorel Isticioaia-Budura :
“Conectat în virtutea poziþiei de jurnalist la actualitatea raporturilor

româno-chineze ºi urmãrind-o prin imediatul agendei derulate la Bei-
jing, autorul analizeazã cu atenþie, cu acut simþ critic ºi cu fulminante
interogaþii, frecvent legitime, derularea evenimentelor. Fãrã ezitãri, el
pledeazã în multe din paginile sale în favoarea raporturilor româno-
chineze de o manierã corectã, uneori pe tonuri justiþiare, dar mereu
încrezãtor în valoarea acestor legãturi”.

ªeful Secþiei de limba românã, Radio China Internaþional, Wu Min :
“Ca bun prieten al autorului, îl felicit pentru publicarea acestei cãrþi.

Sunt sigur cã are o anumitã valoare din care cititorii, chiar ºi din comen-
tariile uneori critice, în special cu privire la contactele româno-chineze,
vor putea înþelege mai bine relaþiile dintre China ºi România, dintre China
ºi Europa. Admir totodatã efortul depus de autor pentru prezentarea unei
Chine reale, pentru promovarea relaþiilor de prietenie dintre diferite þãri”.

Doctor în economie Emil David :
“Dupã ºtiinþa noastrã, singur, jurnalistul sibian Dan Tomozei a dedi-

cat în ultimii ani, cu subtilã înþelegere ºi profundã analizã comparati-
vã, trei volume de scrieri realitãþilor în mijlocul cãrora trãieºte China
de azi. Sã scrii temeinic, neostenit ºi obiectiv despre o þarã în care
trãieºti efectiv ºi afectiv de câþiva ani de zile – iatã o dovadã de probi-
tate profesionalã!”.

Jurnalistul Dan Tomozei :
• În perioada 1992-2010 a fost jurnalist în România, în presa localã ºi

naþionalã, unde a fost corespondent, redactor,  redactor-ºef, producãtor
la: Tribuna din Sibiu, Mediafax, revista Dacii liberi, PRO TV, Jurnalul
Naþional. A fost desemnat în mai multe rânduri jurnalistul anului în presa
localã ºi naþionalã, recompensat cu premii ºi burse naþionale ºi europene
pentru activitatea jurnalisticã.

• În anul 2010, în România, a lansat volumul Iluzia Democraþiei. Din
octombrie 2010 este expert al secþiei române a Radio China Internaþional.
În anul 2012, în România, a lansat volumul Descoperind China – Beijing.
În anul 2013, la Bucureºti, Sibiu, Chiºinãu ºi Shanghai a lansat volumul-
 Dialoguri la Beijing, dedicat relaþiilor  româno-moldo-chineze.

• În 2014 a lansat, în România, volumul Diplomaþia Panda, prima
ediþie. Cea de-a doua ediþie a volumului, apãrutã la Editura Corint, este
completatã cu alte articole interesante ºi de ultimã orã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

cultura ºi realitãþile chineze.
Totodatã,  evenimentele vor
atrage atenþia asupra realitãþilor
care dominã parteneriatul Ro-
mânia-China, dar mai ales vor
evidenþia aspecte relevante din
realitatea Chinei, unul din lide-
rii mondiali ai secolului XXI.
Proiectul “Diplomaþia Panda”,
apãrut la Editura Corint, sem-
nat de Dan Tomozei, este inclus
într-un program editorial al R.P.
Chineze, finanþat de Radio Chi-
na Internaþional, post de radio
care emite de la Beijing în 65
de limbi, între care ºi limba ro-
mânã. Invitat, alãturi de autor
va fi prof.univ.dr Sorin Liviu
Damean, Universitatea din Cra-
iova. “Mulþi dintre chinezii care

iubesc atât de frumos ºi exem-
plar România mã întreabã frec-
vent: „Ce se întâmplã cu voi,
cu România?”, dupã ce mulþi
ani, România a reprezentat un
reper cultural ºi economic. Fie
ºi numai pentru aceste motive,
cred cã România trebuie sã aibã
curajul sã se priveascã în oglin-
dã, chiar ºi într-o oglindã des-
prinsã de rigorile diplomatice,
o oglindã personalã în care sunt
reflectate, cu modestie ºi reþi-
nere, momente, situaþii ºi eve-
nimente care acoperã o perioa-
dã de profunde schimbãri în
România, China ºi Republica
Moldova, 2011 – 20143 , spune
autorul Dan Tomozei, pe blog-
gul personal.

Alãturi de învãþãtori ºi de vo-
luntarii Metropolitan Life, mai
bine de 2.000 deelevi din 60 de
ºcoli din Bucureºti, Braºov, Con-

Program de educaþie financiarã pentru elevi:

Peste 2.000 de elevi din clasele primare vor dobândi cunoº-
tinþe financiare valoroase în cadrul noului program educaþional
“Schimbãm vieþi” dezvoltat de Junior Achievement (JA) Româ-
nia ºi Metropolitan Life, parte a grupului MetLife. Obiectivul

principal al programului, derulat cu sprijinul MetLife Founda-
tion, este acela de a fundamenta de la vârste fragede cunoºtin-
þe financiare care pot sprijini românii sã ia decizii informate pe

viitor, pentru o viaþã mai bunã.

stanþa, Craiova, Galaþi, Iaºi, Ora-
dea, Piteºti, Ploieºti ºi Timiºoara
au oportunitatea ca în perioada
aprilie-mai sã îºi însuºeascã prin-

cipii financiare de bazã pentru în-
þelegerea activitãþii economice.
Programul “Schimbãm vieþi” în-
curajeazã elevii sã-ºi foloseascã
imaginaþia ºi sã caute soluþii pen-
tru diverse situaþii din viaþa de zi
cu zi. “Începem sã conturãm pla-
nuri de viitor încã din perioada
copilãriei. De aceea, este impor-
tant sã le insuflãm copiilor noºtri
direcþia corectã pentru a deveni
independenþi financiar ºi sã-i
sprijinim, prin educaþie, sã se dez-
volte continuu. Metropolitan Life
susþine programul “Schimbãm
Vieþi” în România, cu sprijinul a
peste 60 de colegi voluntari alã-
turi de care ne vom implica în
desfãºurarea lecþiilor, oferindu-le
elevilor cunoºtinþe financiare care
sã îi ajute în deciziile viitoare”, a
declarat Emilia Bunea, CEO Me-
tropolitan Life.

Implementat în 11 þãri
Programul “Schimbãm vieþi”

este introdus în contextul rezul-
tatelor unui studiu realizat de

Wharton University of Pennsyl-
vania în 2015, care relevã fap-
tul cã românii dispun de cunoº-
tinþe financiare reduse, prin
comparaþie cu alte state analiza-
te. Cercetarea a identificat, de
asemenea, cã ºcolile reprezintã
un mediu propice pentru a trans-
fera educaþie financiarã. Progra-
mul “Schimbãm vieþi” a fost lan-

sat la nivel mondial în 2014 ºi a
fost implementat în Grecia, Tur-
cia, Polonia, Spania, Portugalia,
Bulgaria, Cehia, Cipru, Egipt, Ir-
landa, Liban ºi Rusia. În 2015,
programul a fost lansat ºi în Ro-
mânia ºi urmeazã sã fie imple-
mentat în alte 11 þãri din cadrul
grupului MetLife din Europa,
Orientul Mijlociu ºi Africa.

Elevii ºi profesorii vor avea la dispoziþie urmãtoarele materiale:
Jurnalul Junior  cu activitãþi pentru elevi
Ghidul învãþãtorului ºi al voluntarului cu indicaþii pentru desfã-

ºurarea activitãþilor în clasã
 Cartea “Prieteni minunaþi”, tradusã ºi editatã, oferitã fiecãrui

elev pentru lecturã în clasã sau acasã, alãturi de pãrinþi
 Caietul de activitãþii ”Snoopy ºi prietenii sãi” pentru lucru în

clasã sau acasã.

Parteneriatul Junior Achievement – Metropolitan Life
Dezvoltarea programului de responsabilitate socialã “Schimbãm vieþi”

se bazeazã pe o tradiþie de 36 de ani de colaborare constantã dintre
Junior Achievement ºi MetLife, grupul din care face parte Metropoli-
tan Life la nivel global. Anul trecut, peste 1.000 de elevi de clasele 0-II
au beneficiat de materiale educaþionale, consultanþã din partea volunta-
rilor Metropolitan Life ºi activitãþi interactive learning by doing în ca-
drul programului „Ne jucãm, învãþãm, creºtem sãnãtos”, dezvoltat de
JA România cu sprijinul Metropolitan Life ºi implementat în 26 ºcoli
din ºase localitãþi.

„Schimbãm vieþi”„Schimbãm vieþi”„Schimbãm vieþi”„Schimbãm vieþi”„Schimbãm vieþi”„Schimbãm vieþi”„Schimbãm vieþi”„Schimbãm vieþi”„Schimbãm vieþi”

VVVVVolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la CraiovaVVVVVolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la CraiovaVVVVVolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la CraiovaVVVVVolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la CraiovaVVVVVolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la CraiovaVVVVVolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la CraiovaVVVVVolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la CraiovaVVVVVolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la CraiovaVVVVVolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiovaolumul „Diplomaþia Panda”, prezentat la Craiova



marþi, 21 aprilie 2015 cuvântul libertãþii / 7educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie

Asociaþia de Studii Socio-Economice din Cra-
iova ºi Asociaþia Fantom din Bistriþa sunt impli-
cate într-un parteneriat strategic cu titlul „Break
Down, Break Out”, finanþat de Comisia Europea-

„Europa are o viziune pe termen mai lung„Europa are o viziune pe termen mai lung„Europa are o viziune pe termen mai lung„Europa are o viziune pe termen mai lung„Europa are o viziune pe termen mai lung
pentru educaþia adulþilor”pentru educaþia adulþilor”pentru educaþia adulþilor”pentru educaþia adulþilor”pentru educaþia adulþilor”

Proiectul a început pe data de 1
septembrie 2014 ºi se va încheia
la sfârºitul lunii august. Coordo-
natorul este Universitatea din
Chester (Marea Britanie), iar par-
teneri sunt Asociaþia de Studii So-
cio-Economice, România; Asocia-
þia Fantom, România; Association
des Agences de la Democratie Lo-
cale, Franþa; Fondazione Risorsa

nã în cadrul programului Erasmus+. Proiectul
urmãreºte sã demonstreze ºi sã documenteze
modul în care noi strategii de învãþare pot fi apli-
cate pentru ºomerii de lungã duratã.

Donna, Italia; European Grants
International Academy Srls Uniper-
sonale, Italia; Helsingin Yliopisto,
Finlanda; Camera de Comerþ ºi
Industrie Sabadell, Spania; The
Multi-Disciplinary Center, Israel.
„Persoanele slab calificate sunt lo-
vite cel mai rãu de presiunile eco-
nomice, iar acest proiect asigurã
ghidarea lor simplã si practicã. În

multe regiuni din Europa ºomajul
pe termen lung structural ºi, în
special, conjunctural, a condus la
tulburãri sociale ºi disperare. Mili-
oane de europeni sunt aproape sã
cedeze”, a declarat Alina Rotariu,
din partea Asociaþiei de Studii So-
cio-Economice, România.

Proiectul se bazeazã
pe o metodologie simplã

Proiectul se bazeazã pe un ciclu
de metodologie simplã: orientare
(orientation), informare (briefing),
abilitate (ability), întâlnire (meeting)
ºi acþiune (action). Potrivit coordo-
natorilor acestui proiect, recent s-a
pus un accent mai puternic pe în-
vãþarea în rândul adulþilor orientate
mai mult spre dezvoltarea compe-
tenþelor transversale ºi generale,
cum ar fi managementul schimbã-
rii, antreprenoriale, schimbãri de
mentalitate ºi fluenþã digitalã. „În
timp, valabilitatea ºi utilitatea aces-
tor iniþiative veneau sã sprijine prea

des «supravieþuirea», însã ºomerii
adulþi pe termen lung îºi pot schim-
ba doar cu greu situaþia social-eco-
nomicã. Europa are o viziune pe
termen mai lung pentru educaþia
acestor adulþi”, a mai spus Alina
Rotariu.

Universitãþile trebuie sã ia în
considerate ºi studenþii adulþi

Proiectul urmãreºte sã îmbunã-
tãþeascã posibilitãþilor adulþilor, in-
diferent de sex ºi de situaþia lor
personalã ºi familialã, în orice
moment din viaþa lor, cu scopul de
a promova dezvoltarea personalã
ºi profesionalã, responsabilizarea,
adaptabilitatea, angajarea, precum

ºi a participãrii active în societate.
Un al scop este sã dezvolte o nouã
abordare, care sã se concentreze
pe responsabilitate ºi autonomie ºi
sã încurajeze instituþiile de învãþã-
mânt superior sã îmbrãþiºeze nu
numai grupurile tradiþionale de stu-
denþi, ci sã ia în considerare ºi
cursanþii adulþi, ca un mijloc de
afiºare a responsabilitãþii sociale,
precum ºi o mai mare deschidere
faþã de comunitate în general. Nu
în ultimul rând, proiectul îºi pro-
pune sã promoveze rolul partene-
rilor sociali ºi a societãþii civile în
dezvoltarea de oportunitãþi de în-
vãþare pentru adulþi.

Asociaþia de Studii Socio-Eco-
nomice este implicatã într-un par-
teneriat Comenius Regio „Let’s re-
move the most devastating threat,
psychological violence, out of our
society”. A cincea reuniune a fost
realizatã în Malatya, în Turcia, ºi
s-a desfãºurat între 22 ºi 27 mar-
tie. La întâlnire ºi la activitãþi au
participat reprezentanþii organiza-
þiei gazdã, Direcþia Educaþiei Na-
þionale a Provinciei Malatya, îm-
preunã cu partenerii sãi locali, dar
ºi reprezentanþi ai Casei Corpului
Didactic Dolj, care, la rândul lui,
a venit cu partenerii sãi locali: Aso-
ciaþia de Studii Socio-Economice,
ªcoala Gimnazialã “Gheorghe Þi-
þeica” Craiova , ªcoala Gimnazialã

LAURA MOÞÎRLICHE

ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din
Craiova, implicatã într-un proiect Comenius Regio

“N.B. Locuºteanu” din Leu ºi Fa-
cultatea de ªtiinþe Sociale. „În tim-
pul activitãþilor întâlnirii s-au discu-
tat activitãþile care s-au desfãºurat
ºi cele care trebuiesc efectuate. În
plus, au avut loc niºte seminarii lo-
cale. Primul a avut loc la Universi-
tatea din Inonu – în sala de confe-
rinþe a instituþiei de ªtiinþe Sociale,
iar participanþii au fost studenþi de
la departamente diferite ale Facul-
tãþii de Educaþie”, a precizat Alina
Rotariu, din partea Asociaþiei de Stu-
dii Socio-Economice România.

Proiectul este finanþat
de Comisia Europeanã

Prima datã elevii au fost infor-
maþi cu privire la violenþa psiholo-

gicã în societate ºi caracteristicile
sale devastatoare. Prezentarea a
fost fãcutã de profesorul consul-
tant al liceului Fatih Anatolian, Mus-
tafa ªimºek, apoi studenþilor ºi re-
prezentanþilor Casei Corpului Di-
dactic, instituþia regionalã partene-
rã, au rãspuns unui interviu. Pe
data de 25 martie, în sala de festi-
vitãþi a instituþiei de Educaþie pu-
blicã Battalgazi, a fost organizat un
seminar pentru pãrinþii elevilor din
ºcolile partenere locale, Liceul de
Turism Fatih Anatolian, Liceul de
Turism ºi Management Hotelier ºi
ªcoala generalã Kazim Karabekir.
Lect. univ. dr. Emilia Sorescu de
la Universitatea din Craiova a avut
o prezentare împreunã cu profe-
sorul asociat Hikmet Zelyurt de la

Universitatea din Inonu, apoi au
avut loc discuþii cu privire la efec-
tele nocive ale violenþei psihologi-
ce ºi de comunicare între familie
ºi membrii familiei. În cadrul se-
minarului, a fost realizatã o panto-

mimã pentru participanþi.
Proiectul este finanþat de Comi-

sia Europeanã în cadrul programu-
lui „Învãþare pe tot parcursul vieþii
– Comenius Regio”.

LAURA MOÞÎRLICHE

Elevii craioveni nu sunt buni nu-
mai la discipline de învãþãmânt teh-
nic, real sau uman, ci ºi la cele spiri-
tuale. Astfel, la Olimpiada Naþionalã
de Religie elevii Seminarului Teolo-
gic „Sf. Grigorie Teologul” s-au aco-
perit de premii, la competiþia care a
avut loc la Târgoviºte.

Cu binecuvântarea IPS Irineu, Ar-
hiepiscop al Craiovei ºi Mitropolit al
Olteniei, elevii Seminarului Teologic
„Sf. Grigorie Teologul” au participat,
în perioada 14-18 aprilie, la faza naþi-
onalã a Olimpiadei de Religie, desti-
natã elevilor din liceele ºi Seminariile
Teologice. Toþi cei prezenþi au primit
diplome din partea IPS Pãrinte Mi-
tropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgo-
viºtei ºi Exarh Patriarhal, ceremonia
având loc la Liceul de Muzicã ºi Arte
„Bãlaºa Doamna”, din vecea Cetate

Elevii craioveni câºtigã ºi Olimpiadele de suflet de Scaun a Þãrii Româneºti. Premiile
au fost oferite de reprezentanþi ai Ar-
hiepiscopiei Târgoviºte, Consiliului
Judeþean Dâmboviþa ºi Primãria Mu-
nicipiului Târgoviºte.

Rãmâne speranþa...
Elevii seminariºti au obþinut, ºi în

acest an, rezultate remarcabile la di-
feritele discipline cuprinse în curri-
cula de examen. Astfel, la „Studiul
Vechiului Testament”, Robert Lupu(-
clasa a IX-a, coordonator diacon pro-
fesor Angel Cristian Stãiculescu), a
obþinut Premiul Special, iar ªerban
AlexandruCiocîrlan(clasa a X-a,co-
ord. pr.prof. Gheorghe Pîrva), cel de-
al II-lea loc. La materia de studiu „Is-
toria Bisericii Ortodoxe Române”,
Victor Muscalu, care urmeazã cur-
surile claseia XI-a, îndrumat de
pr.prof. Cristin Alexandru Sperlea, a
ocupat prima treaptã a podiumului.
Acelaºi coordonator l-a „dus” spre

„menþiune” ºi pe Vlad ªiºu,din cla-
sa a XII-a, la „Dogmaticã”.

 „Considerãm cã am obþinut cele
mai bune rezultate, din partea Semi-
narului Teologic „Sf. Grigorie Teolo-
gul” Craiova, vorbim de ultimii ani,
iar un plus i se cuvine lui Victor Mus-
calu, care se aflã în cel de-al III-lea
an consecutiv pe primul loc la Olim-
piada Naþionalã. Aceste performan-
þe sunt rodul strãdaniilor pe care le-
au depus atât elevii, cât ºi profesorii
îndrumãtori, iar nouã nu ne rãmâne
decât sã ne plecãm în faþa Bunului
Dumnezeu pentru aceste daruri bo-
gate ºi nu-l putem uita pe Ocrotito-
rul Seminarului nostru, Sf. Grigorie
Teologul, în mulþumirea noastrã”, a
precizat pr.prof. Alexandru Sperlea,
cel care i-a însoþit pe elevi la Târgo-
viºte. Rãmâne un câºtig, mãcar spiri-
tual, pentru toþi tinerii, ºi nu numai,
deoarece mai existã o speranþã...

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

O va face la sfârºitul acestei luni,
împreunã cu alt mare nume al sce-
nei româneºti, George Mihãiþã, în
spectacolul „Pãi… despre ce vor-
bim noi aici, domnule?”, de Cã-
tãlin ªtefãnescu dupã romanul
„Moromeþii” de Marin Preda, în
regia lui Alexandru Dabija. Unde?
La Teatrul pentru Copii ºi Tineret
„Colibri”, cel care, încã de anul tre-
cut, a realizat un parteneriat cu Te-
atrul „ACT” din Bucureºti, în baza
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«Nu se râde în hohote la acest spectacol, care provoacã mai degra-
bã zâmbete discrete, gânduri ºi emoþii, poate chiar câteva lacrimi.
Este un spectacol profund, elegant scris, regizat ºi jucat, care atinge
spectatorul fãrã agresivitate, dar cu forþã, spulberându-i aºteptãrile
ºi convingerile. Un spectacol bun ºi adevãrat, care încãlzeºte sufle-
tul. Cum ar spune Cocoºilã, „ãsta-i nivelu’». („Dilema Veche”)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

cãruia actorii din capitalã vor oferi
lunar câte o reprezentaþie la Craio-
va. „Pãi… despre ce vorbim noi
aici, domnule?” este cel de-al pa-
trulea spectacol prezentat de
„ACT”, anul acesta, la „Colibri”.

«Nu prea ºtiu cum e sã vorbeºti
despre þãrani într-o lume care are
„casã la þarã”. Nu prea ºtiu cum e
sã fii mare scriitor când „intri în
manuale”. Sau când breasla te tot
propune la premiul Nobel. Fiecare

culturã cu mâncãrurile ºi creatorii
ei. Mi-e fricã de þãrani ºi de dra-
maturgia contemporanã. Pe de altã
parte, am vrut dintotdeauna sã vãd
la „ACT” o piesã cu þãrani. ªi, uite
cã am parte de ea. Mã bucur, ãsta
e cuvântul. Mã bucur de piesa lui
Cãtãlin ªtefãnescu, de fabulosul
roman al lui Preda, de actorii Geor-
ge ºi Marcel. Aºa e la noi, ne bu-
curãm de toate prostiile», noteazã
regizorul Alexandru Dabija.

Spectacolul va fi prezentat la Cra-
iova joi, 30 aprilie, începând cu ora
19.00. Dureazã 75 de minute, fãrã
pauzã, ºi nu este recomandat persoa-
nelor sub 16 ani. Biletele se pot pro-

cura de la Agenþia Teatrului „Colibri”
(Calea Bucureºti nr. 56), de luni pânã
sâmbãtã între orele 10.00-13.00 ºi
16.00-19.00, iar duminica în interva-
lul 10.00-13.00, la preþul de 20 de lei.

Cea de-a XIII-a ediþie a eveni-
mentului s-a deschis ieri-diminea-
þã, când a avut loc ºi vernisajul
expoziþiilor de carte „Personalitãþi

Zilele Bibliotecii bãileºtene
Biblioteca Municipalã „Petre Anghel” din Bãileºti marcheazã, în perioada 20-24

aprilie, împlinirea a 89 de ani de existenþã printr-un program de manifestãri culturale
organizat în colaborare cu Primãria ºi Consiliul Local Bãileºti.

bãileºtene – Aniversãri ºi come-
morãri în luna aprilie” ºi „Dona-
þie Petre Gigea-Gorun” ºi a celei
realizate de Denis Armãsaru –

„Gravurã ºi tehnici mixte în Bãi-
leºti”. De asemenea, bibliotecar
Janeta Vlad a fãcut cu acest prilej
un scurt istoric al instituþiei.

ªi astãzi la Biblioteca bãileºtea-
nã se deschide o expoziþie, de
aceastã datã de obiecte þãrãneºti,
prilej pentru participanþi de a sta
de vorbã cu invitaþii de onoare –
prof. dr. Irinel Cãnureci, de la
Muzeul Olteniei, ºi ªtefan Enache,
fost ºef al Secþiei de Etnografie a
instituþiei – despre „Tradiþii ºi obi-
ceiuri de la Paºti pânã la Înãlþa-
re”. Nu lipsesc programele artisti-
ce prezentate de copii: astãzi al celor
de la ªcoala Gimnazialã Ghidici
(coord.: prof. Carmen Stãnãrîngã),
iar mâine, de la ora 10.30, al celor
de la Grãdiniþa „Amza Pellea” (co-
ord.: ed. Nela Neacºu).

Joi, 23 aprilie, Biblioteca Munici-
palã „Petre Anghel” va sãrbãtori Ziua
Bibliotecarului din România ºi Ziua
Mondialã a Cãrþii. O va face printr-
o reuniune a membrilor cenaclului
literar „Speranþe”, pe tema „Biblio-
teca mea” (creaþii literare ºi desene
cu aceeaºi temã) ºi prezentarea dra-
matizãrilor „Sucã la armatã” ºi „Nu
mai citiþi cãrþi” de cãtre elevi ai ªcolii

nr. 3 Bãileºti (coord.: Dragoº Coºe-
reanu). Vineri, în ultima zi a progra-
mului aniversar, invitat al instituþiei
este prof. univ. dr. Florea Firan, di-
rector al Editurii „Scrisul Românesc”
din Craiova ºi redactor-ºef al revis-
tei cu titlu omonim, care le va pre-
zenta bãileºtenilor o expoziþie de cãrþi
de reviste, precum ºi cele mai noi
apariþii editoriale.

Opera Românã Craiova
va readuce în scenã –
sâmbãtã, 25 aprilie, de la
ora 19.00 – opera „Turan-
dot”, de Giacomo Puc-
cini. Un spectacol-eveni-
ment, sub conducerea
muzicalã a maestrului Ti-
beriu Soare, avându-i în
distribuþie pe soprana
Madeleine Pascu (în rolul
Principesei Turandot) ºi
tenorul Hector Lopez –
Mexic (Principele Calaf).
În distribuþie îi regãsim ºi
pe Irina Polivanova (Liu),
Sorin Drãniceanu (Ti-
mur),  Mircea Tudora
(Împãratul Altoum), Ioan
Cherata (Ping), Liviu In-
dricãu (Pang), Florin Or-
meniºan (Pong) ºi Dragoº Drãniceanu
(Mandarinul).

«Ultima creaþie a lui Puccini rãmâne pia-

Opera „Turandot”, sub conducerea
muzicalã a maestrului Tiberiu Soare

tra de hotar a operei mo-
derne ºi nu sunt puþine voci
care o considerã cea mai
bunã operã care s-a scris
vreodatã. Pe de o parte,
inovaþia muzicalã este fãrã
precedent, fascinaþia lui
Puccini faþã de cultura
asiaticã îmbinându-se cu
modernismul epocii, în
timp ce succesul la pu-
blic a stabilit noi recor-
duri de audienþã, dacã ne
gândim la faimoasa arie a
triumfului, Nessun dor-
ma. Dificultatea partitu-
rii face însã ca aceastã
operã sã fie rar prezen-
tatã publicului, Opera
Românã Craiova fiind
printre puþinele teatre de

profil din þarã care au inclus acest titlu în
repertoriul curent», precizeazã reprezen-
tanþii instituþiei.

În perioada 24-26 aprilie, la Oradea va
avea loc cel de-al VIII-lea Congres Naþional
de Istorie a Presei din România. Evenimen-
tul este organizat de  Asociaþia Românã de
Istorie a Presei (ARIP),
în colaborare cu Uni-
versitatea din Oradea
(Facultatea de Istorie,
Relaþii Internaþionale,
ªtiinþe Politice ºi ªtiin-
þele Comunicãrii – De-
partamentul de Istorie;
Departamentul de ªtiin-
þe Politice ºi ªtiinþele
Comunicãrii; Facultatea
de Litere), în parteneriat cu Muzeul „Iosif
Vulcan”, cu revista „Familia” ºi cu Direc-
þia Judeþeanã pentru Culturã Bihor.

Obiectivul major al Congresului este „de
a continua stimularea interesului comunitã-
þii ºtiinþifice în privinþa istoriei presei, de a
încuraja cooperarea ºi crearea unei reþele de
cercetare în acest domeniu, precum ºi de a

Presa culturalã, tema celui de-al VIII-lea Congres
Naþional de Istorie a Presei de la Oradea

asigura un cadru de dezbatere academicã
privind problemele cu care se confruntã”.

Aceastã ediþie aduce în atenþia ºi dezba-
terea societãþii academice tema Presa cultu-

ralã, cu diversele sale aspec-
te. Întrucât se împlinesc 150
de ani de la apariþia revistei
culturale „Familia” din Ora-
dea, întregul spaþiu al congre-
sului va fi dedicat acestui eve-
niment. Conferinþa inaugura-
lã va fi susþinutã de acad. Ni-
colae Edroiu, director al In-
stitutului de Istorie „George
Bariþ” al Academiei Române

din Cluj-Napoca.
Între membrii Consiliului ºtiinþific – pre-

zidat de prof. univ. dr. Ilie Rad – se regãseº-
te ºi conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Pãsãrin –
cadru didactic la Universitatea din Craiova,
membrã a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România (UZPR) ºi realizatoare de emisiuni
la Radio România Oltenia Craiova.
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De ce se succed tragediileDe ce se succed tragediileDe ce se succed tragediileDe ce se succed tragediileDe ce se succed tragediile
în largul Mediteranei?în largul Mediteranei?în largul Mediteranei?în largul Mediteranei?în largul Mediteranei?

Dramele umanitare din sãptãmâna trecutã,
derulate în largul Mãrii Mediterane se cunosc
de-acum, ultima dintre ele, din noaptea de 19
aprilie a.c, provocând moartea a peste 800 de
persoanes îmbarcate pe plajele Libiei cu di-
recþia Italia. Hecatomba, fiindcã aºa a fost nu-
mitã, s-a produs la 120 de mile maritime de
Insula Lampedusa. Ieri, o ambarcaþiuni care
transporta 300 de imigranþi ºi era în curs de
scufundare în Marea Mediteranã, a solicitat
ajutor de urgenþã. Un purtãtor de cuvânt al
Organizaþiei Internaþionale pentru Imigraþie a
declarat cã peste 20 de oameni au murit. Uni-
unea Europeanã, deºi alertatã, rãmâne deo-
camdatã neputincioasã fiindcã, de fapt, cheia
reuºitei unei acþiuni internaþionale în materie
de imigrare este în amonte, la îmbarcare. În
absenþa unor acorduri cu respectivele þãri,
Frontex, structura europeanã comunã cu se-
diul la Varºovia, poate doar sã coordoneze
mijloacele de supraveghere de pe coastele
europene cu echipamentele sale militare ºi ci-
vile de care dispune pentru interceptarea în

larg a vaselor încãrcate cu imigranþi. Util ºi
indispensabil, Frontex nu poate intercepta la
îmbarcarea imigranþii care debarcã pe coas-
tele italiene ºi nici lupta, decât limitat împotri-
va fenomenului. Odatã sosiþi pe teritoriul ita-
lian, returnarea în þara de origine este o ope-
raþiune complexã din cauza dificultãþii identi-
ficãrii þãrilor din care provin. Nu aceastã ne-
putinþã încurajeazã traficul. Soluþii miracol nu
se întrevãd. Un acord între Spania ºi Senegal
a permis în 2006 diminuarea sensibilã a miilor
de imigranþi africani care se stabileau în In-
sulele Canare. Orice ameliorare a situaþiei tre-
ce prin stabilizarea politicã din Libia, fãrã de
care toate eforturile sunt în van. Cooperarea
cu statele africane este, aºadar, punctul de ple-
care în orice demers. Rãmâne de soluþionat
traficul de persoane, acesta putând fi asemã-
nat traficului de droguri ºi terorismului. Acti-
vitatea este evaluatã la 40 miliarde dolari în
fiecare an. Ce se poate face? Cam nimic alt-
ceva. Suprimarea liberei circulaþii în Europa
(Schengen) nu regleazã mai nimic. Lãsarea

Italiei sã se descurce singurã iritã Roma ºi
deja premierul Matteo Renzi, dupã consulta-
rea prealabilã a cancelarului Angela Merkel ºi
a lui Francois Hollande, a solicitat sprijin pre-
ºedintelui rus Vladimir Putin în chestiunea li-
bianã (fostã colonie italianã) dorind trimiterea
de forþe sub mandat ONU în statul nord-afri-
can aflat în haos de peste trei ani, dupã înde-
pãrtarea de la putere a lui Muammar Gaddafi.
Marea Britanie doreºte blocarea totalã a libe-
rei circulaþii, aceasta fiind ºi o temã de cam-
panie electoralã. 90 de mii de kilometri de fron-
tierã comunã nu pot fi supravegheaþi eficient
nici cu sute de mii de funcþionari europeni.
Asta este o realitate. Dar tot o realitate este ºi
faptul cã în ambarcaþiune care a naufragiat
sâmnbãtã în largul Insulei Lampedusa se aflau
950 de persoane, nu 700 cum s-a crezut iniþi-
al. Ieri dupã-amiazã, miniºtrii de Interne din
UE s-au întâlnit de urgenþã în Luxemburg,
dupã ce Înaltul Reprezentant pentru Politicã
Externã al UE, Federica Mogherini, a cerut
mãsuri imediate.

Teroriºtii din gruparea Statul
Islamic au difuzat un videoclip care
aratã executarea a 30 de ostatici
etiopieni. Victimele au fost împuº-
cate sau decapitate. “Guvernul

Pilot de avion
reþinut dupã
ce asupra sa s-au
gãsit cuþite

Poliþia a arestat un pilot
cãruia i s-au gãsit cuþite în
bagajul de mânã într-un
moment în care se pregãtea
sã se îmbarce într-un avion
care efectua o cursã de la
Londra la Hong Kong.
Pilotul, a cãrui identitate nu
a fost precizatã, a fost arestat
cu circa o orã înainte de a
pilota, sâmbãtã seara, un
avion Boeing 777 al Cathay
Pacific cu 250 de pasageri la
bord, a informat poliþia.
Zborul CX254 a plecat
duminicã dupã-amiazã cu 16
ore întârziere, aterizând în
Hong Kong luni dimineaþã, a
precizat Cathay Pacific.
Poliþia a precizat cã pilotul,
despre care susþine cã are 61
de ani, a fost reþinut “sub
suspiciunea de posesie a
unei arme ofensive într-un
loc public”. El a fost elibe-
rat pe cauþiune, fiind
obligat sã se prezinte la o
secþie de poliþie luna viitoa-
re, în timp ce investigaþia
poliþiei este în curs.

Somalia:
Mai mulþi angajaþi
ONU au fost uciºi
într-un atentat

Zece persoane ºi-au pierdut
viaþa în urma unui atac
sinucigaº care a vizat un
vehicul al ONU în Garowe,
principalul oraº din regiunea
somalezã Puntland. Coman-
dantul de poliþie Ahmed
Abdullahi Samatar susþine cã
el crede cã unul dintre cada-
vre îi aparþine bãrbatului care
s-a aruncat în aer. Al-Shaba-
ab, care luptã împotriva
forþelor guvernamentale
somaleze pentru controlarea
þãrii, a revendicat atacul.
Martorii au declarat cã au
fost ucise zece persoane, dar
informaþia nu a fost confir-
matã. Un ofiþer din cadrul
poliþiei locale, Mohamed Ali,
a declarat pentru DPA prin
telefon cã în total au fost
uciºi cel puþin zece angajaþi
ONU. Printre aceºtia se aflã
patru angajaþi somalezi ai
ONU ºi cinci strãini - inclusiv
cetãþeni kenyeni -, în timp ce
un cadavru nu a fost identifi-
cat. Poliþia a anunþat cã alte
zece persoane au fost rãnite în
explozie. La rândul sãu,
UNICEF a afirmat cã în
afarã de cei uciºi, alþi patru
angajaþi au sãi sunt în stare
gravã. Explozia a avut loc în
timp ce vehiculul intra în
sediul Organizaþiei ONU
pentru Alimentaþie ºi Agricul-
turã (FAO), a anunþat poliþia.
„Încã este prea devreme
pentru a spune prea multe
despre acest atac. Va avea loc
o anchetã”, a declarat Ali.

Finlanda a sancþionat politica guverna-
mentalã din ultimii ani ºi a adus la putere
opoziþia. Partidul de Centru a câºtigat ale-
gerile legislative. Formarea noului guvern
depinde de o formaþiune euroscepticã-
Adevãraþii Finlandezi- care au obþinut un
scor peste aºteptãri. Liderul Partidului
de Centru finlandez, Juha Sipila, a anun-
þat cã are mai multe opþiuni pentru for-
marea coaliþiei de guvernare, printre care
ºi un posibil parteneriat cu Adevãraþii Fin-
landezi (eurosceptic). “Adevãraþii Fin-
landezi pot face parte din guvern. Per-
sonal am încredere în (liderul partidului
Adevãraþii Finlandezi, Timo) Soini;
aceasta este o opþiune realã”, a spus Si-
pila. El a precizat cã va discuta în urmã-
toarele zile cu liderii tuturor celorlalte

30 de ostatici etiopieni executaþi de Statul Islamic
etiopian este profund îndurerat de
actul barbar comis împotriva ce-
tãþenilor noºtri nevinovaþi”, se afir-
mã într-un comunicat al Biroului
guvernamental pe probleme de

comunicare, precizându-se cã ofi-
ciali etiopieni acþioneazã pentru
identificarea victimelor. Etiopia a
declarat trei zile de doliu naþional,
începând de astãzi. Într-o înregis-

trare video, ce ar fi fost realizatã
de Statul Islamic ºi care a fost
postatã pe site-uri ale reþelelor de
socializare duminicã, sunt arãtaþi
militanþi care împuºcã ºi decapi-
teazã circa 30 de creºtini etiopieni
în Libia. Înregistrarea, în care mi-
litanþii îi numesc pe creºtini drept
“cruciate” care vor sã ucidã mu-
sulmani, aratã circa 15 bãrbaþi care
sunt decapitaþi pe o plajã, iar un alt
grup, de tot atâþia bãrbaþi, într-o
zonã izolatã, sunt împuºcaþi în cap.
Statul Islamic controleazã teritorii
largi în Irak ºi Siria ºi doreºte sã
retraseze harta Orientului Mijlociu.
Reuters precizeazã cã nu este clar
câþi combatanþi jihadiºti se aflã în
Libia, þarã producãtoare de petrol.
Forþele de securitate din Egipt es-
timeazã cã mii de militanþi care
împãrtãºesc ideologia Statului Is-
lamic s-au mutat din Peninsula Si-
nai în Libia dupã ce armata egip-
teanã l-a înlãturat de la putere în
2013 pe preºedintele Mohamed
Morsi, provenit din rândurile Frã-
þiei Musulmane.

Opoziþia câºtigã alegerile legislative în Finlanda
partide, iar sãptãmâna viitoare vor de-
buta discuþiile concrete pentru formarea
coaliþiei guvernamentale. Partidul de Cen-
tru a câºtigat alegerile parlamentare din
Finlanda, fiind urmat de o altã formaþiu-
ne de opoziþie, Adevãraþii Finlandezi
(dreapta euroscepticã), potrivit rezulta-
telor definitive difuzate în noaptea de du-
minicã spre luni. Votul finlandezilor, ce
sancþioneazã partidele de la guvernare
dupã ani de crizã economicã, îi va aduce
postul de premier deputatului Juha Sipi-
la, un om de afaceri de succes în vârstã
de 53 de ani. La încheierea numãrãrii vo-
turilor, Partidul de Centru a obþinut 49 de
locuri, Adevãraþii Finlandezi 38 de locuri,
în timp ce conservatorii au câºtigat 37
de locuri ºi social-democraþii 34.
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Anna Nicole

Se difuzeazã la HBO, ora  20:00

Filmul urmãreºte creºterea rapidã ºi
decãderea lui Vickie Lynn Hogan, o
mamã singurã din Texas care a
renunþat la liceu ºi care spera la o
viaþã mai bunã. Fiind conºtientã de
puterea frumuseþii sale, Vickie
acceptã o slujbã de dansatoare
topless într-un bar unde îºi schimbã
numele în Anna Nicole Smith. Cu o
nouã personalitate ºi o ºocantã
cãsãtorie cu un milionar octogenar,
J. Howard Mashall, cariera Annei
creºte spectaculos când apare în
Playboy într-un pictorial care
aminteºte de Marilyn Monroe...

Rupe-tot

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 22:30

În Kick-Ass, eroii benzilor desena-
te prind viaþã într-o mare aventurã
împotriva criminalitãþii din oraº.
Dave Lizewski, un fan înrãit al
benzilor desenate, îºi alege un
nume impunãtor, un costum pe
mãsurã ºi începe sã împartã drepta-
te în stânga ºi în dreapta prin oraº,
ignorând total faptul cã el nu deþine
puteri supernaturale. Din acel
moment, viaþa lui începe sã se
schimbe ireversibil, curajul sãu
nebunesc inspirând o adevãratã
culturã urbanã. Dave face echipã cu
alþi trei vigilanþi la fel de înfocaþi:
Red Mist, Hit Girl ºi tatãl acesteia,
Big Daddy...

Forþa invizibilã

Se difuzeazã la Prima Tv, ora  20:50

Murphy, un pilot veteran, ºi superiorul
sãu, capitanul Reynolds, sunt rãpiþi de
cãtre membrii unui cartel al drogurilor
în scopul de a îi ajuta sã transporte cu
avionul un congresman american.
Murphy ºi Reynolds gãsesc o cale
pentru a cere ajutorul ºi o escadrilã
reuºeºte sã-i elibereze pe cei doi
soldaþi. Dar Rifkin, prietenul ºi camara-
dul lui Murphy, este dat disparut în
misiune. Un an mai tarziu, Murphy aflã cã
Rifkin este þinut ostatic de cãtre Salvatore,
ºeful cartelului. Cu ajutorul lui Reynolds
pune la cale o misiune de salvare care
se dovedeºte a fi o capcanã...

MARÞI - 21 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 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Opinii fiscale
17:10 Plusuri ºi minusuri
18:30 Discover România
18:40 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Studio UEFA Champions

League2014-2015
21:40 UEFA Champions League

2014-2015
23:50 Starea naþiei
00:30 Rezumatele UEFA

Champions League 2014-2015
01:19 Andografia zilei
01:20 Exclusiv în România
02:00 Discover România
02:10 Sport
02:25 UEFA Champions League

2014-2015 (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Memorialul Durerii
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Hamlet
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Portret Virgil Flonda
00:30 Cap compas
01:00 Festival SoNoRo 2011
02:00 Drumul lui Leºe
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Naturã ºi aventurã
03:30 Mic dejun cu un campion
04:20 Telejurnal TVR 2
05:10 Ieri-Azi-Mâine
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Croods
09:20 Campionii
10:50 Pe platourile de filmare
11:20 Magnolii de oþel
12:50 Silicon Valley
13:20 Vicepreºedinta
13:55 Hoþul de cãrþi
16:05 Scooby-Doo! Robotul
16:30 La pescuit
18:05 Frumoasa ºi bestia
20:00 Anna Nicole
21:30 Cãpitanul Phillips
23:45 Poveºti de groazã
00:40 Poveºti de groazã
01:35 Îndrãgostiþii mor ultimii
03:35 Cãpitanul Phillips
06:00 Despãrþiþi, dar împreunã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Ferma vedetelor
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:00 Ferma vedetelor (R)
02:30 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

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

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Flirt la 40 de ani (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Los Miserables
21:00 Los Miserables
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei
02:00 Acasã la români
03:00 Iubire ca în filme (R)
04:00 Doctorul casei
05:00 Terra Nostra
06:00 Dragoste de viaþã (R)

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:30 Vieþi furate (R)
16:30 Bratz (R)
18:30 Flirt la 40 de ani
20:30 Furie dezlãnþuitã 2
22:30 Rupe-tot
01:00 Iubitul meu e zombi (R)
2013, SUA, Comedie, Horror,

Romantic
02:45 Lumea Pro Cinema
03:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

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

Bucãtarilor
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Soldaþii stelari
2009, Horror, SF
03:00 Observator (R)
03:45  Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila (R)
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Sãnãtate cu Stil (R)
08:45 Click! Poftã bunã! (R)
09:30 Teleshopping
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii
2006, România, Comedie
12:10 Adevãruri ascunse (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Secrete de stil (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Adevãruri ascunse (R)
20:30 Forþa invizibilã
1999, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
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 Forþa invizibilã (R)
1999, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Sãnãtate cu Stil (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat Croaþia
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

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

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Mai mult
înnoratluni, 21 aprilie - max: 16°C - min: 3°C

$
1 EURO ...........................4,4345 ............. 44345
1 lirã sterlinã................................6,1552....................61552

1 dolar SUA.......................4,1234........41234
1 g AUR (preþ în lei)........159,7296.....1597296

Cursul pieþei valutare din 21 aprilie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Primria oraºului Filiaºi,
cu Sediul în Filiaºi, B-dul
Racoþeanu nr. 160, organi-
zeazã concurs pentru ocupa-
rea unui post de medic sto-
matolog în cadrul Serviciu-
lui de Asistenþã Medicalã, în
data de 14.05.2015, orele 10.

Dosarele de participare se
depun la sediul Primãriei
oraºului Filiaºi, în termen
de 10 zile lucrãtoare de la
data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial al Roma-
niei partea a lll – a.

Informaþii suplimentare la
telefon 0251441018, int 207.

CERERI SERVICIU
Instalator cu ex-
perienþã solicit an-
gajare.  Telefon:
0762/837.734.
Doamnã cu ex-
perienþã - îngri-
jesc copil. Telefon:
0728/064.730.
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse pa-
tiserie ºi magazin
second-hand. Tele-
fon: 0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Salon M. Style -
intersecþie Mater-
na angajeazã
coafezã cu expe-
rienþã. Telefon:
0764/764.114.

MEDITAÞII
MEDITAÞII limba
englezã ºi limba
spaniolã pentru
copii. Preþ avan-
tajos. Telefon:
0746/392.460.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii
sanitare la preþ
avantajos. Telefon:
0766/668.777.
Filmãri foto video
de calitate superioa-
rã la preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

Societate de
contabilitate ofe-
rim servicii de ca-
litate ºi complete
la preþuri avanta-
joase. Telefon:
0742/179.600.
Persoanã se-
rioasã îngrijesc
bãtrâni pentru
cedare locuinþã.
Rog seriozitate.
Telefon: 0723/
466.154.

Familie serioasã
îngrijim bãtrâni.
Telefon: 0765/
744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
semidecoman-
datã etaj 4, Cra-
iova str. Caracal.
Telefon: 0351/
175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând apartament
2 camere Calea
Unirii. Telefon:
0742/940.623;
0351/459.401.

PARTICULAR,
vând ansamblu
rezidenþial 2+3
camere, hol co-
mun închis, Dez-
robirii, lângã Pia-
þa Centralã, sau
separat, douã
apartamente de
2, respectiv 3 ca-
mere. Telefon:
0754/022.501.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
4 camere, bilate-
ral, ultracentral.
Telefon: 0721/
290.286.
Particular, vând
apartament 4 ca-
mere, parter, zona
Caracal. Telefon:
0724/512.304;
0746/914.824.
Vând 4 camere
decomandate,
toate îmbunãtãþiri-
le Brazdã. Telefon:
0745/995.125.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CASE
VÂND CASÃ
DOUÃ ETAJE ÎN
Vîrvoru de Jos,
2000 mp teren,
preþ negociabil.
Telefon: 0761/
950.685.
Vând casã 6 ca-
mere, Podari –
Livezi, cu 4000
mp teren ºi 8 ha
teren arabil ur-
gent, convenabil.
Telefon: 0722/
266.718.
VÂND VILÃ,
ZONÃ CEN-
TRALÃ, LÂNGÃ
FACULTATEA
DE AGRONO-
MIE, 6 CAME-
RE, 2 BÃI, BU-
CÃTÃRIE, PAR-
TER+ ETAJ,
POD, SUBSOL,
GARAJ, TEREN
462 MP. Telefon:
0726/275.943.

Vând casã co-
muna Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon:
0767/840.722.
Proprietar vând
casã Bordei, str.
Carpenului P+ M,
teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã în co-
muna Goieºti.
Preþ negociabil.
Telefon: 0756/
252.939.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren
comuna Cernã-
teºti, sat Raznic.
Telefon: 0769/
844.209.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard
din beton-fier ºi te-
ren agricol. Telefon:
0723/692.884.

Vând casã 500
mp teren zonã
centralã, idealã
afaceri. Telefon:
0730/750.538.
Vând casã +
anexe gospodã-
reºti în centrul
comunei Periºor
cu teren 17 ari,
preþ negociabil.
Telefon: 0751/
035.819; 0730/
366.954.

TERENURI
Vând teren 1700
mp Centura Nord.
Telefon: 0728/
800.447.
Vând 400 mp te-
ren intravilan în
Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),
13 m la stradã,
cadastru. Preþ 15
lei/m.p. Telefon:
0251/428.415;
0740/510.255.

VÂND teren intra-
vilan, 400 mp,
com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
Vând teren intra-
vilan Podari, 673
mp, 40 mp des-
chidere, curent,
fosã septicã, puþ
forat,  fundaþie 70
mp + cabanã,
asfalt, preþ atrac-
tiv. Telefon: 0732/
381.876.
Vând teren intra-
vilan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str.
Dobrogei. Telefon:
0761/347.028.
OCAZIE! Vând
teren pentru casã,
800 mp Predeºti,
16 km, zonã pito-
reascã, ideal pt.
Casã vacanþã,
apã – curent pe te-
ren, 4000 Euro.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând drepturi teren
intravilan  380 mp
Craiova. Telefon:
0766/930.864.
Vând 2.600 mp
teren pe ºoseaua
Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600
m de lacul Tan-
chiºtilor - între vile.
Telefon: 0351/
170.504.

Vând 1.500 mp
Bãile Govora, toa-
te utilitãþile, îm-
prejmuit, studiu
geotehnic, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, în-
chiriez teren, Ca-
lea Bucureºti, km
9, ideal halã,
showroom, 1000
m, benzinãrie,
parc auto, sau
schimb cu apar-
tament. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 3000
mp în satul Urzi-
ca Mare, la stra-
da principalã, ul-
tra-central, cu uti-
litãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimnicu
de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, uti-
litãþi, 1500 mp,
Drumul Munteni-
lor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând 3690 mp
teren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru pie-
se de schimb au-
toturism DACIA
anul fabricaþiei
1993. Autoturis-
mul este în stare
de funcþionare.
Telefon: 0765/
789.181.
Vând DACIA,
stare de funcþio-
nare. Preþ mic.
Telefon: 0769/
611.412.

STRÃINE
Vând MATIZ,
2008, 62.000 km.
Telefon: 0764/
222.434.
AUDI A6, fabri-
caþie 2006, full
opþional, xenon,
bleu marin, me-
talizat, piele, na-
vigaþie, încãlzitor
scaune pilot au-
tomat, motor
perfect, 8000
Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând Renault
Clio 2003 full,
1800 euro nego-
ciabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Solenza
motor “Clio”,
benzinã, 2004,
consum 4%,
90.000 Km, cu-
loare alb, 1000
Euro. Telefon:
0749/059070.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

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

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând albine, fa-
milii bine dezvol-
tate cu min. 5
rame cu puiet -
Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
DISC purtat pen-
tru 445. Telefon:
0742/353.028.
Vând colþar su-
fragerie 500 lei,
ºifonier sculptat .
Telefon: 0769/
360.741.
Vând 2 uºi me-
talice jumãtate
tablã ºi geam
1,52x52,3 giur-
giuvele cu geam
vopsite, chituite
1,20x52. Telefon:
0770/687.430.

Glucometru Glab
German, telefon
Eboda nou, ma-
ºinã scris electri-
cã, combinã mu-
zicalã Stereo, fri-
gider Electostar,
piese Dacia noi,
calculator instrui-
re copii, bocanci
– ghete, pantofi
piele militari negri,
flex mare, piei
bovinã velurate
6,80 mp, 2 roþi
complete 155/13,
telescoape Tico
noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând þuicã, com-
binã frigorificã
Arctic nouã ma-
ºinã de cusut
Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/
674.714.
Vând abric original
fãrã motor. Telefon:
0744/545.771.

Piese noi Dacia,
flex mare, frigider,
bocanci, ghete
piele militare, pie-
le bovinã 6 mp, te-
lescoape Tico noi,
2 roþi 155/73,
combinã muzica-
lã stereo, calcula-
tor indstruire co-
pii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând douã locuri
de veci cu capac,
în ciment la Cimi-
tirul Roboaica ºi
douã locuri nefã-
cute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând sobã deo-
sebitã din teraco-
tã ºi maºinã de
cusut Uberdeck.
Telefon: 0757/
072.050.
Capre. Telefon:
0726/964.710.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon:
0728/381.894.

Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând ieftin mobilã
apartament. Tele-
fon: 0251/531.246.
Vând ghete iarnã,
autoderapante,
piele naturalã, im-
port, nefolosite nr.
45, cãrucior copil,
puþin folosit. Telefon.
0723/009.627.
Vând maºinã de
tricotat SINGER.
Telefon: 0351/
175.564.
Vând groapã ci-
mitir Roboaica.
Telefon: 0746/
901.203.
Vând þiglã JIM-
BOLIA, cãpriori ºi
cãrãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând cutie port
armã de vânã-
toare metalicã.
Telefon: 0721/
995.405.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat
mase plastice, bi-
cicletã nouã fran-
þuzeascã. Telefon:
0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon:
0755/074.742.
Vând portbagaj din
fier P.C. adaptabil
pe orice autoturism
vopsit recent (roºu).
Telefon: 0766/
304.708.
Vând cadru me-
talic nou pentru
handicap, baston
pentru handicap,
masã sufragerie 6
persoane, preþ
negociabil Telefon:
0351/446.918.
Vând ºase tabu-
rele (scaune) din
lemn melamina-
te. Telefon: 0251/
531.294.

Vând cãruciar co-
pil, saltea copil,
aspirator, sãpun
rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã,
maºinã de cusut,
fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând mobilã dor-
mitor tineret tip
MOBEXPERT.
Telefon: 0251/
412.966.
Vând mobilã
pentru farmacie.
Telefon: 0755/
074.742.
Vând saltea Dor-
meo 2/1 m cu
husã nefolositã -
100 lei, 2 feres-
tre cu toc ºi geam
- 25 lei / bucatã,
lustre cu 2-5 bra-
þe - 20 lei / buca-
tã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã
de spãlat, bazin
inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50
Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.
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Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Vând 4 jante +
anvelope CIELO
185/60 R 14- 200
RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat
plastic- cutii de
bere, bicicletã
nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie
3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Te-
lefon: 0251/
416.455.
Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã
fãrã picior nouã
20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70
lungi de 2.80m,
trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor
color Grunding
diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/
303.445.

Vând maºinã
de spãlat, dor-
mezã nouã ºi
alte lucruri cas-
nice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Te-
lefon: 0251/
417.493.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri
cu butelie, poli-
zor unghiular
(flex) D 125/ 850
W, foarfecã tãiat
tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudu-
rã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzã-
toare gaze sobã
D 600 mm. Te-
lefon: 0251/
427.583.
Vând 2 biciclete,
semicursiere,
FIRTS-BIKE,
24Dh 12, ambe-
le RFG, pentru
copii 9-15 ani.
Telefon: 0773/
849.388.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr uruitoare
cereale, grâu, po-
rumb. Telefon:
0721/995.405.
Cumpãr bicicletã
acþionatã electric
cu acumulatori.
Telefon: 0721/
995.405.
Cumpãr fosã
septicã nefolositã.
Telefon: 021/
619.0632; 0731/
515.626.
ÎNCHIRIERI OFERTE

INCHIRIEZ gar-
sonierã ultra-
central. Telefon:
0763/ 626.044.
Închiriez garsoni-
erã Brazda lui No-
vac, zona Sim-
plon. Telefon:
0746/112.040.
Închiriez magazin
stradal, cu toate
utilitãþile, Dezrobi-
rii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.
Închiriez spaþiu
comercial. Te-
lefon: 0744/
391.195.

DIVERSE
Afacere - 5000
cepe florifere chi-
paroase (tubero-
ze) + 5000 gla-
diole Olanda +
facturã + consul-
taþie la plantare.
Telefon: 0786/
391.745.

Unei familii nevoia-
ºe, las moºtenire o
gospodãrie la þarã
(Vâlcea) cu condiþia
sã o întreþinã per-
manent. Telefon:
0351/809.908.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-
a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.

 PIERDERI
Pierdut Legitimaþie
ºi carnet de student
eliberate de Facul-
tatea de Economie
ºi Administrarea
Afacerilor pe nu-
mele TUDOR
MARIANA ALE-
XANDRA. Se de-
clarã nule.

PIERDUT Deci-
zie de pensiona-
re la limita de vâr-
stã emisã de
Casa Judeþeanã
de Pensii Oficiul
Craiova în 2010
pe numele RADU
PAULA. Se de-
clarã nulã.
COMEMORÃRI

Amintim cu du-
rere, trecerea în
nefiinþã a dra-
gului nostru
DUDÃU ADRI-
AN, patru ani
de lacrimi ºi

regrete. Mama -
Mida, soþia,
sora ºi fiica.

Azi, 21 aprilie,
se împlinesc
7 ani de când
tatãl ºi buni-
cul nostru,
col. STANCU
ªTEFAN, nu

mai este prin-
tre noi. Dra-
goste ºi res-
pect pentru
existanþa, co-
rectitudinea,
demnitatea ºi
dãruirea sa.
Nu te vom
uita! Dana –
fiicã ºi Laura-
nepoatã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dacã la fotbal Universitatea a “iertat-o”
pe Dinamo, formaþia bucureºteanã plecând
cu o remizã albã din Bãnie, la volei lucrurile
au decurs perfect, SCM U Craiova câºti-
gând clar primele douã jocuri din cadrul fi-
nalei mici a Diviziei A1.

Mai întâi, sâmbãtã, cum am notat deja în
ediþia de ieri, Polivalenta a fost martora unui

SCM Craiova întâlneºte astãzi, de la ora
17:00, la Sala Polivalentã, pe ASC Corona
Braºov, meci contând pentru runda finalã,
cea cu numãrul 26, a Ligii Naþionale. În-
cleºtarea gãseºte cele douã combatante pe
locurile 4 (cu 49p), respectiv 3 (cu 60p),
locuri practic bãtute în cuie.

În tur, ardelencele au învins la 7 goluri,
24-17, punând astfel capãt unei serii de 11
succese consecutive repurtate de jucãtoa-
rele pregãtite de Relu Roºca.

În play-off, SCM va întâlni pe HCM Ro-
man, ocupanta poziþiei a 5-a. Se joacã cel
mai bun din 3, cu primul meci programat în
Moldova iar urmãtoarele la Craiova.

Pânã atunci însã, alb-albstrele se vor bate
pentru Cupa României, întâlnind sâmbãtã
(11.30), în semifinalele turneului de la Baia
Mare, pe CSM Bucureºti (locul 2 L.N.).
Pentru celãlalt loc în ultimul act se vor lupta
gazda HCM (liderul L.N) ºi surpriza Uni-
versitatea Neptun Constanþa (locul 12/14).

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – FINALA MICÃ

SCM, un singur succes pânã la bronzSCM, un singur succes pânã la bronzSCM, un singur succes pânã la bronzSCM, un singur succes pânã la bronzSCM, un singur succes pânã la bronz
3-1 (25-17, 16-25, 25-20, 25-20), pentru
ca apoi, duminicã searã, alb-albaºtrii sã fie
ºi mai tranºanþi, 3-0.

Primul set a fost echilibrat în prima parte
a sa, însã la 12-13 bãieþii lui Dan Pascu au
fãcut 4 puncte consecutive (16-13), dupã
care au gestionat perfect avantajul luat, în-
chizând lupta la 21.

Actul secund a fost unul fãrã istoric, scor
25-16, cu 8-2 ºi 16-10 la cele douã timpuri
tehnice.

A urmat o manºã în care oaspeþii din Ca-
pitalã s-au þinut scai de SCM, mai exactã,
totuºi, într-un final încins, 25-23.

Se joacã dupã sistemul cel mai bun din 5
meciuri, urmãtoarele douã (dacã va mai fi
cazul de douã), fiind programate la Bucu-
reºti, în 25 ºi 26 aprilie. În eventualitatea unui
“decisiv”, acesta se va disputa la Craiova,
în 30 aprilie.

“Am realizat exact ce ne-am propus, vreau
sã rãmânem cu picioarele pe pãmânt, este o
echipã care ne poate pune probleme ºi cu
siguranþã cã la Bucureºti va avea replica
ei. Acum putem spune cã suntem un pic fa-
voriþi, dar repet aº vrea sã rãmânem cum-
pãtaþi ºi sã nu ne credem deja învingãtori.
Va trebui sã tranºãm victoria pe teren ºi pânã
nu vom reuºi sã punctãm ultima minge ºi sã
facem ultimul punct nu este jucatã aceastã
finalã micã”, a spus cãpitanul SCM-ului,
Laurenþiu Licã.

Handbalistele susþin,
azi, ultimul joc

al sezonului regulat

Echipa naþionalã de tenis femi-
nin a României s-a calificat pentru
întâia oarã din 1981 încoace între
primele opt echipe ale lumii, dupã
ce a trecut de Canada, scor 3-2 la
Montreal.

Fãrã Simona Halep, care a de-
clinat convocarea, ºi Monica Nicu-
lescu – cu probleme medicale, Ro-
mânia s-a vãzut condusã sâmbãtã,
Irina-Camelia Begu (nr. 33 WTA)
sfârºind ºi accidentatã disputa cu
Francoise Abanda (nr. 260), scor
6-4, 5-7, 6-4. A urmat un meci
magnific fãcut de Alexandra Dul-
gheru – foto (locul 69 mondial),
“Piti” executând-o pe racheta nu-
mãrul 1 a gazdelor, Eugenie Bou-
chard (locul 7 WTA), în minimum
de seturi, cu un dublu 6-4.

Duminicã, Andreea Mitu (nr.
104), care a înlocuit-o pe Begu, ºi
aceeaºi Dulgheru, au fãcut alte
douã meciuri excepþionale cu Eu-
genie Bouchard (4-6, 6-4, 6-1),
respectiv Francoise Abanda (3-6,
7-5, 6-2), împuºcând astfel  punc-
tele echivalente cu accederea Gru-
pa Mondialã a Cupei Federaþiei.
Meciul de dublu, care a contat doar
pentru palmares, a fost adjudecat
de canadiencele Dabrowski ºi Fic-

TENIS – FED CUP

Victorie superbã în Canada!
România, în primele opt naþiuni ale lumii

hman, scor 6-1, 4-6, 10-5 cu Ola-
ru/Mitu.

România a participat ultima datã
în Grupa Mondialã în 1992, dar
atunci evoluau 16 echipe în prin-
cipala divizie a competiþiei.

În Grupa Mondialã se aflã alte
ºapte echipe puternice: trei dintre
acestea au câºtigat barajul, ca ºi
România, este vorba despre Italia
(3-2 cu SUA), Olanda (4-1 cu Aus-
tralia) ºi Elveþia (3-2 cu Polonia)

iar celelalte patru au disputat se-
mifinalele, Cehia – Franþa 3-1 ºi
Rusia – Germania 3-2.

România ar putea întâlni în pri-
mul tur din Fed Cup, în februarie
2016, una dintre urmãtoarele for-
maþii, desemnate capi de serie: Ce-
hia, Rusia, Germania sau Italia

Capii de serie se stabilesc în
funcþie de ierarhia mondialã, acolo
unde România ocupa, în noiembrie
2014, locul 16.

Seria 1 – etapa a 20-a: Viitorul
Vârtop – Victoria Pleniþa 3-3, Fulge-
rul Maglavit – Viitorul Dobridor 5-
2, Progresul Ciupercenii Vechi –
Voinþa Caraula 3-1, Flacãra Moþãþei
– SIC Pan Unirea 1-1, Avântul Ver-
biþa – Tractorul Cetate 3-1, Dunã-
rea Negoi – SC Poiana Mare 0-2,
Avântul Giubega – Viitorul Ciuper-
cenii Noi 1-1. Recolta Galicea Mare
a stat.

Clasament: 1. SIC Pan Unirea 48p
(- 1 joc), 2. Victoria Pleniþa 45p (- 1
joc), 3. Flacãra Moþãþei 41p, 4. Poia-
na Mare 34p, 5. Ciupercenii Noi 30p.

Seria 2 – etapa a 19-a: Progre-
sul Bãileºti – AFC Giurgiþa 1-1, Pro-
gresul Cerãt – Avântul Rast 6-1,
Voinþa Radovan – Gloria Catane 1-
2, Triumf Bârca – Recolta Mãceºu
de Jos 3-1, Viitorul Mãceºul de Sus
– Recolta Seaca de Câmp 16-5, Uni-
rea Goicea – Recolta Urzicuþa 3-0,
Viitorul Siliºtea Crucii – Recolta Cio-
roiaºi 3-0.

Clasament: 1. Mãceºul de Sus
50p, 2. Gloria Catane 43p, 3. AFC
Giurgiþa 39p, 4. Progresul Cerãt 38p,
5. Progresul Bãileºti 32p.

Seria 3 – etapa a 19-a: Dunãrea
Gighera – Progresul Amãrãºtii de
Sus 1-1, Avântul Daneþi – Viitorul
Gângiova 5-1, Unirea Amãrãºtii de
Jos – Avântul Dobreºti 4-2, Ajax
Dobroteºti – Unirea Tâmbureºti 2-
3, Fulgerul Mârºani – Torentul Se-
cui 3-0, Viitorul Sadova – Victoria
Cãlãraºi 9-1. Unirea Tricolor Dãbu-
leni a stat.

Clasament: 1. Unirea Tâmbureºti
38p, 2. Amãrãºtii de Sus 37p, 3. Vii-
torul Sadova 37p (- 1 joc), 4. Unirea

Tricolor Dãbuleni 35p (- 1 joc), 5.
Fulgerul Mârºani 30p.

Seria 4 – etapa a 18-a: Sporting
Leu – Luceafãrul Popânzãleºti 5-0,
Viitorul 2 Cârcea – Viitorul Apele Vii
3-4, Voinþa Puþuri – Unirea Câmpeni
4-3, Viitorul Coºoveni – Atletico Zã-
noaga 3-2, Flacãra Drãgoteºti – ªtiin-
þa Teasc 2-2, Avântul Pieleºti – Pro-
gresul Castranova nu s-a disputat.

Clasament: 1. Viitorul Coºoveni
43p, 2. Viitorul 2 Cârcea 40p (- 1 joc),
3. Progresul Castranova 36p (- 1 joc),
4. Sporting Leu 36p, 5. Voinþa Puþuri
31p (- 1 joc).

Seria 5 – etapa a 18-a: Avântul
Gherceºti – Aktiv Padea 2-5, ªtiinþa
Calopãr – Casa Bogdan Craiova 3-
1, Arena Bulls Preajba – Avântul Þu-
glui 0-0, Viitorul ªtiinþa Craiova –
Viitorul Ghindeni 6-4, Fortuna Cra-
iova – Voinþa Belcin 3-6, AS Rojiºte
– Inter Secui nu s-a disputat.

Clasament: 1. Inter Secui 41p (-
2 jocuri), 2. AS Rojiºte 37p (- 1 joc),
3. Viitorul ªtiinþa Craiova 35p (- 1
joc), 4. Avântul Þuglui 29p, 5. Are-
na Bulls Preajba 28p.

Seria 6 – etapa a 18-a: AS
Scaieºti – Viitorul Valea Fântânilor
1-1, Standard ªimnicu de Sus – Pro-
gresul Mischii 0-3, Rapid Potmelþu
– Vulturul Cernãteºti 5-1, AS Gre-
ceºti – Luceafãrul Craiova 1-1, Vii-
torul Municipal 2 Craiova – Jiul
Breasta 2-1. Unirea Braloºtiþa a stat.

Clasament: 1. Viitorul Municipal
2 Craiova 39p, 2. Rapid Potmelþu 33p
(- 1 joc), 3. AS Scaieºti 28p (- 1 joc),
4. Viitorul Valea Fântânilor 27p (- 1
joc), 5. Luceafãrul Craiova 27p.

LIGA A V-A

Astãzi, 21:45 în tur
FC Barcelona – Paris SG    3-1
Bayern Munchen – FC Porto    1-3

Mâine, 21:45
Real Madrid – Atl. Madrid    0-0
AS Monaco – Juventus Torino    0-1

LIGA CAMPIONILLIGA CAMPIONILLIGA CAMPIONILLIGA CAMPIONILLIGA CAMPIONILOR – SFEROR – SFEROR – SFEROR – SFEROR – SFERTURITURITURITURITURI
DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃDE FINALÃ – MANªA SECUNDÃDE FINALÃ – MANªA SECUNDÃDE FINALÃ – MANªA SECUNDÃDE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Bayern Mun-

chen – FC Porto.
DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul BRD Nãstase-Þi-

riac Trophy: ziua a 2-a / 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: FC Barcelona – Paris SG.

DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: Tomis Constan-

þa – Municipal Zalãu / 20:00, 21:55 – BASCHET (M)
– Euroliga: Olympiacos Pireu – Barcelona, Anadolu
Efes Istanbul – Real Madrid.

DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: FC Barcelo-

na – Paris SG.
DOLCE SPORT 2
16:30 – TENIS (M) – Turneul de la Barcelona, în

Spania: ziua a 2-a / 21:45 – FOTBAL – Liga Campio-
nilor: Bayern Munchen – FC Porto.

EUROSPORT
12:00, 16:30, 21:00 – SNOOKER – Campionatul

Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit.
EUROSPORT 2
12:00, 16:30, 21:00 – SNOOKER – Campionatul

Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit.
TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: FC Barcelo-

na – Paris SG.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 27 18 3 6 46-17 57
ASA 27 16 8 3 39-17 56
Petrolul 27 13 8 6 36-19 47
Craiova 27 12 10 5 32-25 46
Viitorul 27 11 8 8 38-34 41
Astra 27 10 11 6 38-21 41
Botoºani 27 11 7 9 31-30 40
Dinamo 27 11 7 9 37-34 40
CSMS Iaºi 27 9 7 11 26-31 34
Pandurii 26 8 8 10 32-33 32
Chiajna 26 6 12 8 28-33 30
FC Braºov 26 7 7 12 25-36 28
Gaz Metan 27 5 11 11 22-31 26
„U” Cluj 26 6 8 12 23-36 26
Ceahlãul 27 5 8 14 20-44 23
Rapid 26 5 7 14 13-32 22
CFR Cluj 27 12 7 8 32-21 19
Oþelul 27 3 9 15 11-37 18

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 27-a
CSMS Iaºi – FC Braºov 1-0

A marcat: Mihalache 48.
CFR Cluj – ASA 2-2

Au marcat: Dore 9, Tade 61 / N’Doye 18, 57.
FC Botoºani – Ceahlãul 2-0

Au marcat: Hadnagy 8, Ivanovici 82.
Viitorul – Astra 2-0

Au marcat: Mitriþã 2, Nicoliþã 15.

Gaz Metan – Petrolul 0-0
„U” Craiova – Dinamo 0-0
Steaua – Oþelul 1-2
Au marcat: Þucudean 77 / Latovlevici 19 – aut., Hamroun 45.
Meciurile Pandurii – „U” Cluj ºi Rapid – Chiajna s-au jucat asearã.

Bãlgrãdean – Din nou a fãcut
un meci bun contra fostei sale
echipe. A avut o intervenþie sen-
zaþionalã la lovitura de cap a lui
Grigore.

Dumitraº – În prima reprizã a
fost cel mai bun jucãtor al Craio-
vei. A urcat bine, a creat superio-
ritate, a driblat ca un mijlocaº de
creaþie, impresionând inclusiv cu
câteva „urechi” de care s-au ruºi-
nat Filip ºi Lazãr. În partea a doua
s-a mai stins, dar nici nu s-a prea
insistat pe partea sa. ªi tot a mai
contribuit cu o loviturã de cap pe-
riculoasã ºi a provocat eliminarea
lui Filip. Nu are de ce sã fie scos
din echipã.

Acka – A fost cel mai bun ju-
cãtor al ªtiinþei în meciul cu Dina-
mo. Intervenþii precise, sigure,
chiar ºi când a driblat la marginea
careului propriu ºi a dat palpitaþii
fanilor. O singurã scãpare va avut,
când l-a faultat pe final pe Bilinski,
în loc sã-l scoatã în zonã moartã.

Izvoranu – Joc solid, s-a achi-
tat de sarcini în apãrare ºi a avut
câteva pase lungi utilizabile. Dacã
ar fi cadrat mai bine lovitura de cap
din prima reprizã putea marca îm-
potriva fostei echipe. Îºi poate re-
vendica locul de titular.

Vãtãjelu – Nu a impresionat în

Din declaraþiile ulterioare meciu-
lui cu Dinamo, atât ale staff-ului
tehnic, cât ºi ale jucãtorilor, obiec-
tivul trasat pentru finalul sezonu-
lui este ocuparea unui loc pe po-
dium, chiar dacã accesul în cupe-
le europene este interzis. Împãcat
cu egalul în faþa unei rivale, Sorin
Cârþu a declarat cã ºi-ar dori ace-
laºi spirit de luptã din partea echi-
pei la toate meciurile: „Un meci în-
crâncenat, între douã echipe riva-
le. Pãcat cã nu s-a terminat cu
goluri. Se putea, având în vedere
cã au fost ocazii mari. Noi le-am
ratat prin Rocha ºi Tîrnãcop. Dacã
am fi deschis scorul, ei ar fi forþat
ºi ar fi fost spectacol. Aºa a fost
un 0-0 viu, între douã echipe care
s-au bãtut pentru fiecare minge.
Când am rãmas 11 la 10 simþeam
cã se poate mai mult, am forþat
victoria. Nu mã deranjeazã cã nu
am urcat acum pe 3, important este
sã prindem podiumul la final.
Vreau sã vãd aceeaºi combativita-
te ºi la celelalte meciuri“. Univer-
sitatea mai are de jucat în acest
retur cu: Chiajna, Braºov, Botoºani,
Iaºi, Ceahlãul, Rapid ºi CFR Cluj.

Sãndoi:
„Suporterii au fost fantastici”

Emil Sãndoi crede cã dupã nu-
mãrul de ocazii Universitatea me-
rita victoria ºi a subliniat aportul

Dupã egalul din derby-ul cu Dinamo,
Universitatea îºi propune sã prindã poziþia a

treia în urma celor 7 jocuri rãmase de disputat
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fanilor. Totodatã, spune cã lupta
pe final de sezon va fi pentru po-
dium. „Un joc al orgoliilor, iar dacã
avem în vedere ocaziile per-total
am fi meritat sã câºtigãm. Dina-
mo a avut o ocazie, la Grigore,
când a scos Bãlgrãdean ºi a mai
fost periculoasã la câteva faze fixe.
Noi am avut prin Rocha ºi Târnã-
cop douã ocazii extrem de clare.
Am vorbit cu bãieþii dupã joc ºi
nici ei nu-ºi explicau cum au putut
sã rateze. A mai fost ºutul lui Vã-
tãjelu, care a trecut puþin pe lângã
vinclu. ªi a mai fost ºi acea fazã
când Herghelegiu a marcat, de pe
bancã nu a pãrut cã a plecat din
ofsaid. Ne-am fi dorit victoria, mai
ales cã jucam împotriva lui Dina-
mo ºi în faþa acestor suporteri,
care au fost fantastici astãzi, au
avut o coregrafie formidabilã. Ne
pare rãu ºi pentru ei cã nu am câº-
tigat azi. Poate unii dintre bãieþi nu
au prins cea mai bunã formã, dar
s-au dãruit total. Este un punct
acumulat, care poate va conta la
final, poate cu el vom fi pe podium.
Cu acest punct ne-am consolidat
locul patru, rãmâne ca pânã la fi-
nal sã luptãm pentru podium“ a
spus Sãndoi.

Bãlgrãdean: „Dupã ocazii,
rezultatul este injust”

Dupã meciul contra fostei sale

echipe, portarul Cristi Bãlgrãdean
a spus: „A fost o partidã grea, cu
o echipã bunã, care a venit sã joa-
ce fotbal. Din pãcate nu am reuºit
sã câºtigãm. Suporterii Universi-
tãþii meritau victoria. Este un 0-0
injust, având în vedere ocaziile pe
care le-am avut. Nu ne rãmâne
decât sã câºtigãm la Chiajna, pen-
tru a recupera aceste puncte“. Un
alt internaþional al Craiovei, Bog-
dan Vãtãjelu, regretã cã ocaziile sale
ºi ale coechipierilor nu au fost

transformate: „Puteam sã câºti-
gãm, în repriza a doua jocul a mers
în favoarea noastrã. Ne-am creat
ocazii, am dat totul pentru a în-
scrie ºi a câºtiga meciul. ªi eu am
avut douã ºanse, dar nu a intrat.
Cea mai clarã situaþie a avut-o Ro-
cha, dar nu putem sã-i certãm pe

atacanþi pentru ratãri, pentru cã
nici ei nu ne ceartã când greºim
în apãrare. Toþi pierdem, toþi câº-
tigãm, suntem o echipã. Vom lup-
ta sã ne clasãm cât mai sus. Ne
concentrãm acum pe urmãtorul
meci, de la Chiajna, pe care vrem
sã-l câºtigãm“.

Alb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupã

Acka – MVPAcka – MVPAcka – MVPAcka – MVPAcka – MVP, Bawab – o dezamãgire, Bawab – o dezamãgire, Bawab – o dezamãgire, Bawab – o dezamãgire, Bawab – o dezamãgire
timpul jocului, dar finalul i-a aprþi-
nut. Din intercalãrile sale au apã-
rut câteva ocazii. Centrãrile nu prea
i-au ieºit, însã a fost aproape de
gol la cele douã ºuturi din ultimele
minute, când echipa era în superi-
roitate. Evoluþia de pe final este cea
aºteptatã de la el.

Nuno Rocha – A avut cele
douã ocazii mari din prima repri-
zã, voleul peste poartã ºi ºansa
imensã din 4 metri când l-a luat la
þintã pe Marc. A fãcut risipã de
efort, a avut ºi pãtrunderi în dia-
gonalã din banda dreaptã, unde a
fost retras. Pe final a obosit ºi
schimbarea a venit firesc.

Mateiu – N-a fost prea inspirat
la construcþie, dar a jucat ca un
adevãrat închizãtor, la sacrificiu:
alunecãri la limitã, presing perma-
nent, ar fi necesar în fiecare meci
un astfel de aport.

Brandan - Printre puþinele me-
ciuri bune din acest retur. A des-
curcat jocul, a pasat eficient, deºi
n-a gãsit mereu destinatari pentru
mingile jucate în faþã ºi a fost ne-
voit sã întoarcã faza, neavând nici
forþa de pãtrundere necesarã.

Târnãcop – În prima reprizã a
fost la serviciu pentru cele douã
ocazii ale lui Nuno Rocha, în par-
tea a doua a fost la finalizare cu

capul, dar n-a prins poarta. N-a
mai avut însã eficacitate în ban-
dã, Bãrboianu câºtigând majorita-
tea duelurilor cu el. Putea fi scos
mai devreme.

Herghelegiu – Marcase în pri-
ma reprizã, la o fazã pe care su-
porterii o vãzuserã regulamentarã.
A alergat destul, a creat spaþii, dar
ºi el putea fi înlocuit pe final, când
nu mai avea suflu.

Bawab – Cea mai mare deza-
mãgire. A pierdut practic toate min-
gile pe care le-a avut. Singura fazã
la care s-a remarcat, încheiatã cu
un ºut deviat în corner, a survenit
chiar înainte de a fi înlocuit. S-a
supãrat degeaba cã a fost schim-
bat, putea ieºi mai devreme.

Ivan – A intrat foarte bine în
joc, a fãcut presing, a protejat bine
mingile, a centrat la ocazia lui Târ-
nãcop. Pe final, putea alege altã so-
luþie în locul foarfecii. În condiþiile
în care echipa nu are acces la cu-
pele europene, ar trebui forþat mai
mult, el este viitorul ofensiv al ªtiin-
þei.

Curelea – A revenit în echipã
dupã mult timp. Din pãcate, a ieºit
la primire mai mult în bandã, de-
cât sã intre în rolul de pivot, înfipt
între cei 3 stoperi folosiþi de Dina-
mo pe final.


