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- Popescule, în Parlamentul
nostru, care dintre cele douã
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Mai sunt doar
puþine zile pânã
când centrul vechi
al Craiovei, o lu-
crare de 14 milioa-
ne de euro, va fi
finalizat ºi, în sfâr-
ºit, oferit trecãtori-
lor. Cum ºantierul
este aproape gata,
toate strãzile fiind
de acum îmbrãcate
în granit, de ceva
timp a început ºi
cea mai plãcutã
etapã: colorarea
centrului istoric.
Primãvara a venit,
de altfel, în tot
oraºul, zonele verzi
fiind mici grãdini în
care pot fi admira-
te încã lalelele
multicolore.
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Un rememberUn rememberUn rememberUn rememberUn remember
complicatcomplicatcomplicatcomplicatcomplicat

Scriitorul Stelian Tãnase,
preºedinte – director gene-
ral al TVR, ne readuce
aminte, pe blogul personal,
cã sunt „25 de ani de la
începutul marelui protest din
Piaþa Universitãþii”. ªi proce-
deazã domnia sa la un re-
member, comparând-o cu „un
Tien Anmen la Bucureºti”.
Multe trebuie sã ºtie Stelian
Tãnase despre ceea ce s-a
întâmplat în iunie ’89 la
Beijing, dacã altã comparaþie
mai recentã – Maidan, Piaþa
Tahrir din Cairo, Parcul Gezi
din Istanbul – nu a gãsit.

Acad. prof. IrinelAcad. prof. IrinelAcad. prof. IrinelAcad. prof. IrinelAcad. prof. Irinel
Popescu, dePopescu, dePopescu, dePopescu, dePopescu, de
peste 30 de anipeste 30 de anipeste 30 de anipeste 30 de anipeste 30 de ani
de ani în slujbade ani în slujbade ani în slujbade ani în slujbade ani în slujba
medicineimedicineimedicineimedicineimedicinei

Stop abandonuluiStop abandonuluiStop abandonuluiStop abandonuluiStop abandonului
ºcolar!ºcolar!ºcolar!ºcolar!ºcolar!

Ieri, la Craiova s-a lansat Proiec-
tul „Stop abandonului ºcolar!”, care
este finanþat din fonduri europene
ºi este organizat de Asociaþia Eduli-
fe Craiova, în parteneriat cu ªcoala
Gimnazialã Filiaºi, ªcoala Gimnazia-
lã Sadova, ªcoala Gimnazialã nr.7 Pe-
troºani ºi ªcoala Gimnazialã nr.3 Lu-
peni. Totul a pornit de la abandonul
ºcolar, mai ales în comunitãþile sãra-
ce, cea rromã fiind preponderentã.
„Vrem sã arãtãm o alternativã pen-
tru copii, pe care sã-i integrãm în
societate. Avem în vedere menþine-
rea în sistemul educaþional a unui
numãr de 400 de tineri cu risc de
pãrãsire temporarã a ºcolii, integra-
rea în educaþie a 100 de tineri care
au pãrãsit temporar studiile”, a pre-
cizat Alina Marinela Dicã, preºedin-
te „Edulife”.

Astãzi
sãrbãtorim
Ziua Mondialã
a Cãrþii ºi Ziua
Bibliotecarului

Conferinþa anualã a bibliote-
carilor din bibliotecile publice
doljene va avea loc mâine, la
Craiova
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Camera Deputaþilor  a decis
ca 10 Mai sã fie zi
de sãrbãtoare naþionalã

Camera Deputaþilor a decis,
ieri, ca 10 Mai sã fie zi de sãrbã-
toare naþionalã, fiind ziua care
marcheazã trei momente istorice –
începutul domniei lui Carol I, In-
dependenþa de stat ºi încoronarea
primului rege al þãrii. Deputaþii au
adoptat cu, 294 de voturi “pentru”,
unul “împotrivã” ºi ºase abþineri,
un proiect de lege în acest sens,
iniþiat de senatorul PNL Puiu Ha-
ºoti. Proiectul prevede cã Parla-
mentul, Preºedintele României,
Guvernul, celelalte autoritãþi cen-
trale organizeazã manifestãri cu
prilejul sãrbãtoririi acestei zile în
limita alocaþiilor bugetare prevã-
zute. Liderul deputaþilor minoritã-
þilor naþionale, Varujan Vosganian,
a spus cã sunt momente în istoria
unei þãri care sunt dincolo de pa-
timi politice, iar acesta este unul
dintre ele. Proiectul a fost respins
de Senat, însã a fost adoptat de
Camera Deputaþilor, care este for
decizional.

Indemnizaþia veteranilor
de rãzboi se va dubla

Indemnizaþia veteranilor de
rãzboi se va dubla, a anunþat, ieri,
ministrul Apãrãrii Naþionale,
Mircea Duºa. “La iniþiativa pre-
mierului, am stabilit prin hotãrâ-
re de Guvern ca 2015 sã fie anul
veteranilor de rãzboi, la 70 de ani
de la încheierea celui de-al Doi-
lea Rãzboi Mondial, iar sãptãmâ-
na viitoare vom adopta în Guvern
o ordonanþã de urgenþã, ce a fost
pregãtitã de Ministerul Apãrãrii
Naþionale ºi Ministerul Afacerilor
Interne privind indemnizaþia ve-
teranilor de rãzboi, practic se va
dubla indemnizaþia veteranilor de
rãzboi”, a afirmat Duºa, dupã ce
a vizitat expoziþiile de echipament,
armament ºi tehnicã militarã or-
ganizate cu prilejul Zilei Forþelor
Terestre în Parcul Carol I. În opi-
nia sa, în acest fel poate fi apre-
ciat ce au fãcut veteranii de rãz-
boi pentru România. “Cred cã este
o reparaþie pe care o facem vete-
ranilor de rãzboi”, a adãugat
Duºa.

Guvernul a decis sã legifereze bacºiºul,
care va fi evidenþiat pe un bon fiscal sepa-
rat, decizia fiind luatã prin ordonanþã de ur-
genþã aprobatã ieri ºi urmând sã fie aplicatã
de la data publicãrii actului în Monitorul
Oficial. Prin bacºiº se înþelege orice sumã
de bani oferitã în mod voluntar de client, în
plus faþã de contravaloarea bunurilor livrate
sau a serviciilor prestate de operatorii eco-
nomici, precum ºi restul dat de vânzãtor
clientului ºi nepreluat de acesta în mod vo-
luntar. Bacºiºul nu poate fi asimilat unei li-
vrãri de bunuri sau unei prestãri de servicii,
se aratã în proiectul de ordonanþã de urgen-
þã a Guvernului.

Este interzis firmelor sã condiþioneze, sub
orice formã, livrarea de bunuri sau prestarea de
servicii de acordarea bacºiºului. Sumele încasate
suplimentar, înregistrate fiscal ºi contabil, se evi-
denþiazã pe un bon fiscal distinct. Firmele stabi-
lesc, printr-un regulament de ordine interioarã, dacã
veniturile provenite din încasarea bacºiºului rã-
mân la dispoziþia lor sau constituie o sursã de alte
venituri care se distribuie salariaþilor.

Impozitarea propusã vizeazã taxarea bacºiºu-
lui ca profit al operatorului economic în cazul în
care acesta nu se distribuie salariaþilor, respectiv
cu 16% pe profit sau 3% pe venit în cazul mi-
croîntreprinderilor, bacºiºul nefiind cuprins în
sfera TVA.

Dacã se decide repartizarea cãtre salariaþi, se
impoziteazã veniturile angajatului din alte surse
cu 16%, prin reþinere la sursã, iar sumele supli-
mentare nu sunt cuprinse în baza de impozitare
a contribuþiilor sociale ºi a contribuþiilor sociale
de sãnãtate.

Premierul Canadei, Stephen Har-
per, i-a transmis marþi omologului sãu
român, Victor Ponta, o scrisoare în
care îl informeazã cã astfel cetãþenii
românii vor fi trataþi identic cu ceilalþi
europeni care nu au nevoie de vizã
pentru Canada.

Premierul Ponta a salutat aceastã
relaxare a regimului de vize pentru
Canada, subliniind însã cã nu este

La finalul ºedinþei de ieri, în
care Guvernul a impus fiscaliza-
rea bacºiºului ºi înregistrarea
acestuia pe bon fiscal separat, jur-

Bacºiºul va fi evidenþiat pe un bon fiscal separat.Bacºiºul va fi evidenþiat pe un bon fiscal separat.Bacºiºul va fi evidenþiat pe un bon fiscal separat.Bacºiºul va fi evidenþiat pe un bon fiscal separat.Bacºiºul va fi evidenþiat pe un bon fiscal separat.
Cum se vor impozita banii oferiþi voluntar de clienþiCum se vor impozita banii oferiþi voluntar de clienþiCum se vor impozita banii oferiþi voluntar de clienþiCum se vor impozita banii oferiþi voluntar de clienþiCum se vor impozita banii oferiþi voluntar de clienþi

La ora începerii programului de lucru, banii
personali deþinuþi de angajaþii firmei care îºi des-
fãºoarã activitatea în unitatea de vânzare a bunu-
rilor sau de prestare a serviciilor, sunt înregistraþi
într-un registru de bani personali, special întoc-
mit în acest sens.

Orice sumã de bani înregistratã în plus faþã de
suma înregistratã la ora începerii programului de
lucru nu reprezintã sumã justificatã prin registrul
de bani personali. Modelul, conþinutul registrului
de bani personali precum ºi procedura de înregis-
trare a acestuia la organul fiscal, se aprobã prin
ordin al ministrului Finanþelor Publice pânã vineri,
17 aprilie 2015.

La solicitarea organelor de control, atunci când
se aflã în incinta unitãþii de vânzare a bunurilor
sau de prestare a serviciilor în care îºi desfãºoarã
activitatea ºi în timpul programului de lucru, an-
gajaþii operatorului economic sunt obligaþi sã pre-
zinte sumele de bani aflate asupra lor.

Dacã diferenþa constatatã de inspectorii fis-
cali este de pânã 1% inclusiv, dar nu mai mult
de 100 lei inclusiv, din valoarea înregistratã
în casa de marcat pânã la ora controlului, fap-
ta se sancþioneazã cu avertisment.

Pentru diferenþe peste 1%, dar pânã în 100
lei, se aplicã amendã de la 2.000 lei la 5.000
lei. În cazul unei diferenþe între 100 lei ºi 1.000
lei inclusiv, dar mai micã de 1% din valoarea
înregistratã în casa de marcat, amenda este
cuprinsã între 10.000 lei ºi 15.000 lei, iar dacã
este peste 1% amenda urcã la 20.000 lei ºi se
suspendã pentru 30 de zile activitatea opera-
torului economic pentru unitatea de vânzare
la care s-a constatat contravenþia, începând
cu cea de-a doua abatere constatatã într-un
interval de doi ani.

Dacã diferenþa este mai mare de 1.000 lei,
dar sub 1% inclusiv, amenda este între 20.000
lei ºi 25.000 lei, iar dacã depãºeºte 1% sancþiu-
nea ajunge la 30.000 lei, cu suspendarea pentru
30 de zile a activitãþii, de la a doua abatere într-
un interval de 2 ani.

“Diferenþierea sancþiunilor în cadrul celor trei
paliere valorice în sumã fixã, respectiv sub 100
lei, între 100 lei ºi 1.000 lei, respectiv peste 1.000
lei, s-a realizat în funcþie de ponderea valoricã a
diferenþelor neînregistrate fiscal, faþã de valoa-
rea totalã înregistratã fiscal pânã la ora controlu-
lui”, se precizeazã în nota de fundamentare a
proiectului.

Guvernul estimeazã cã va colecta la bugetul de
stat, în urma fiscalizãrii bacºiºului, 154 milioane lei
în acest an, 300 milioane lei anul viitor, 319 milioa-
ne lei în 2017 ºi 338 milioane lei în 2018, respectiv
1,11 miliarde lei în circa trei ani ºi jumãtate.

Taximetriºtii vor elibera un bon fiscal ºi pentru bacºiºul primit de la client

Românii cu vizã de Canada în ultimii 10 ani sau vizã SUA
nu mai au nevoie de viza canadianã din 2016

Românii care au deþinut în ultimii 10 ani o vizã canadianã sau
o vizã non-imigrant pentru SUA nu vor mai avea nevoie de vizã
pentru a cãlãtori în Canada, începând cu anul viitor, România

fiind inclusã de guvernul canadian în programul Electronic
Travel Authorization (eTA).

naliºtii l-au întrebat pe ministrul
Finanþelor dacã mãsura va fi apli-
catã ºi în cazul celor care livrea-
zã pizza la domiciliu, altor servi-

cii de curierat la domiciliu sau ta-
ximetriºtilor, iar el a rãspuns afir-
mativ. “La taxi, are aparat de mar-
cat ºi poate sã marcheze diferen-
þa”, a spus Teodorovici.

Atenþionat de jurnaliºti cã, în
prezent, aparatul de taxat emite
chitanþã ca urmare a unui produs
între numãrul de kilometri parcurºi
ºi tariful pe kilometru, ministrul a

explicat cã trebuie aduse modifi-
cãri. “Poate fi modificat încât sã
permitã ºi o astfel de tastare a bac-
ºiºului lãsat de client”, a afirmat
Teodorovici.

Pentru celelalte categorii men-
þionate de jurnaliºti, ministrul nu
a oferit o explicaþie referitoare la
modul în care mãsura se va pu-
tea aplica.

etapa finalã a liberalizãrii regimului
de vize ºi apreciind cã, dupã alegeri-
le din SUA, România va face pro-
grese ºi cu aceastã þarã în privinþa
regimului de vize.

“E un pas important, nu e cel fi-
nal, în care nu mai mergem deloc cu
vize. Mã bucur foarte tare cã Româ-
nia a intrat în acest sistem ºi sunt
convins cã ºi cu Statele Unite ale

Americii o sã progresãm dupã alege-
rile lor, cã ºi ei au alegeri la anul, ºi
dupã care sunt convins cã o sã pro-
gresãm în ceea ce priveºte «visa
waver»”, a arãtat premierul Ponta,
ieri, la începutul ºedinþei de Guvern.

Victor Ponta a avut, de altfel, îna-
intea ºedinþei de Guvern, o întâlnire,
la Palatul Victoria, cu ambasadorii
Canadei ºi SUA la Bucureºti.

“O veste bunã ºi mult aºteptatã
pentru românii care vor sã meargã în
ýCanada, ! Premierul Stephen Har-
per mi-a comunicat relaxarea regimu-
lui de ývize,  prin implementarea pro-
gramului eTA (Electronic Travel Aut-
horization) în 2016!”, a scris Ponta,
miercuri, ºi pe contul sãu de Facebo-
ok. El ataºeazã acestui mesaj ºi textul
scrisorii primite din partea premieru-

lui canadian.
Programul eTA este similar celui

din Statele Unite, Electronic System
for Travel Authorization (ESTA).
Astfel, cele douã þãri aplicã aceleaºi
metode pentru a filtra cãlãtorii din
afara perimetrului nord-american.

Înainte de a merge în Canada, ide-
al chiar înainte de a cumpãra un bilet,
cãlãtorii vor putea solicita o autoriza-
þie electronicã de cãlãtorie, comple-
tând un formular online. În cea mai
mare parte a cazurilor, cererile vor fi
aprobate electronic în câteva minute.
Este posibil ca unele persoane sã aibã
interdicþie de cãlãtorie pe teritoriul
Canadei ºi li se va refuza eTA din ca-
uza criteriilor actuale privind imigra-
þia, în special referitor la infracþiona-
litate sau securitate naþionalã.

Aparatul de marcat montat pe taximetre va trebui modificat
astfel încât acesta sã emitã, în afara bonului fiscal emis conform
distanþei parcurse ºi tarifului perceput pe kilometru, ºi un bon

fiscal pentru bacºiºul dat de client taximetristului, a afirmat
ministrul Finanþelor, Eugen Teodorovici.
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Scriitorul Stelian Tãnase, pre-
ºedinte – director general al TVR,
ne readuce aminte, pe blogul per-
sonal, cã sunt „25 de ani de la
începutul marelui protest din
Piaþa Universitãþii”. ªi proce-
deazã domnia sa la un remember,
comparând-o cu „un Tien Anmen
la Bucureºti”. Multe trebuie sã
ºtie Stelian Tãnase despre ceea
ce s-a întâmplat în iunie ’89 la
Beijing, dacã altã comparaþie mai
recentã – Maidan, Piaþa Tahrir din
Cairo, Parcul Gezi din Istanbul –
nu a gãsit. Poate mai putea re-
flecta în aceastã privinþã. Stelian
Tãnase se relegitimeazã ca un
actor principal al Pieþei Universi-
tãþii, în care a fost „de la înce-
put”, „dupã ce o mânã de oa-
meni a blocat bulevardul Ma-
gheru, între Hotelul Interconti-
nental ºi locul unde fusese bi-
serica Enei”. Aproape searã de
searã, din balconul Universitãþii,
Stelian Tãnase a vorbit celor adu-

MIRCEA CANÞÃR

Un remember complicatUn remember complicatUn remember complicatUn remember complicatUn remember complicat
naþi: «Piaþa se umplea de lume
în fiecare dupã-amiazã/seara
(...), vârful se înregistra între
orele 19.00 ºi 21.00 (...), reper-
toriul manifestanþilor cuprin-
zând scandãrile cunoscute „Jos
Iliescu!”, „Jos comunismul!”,
„FSN/KGB”, „Mai bine golan
decât comunist”». „La Bucu-
reºti se fãcea ºi scria atunci is-
toria Europei de Est ºi a ieºirii
din comunism”, mai scrie cel care
se plângea, nu demult, într-un in-
terviu pentru „Gândul”, cã „dupã
campanie (n.r. – alegerile pre-
zidenþiale) o sã vedeþi cã o sã
fiu demis”. Au trecut aproape
cinci luni ºi presimþirea nu i s-a
adeverit. Trebuia radicalizatã re-
voluþia românã din decembrie ’89,
iar „Piaþa Universitãþii, ca protest
de amploare, mi se pãrea câmpul
de bãtãlie cel mai potrivit pentru
acest scop”. Elogiul adus Pieþei
Universitãþii de unul dintre artiza-
nii sãi poate fi considerat ca firesc.

Pânã la un punct la care o sã ne
referim. Fidelii Pieþei Universitã-
þii au comis cel puþin douã erori
de apreciere: în primul rând, ºi-au
imaginat cã sunt expresia unei
ideologii de masã, cã se pot bizui
pe milioane de suporteri în þarã.
Apoi au proferat un set de lozinci
maniheiste, ambalate dupã reþete
pop nu prea îndepãrtate de revis-
ta „Flacãra”, care, în loc sã stâr-
neascã simpatia popularã, stâr-
neau culpabilitãþi difuze, iritare, dis-
confort, oricum o senzaþie de in-
securitate. Oamenii se solidarizea-
zã greu dacã li se cere imperativ
aºa ceva. Prost plasatã în spaþiu
– un nod urbanistic – ºi prost do-
zatã în timp, a creat nervozitãþi în
traficul rutier. Apoi, puriºtii s-au
trezit infiltraþi cu mulþi indivizi, fãrã
nici o legãturã cu mesajele Pieþei
Universitãþii. Mesaje care au dãi-
nuit. Universitarul Adrian Cioro-
ianu, decanul Facultãþii de Istorie
din Bucureºti, într-un eseu, „Elo-

giul nuanþei” („Reflecþii în rãs-
puns la scrisoarea lui G. M.
Tamas”), la începutul anului 2001,
scria: „(...) În interpretarea
mea, nu numai marxismul dis-
pãrea în anii ’70 (dar când a
existat el realmente în Româ-
nia comunistã?), ci ºi Partidul
comunist român. Oricât ar pã-
rea de paradoxal, aceastã uria-
ºã armatã de membri impo-
tenþi politic (...) a fost, pânã la
urmã, orice, mai puþin un par-
tid politic. O masã de ser-
vanþi? O masã de tãcuþi? O
masã priceputã sã mârâie în
batistã, dar care nu mai ºtia sã
muºte? Oricare din aceste de-
scrieri mi se par mai aproape
de realitate” („Intelectualul ro-
mân faþã cu inacþiunea”). Nu pu-
nem, de regulã, la îndoialã raþio-
namentele valide ale unui istoric
tobã de carte, dar sã admitem cã
se pripea în aceastã evaluare, de
vreme ce încã se mai pomeneºte

de anticomunism, la atâþia ani de
la deces, fãrã vreo slujbã de po-
menire. Stelian Tãnase îºi stãvi-
leºte remember-ul, unde crede
domnia sa de cuviinþã. ªi nu atin-
ge momentul sensibil al oricãrei
discuþii serioase ºi exhaustive de-
spre Piaþa Universitãþii: nerecu-
noaºterea rezultatului alegeri-
lor parlamentare ºi preziden-
þiale din 20 mai 1990. Iar unul
dintre cei care au potenþat nucle-
ele dure din Piaþa Universitãþii sã
continue lupta a fost, potrivit rela-
tãrilor presei, chiar el. Dupã care
au venit... minerii. Dacã a fost
sau nu o „ºcoalã a democraþiei”,
cum s-a spus, rãmâne o interoga-
þie. O vreme, în perioada Pieþii Uni-
versitãþii ºi dupã aceea, mulþi au
crezut sincer într-o renaºtere a ca-
racterelor. Când cocoþat într-o
demnitate publicã nu ai pe con-
ºtiinþã o adevãratã dramã naþio-
nalã ºi livrezi duioase amintiri se-
lective, multe nu sunt în regulã.

Jardinierele din centrul vechi
au fost primele care au prins via-
þã. Alveolele din beton au fost în-
cãrcate cu pãmânt, iar flori au
fost deja plantate. Autoritãþile au
ales ca panseluþele colorate sã fie
primele care sã decoreze spaþiile
verzi din zona veche, având mari
ºanse sã fie florile care vor rã-
mâne în fotografiile ce se vor
face la inaugurarea centrului is-
toric, inaugurare pregãtitã pen-
tru data de 15 mai. Tot în zona
veche a oraºului au fost plantaþi
ºi cei peste 180 de pomi decora-
tivi. Bãncuþele din lemn au sosit
ºi ele, fiind aºezate în Piaþa Bu-
zeºti (cea de la Bancpost), dar ºi
pe celelalte strãzi, în plan fiind
ca pe fiecare arterã sã se gãseas-
cã mãcar câte o bãncuþã pe care
sã se poatã odihni trecãtorii.

Spaþiile dintre blocuri,
aºternute cu gazon verde

Fiecare colþiºor dintre blocuri
este dichisit ca sã arate cât mai
bine. La blocurile din zona „Lip-
scani” s-au tunat alei din beton,
dupã ce, cu câteva sãptãmâni în
urmã, s-au asfaltat parcãrile de

Mai sunt doar puþine zile pânã când centrul vechi al Craio-
vei, o lucrare de 14 milioane de euro, va fi finalizat ºi, în sfâr-
ºit, oferit trecãtorilor. Cum ºantierul este aproape gata, toate
strãzile fiind de acum îmbrãcate în granit, de ceva timp a înce-
put ºi cea mai plãcutã etapã: colorarea centrului istoric. Pri-
mãvara a venit, de altfel, în tot oraºul, zonele verzi fiind mici
grãdini în care pot fi admirate încã lalelele multicolore.

la banca BCR ºi bibliotecã. Un alt
colþ neîngrijit, cel de la intersec-
þia Pieþei „Buzeºti” cu strada „Lip-
scani”, au fost aranjat cu pavele,
iar o alveolã cu pãmânt a fost pre-
gãtitã pentru a fi plantatã cu flori.

Ieri, se lucra de zor ºi la spaþiul
din zona nordicã a Bisericii „Sf.
Ilie”. Rolele de gazon verde au
fost aduse de dimineaþã, iar pânã
seara au fost aºternute pe spaþiul

din faþa blocurilor. La fel va arã-
ta ºi curtea bisericii, care, în aº-
teptarea amenajãrilor de amploa-
re, va fi îmbrãcatã ºi ea tot cu
covor verde.

Cutiile CEZ, înveselite
de elevii de la Liceul de Arte

Jocuri de culori au aplicat pe
obrazul centrului vechi al Craiovei
ºi talentaþii elevi de la Liceul de Arte
„Marin Sorescu”. Lucrând cu pro-
pria imaginaþie ºi cu o mulþime de
bucãþele de ceramicã de diferite
culori, micii artiºti au început sã
îmbrace în culoare cutiile din me-
tal ale CEZ. Furnizorul de electrici-
tate a coborât toate firele în subte-
ran ºi a montat, în schimb, cutii
metalice la sol. Aleºii locali au criti-
cat schimbarea, considerând-o
inesteticã pentru centrul vechi, iar
autoritãþile au venit cu ideea de a le
înfrumuseþa. Primele cutii care au
fost preschimbate în mici tablouri

stradale sunt cele de pe strada „Tra-
ian Demetrescu”, pensulele ºi spray-
urile micilor artiºti punându-ºi o
amprentã plinã de culoare ºi opti-
mism pe griul metalic de dinainte.

Simfonia lalelelor
în centrul oraºului

În ton cu schimbãrile care se fac
în centrul istoric, care va fi peste
puþin timp cea mai frumoasã zonã
a Craiovei, primãvara se simte pes-
te tot în oraº. Dupã spectacolul ofe-
rit de magnoliile în multe culori,
acum a venit rândul lalelelor sã îi
încânte pe craioveni. Cupele de di-
ferite nuanþe ale acestor flori pot
fi admirate în rândurile din zona
centralã a oraºului, dar ºi în En-
glish Park, oferind o imagine de-a
dreptul feericã. Muºcatele curgã-
toare, care vor fi admirate la fe-
restrele imobilelor din centrul Cra-
iovei, vor completa acest peisaj. Ca
ºi anul trecut, Primãria Craiova va
pune la dispoziþia locatarilor din
zona centralã ghivecele cu tot cu
plantele pe care aceºtia trebuie sã
le îngrijeascã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Tragedia pentru care a fost con-
damnat Costinel Trancã (26 de ani
la momentul respectiv) s-a petre-
cut în noaptea de 26 spre 27 de-
cembrie 2012, mai exact la ora
23.45, pe DJ 643A. Din cercetãri-
le poliþiºtilor de la Serviciul Rutier
Dolj se stabilise faptul cã Trancã,
în timp ce conducea un autoturism
marca Skoda prin satul Veleºti,
comuna Murgaºi, dinspre Tãlpaº
cãtre Murgaºi, nu a adaptat viteza
de deplasare la condiþiile de drum,
carosabilul fiind acoperit cu zãpa-
dã, a pierdut controlul direcþiei de

TTTTTrei ani de puºcãrie pentru autorulrei ani de puºcãrie pentru autorulrei ani de puºcãrie pentru autorulrei ani de puºcãrie pentru autorulrei ani de puºcãrie pentru autorul
accidentului mortal din Murgaºiaccidentului mortal din Murgaºiaccidentului mortal din Murgaºiaccidentului mortal din Murgaºiaccidentului mortal din Murgaºi

Un tânãr de 28 de ani, din comuna doljea-
nã Murgaºi, a fost condamnat de magistraþii
Judecãtoriei Craiova la o pedeapsã de 3 ani
închisoare cu executare pentru ucidere din
culpã ºi conducerea unui vehicul sub influ-
enþa bãuturilor alcoolice. El a fost trimis în
judecatã pentru cã în noaptea de 26/27 de-

cembrie 2012, bãut, la volanul unei Skode,
a provocat un accident de circulaþie în satul
Veleºti din comuna Murgaºi, în urma cãruia o
fatã de 14 ani ºi-a pierdut viaþa. Sentinþa pro-
nunþatã marþi, 21 aprilie a.c., de Judecãto-
ria Craiova nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

mers ºi a pãrãsit partea carosabilã
spre stânga unde a lovit un pod din
beton, în urma impactului maºina
rãsturnându-se. Din nefericire,
accidentul s-a soldat cu decesul
minorei Mirela D., de 14 ani, din
comuna Goieºti. Conducãtorul
auto ºi fratele minorei, Daniel Do-
brescu, de 22 ani, tot din Goieºti,
pasager în autoturism, au fost rã-
niþi, fiind transportaþi cu ambulan-
þa la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, unde au primit
îngrijiri medicale, stabilindu-se cã
suferiserã leziuni care nu le puneau

viaþa în pericol. Numai cã, poliþiº-
tii care au cercetat evenimentul au
stabilit cã ºoferul Skodei consu-
mase bãuturi alcoolice înainte de a
urca la volan. „În urma testãrii
conducãtorului auto cu aparatul
etilotest a rezultat o concentraþie
de 0,57 mg/l alcool pur în aerul
expirat, fapt pentru care i-au fost
recoltate probe biologice în vede-
rea stabilirii alcoolemiei. Poliþiº-
tii au întocmit în cauzã acte pre-
mergãtoare începerii urmãririi pe-
nale sub aspectul comiterii infrac-
þiunilor de ucidere din culpã ºi

conducere sub influenþa bãuturi-
lor alcoolice”, preciza, la momen-
tul respectiv, comisar-ºef Adrian
Cãpraru din cadrul IPJ Dolj.

Au urmat mai multe expertize în
cauzã, cercetãrile fiind finalizate abia
la începutul acestui an, pe 12 ia-
nuarie 2015 înregistrându-se la Ju-
decãtoria Craiova dosarul în care
Costinel Trancã a fost trimis în ju-
decatã pentru ucidere din culpã ºi
conducerea unui autovehicul pe
drumurile publice de cãtre o per-
soanã aflatã sub influenþa bãuturi-
lor alcoolice. Marþi, 21 aprilie a.c.,
instanþa a pronunþat sentinþa în do-
sar, tânãrul fiind gãsit vinovat de
ambele infracþiuni reþinute în sarci-
na sa. A primit o pedeapsã de 2 ani

ºi 6 luni închisoare pentru ucidere
din culpã ºi 1 an ºi 6 luni închisoa-
re pentru conducere sub influenþa
bãuturilor alcoolice. Judecãtorii au
contopit pedepsele în cea mai grea,
aceea de 2 ani ºi 6 luni închisoare,
la care au adãugat un spor de 6 luni
închisoare, dispunând ca inculpa-
tul sã execute pedeapsa rezultantã
de 3 ani închisoare, în regim de
detenþie. Rudele fetei nu s-au con-
stituit pãrþi civile în cadrul proce-
sului penal, astfel cã inculpatul a
fost obligat doar la plata cheltuieli-
lor judiciare, în valoare de 1.800 lei,
dupã cum se aratã în hotãrârea in-
stanþei. Sentinþa nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la Curtea
de Apel Craiova.

Reamintim cã procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie – Serviciul Teritorial Craio-
va i-au reþinut, pe 31 martie a.c.,
pe Radu Smarandache, ºef servi-
ciu din cadrul Direcþiei Generale
de Asistenþã ºi Protecþia Copilului
(D.G.A.S.P.C.) Dolj, pentru luare
de mitã în formã continuatã, ºi pe
Rodica Þenea, consilier juridic în
cadrul Direcþiei Juridice din cadrul
Primãriei municipiului Craiova
(fost director al Direcþiei de Asis-
tenþã ºi Protecþie Socialã din ca-
drul Primãriei Craiova, care a ocu-
pat, pentru o scurtã perioadã, ºi
funcþia de director adjunct al Di-
recþiei de Taxe ºi Impozite a Pri-
mãriei Craiova), acuzatã de trafic
de influenþã în formã continuatã
(în acelaºi dosar în care a fost

Curtea de Apel Craiova a decis,
ieri, cã Radu Smarandache, ºef
serviciu în cadrul Direcþiei Generale
de Asistenþã ºi Protecþia Copilului
(D.G.A.S.P.C.) Dolj, arestat pe 1
aprilie a.c. pentru luare de mitã în
formã continuatã, rãmâne în arestul
IPJ Dolj. Funcþionarul a cerut, marþi,
Tribunalului Dolj, înlocuirea
arestãrii preventive cu arestul la
domiciliu, cererea sa a fost respin-
sã, a contestat hotãrârea, însã
Curtea de Apel i-a respins, ieri,
contestaþia ca nefondatã.

arestatã ºi Cristina Calangiu, fost
viceprimar al Craiovei).

Anchetatorii au comunicat fap-
tul cã cei doi, în ultimii trei ani,
folosindu-ºi relaþiile, au cerut ºi
primit diverse sume de bani, în lei
sau euro, de la persoane care vo-
iau certificate de încadrare în grad
de handicap sau sã se angajeze în
diverse instituþii publice din Craio-
va. Astfel, potrivit procurorilor
DNA Craiova, perioada vizatã de
cercetãri a fost 2012 – 2015, iar
faptele sãvârºite de cei doi funcþi-
onari sunt legate de acelaºi inter-
mediar care le gãsea clienþi ºi le
„livra” ºpaga. În sarcina celor doi
inculpaþi s-au reþinut câte ºase fap-
te de corupþie, iar miercuri, 1 apri-
lie a.c., Tribunalul Dolj a admis
propunerea procurorilor ºi a dis-

pus faþã de cei doi funcþionari mã-
sura arestului preventiv pe 30 zile.
Activitãþile din dosar s-au desfã-
ºurat cu sprijinul de specialitate al
Serviciului Român de Informaþii ºi
al ofiþerilor Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj din cadrul Direc-
þiei Generale Anticorupþie. 

Radu Smarandache a cerut,
marþi, înlocuirea arestãrii preven-
tive cu arestul la domiciliu, însã
Tribunalul Dolj i-a respins cere-
rea. Bãrbatul a contestat hotãrâ-
rea Tribunalului, însã n-a avut mai
mult succes la Curtea de Apel Cra-
iova, care ieri i-a respins conte-
staþia: „Respinge contestaþia ca
nefondatã. Obligã contestatorul
la 100 lei cheltuieli judiciare sta-
tului. Definitivã”, se aratã în ho-
tãrârea Curþii de Apel Craiova. 
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Efective din cadrul Inspectora-
tului de Jandarmi Judeþean (IJJ)
Dolj au organizat, ieri, o acþiune
pe linia prevenirii ºi combaterii fap-
telor de naturã antisocialã, în car-
tierul Brazda lui Novac, din muni-
cipiul Craiova. În urma acestei ac-
þiuni, în jurul orei 14.00, jandarmii
au depistat-o, în piaþa agroalimen-
tarã din cartier, pe Veronica I.P.,
în vârstã de 57 de ani, din Craio-
va, care deþinea la punctul de lu-
cru al unei societãþi, în vederea
comercializãrii, 8320 þigarete (48
de pachete) de diferite mãrci, fãrã
marcaj fiscal legal, valoarea esti-
mativã de comercializare fiind de
3300 lei. Persoanei în cauzã i-au

Prinsã cu þigãri de contrabandãPrinsã cu þigãri de contrabandãPrinsã cu þigãri de contrabandãPrinsã cu þigãri de contrabandãPrinsã cu þigãri de contrabandã
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fost întocmite actele de constata-
re sub aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de deþinerea, transportul, de-
pozitarea, desfacerea ºi vânzarea
bunurilor sau a mãrfurilor care tre-
buie plasate sub un regim vamal
cunoscând cã acestea provin din
contrabandã sau sunt destinate sã-
vârºirii acesteia, faptã prevãzutã ºi
pedepsitã de Legea 86/2006 privind
Codul Vamal. Cantitatea de þigare-
te a fost predatã pe bazã de pro-
ces-verbal reprezentanþilor  Direc-
þiei Regionale Vamale Craiova, iar
dosarul va fi înaintat organelor
competente pentru continuarea
cercetãrilor, dupã cum au anunþat
reprezentanþii IJJ Dolj.
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Doljean de origine, dupã cum se
ºtie, absolvent al Colegiului Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti”, acad. prof. Iri-
nel Popescu este una din persona-
litãþile marcante ale medicinei ro-
mâneºti. Fidel menirii sale de me-
dic, a devenit cunoscut dupã ce a
introdus transplantul de ficat ca
metodã terapeuticã în România, în
urmã cu 15 ani. Prima intervenþie
de acest tip a realizat-o în anul
2000, dupã ce s-a întors din SUA.
De atunci a efectuat peste 150 de
transplanturi hepatice ºi 1.500 de
rezecþii hepatice. Cunoscutul chi-
rurg, care ieri a împlinit 62 de ani,
a efectuat ºi primul transplant com-
binat de ficat ºi pancreas, primul
transplant combinat de ficat ºi in-
sule pancreatice ºi primele trans-
plante de celule stem pentru afec-
þiuni ale ficatului.

Acad. prof. Irinel Popescu, de peste 30 de ani în slujba medicineiAcad. prof. Irinel Popescu, de peste 30 de ani în slujba medicineiAcad. prof. Irinel Popescu, de peste 30 de ani în slujba medicineiAcad. prof. Irinel Popescu, de peste 30 de ani în slujba medicineiAcad. prof. Irinel Popescu, de peste 30 de ani în slujba medicinei
Dr. Irinel Popescu a salvat sute

de pacienþi cu afecþiuni grave ºi a
reuºit sã clãdeascã o prestigioasã
carierã în cercetare. Dãruirea,
profesionalismul ºi succesele ob-
þinute pe plan medical i-au fost re-
cunoscute lui Irinel Popescu, în
momentul în care fost ales mem-
bru corespondent al Academiei
Române (Secþia de ªtiinþe medi-
cale). De altfel, acad. prof. dr.
Irinel Popescu este preºedintele
Academiei de ªtiinþe Medicale ºi
conduce Clinica de Chirurgie ºi
transplant Hepatic de la Institutul
Clinic Fundeni. Profesorul Irinel
Popescu a avut o contribuþie ma-
jorã la dezvoltarea medicinei ºi,
datoritã meritelor ºi bunei reputa-
þii, a devenit din 2003 membru al
Academiei Naþionale de Chirurgie
din Franþa ºi membru de onoare

al Academiei de ªtiinþe din Mol-
dova (din 2007). A primit Ordinul
de Merit în grad de ofiþer pentru
performanþele înregistrate de-a lun-
gul carierei profesionale din partea
statului francez (2011) ºi a fost
decorat cu Ordinul Naþional “Stea-
ua României” în gradul de Mare
Ofiþer, pentru merite deosebite în
chirurgia hepaticã ºi în transplan-
tul de organe – 2000. Dr. Irinel
Popescu este Doctor Honoris Cau-
sa al Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie Craiova, Doctor Hono-
ris Causa al Universitãþii „Ovidius”
din Constanþa, Doctor Honoris
Causa al UMF Cluj, profesor de
Onoare al Universitãþii „Ovidius”
din Constanþa ºi profesor de Onoare
al Facultãþii de Medicinã ºi Farma-
cie din Târgu Mureº.

RADU ILICEANU

În fiecare an, la 23 aprilie, îl prãznuim pe Sfântul Mare Muce-
nic Gheorghe, purtãtorul de biruinþã. Sfântul Gheorghe s-a nãs-
cut în Capadocia, din pãrinþi creºtini. A urmat cariera militarã ºi
a ajuns comandant în armata împãratului Diocleþian. Îmbrãþi-
ºând cariera armelor, s-a distins aºa de mult, încât a fost numit
mai întâi tribun al unui corp de armatã, iar mai apoi luptându-se
vitejeºte în rãzboaie, a fost apreciat de împãratul Diocleþian ºi
numit comandant ºef al armatei. În anul 303, împãratul a dat un
decret prin care toþi creºtinii erau obligaþi sã se lepede de credin-
þa în Hristos ºi sã se închine zeilor. În consiliul ce s-a þinut pen-
tru persecutarea creºtinilor,
Sfântul Gheorghe a com-
bãtut din rãsputeri planuri-
le împãratului, mãrturisind
vitejeºte pe Iisus Hristos.
Dupã numeroase torturi,
între care bãtaia cu vine de bou, loviri cu suliþa, vãtãmarea cu
roata de sãbii, aruncarea în groapa cu var ºi încãlþarea în cuie,
Sfântul Gheorghe a fost decapitat în faþa zidului cetãþii Nicomi-
dia, pe 23 aprilie 303. Un martor la execuþiei sale i-a convins apoi
pe Atanasie, un preot pãgân, ºi pe împãrãteasa Alexandra sã se
converteascã la creºtinism, sfârºind apoi ºi ei în chinurile muce-
niciei. Trupul Sfântului a fost trimis pentru îngropãciune în ora-
ºul sãu natal, la Lod, unde creºtinii l-au înmormântat aºa cum se
cuvine unui martir. În icoanele creºtine rãsãritene, Sfântul Gheor-
ghe este adeseori înfãþiºat cãlare, înfigând suliþa într-un balaur,
uneori apãrând în fundal o tânãrã femeie  ce urmãreºte de la
distanþã sângeroasa înfruntare. În interpretarea obiºnuitã a aces-
tei imagini se spune cã balaurul sau dragonul îl reprezintã atât pe
diavol, cât ºi imperiul roman, femeia din fundal fiind nimeni alta
decât Alexandra, soþia împãratului Diocleþian. Se spune cã le-
genda luptei Sfântului Gheorghe cu balaurul ar fi fost adusã pe
tãrâmurile europene de cãtre cruciaþi. Cea mai veche reprezenta-

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtãtorul de biruinþãSfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtãtorul de biruinþãSfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtãtorul de biruinþãSfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtãtorul de biruinþãSfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtãtorul de biruinþã

“Ca un izbãvitor al celor robiþi ºi celor sãraci folositor,
neputincioºilor doctor, conducãtorilor ajutãtor, Purtãtorule
de biruinþã, Mare Mucenice Gheorghe, roagã  pe Hristos

Dumnezeu sã mântuiascã sufletele noastre”

re a acestui episod este o icoanã din Capadocia, de la începutul
secolului al XI-lea, iar cea mai veche referire documentarã la
confruntarea Sfântului Gheorghe cu balaurul apare într-un text
georgian din secolul al XI-lea. Potrivit poveºtii, un balaur  îºi
fãcuse culcuº  deasupra izvorului ce aducea apa oraºului Silene.
Pentru a avea acces la apã, oamenii din acea regiune l-au îndu-
plecat pe balaur oferindu-i mai întâi cate o oaie, ºi apoi câte o
fecioarã. Fata ce urma sã fie sacrificatã era aleasã prin tragere la
sorþi. Într-o zi  soarta a decis sã fie jertfitã o prinþesã. În ciuda
protestelor tatãlui ei, fata a fost adusã în faþa balaurului, însã

Sfântul Gheorhe  i-a venit
în ajutor, apãrându-se cu
semnul crucii, a înfruntat
ºi a ucis balaurul, salvând-
o astfel de la moarte. Im-
presionaþi de aceasta fap-

tã, locuitorii din Silene au pãrãsit credinþa lor pãgânã ºi s-au con-
vertit la creºtinism.  În dimineaþa zilei de Sfântul Gheorghe, creº-
tinii aºeazã la stâlpii porþilor ºi ai caselor, la ferestrele ºi uºile
caselor ºi grajdurilor, în grãdini ºi pe mormintele din cimitire
ramuri verzi. Astfel, se crede cã oamenii, vitele si semãnãturile
sunt protejate si binecuvântate. Ramurile verzi sunt pãstrate pes-
te an pentru a fi folosite drept leacuri împotriva bolilor. Ele mai
sunt  puse ºi în hrana animalelor, în credinþa cã acestea vor fi
protejate de duhurile  rele.  Sfântul  Mare Mucenic Gheorghe se
cinsteºte în mod deosebit la noi, românii, ca ºi ocrotitor al oºtirii,
mai ales al Forþelor Terestre Române din Armata Românã. Fie ca
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe sa mijloceascã pentru noi îna-
intea lui Dumnezeu, iar noi sã sãdim în sufletele noastre exem-
plul sãu de jertfelnicie ºi sã ne învrednicim a primi mãcar o picã-
turã din curajul ºi bãrbãþia sa pentru a înfrunta cu îndrãznealã
toate ispitele ºi greutãþile acestei vieþi.  Amin!

 Preot Liviu Sãndoi

Programul „Fiecare copil în grãdiniþã” ini-
þiat de Asociaþia Ovidiu Ro se desfãºoarã ºi în
grãdiniþele din Valea Stanciului. Cei 70 de co-
pii înscriºi în program beneficiazã lunar de
bonuri valorice dacã frecventeazã cu regula-
ritate grãdiniþa. De asemenea, au primit rechi-
zite ºi li s-a asigurat gustarea din partea Ovi-
diu Ro pânã în momentul când programul
„Cornul ºi laptele” a început. Copiii beneficia-
zã de produse de igienã ºi participã la Ziua
Fructelor, iar cadrele didactice au fost forma-
te pentru realizarea activitãþilor din proiect.

„Cu toþii ºtim ce importantã este educaþia
copiilor pentru viitorul unei naþiuni. Prin par-
ticiparea la acest proiect îmi doresc ca fami-
liile din comuna Valea Stanciului sã conºtien-
tizeze necesitatea unei educaþii de calitate pen-
tru copiii noºtri. Mulþumim Ovidiu Ro, mul-
þumim actorilor de la Teatrul Þãndaricã pen-
tru efortul depus. ªtim cã aceste piese de te-

Sprijin pentru copiii de laSprijin pentru copiii de laSprijin pentru copiii de laSprijin pentru copiii de laSprijin pentru copiii de la
grãdiniþele din Vgrãdiniþele din Vgrãdiniþele din Vgrãdiniþele din Vgrãdiniþele din Valea Stanciuluialea Stanciuluialea Stanciuluialea Stanciuluialea Stanciului

atru rãmân vii în mintea copiilor întreaga via-
þã, aºa cã ºi de voi se va povesti mult timp de
acum încolo!”, a precizat primarul comunei
Valea Stanciului, Ionel Ovidiu Gîngioveanu.

Recent în cadrul programului „Fiecare co-
pil în grãdiniþã”, cei 150 de copii de vârstã
preºcolarã au fost vizitaþi de actorii Teatrului
„Þãndãricã”, actori care au prezentat piesa
„Cenuºãreasa” ºi au adus cu ei ºi daruri pen-
tru copii. «Bucuria copiilor este mare atunci
când primesc rechizite ºi jucãrii de calitate.
Zâmbetul lor ne mulþumeºte, fãcându-ne sã
înþelegem cã fiecare efort al nostru nu este în
zadar. Mulþumim actorilor de la Teatrul „Þãn-
dãricã” pentru surpriza plãcutã de a ne pre-
zenta minunata piesã. Efortul lor a fost rãs-
plãtit de aplauzele ºi îmbrãþiºãrile copiilor», a
afirmat directorul Anca Irina Neda, coordo-
nator local al programului.

RADU ILICEANU
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Programul Prima Casã poate fi
considerat un indicator al încre-
derii românilor în viitor ºi a fap-
tului cã rezultatele macroecono-
mice, evoluþia pozitivã a econo-
miei României, devin vizibile la
nivelul întregii societãþi, susþine
Silvia Ciornei, preºedinta
FNGCIMM. „Datele pe care ni le
oferã programul Prima Casã ne
dau speranþe cã auspiciile acestui

FNGCIMM solicitã potenþialilor beneficiariFNGCIMM solicitã potenþialilor beneficiariFNGCIMM solicitã potenþialilor beneficiariFNGCIMM solicitã potenþialilor beneficiariFNGCIMM solicitã potenþialilor beneficiari
atenþie în întocmirea dosareloratenþie în întocmirea dosareloratenþie în întocmirea dosareloratenþie în întocmirea dosareloratenþie în întocmirea dosarelor

Programul Prima Casã este cel mai popular program guvernamen-
tal gestionat de FNGCIMM SA, statisticile ºi analizele constant rea-
lizate de FNGCIMM confirmã faptul cã acest program continuã sã

înregistreze o evoluþie ascendentã.

an sunt pozitive, având în vedere
cã solicitãrile de garantare au cres-
cut cu aproximativ 30 % faþã de
aceeaºi perioadã a anului trecut”,
susþine reprezentantul Fondului.

De la începutul anului 2015,
FNGCIMM a acordat un numãr de
aproape 6.800 garanþii, cu o va-
loare de 555 milioane lei, ce au
susþinut credite în valoare de 1.110
milioane lei, valoarea medie a fi-

nanþãrii accesate fiind de aproxi-
mativ 165 mii lei. Ritmul mediu al
solicitãrilor de garantare primite, în
ultima perioadã, de cãtre fond este
de 220 de solicitãri pe zi, faþã de
120 de  solicitãri pe zi, cât se înre-
gistrau în aceeaºi perioadã a anu-
lui trecut. În anii ce s-au scurs de
la debutul programului, începând
cu anul 2009, FNGCIMM SA a
acordat aproape 139 mii de garan-
þii, în valoare de circa 11,6 miliar-
de lei, pentru credite accesate în
valoare de circa 23 miliarde lei.

30% din dosare,
incomplete

 „Aceste rezultate impresionan-
te au fost realizate împreunã cu par-
tenerii noºtri bancari, cãrora dorim
sã le mulþumim pentru relaþiile de
bunã colaborare, care au evoluat
permanent de-a lungul anilor”, a
subliniat Silvia Ciornei. Bãncile par-
tenere FNGCIMM în Programul
Prima Casã sunt: BCR, BRD, CEC
Bank,  Alpha Bank, ING Bank, Raif-
feisen Bank, Unicredit Tiriac Bank,
Bancpost, Piraeus Bank Romania,
CREDITCOOP, Banca Millennium
SA, Banca Româneascã, Banca
Transilvania, Credit Agricole Bank

Romania, Marfin Bank, OTP Bank,
Bank Leumi Romania, Romanian
International Bank ºi Intesa Sanpa-
olo Bank. „Programul Prima Casã
nu a fost niciodatã mai accesat, iar
acest lucru reprezintã o provocare
pentru echipa FNGCIMM, care
face eforturi semnificative pentru
a analiza ºi aproba un volum de so-
licitãri cu mult mai mare. Având în
vedere volumul mare de solicitãri
de garantare pe care FNGCIMM le
proceseazã în aceastã perioadã, re-
comandãm potenþialilor noºtri
clienþi sã încheie antecontractele de
vânzare-cumpãrare  pe un termen
de minim 30 zile. Depunem efor-
turi considerabile pentru a accelera
ritmul de acordare, pentru a asigu-
ra un flux simplu ºi rapid ºi facem

apel la potenþialii beneficiari sã acor-
de o atenþie sporitã la întocmirea
dosarelor”, ”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al Fondului.

O verificare suplimentarã a con-
þinutului dosarelor transmise spre
aprobare, contribuie la evitarea re-
luãrii procedurii de analizã în ca-
drul fondului, aºa cum se proce-
deazã în cazul unei documentaþii
incomplete sau incorect întocmi-
te. În aceastã situaþie se aflã circa
30% din dosarele primite de cãtre
FNGCIMM, ceea ce obligã perso-
nalul fondului sã revinã în medie
de 3 ori pe aceleaºi solicitare, acþi-
une ce are efect direct asupra ope-
rativitãþii si dinamicii procesului de
acordare a garanþiilor.

MARGA BULUGEAN

Dacã diferenþa constatatã de inspecto-
rii fiscali este de pânã 3% inclusiv, dar nu
mai mult de 300 lei inclusiv din valoarea
înregistratã în casa de marcat pânã la ora
controlului, fapta se sancþioneazã doar cu
avertisment. Pentru diferenþe peste 3%,
dar pânã în 300 lei, se aplicã amendã de la
2.000 lei la 5.000 lei. În cazul unei dife-
renþe între 300 lei ºi 1.000 lei inclusiv, dar
mai micã de 3% din valoarea înregistratã
în casa de marcat, amenda este cuprinsã
între 10.000 lei ºi 15.000 lei,

Dacã diferenþa este între 300 lei ºi
1.000 lei inclusiv, dar peste 3% din va-
loarea înregistratã în casa de marcat,
amenda va fi între 15.000 lei ºi 20.000
lei ºi se va suspenda pentru 30 de zile
activitatea operatorului economic pentru
unitatea de vânzare la care s-a constatat
contravenþia, începând cu cea de-a doua
abatere constatatã într-un interval de doi

Agenþia Judeþeanã
pentru Ocuparea
Forþei de Muncã
Dolj organizeazã
mâine Bursa Gene-
ralã  a  Locurilor
de  Muncã, eveni-
ment care se va
desfãºurã la sediul
Casei de Culturã a
Studenþilor din
Craiova începând cu
ora 09.00. În
vederea organizãrii
acestei acþiuni au
fost contactaþi 148
agenþi economici, 37
dintre aceºtia
anunþându-ºi
participarea. Pânã
ieri au fost comuni-
cate un numãr de 551 locuri de muncã ce vor fi oferite
în cadrul Bursei. Astfel,  79 locuri de muncã pentru
persoanele cu studii superioare din  care 12 locuri de
muncã pentru stagiari ºi 472 locuri de muncã pentru
persoanele fãrã studii superioare. Cele 79 locuri de
muncã pentru persoanele cu studii superioare sunt
oferite în urmãtoarele meserii: stagiar în domeniul
producþiei de piese ºi subansamble auto; inginer
mecanic, inginer CCIA, inginer software, inginer reþele
electrice; manager zonã; inspector/agent de asigurare ºi
manager marketing. Cele 472 locuri de muncã pentru
persoanele fãrã studii superioare sunt oferite  în meserii
din diverse domenii de activitate : construcþii (dulgher,
instalator, fierar-betonist, izolator, zidar), alimentaþie
publicã (bucãtar, barman), confecþii, vânzãri,  prestãri
servicii, protecþie ºi pazã.

MARGA BULUGEAN

ani, indiferent pentru care dintre situaþii
s-a constatat prima abatere.

Dacã diferenþa este mai mare de 1.000
lei, dar sub 3% inclusiv, amenda este între
20.000 lei ºi 25.000 lei, fãrã aplicarea sus-
pendãrii activitãþii, iar dacã diferenþa depã-
ºeºte 1.000 lei ºi peste 3% din valoarea
înregistratã în casa de marcat, sancþiunea
este între 20.000 ºi 30.000 lei, cu suspen-
darea pentru 30 de zile a activitãþii, de la a
doua abatere într-un interval de 2 ani.

Ministrul Finanþelor, Eugen Tedoro-
vici, a anunþat, ieri, cã operatorii econo-
mici au posibilitatea achitãrii amenzii ºi a
unei sume egale cu de zece ori suma
amenzii aplicate pentru ca sancþiunea
suspendãrii activitãþii sã înceteze la 24
de ore de la prezentarea dovezii achitãrii
la organul constatator.

Ordonanþa prevede ºi o sancþiune co-
relativã pentru nerespectarea obligaþiei

angajaþilor de a prezenta organelor de con-
trol sumele de bani aflate asupra lor, res-
pectiv o amendã contravenþionalã între
1.000-1.500 lei aplicatã salariatului care
refuzã prezentarea sumelor de bani.

La ora începerii programului de lucru,
banii personali deþinuþi de angajaþii firmei
care îºi desfãºoarã activitatea în unitatea
de vânzare a bunurilor sau de prestare a
serviciilor, sunt înregistraþi într-un regis-
tru de bani personali, special întocmit în
acest sens.

Orice sumã de bani înregistratã în plus
faþã de suma înregistratã la ora începerii
programului de lucru nu reprezintã sumã
justificatã prin registrul de bani perso-
nali. Modelul, conþinutul registrului de
bani personali precum ºi procedura de
înregistrare a acestuia la organul fiscal,
se aprobã prin ordin al ministrului Finan-
þelor Publice.

La solicitarea organelor de control,
atunci când se aflã în incinta unitãþii de
vânzare a bunurilor sau de prestare a ser-
viciilor în care îºi desfãºoarã activitatea ºi
în timpul programului de lucru, angajaþii
operatorului economic sunt obligaþi sã
prezinte sumele de bani aflate asupra lor.

ANAF va suspenda activitatea unei firme
la a doua abatere, a diferenþe de sume de peste 300 lei

Guvernul a aprobat, ieri, o ordo-
nanþã de urgenþã care reglemen-
teazã sancþiunile pe care le aplicã
inspectorii ANAF atunci când
constatã diferenþe între sumele
existente la un operator economic
ºi cele înregistrate în casa de
marcat a acestuia.

Doar 37 de agenþi economici vor
participa la Bursa Locurilor de Muncã

Silvia Ciornei
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Totul a pornit de la abandonul
ºcolar, mai ales în comunitãþile
sãrace, cea rromã fiind prepon-
derentã. „Vrem sã arãtãm o al-
ternativã pentru copii, pe care sã-i
integrãm în societate. Avem în ve-
dere menþinerea în sistemul edu-
caþional a unui numãr de 400 de
tineri cu risc de pãrãsire tempo-
rarã a ºcolii, integrarea în edu-
caþie a 100 de tineri care au pã-
rãsit temporar studiile”, a pre-
cizat Alina Marinela Dicã, pre-
ºedinte „Edulife”.

Burse pentru copiii din program
Proiectul este foarte amplu, se

întinde pânã la finalul acestui an
ºi este în valoare de aproximativ
4 milioane de lei. „Sunt bani care
i-am obþinut de la Uniunea Euro-
peanã. Un lucru bun este ºi fap-
tul cã aceºti tineri care vor face
parte din proiect vor primi ºi o
bursã lunarã de 400 de lei. La fie-
care ºcoalã din program va fi un

Ieri, la Craiova s-a lansat Proiectul
„Stop abandonului ºcolar!”, care este
finanþat din fonduri europene ºi este
organizat de Asociaþia Edulife Craio-

va, în parteneriat cu ªcoala Gimna-
zialã Filiaºi, ªcoala Gimnazialã Sado-
va, ªcoala Gimnazialã nr.7 Petroºani
ºi ªcoala Gimnazialã nr.3 Lupeni.

consilier educativ ºi vrem sã-i
implicãm ºi pe pãrinþi. Vom se-
lecta copii din familii monoparen-
tale sau din cele dezorganizate,
cele din familiile de rromi fiind
expuse la abandonul ºcolar”, a
declarat Tamara Belu, manage-
rul de proiect.

Lipsa finanþãrii – o problemã
serioasã

Toþi cei prezenþi la inaugura-
rea proiectului, beneficiari ai
acestui program, au accentuat
scãderea numãrului de elevi de la
ºcoalã. Dacã surprize nu ar fi

prea multe în ceea ce priveºte
instituþiile de învãþãmânt de la
Petroºani ºi Lupeni, ºtiindu-se cã
zona este una monoindustrialã,
mineritul fiind în scãdere, sem-
nalul de alarmã a fost tras de di-
rectorul adjunct al ªcolii Gimna-
ziale Filiaºi, prof. Dan Dinu:
„Suntem înfiinþaþi în 1833 ºi sun-
tem cea mai mare ºcoalã gimna-
zialã din judeþ, dacã nu cumva din
toatã þara. Am avut mai multe ac-
þiuni de prevenire a abandonului
ºcolar, dar ne-am lovit de lipsa
finanþãrii. Acest proiect este
foarte bun, dar ne pare rãu cã þine
atât de puþin. Este nevoie de pro-

grame ample, finanþate corespun-
zãtor”. Conforma datelor prezen-
tate de Daniela Laura Radu,
expert în cadrul programului, cei
400 de elevi care vor fi cuprinºi
în program provin de la Filiaºi
(120), Sadova (100), Petroºani
(100) ºi Lupeni (80). De aseme-
nea, sunt înregistraþi 40 de elevi
care au pãrãsit timpuriu ºcoala în
Dolj ºi 60 în judeþul Hunedoara.
În acelaºi timp, sunt cunoscuþi
250 de pãrinþi/tutori ai elevilor cu
risc ridicat de abandon ºcolar (80
la Filiaºi, 60 la Sadova, 60 la Pe-
troºani ºi 50 la Lupeni.)

CRISTI PÃTRU

Prof.univ.dr.  Cristiana Teo-
dorescu, prorector al Universi-
tãþii din Craiova, a subliniat des-
chiderea pe care instituþia de în-
vãþãmânt superior o aratã, „aces-
te manifestãri internaþionale in-
trând, deja, în obiºnuinþa noas-
trã. Vrem sã permanentizãm ast-
fel de acþiuni ºi sã internaþionali-
zãm instituþia noastrã. Avem foar-
te multe schimburi de experien-
þã, atât la nivelul studenþilor, cât
ºi la cadrele didactice, numãrul
burselor alocate fiind ridicat,
ceea ce aratã un grad înalt de
pregãtire. La rândul nostru, asi-
gurãm studii pentru tineri din þãri
îndepãrtate, cum ar fi China ºi
Coreea de Sud. Nu vorbim nu-
mai de învãþare în limbile de cir-

Ieri, Universitatea din
Craiova a fost gazda evenimen-
tului „International StudyDay”,

la care au participat zeci de
studenþi interesaþi de ofertele

de studiu în strãinãtate. Aceºtia
au putut sã cunoascã modul în

care pot urma un stagiu univer-
sitar sau post-universitar în

SUA, Marea Britanie, Franþa
ori Germania.

culaþie internaþionalã, ci ºi de cele
care nu sunt atât de rãspândite.
Existã, la Universitatea din Cra-
iova, de exemplu un lectorat în
bulgarã ºi unul în polonã, la cel
din urmã fiind conducãtoare o
fostã studentã de-a noastrã, ve-
nitã din Polonia, Magdalena Fi-
lary.Din nefericire, s-a închis, în
urmã cu câþiva ani, lectoratul de
limbã rusã, facem toate eforturi-
le sã-l redeschidem, fiindcã sunt
convinsã cã sunt mulþi cãrora pe
place cultura rusã”.

Idee nãscutã în 2012
Proiectul a fost lansat în 2012 ºi

are scopul de a facilita studiul în
limbile acreditate, precum ºi acce-
sul tinerilor la diverse programe de
pregãtire ºi formare profesionalã.
Peste 15 centre universitare sunt
înscrise în program, iar beneficiile
nu s-au lãsat aºteptate. „Ideea s-a
nãscut în urmã cu trei ani, când ne-
am dat seama cã este un interes mare
din partea tinerilor. Am constatat cã,
în oraºele mari, o datã pe an, acolo
unde sunt Centrele Academice Con-
sacrate, se organizeazã târguri edu-
caþionale, unde marile universitãþi îºi
prezintã ofertele de studii. Ne-am dat
seama cã marile þãri – SUA, Marea
Britanie, Franþa ºi Germania –,dacã
tot au reprezentanþe la Bucureºti, de
ce sã vinã studenþii acolo, când pu-
tem veni noi în întâmpinarea lor, ºi
sã deschidem aceste de pregãtire”,
a declarat Matei Demetrescu, re-
ferent în cadrul DeutcsherAkade-
mischerAustauch Dienst – DAAD,
unul dintre organizatorii proiectu-
lui, alãturi de Exchange British
Council, FulbrightCommission ºi
Campus France International.

CRISTI PÃTRU

Astfel, 14 studenþi de la Faculta-
tea de Drept din Bucureºti, Faculta-
tea de Drept din Sibiu ºi Facultatea
de Drept din Iaºi au oportunitatea de
a vizita Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Sociale din Craiova ºi de a interacþi-
ona cu actualii ºi viitorii juriºti craio-
veni. În cadrul proiectului, participan-
þii vor lua parte, deopotrivã, la diver-
se activitãþi academice, culturale ºi
de divertisment, precum: participa-
re la cursuri ºi seminarii alãturi de
colegii din Craiova, conform oraru-
lui din aceastã sãptãmânã; întâlnire
cu profesorii craioveni ºi conduce-
rea Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe So-
ciale; participare la o dezbatere or-
ganizatã de cãtre Baroul Dolj privind
apropierea dintre instituþie ºi studenþi;
lansare de carte; vizitarea oraºului,
instituþiilor ºi a monumentelor istori-
ce, precum ºi a parcului Nicolae Ro-

Asociaþia Studenþilor în Drept (ASD-UC) organizeazã, în
perioada 20 - 26 aprilie 2015, proiectul „Autostrada Drep-
tului”, ce oferã studenþilor, de la facultãþile de drept din

þarã, posibilitatea unui benefic schimb de experienþã.
Evenimentul are loc la Facultatea de Drept ºi ªtiinþe

Sociale din cadrul Universitãþii din Craiova.

manescu; conferinþã pe teme de
mediere ºi insolvenþã; activitãþi inter-
active de socializare ºi de cunoaºte-
re ºi nu în ultimul rând, activitãþi de
team building precum: Paintball,
Bowling, Cinema, Karaoke, etc.

Program naþional
de mobilitãþi studenþeºti

 „Proiectul a luat naºtere în urmã
cu doi ani, la iniþiativa studenþilor Fa-
cultãþii de Drept ºi ªtiinþe Sociale Cra-
iova ºi Facultãþii de Drept Bucureºti.
Ideea unui program naþional de mo-
bilitãþi studenþeºti pentru programe-
le de studii universitare de drept din
cadrul Hexagonului Facultãþilor de
Drept este beneficã pentru pregãti-
rea viitorilor juriºti, iar programul Au-
tostrada Dreptului susþinut de stu-
denþii craioveni ºi colegii lor din þarã
este un prim pas”, se precizeazã într-

un comunicat de pre-
sã al Universitãþii din
Craiova.  În timp,
proiectul poate sã in-
cludã ºi un program
de mobilitãþi pentru
cadrele didactice,
precum ºi alte direc-
þii de cercetare ºi co-
laborare, astfel încât
resursele comune
ale celor mai puter-
nice facultãþi de
drept din þarã sã sus-
þinã proiecte majore
pentru educaþia juri-
dicã din România.

MARGA
BULUGEAN
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Din anul 1995, la iniþiativa UNESCO, în întreaga lume se marchea-
zã, la 23 aprilie, Ziua Mondialã a Cãrþii ºi a Dreptului de Autor,
având drept scop promovarea dreptului ºi libertãþii lecturii, iar ca devi-
zã „Lectura pentru toþi”.

Este ºi o datã simbolicã pentru literatura universalã: în aceastã zi,
în anul 1616, au murit Cervantes ºi Shakespeare. La aceeaºi datã, dar
în alþi ani, s-au nãscut ori s-au stins din viaþã scriitori celebri, precum
Maurice Druon, Vladimir Nabokov sau Josep Pla. Prin sãrbãtorirea
Zilei Mondiale a Cãrþii este adus un tribut tuturor scriitorilor ºi, în
acelaºi timp, sunt încurajaþi toþi cititorii, dar în special pe tineri, sã
(re)descopere plãcerea lecturii.

Considerând cã lectura ºi cartea nu pot fi gândite în afara bibliotecilor
ºi a bibliotecarilor, în 1998 Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi a Bi-
bliotecilor Publice din România a adãugat la sãrbãtoarea internaþionalã a
cãrþii din 23 aprilie Ziua Bibliotecarului. Totodatã, datoritã contribuþiei
fundamentale pe care învãþãmântul românesc cu profil bibliologic ºi bi-
blioteconomic a adus-o la conturarea identitãþii culturale ºi spirituale a
poporului român, Guvernul a emis Hotãrârea nr. 293 din 14 aprilie 2005,
publicatã în Monitorul Oficial din 19 martie 2005, prin care a declarat 23
aprilie Ziua Naþionalã a Bibliotecarului din România.

Astãzi sãrbãtorim Ziua MondialãAstãzi sãrbãtorim Ziua MondialãAstãzi sãrbãtorim Ziua MondialãAstãzi sãrbãtorim Ziua MondialãAstãzi sãrbãtorim Ziua Mondialã
a Cãrþii ºi Ziua Bibliotecaruluia Cãrþii ºi Ziua Bibliotecaruluia Cãrþii ºi Ziua Bibliotecaruluia Cãrþii ºi Ziua Bibliotecaruluia Cãrþii ºi Ziua Bibliotecarului
Conferinþa anualã a bibliotecarilor din bibliotecile

publice doljene va avea loc mâine, la Craiova

Dedicatã Zilei Naþionale a
Bibliotecarului din România este
Conferinþa Anualã a bibliote-

carilor din bibliotecile publice
doljene, eveniment cu tradiþie

organizat de Biblioteca Judeþea-
nã „Alexandru ºi Aristia Aman”,
care se va desfãºura mâine, 24

aprilie, începând cu ora 10.30, în
Sala „Nicolae Romanescu” a

instituþiei. Cu acest prilej vor fi
prezentate mai multe proiecte

ce vizeazã bibliotecile din judeþ,
iar la final cei prezenþi vor asista

la un spectacol al cunoscutei
trupe de teatru „Cutezãtorii” a

Bibliotecii „Aman”.

Anul acesta, expoziþia dedicatã artistului Mihai Dan-Cãli-
nescu are ca titlu „Unde eºti copilãrie…” ºi va prezenta o
colecþie de 30 de lucrãri din aceastã tematicã atât de dragã
marelui artist fotograf.

„Evident cã imaginile sunt alb-negru, sunt originale ºi sunt
printate de artist pe hârtie fotograficã pânã în 1984, anul când
acesta a plecat dintre noi. Fotografiile sunt de o calitate tehni-
cã excepþionalã, acelaºi calificativ putându-se acorda fãrã re-
þinere ºi compoziþiilor, tonalitãþilor ºi abordãrii personajelor pe
care le-a imortalizat cu o mãiestrie ºi o delicateþe specifice

Expoziþie omagialãExpoziþie omagialãExpoziþie omagialãExpoziþie omagialãExpoziþie omagialã
retrospectivãretrospectivãretrospectivãretrospectivãretrospectivã

Mihai Dan-Cãlinescu,Mihai Dan-Cãlinescu,Mihai Dan-Cãlinescu,Mihai Dan-Cãlinescu,Mihai Dan-Cãlinescu,
la împlinirea a 16 ani dela împlinirea a 16 ani dela împlinirea a 16 ani dela împlinirea a 16 ani dela împlinirea a 16 ani de

la înfiinþarea fotoclubuluila înfiinþarea fotoclubuluila înfiinþarea fotoclubuluila înfiinþarea fotoclubuluila înfiinþarea fotoclubului
ce îi poartã numelece îi poartã numelece îi poartã numelece îi poartã numelece îi poartã numele

Asociaþia Fotoclubul „Mihai Dan-Cãlinescu” organizeazã astãzi, ora 18.00, la Galeriile de Artã ale
Cercului Militar Craiova, vernisajul unei expoziþii omagiale retrospective de artã fotograficã a av. Mihai
Dan-Cãlinescu – E.FIAP. Evenimentul este prilejuit de împlinirea, chiar în ziua Marelui Mucenic Gheor-

ghe, ocrotitorul Armatei Romane, a 16 ani de la înfiinþarea fotoclubului.

creaþiilor cãlinesciene din toate domeniilor artei fotografice,
regãsindu-se în întreaga sa colecþie. Aºteptam cu drag iubito-
rii de fotografie din Craiova la acest eveniment deosebit de
important pentru noi”, a declarat col. (r.) Mircea Anghel,
preºedinte al Fotoclubului „Mihai Dan-Cãlinescu”.

Asociaþia Fotoclubul „Mihai Dan-Cãlinescu” a luat fiinþã pe
23 aprilie 1999, pe lângã Cercul Militar din Craiova, ca membri
fondatori având doar 12 împãtimiþi de fotografie.  În prezent
are înscriºi peste 60 de membri, dintre care mai mult de jumã-
tate cu activitate expoziþionalã curentã. Încã de la înfiinþare,

fotoclubul a organizat un curs de Tehnicã ºi Artã Fotograficã,
pe care l-au absolvit 700 de tineri (32 de promoþii), care au
constituit ºi „pepiniera” viitorilor artiºti fotografi din cadrul
fotoclubului. Dintre aceºtia, 20 sunt studenþi ori au absolvit
facultãþi cu profil foto în þarã, în Anglia sau în Franþa.

Membrii fotoclubului au participat la foarte multe saloane
naþionale ºi internaþionale de fotografie, precum ºi la expozi-
þii individuale ºi de grup, atât în þarã cât ºi peste hotare,
obþinând numeroase diplome, premii ºi medalii. Fotoclubul
organizeazã bienal Salonul Naþional de Artã Fotograficã
„Mihai Dan-Cãlinescu”, aflat la a VI-a ediþie, care a avut
participanþi ºi din afara graniþelor României (Italia ºi Repu-
blica Moldova), în acest an urmând sã fie cooptaþi fotografi
din toate þãrile vecine României.

Potrivit iniþiatorilor, prin acest proiect „copiii descoperã fru-
museþea creaþiei populare, sunt creativi, îºi vor construi propria
gospodãrie þãrãneascã, vor descoperi frumuseþea costumului
popular, vor desluºi tainele poeziei populare”. În cadrul primu-
lui atelier, beneficiarii Centrului social „Best Life” au pictat pe
ouã, cu prilejul sãrbãtorilor pascale, iar marþi, 21 aprilie, au con-
fecþionat pãpuºi inedite din foi de porumb, urmând ca la întâlni-
rea viitoare sã realizeze oiþe pe scoarþã de copac.

Una dintre tinerele voluntare, Matei Corina Elena, a mãr-
turisit cã ideea folosirii foilor de porumb ca material pen-

Micii artiºti populari ai Centrului social „Best Life”,
pe urmele bunicilor

Copiii Centrului social „Best Life” al Arhiepisco-
piei Craiovei participã, în perioada aprilie – mai 2015,
la o serie de ateliere de creaþie tradiþionalã, desfãºu-
rate la Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale (CJCPCT) Dolj. Aces-
tea sunt coordonate de tinere studente ale Facultãþii
de Litere, voluntare ale CJCPCT Dolj, în cadrul pro-
iectului „Micul artist popular, pe urmele bunicilor”.

tru confecþionarea diverselor obiecte a preluat-o de la
mama sa. „Mama mea, alãturi de fratele dânsei, lucra
covoare din foi de porumb ºi m-am gândit cã în felul

acesta se poate realiza ºi altceva, cum ar fi pãpuºi. Am
rugat-o sã mã înveþe sã lucrez cu aceste foi ºi într-un
final am reuºit sã confecþionez o pereche, o pãpuºã ºi un
pãpuºoi. Pãpuºile sunt sutã la sutã din porumb”, a mãrtu-
risit Matei Corina, studentã în anul al II-lea la Facultatea
de Litere ºi una dintre fondatoarele Cercului de Folclor al
facultãþii craiovene.

Copiii au fost încântaþi de aceste lucrãri ºi au spus cã îºi
doresc sã participe în continuare la asemenea ateliere, pen-
tru a avea cât mai multe pãpuºi create chiar de ei. „Este

pentru prima datã când am o pãpuºã din foi de porumb pe
care am fãcut-o eu. Nu este deloc greu ºi mi-a plãcut foarte
mult pentru cã voluntarele care ne-au învãþat sunt foarte
drãguþe cu noi ºi ne explicã foarte frumos”, a adãugat Mi-
riam, din cadrul Centrului „Best Life”.

Atelierele de creaþie se deruleazã în baza parteneriatului
cultural încheiat între Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj ºi Centrul social
pentru copii „Best Life” al Arhiepiscopiei Craiovei.



ªTIRI

ªTIRI

cuvântul libertãþii / 9externeexterneexterneexterneexternejoi, 23 aprilie 2015

Angajaþii cãilor ferate din Germania
sunt în grevã generalã. Reprezentanþii
companiei de stat spun cã vor încerca
sã asigure o treime din mersul normal
al trenurilor, care va fi dat peste cap în
aceste zile. Greva pentru transportul de
marfã este prevãzutã pânã vineri dimi-
neaþã, iar pentru transportul de persoa-
ne pânã joi, la ora 21:00. Primii care au
intrat în grevã, încã de marþi, au fost
angajaþii care lucreazã la transportul
mãrfurilor. De ieri li s-au alãturat ºi cei
care asigurã transportul de pasageri.
Feroviarii sunt nemulþumiþi de salarii.
Acþiunea sindicalã costã economia ger-
manã 100 de milioane de euro pe zi. La
care se adaugã ºi o gravã perturbare a
traficului. Reprezentanþii “Deutsche
Bahn” sperã sã poatã asigura o treime din mer-
sul trenurilor. Cât despre greviºti, aceºtia vor o
creºtere salarialã de 5% ºi reducerea sãptãmâ-
nii de lucru de la 39 de ore la 37. Ministerul
Afacerilor Externe de la Bucureºti a transmis o
avertizare de cãlãtorie în acest sens pentru Ger-
mania, dar ºi Belgia, unde ieri este programatã

Un bãrbat care plãnuia atacuri
asupra unor biserici,
arestat la Paris

Un bãrbat acuzat cã ar fi planifi-
cat un atac iminent asupra a “una
sau douã biserici” a fost arestat du-
minicã la Paris. Anunþul a fost fãcut
ieri de ministrul de interne francez
Bernard Cazeneuve. Bãrbatul, un
student în vârstã de 24 de ani la teh-
nologia informaþiei, despre care ser-
viciile de informaþii ºtiau cã ar fi in-
tenþionat sã meargã în Siria pentru
a se alãtura jihadiºtilor, se afla în po-
sesia “unui arsenal format din mai
multe arme de rãzboi“. Potrivit mi-
nistrului, autoritãþile au confiscat o
maºinã în care s-au descoperit pis-
toale, alte arme ºi veste antiglonþ. O
sursã din Ministerul de Interne fran-
cez a afirmat cã bãrbatul este de na-
þionalitate algerianã. Individul este
de asemenea suspectat cã ar fi impli-
cat în uciderea unei femei în vârstã
de 32 de ani, descoperitã duminicã
într-o maºinã la Villejuif, în apropie-
rea capitalei. “Documente detaliate
care au fost gãsite aratã cã individul
planifica, fãrã îndoialã, un atac imi-
nent, probabil asupra a una sau
douã biserici”, a mai spus Cazeneu-
ve. Bãrbatul a fost arestat dupã ce a
sunat la serviciile de urgenþã pentru
primi ajutor medical pentru o ranã,
au declarat surse din cadrul ministe-
rului. În momentul sosirii sale, echi-
pajul de prim ajutor a vãzut cã bãr-
batul fusese împuºcat ºi a anunþat
poliþia. Franþa a sporit supraveghe-
rea potenþialilor atacatori de cãtre
serviciile de informaþii ºi a crescut la
circa 10.000 numãrul militarilor care
patruleazã în zonele cu risc dupã ce
militanþi islamiºti au ucis 17 persoa-
ne în luna ianuarie în atacuri asu-
pra sediului sãptãmânalului satiric
Charlie Hebdo ºi a unui magazin ali-
mentar evreiesc.

Jacques Chirac, ales cel
mai simpatic preºedinte francez

Potrivit unui sondaj Ifop, Jacques
Chirac este considerat cel mai sim-
patic preºedinte al Franþei, devan-
sându-i cu mult pe Francois Mitte-
rand, Charles De Gaulle, Nicolas
Sarkozy sau Francois Hollande.
Francezii au pãstrat multã afecþiune
pentru preºedintele pe care l-au ales
în 1995, scrie revista francezã. Potri-
vit sondajului realizat de Ifop pentru
Paris Match, opoziþia lui Chirac faþã
de rãzboiul din Irak din 2003 rãmâ-
ne fapta marcantã a carierei sale po-
litice îndelungate. La 20 de ani dupã
ce a fost ales ºef al statului francez,
Jacques Chirac este considerat cel
mai simpatic preºedinte, cu 33 la sutã
din voturi, conform sondajului reali-
zat pe un eºantion de 1.011 persoane
în perioada 17-18 aprilie. El îi de-
vanseazã cu mult pe predecesorul
sãu socialist Francois Mitterrand
(21%), generalul Charles De Gaulle
(17%), Georges Pompidou (8%), ri-
valul sãu etern Valery Giscard d’Es-
taing (8%), pe Nicolas Sarkozy (7%)
ºi pe Francois Hollande (5%). Din-
tre cei patru ºefi de Guvern care s-au
succedat în cei 12 ani ai preºedinþiei
lui Chirac, socialistul Lionel Jospin
este preferat de 35 la sutã dintre
respondenþi, urmat de Alain Juppe
(30%), Dominique de Villepin (17%)
ºi Jean-Pierre Raffarin (15%). La în-
trebarea “cine este moºtenitorul lui
Jacques Chirac”, cei mai mulþi
respondenþi l-au desemnat pe Alain
Juppe (45%), urmat de Nicolas Sar-
kozy (25%), fostul ministru Francois
Baroin (11%) ºi Nathalie Koscius-
ko-Morizet (5%).

Arabia Sauditã a anunþat cã
a încetat raidurile aeriene îm-
potriva rebelilor din Yemen,
dupã aproape o lunã. Oficialii
saudiþi au lãsat sã se înþeleagã
cã vor încerca sã aducã pacea
în þara vecinã prin mijloace po-
litice. Chiar ºi aºa, situaþia rã-

În pofida relaþiilor tensionate
dintre Washington ºi Moscova pe
fondul crizei ucrainiene, minis-
trul rus de externe Serghei La-
vrov a declarant, ieri, cã duºma-
nul cel mai mare al Rusiei este
gruparea jihadistã Statul Islamic,
ºi nu Statele Unite ale Americii.
“Eu cred cã Statul Islamic este
cel mai mare duºman al nostru
la ora actualã”, a afirmat Serghei
Lavrov într-un interviu acordat
pentru trei posturi ruse de radio,
întrebat fiind care este principa-
la ameninþare pentru Rusia —
NATO, SUA, China sau Statul
Islamic. ªeful diplomaþiei ruse a
explicat aceastã ameninþare prin
faptul cã “sute de ruºi, sute de
europeni ºi sute de americani lup-
tã pentru Statul Islamic”. “Ei
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o grevã generalã a angajaþilor din întregul sec-
tor public. Greva pentru transportul de marfã
este prevãzutã pânã mâine, la orele 09:00, iar
pentru transportul de persoane pânã astãzi, la
ora 21:00. Românii care cãlãtoresc în strãinã-
tate au la dispoziþie aplicaþia pentru telefoane
mobile inteligente „Cãlãtoreºte în siguranþã” (ce

poate fi descãrcatã gratuit din App Sto-
re ºi Google Play), care oferã infor-
maþii, recomandãri de cãlãtorie ºi po-
sibilitatea de a fi alertaþi, în cazul în
care apar situaþii speciale în Republica
Federalã Germania, precum ºi a servi-
ciului de alertã prin SMS, aferent cam-
paniei de informare „Un SMS îþi poate
salva viaþa!”, reaminteºte MAE. ªi în
Belgia, capitala Bruxelles a fost parali-
zatã, ieri dimineaþã, de o grevã a sindi-
catelor din sectorul public. Numãrul
autobuzelor care au pãrãsit garajele
pentru a asigura un serviciu minimal
s-au dovedit insuficiente, iar navetiºtii
care se deplaseazã în mod curent cu
trenul nu au avut cu ce sã vinã la ser-
viciu. Confederaþiile sindicale protes-

teazã în acest fel faþã de mãsurile de austeritate
angajate de guvernul federal, care vizeazã tãieri
bugetare în sectorul public, anularea indexãrii
veniturilor cu indicele de inflaþie ºi mãrirea vâr-
stei de pensionare pânã la 67 de ani. Greva este
respectatã ºi în ºcoli, administraþie, poºta sau
în serviciul public de radio ºi televiziune.

Serghei Lavrov: „Statul Islamic, principalul duºman al Rusiei”
sunt deja pe cale sã se întoarcã
acasã. Revin pentru a se odihni
dupã ce au luptat ºi pot întreprin-
de acþiuni negative”, a adãugat el.
Serghei Lavrov a subliniat în con-
tinuare cã divergenþele dintre Ru-
sia ºi SUA, relaþiile dintre cele
douã þãri fiind la cel mai scãzut
nivel de la încheierea rãzboiului
rece în contextul crizei ucraine-
ne, “sunt probleme între state ce
vizeazã ordinea mondialã ºi ele
trebuie rezolvate prin negocieri”.
Referindu-se la China, ministrul
rus de externe a afirmat cã nu
vede nicio ameninþare venind din-
spre aceastã þarã. Singura ame-
ninþare pentru Rusia dinspre Est
este sistemul global de apãrare
antirachetã al SUA, a afirmat La-
vrov. “Nu vãd nicio ameninþare

din partea Chinei. În general, din-
spre Est nu vãd nicio ameninþare
decât una singurã: apãrarea anti-
rachetã, sistemul global al SUA,

care este creat atât pe teritoriul
Statelor Unite, cât ºi pe cel eu-
ropean”, a subliniat ºeful diplo-
maþiei ruse.

Arabia Sauditã a încheiat campania aerianã în Yemen
mâne tensionatã. Barack Oba-
ma a avertizat Iranul sã nu tri-
mitã arme pentru rebelii din Ye-
men, iar un portavion american
a fost trimis în apropierea coas-
telor Peninsulei Arabice. Arabia
Sauditã a anunþat cã „Operaþi-
unea Furtunã Decisivã”, adicã

bombardamentele aeriene efec-
tuate împotriva rebelilor din
Yemen, ºi-a îndeplinit principa-
lele obiective, aºa cã acest fel
de acþiuni militare vor înceta.
Oprirea raidurilor a fost cerutã
chiar de preºedintele Yemenu-
lui, aflat în exil în capitala sau-
ditã, Riad. Dar reprezentanþii
coaliþiei conduse de Arabia Sau-
ditã au spus cã vor continua sã
combatã miliþiile ºiite yemenite
prin alte mijloace. „Coaliþia îºi
va continua operaþiunile pentru
a renaºte speranþa în Yemen, do-
rind ca Yemenul sã redevinã o
þarã stabilã ºi sigurã în regiu-
ne”, a spus generalul Ahmed
Asseri, purtãtor de cuvânt al
coaliþiei conduse de Arabia Sau-
ditã. Situaþia este în continuare
extrem de tensionatã. Iranul a
trimis o flotã de nouã nave car-
go cãtre Yemen, asupra cãruia
existã suspiciunea cã ar trans-
porta arme pentru rebeli. Pre-

ºedintele  american,  Barack
Obama, a avertizat oficialii de
la Teheran sã nu livreze arme
miliþiilor din Yemen, deoarece
un astfel de demers ar pune în
pericol traficul comercial prin
Marea Roºie. Tocmai pentru a
proteja rutele comerciale, Sta-
tele Unite au trimis în apropiere
de Yemen mai multe nave mili-
tare,  inclusiv un portavion.
„Principalul obiectiv al acestei
operaþiuni este menþinerea liber-
tãþii de navigaþie ºi a fluxului
comercial în golful Aden ºi în
Marea Roºie. Aceasta este o re-
giune a lumii unde un procent
semnificativ al comerþului are
loc”, a spus Josh Earnest, pur-
tãtorul de cuvânt al Casei Albe.
Consiliul de securitate al ONU
a impus un embargou asupra li-
vrãrilor de arme cãtre rebelii
ºiiþi din Yemen, iar marina sau-
ditã a instaurat o blocadã nava-
lã în jurul coastelor yemenite.
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Gravity 3D:
Misiune în spaþiu

Se difuzeazã la HBO, ora 18:35

Bullock va interpreta rolul lui Dr.
Ryan Stone, un medic foarte bine
calificat în domeniul bioingineriei
aflat la prima sa misiune în spaþiu
alãturi de veteranul astronaut Matt
Kowalsky (Clooney), care se aflã
pentru ultima datã la comanda unei
nave înainte de pensionare. Însã în
timpul unei misiuni de rutinã în
afara navetei, se întâmplã un dezas-
tru. Aceasta este distrusã, lãsându-i
pe Stone ºi Kowalsky complet
singuri - legaþi unul de altul ºi de
nimic altceva, descriind spirale…

Cold Spring

Se difuzeazã la TVR 2,
ora 20:10

Scoºi din rutina vieþii de cuplu
de un accident de maºinã care
era sã le fie fatal, Sara ºi Roy
decid sã-ºi refacã viaþa ºi cãsni-
cia, mutându-se în orãºelul
Cold Spring. Roy sperã cã a
lãsat în urmã trecutul, în per-
soana fostei lui amante Diane,
dar când aceasta îi apare din
nou în cale, hotãrâtã sã-l recâº-
tige, traiul tihnit al celor doi
soþi se transformã treptat într-
un coºmar.
Cu: Sean Patrick Flanery, Natas-
ha Henstridge, Jennifer Gibson

Furia zapezii

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Totul începe pe un gheþar aºezat pe
un vârf îngheþat din munþii Ural din
Rusia. Acest loc interzis ºi pustiu este
casa fraþilor Thom ºi Jock Cussler. Ei
conduc o afacere cu snow-mobile,
prin intermediul cãreia turiºtii dornici
de aventuri sunt duºi sã experimente-
ze magia iernii. In timpul unei aseme-
nea excursii o bucatã masivã de
zãpadã de pe marginea crestei se
prãbuºeºte ºi se porneºte o avalanºã.
Numai gândirea rapidº ºi experienþa
celor doi fraþi îi salveazã. Dar micul
oraº Dubroz, aºezat jos la poalele
muntelui, nu este la fel de norocos...

JOI - 23 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 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Akzente
16:55 Opinii fiscale
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Discover România
18:40 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 O cãlãtorie de pominã
2009, Marea Britanie, Comedie
01:35 Andografia zilei
01:40 Zon@
02:05 Sport
02:20 Telejurnal
03:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
04:10 Vorbeºte corect!

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Ferma
13:00 Drumul lui Leºe
14:00 Arca lui Noe
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°-GE0
20:10 Cold Spring
2013, Canada, Thriller
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Naturã ºi sãnãtate
00:30 Motomagia
01:00
Concert Festival SoNoRo 2011 (R)
02:20 Mituri muzicale româneºti
03:10 Cap compas
03:35 Ferma
04:20 Telejurnal TVR 2
05:10 Ieri-Azi-Mâine
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:55 Thor: Întunericul
09:45 Stã sã plouã cu chiftele 2
11:20 Samsara
13:00 Weekend în familie
14:45 Liceul muzical: Anul

absolvirii
16:35 Cealaltã femeie
18:25 Gravity 3D: Misiune în

spaþiu
20:00 Turnul de fildeº
21:35 Însãrcinaþi
23:05 Knick
00:05 Þinutul din nord
02:15 Marea mahmurealã 3
03:55 Legãturi de sânge
06:00 Weekend în familie

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã (R)
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
21:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Tanti Florica
2012, România, Comedie
01:00 Ferma vedetelor (R)
02:00 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 I Like IT (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 Los Miserables (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)

07:45 La Mãruþã
09:15 La bloc (R)
10:15 La bloc
11:45 Rãsfãþaþii Americii (R)
13:45 Sfârºitul aventurii (R)
16:00 Evoluþie (R)
18:30 Dovada vie
20:30 Furia zapezii
22:30 Ucis nevinovat
00:15 La bloc (R)
00:45 Lumea Pro Cinema
01:15 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 Next Star
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Aventurile tânãrului

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Revendicarea (R)
08:20 Amintiri din viitor (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:10 Imagini incredibile din

lume (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Jurnalul STV Junior (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 Cireaºa de pe tort
20:30 Curat, Murdar
21:30 Apel de urgenþã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima Româ-

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

bine (R)
01:00 Apel de urgenþã (R)
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Click! Poftã bunã! (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: "Cartierul

Roºu de Bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE PPV

TLC: Tables, Ladders and
Chairs

03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratjoi, 23 aprilie - max: 18°C - min: 6°C

$
1 EURO ...........................4,4290 ............. 44290
1 lirã sterlinã................................6,1745....................61745

1 dolar SUA.......................4,1057........41057
1 g AUR (preþ în lei)........158,5490.....1585490

Cursul pieþei valutare din 23 aprilie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
LICEUL Teoretic Amãrãºtii

de Jos, cu sediul în Localitatea
Amãrãºtii de Jos, Str. Principa-
lã, nr. 1000A, Judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocu-
parea funcþiei contractuale va-
cante, conform HG 1027/2014,
de: Îngrijitor curãþenie, 1 post.
Condiþii generale de participa-
re: -are cetãþenia românã; -stu-
dii medii; -domiciliul stabil în
Localitatea Amãrãºtii de Jos; -
are o stare de sãnãtate foarte
bunã atestatã de adeverinþa eli-
beratã de medicina muncii; -nu
a fost condamnat pentru sãvâr-
ºirea unor infracþiuni; -absolvi-
rea unor cursuri în profilul
postului; Îngrijitor curãþenie,
0,25 post. Condiþii generale de
participare: -are cetãþenia ro-
mânã; -absolvent 8 clase; -do-
miciliul stabil în Localitatea
Amãrãºtii de Jos; -are o stare
de sãnãtate foarte bunã atesta-
tã de adeverinþa eliberatã de
medicina muncii; -nu a fost
condamnat pentru sãvârºirea
unor infracþiuni. Concursul se
va desfãºura astfel: -proba scri-
sã în data de 02.06.2015, ora
12.00, -proba practicã în data
de 03.06.2015, ora 14.00. Can-
didaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în perioa-
da 25.05.2015-29.05.2015, între
orele 09.00 -14.00 la sediul Li-
ceului Teoretic Amãrãºtii de
Jos. Relaþii suplimentare se pot
obþine la secretariatul Liceului
Teoretic Amãrãºtii de Jos, per-
soanã de contact: Modan Vio-
leta, telefon: 0251.374.023.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
NOVAC VALENTIN repre-

zentant al S.C. STEEL CON-
STRUCT S.R.L. anuntã propu-
nerea preliminarã privind
ELABORARE P.U.Z. PENTRU
CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5
CU SPAÞIU TEHNIC LA SUB-
SOL, COMERÞ LA PARTER ªI
LOCUINTE COLECTIVE LA
ETAJE - Str. Putnei, nr. 33C,
Craiova, Dolj. Publicul este in-
vitat sã transmitã observaþii
asupra documentelor expu-
se disponibile pe www.prima-
riacraiova.ro secþiunea Infor-
maþii utile - Urbanism pânã la
data de 22.05.2015 la sediul
Primãriei Municipiului Craio-
va, str. A. I. Cuza, nr. 7.

ªERBAN DUMITRU anun-
þã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre APM Dolj pen-
tru proiectul „ Brutãrie P+1,
anexã gospodãreascã P, puþ
forat, bazin etanº vidanjabil ºi
împrejmuire teren” propus a
fi amplasat în comuna Câr-
cea, str. Generalului nr. 3,
Dolj. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate
la sediul ARPM Craiova, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de luni- vineri, între orele 9-
14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet www ar-
pmdj.anpm.ro Publicul inte-
resat poate înainta comenta-
rii / observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare pânã la
data de 29.04.2015.

SOMAÞIE emisã în baza art.
1051 alin. 1 NCPCiv, prin Încheie-
rea de ºedinþã din data de
26.03.2015. Reclamanþii- posesori
Firu Silvica, Firoiu Marius, ambii
cu domiciliul în Craiova, Str. Aleea
4 Bîlteni, nr. 40, Jud. Dolj, invocã
în dosarul 36035/215/2014 al Jude-
cãtoriei Craiova, dobândirea pro-
prietãþii prin uzucapiune asupra
imobilului teren intravilan în supra-
faþã de 130mp, situat în Craiova,
Aleea 4 Bîlteni, nr. 40, Jud. Dolj. Se
someazã orice persoanã interesa-
tã sã facã opoziþie, în caz contrar,
în termen de 6 luni de la emiterea
ºi publicarea prezentei somaþii se
va trece la judecarea cererii.     

DRAGULIN ILIE anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Construi-
re hala parter cu destinaþia service
dezmembrãri” propus a fi ampla-
sat în comuna Pielesti, sat Pielesti,
T39, P60,78, Corp5, jud. Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, în zilele luni pânã
joi, între orele 8,00-16,00 ºi vineri
între orele 8,00-14,00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj din Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1.

S.C. NISANA OIL SRL anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de obþinere a autori-
zaþiei de mediu privind activitatea
„COMERÞ CU CARBURANÞI
AUTO” ce se desfãºoarã în comu-
na Teasc judeþul Dolj. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, zilnic între orele 9-14. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj pânã la data de
7.05.2015.
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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.

ANIVERSÃRI
Doamnei CARAMAN GETA
cu prilejul zilei numelui îi
urãm sãnãtate, fericire ºi
„La Mulþi Ani”. Familia
Florescu.

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

OFERTE SERVICIU
Salon M. Style - intersecþie
Materna angajeazã coafe-
zã cu experienþã. Telefon:
0764/764.114.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanitare la
preþ avantajos. Telefon:
0766/668.777.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.
Societate de contabilitate
oferim servicii de calitate ºi
complete la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0742/
179.600.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã semide-
comandatã etaj 4, Craio-
va str. Caracal. Telefon:
0351/175.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., internet,
renovat complet. Telefon:
0762/109.595.
PARTICULAR, vând an-
samblu rezidenþial 2+3
camere, hol comun în-
chis, Dezrobirii, lângã Pia-
þa Centralã, sau separat,
douã apartamente de 2,
respectiv 3 camere. Tele-
fon: 0754/022.501.

Vând apartament 2 ca-
mere Calea Unirii. Telefon:
0742/940.623; 0351/
459.401.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/ 068.568.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
Particular, vând aparta-
ment 4 camere, parter,
zona Caracal. Telefon:
0724/512.304; 0746/
914.824.
Vând 4 camere deco-
mandate, toate îmbunãtã-
þirile Brazdã. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând casã 6 camere,
Podari – Livezi, cu 4000
mp teren ºi 8 ha teren ara-
bil urgent, convenabil. Te-
lefon: 0722/266.718.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
VÂND VILÃ, ZONÃ CEN-
TRALÃ, LÂNGÃ FACUL-
TATEA DE AGRONOMIE,
6 CAMERE, 2 BÃI, BUCÃ-
TÃRIE, PARTER+ ETAJ,
POD, SUBSOL, GARAJ,
TEREN 462 MP. Telefon:
0726/275.943.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Proprietar vând casã Bor-
dei, str. Carpenului P+ M,
teren 700 mp, pomi fructi-
feri, vie. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã în comuna
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 500 mp te-
ren zonã centralã, idea-
lã afaceri. Telefon: 0730/
750.538.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti în centrul comu-
nei Periºor cu teren 17 ari,
preþ negociabil. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.

Vând casã la Negoieºti cu
vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren agricol.
Telefon: 0723/692.884.

TERENURI
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
VÂND teren intravilan,
800mp, Malu Mare.
Tel.0768.104.581.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Segarcea, str. Uni-
rii, nr. 29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stradã,
cadastru. Preþ 15 lei/m.p.
Telefon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan Po-
dari, 673 mp, 40 mp des-
chidere, curent, fosã sep-
ticã, puþ forat,  fundaþie 70
mp + cabanã, asfalt, preþ
atractiv. Telefon: 0732/
381.876.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
OCAZIE! Vând teren pen-
tru casã, 800 mp Predeºti,
16 km, zonã pitoreascã,
ideal pt. Casã vacanþã,
apã – curent pe teren,
4000 Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând drepturi teren intra-
vilan  380 mp Craiova.
Telefon: 0766/930.864.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor - între vile.
Telefon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrej-
muit, studiu geotehnic, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Ocazie! Vând, închiriez
teren, Calea Bucureºti,
km 9, ideal halã, showro-
om, 1000 m, benzinãrie,
parc auto, sau schimb cu
apartament. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la stra-
da principalã, ultra-cen-
tral, cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon: 0763/
566.352.

Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA
anul fabricaþiei 1993. Auto-
turismul este în stare de
funcþionare. Telefon: 0765/
789.181.

Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic. Te-
lefon: 0769/611.412.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon: 0764/
222.434.
AUDI A6, fabricaþie 2006,
full opþional, xenon, bleu
marin, metalizat, piele, na-
vigaþie, încãlzitor scaune
pilot automat, motor per-
fect, 8000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu min. 5 rame
cu puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.

Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Glucometru Glab Ger-
man, telefon Eboda nou,
maºinã scris electricã,
combinã muzicalã Ste-
reo, frigider Electostar, pie-
se Dacia noi, calculator
instruire copii, bocanci –
ghete, pantofi piele militari
negri, flex mare, piei bovi-
nã velurate 6,80 mp, 2 roþi
complete 155/13, tele-
scoape Tico noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând þuicã, combinã frigo-
rificã Arctic nouã maºinã
de cusut Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, piele
bovinã 6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã ste-
reo, calculator indstruire
copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la Ci-
mitirul Roboaica ºi douã
locuri nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând sobã deosebitã din
teracotã ºi maºinã de cu-
sut Uberdeck. Telefon:
0757/072.050.
Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Capre. Telefon: 0726/
964.710.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimiti-
rul Lascãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând ieftin mobilã aparta-
ment. Telefon: 0251/
531.246.
Vând ghete iarnã, auto-
derapante, piele naturalã,
import, nefolosite nr. 45,
cãrucior copil, puþin folosit.
Telefon. 0723/009.627.

Vând maºinã de tricotat
SINGER. Telefon: 0351/
175.564.
Vând groapã cimitir Ro-
boaica. Telefon: 0746/
901.203.
Vând þiglã JIMBOLIA, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând cutie port armã de
vânãtoare metalicã. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 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 metalic nou
pentru handicap, baston
pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane,
preþ negociabil Telefon:
0351/446.918.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii.
Telefon: 0770/298.240.
Vând mobilã dormitor ti-
neret tip MOBEXPERT.
Telefon: 0251/412.966.
Vând mobilã pentru far-
macie. Telefon: 0755/
074.742.
Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 23 aprilie 2015

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în data
de 06.05.2015, a unei (1) funcþii  publice temporar vacante respectiv:

a)-denumire funcþia publica- poliþist local, cls l, grad Asistent în cadrul Bi-
roului Poliþia Localã

b)-condiþii de desfãºurare a concursului;
 - proba scrisã la sediul instituþiei - str.T.Vladimirescu nr.24, în data de

20.03.2015, ora 10,30.
 -interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea probei

scrise.
c)- termen de depunere a dosarelor -8 zile de la publicare la sediul primãriei,

str.T.Vladimirescu nr.24-Serviciul Resurse umane.
d)- condiþii de participare la concurs
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv studii superi-

oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã.
-condiþia minimã de vechime  de 1 an
Condiþii specifice
-atestat pentru executarea activitãþilor de pazã a obiectivelor, conform lg

333/2003, excepþie fac persoanele care îndeplinesc condiþiile art 38 alin (5) din
legea nr 333/2003.

-aviz psihologic
-aviz medical cu menþiunea APT, pentru pazã ºi ordine.
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare, ºi va

cuprinde documentele doveditoare cã îndeplineste condiþiile generale ºi spe-
cifice funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele
prevãzute de art.49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind or-
ganizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici.Relaþii suplimentare la
tel 0251231424 int 107.

Vând saltea Dormeo 2/1
m cu husã nefolositã -
100 lei, 2 ferestre cu toc ºi
geam - 25 lei / bucatã, lus-
tre cu 2-5 braþe - 20 lei /
bucatã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cãru-
cior copil 50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând 4 jante + anvelope
CIELO 185/60 R 14- 200
RON. Telefon: 0731/
877.880.

Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând frigider cu congela-
tor ARTIC - nou cu garan-
þie 3 ani. Telefon: 0745/
751.558.
Vând drujbã electricã Ein-
ºel lanþ rezervã - 250 lei,
pãlãrie 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 zincatã 2/1 m, te-
levizor color Grunding dia-
gonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.

Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cis-
mãrie veche, maºinã de
scris defectã. Telefon:
0251/417.493.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Vând 2 televizoare. Tele-
fon: 0757/282.926; 0785/
914.046.
Vând 2 biciclete, semicur-
siere, FIRTS-BIKE, 24Dh
12, ambele RFG, pentru
copii 9-15 ani. Telefon:
0773/849.388.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr bicicletã acþiona-
tã electric cu acumulatori.
Telefon: 0721/995.405.
Cumpãr fosã septicã ne-
folositã. Telefon: 021/
619.0632; 0731/515.626.
Cumpãr uruitoare cerea-
le, grâu, porumb. Telefon:
0721/995.405.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã Braz-
da lui Novac, zona Sim-
plon. Telefon: 0746/
112.040.

Închiriez magazin  stradal,
cu toate utilitãþile, Dezrobi-
rii. Telefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe flori-
fere chiparoase (tubero-
ze) + 5000 gladiole Olan-
da + facturã + consultaþie
la plantare. Telefon: 0786/
391.745.
Unei familii nevoiaºe, las
moºtenire o gospodãrie
la þarã (Vâlcea) cu condi-
þia sã o întreþinã perma-
nent. Telefon: 0351/
809.908.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

 PIERDERI
Pierdut certificat constata-
tor ORC  Dolj Nr. 3589/
28.01.2015 pentru S.C.
MBPROSIRI NAIBE SRL.
Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Locatarii Blocului 31,
Craioviþa Nouã, de-
plâng trecerea în ne-
fiinþã a vecinului
ªTEFAN STELU rã-
pus de o boalã ne-
miloasã ºi sunt alã-
turi de familie în
aceste momente gre-
le. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
COMEMORÃRI

AZI se împlinesc 2 ani
de când a plecat ful-
gerãtor în eternitate
cea care a fost MARI-
ANA MORARU. Bunul

Dumnezeu sã o aibã în
grijã ºi sã-i dea odih-
nã veºnicã! În veci nu
te vom uita! Familia.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM Craiova a încheiat cu un
succes prima parte a campionatu-
lui, dispunând la limitã, scor 28-
27, marþi searã, la Polivalentã, de
vecina de clasament Corona Bra-
ºov. Într-un meci fãrã mizã prin
prisma faptului cã cele douã nu mai
puteau urca sau coborî în ierar-
hie, alb-albastrele ºi-au luat revan-
ºa dupã acea înfrângere din tur
(17-24), când ardelencele le sto-
pau o serie impresionantã de 11
izbânzi consecutive.

Întorcându-ne la cele întâmpla-
te marþi, craiovencele au controlat
jocul în prima sa parte, luând dru-
mul vestiarelor cu un avans de trei
goluri, 19-16. Vizitatoarele de sub
Tâmpa au ieºit pe parchet mai de-
terminate ºi au întors rezultatul,
22-24 (min. 47). N-a fost însã în-
deajuns pentru un nou succes,
SCM, cu Bianca Tiron în zi de gra-

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ

VVVVVictorie de prestigiu pentru SCM,ictorie de prestigiu pentru SCM,ictorie de prestigiu pentru SCM,ictorie de prestigiu pentru SCM,ictorie de prestigiu pentru SCM,
în finalul sezonului regulatîn finalul sezonului regulatîn finalul sezonului regulatîn finalul sezonului regulatîn finalul sezonului regulat

Rezultate complete etapa a 26-a, ultima a sezonului regulat
SCM CRAIOVA – ASC Corona Braºov 28-27, HC Zalãu – HCM Rm.

Vâlcea 34-25, CSM Unirea Slobozia – HCM Roman 25-29, CSM Ploieºti
– Universitatea Neptun Constanþa 30-25, SC Mureºul Tg. Mureº – CSM
Cetate Devatrans 24-31, U Alexandrion Cluj – HCM Baia Mare 27-38,
HC Dunãrea Brãila – CSM Bucureºti 24-36.

1. Baia Mare 72 8. Ploieºti 37
2. CSM Buc* 71 9. Vâlcea 29
3. Corona 60 10. Cetate 27
4. CRAIOVA 52 11. U Cluj 26
5. Roman 47 12. Constanþa 20
6. Zalãu 40 13. Slobozia 18
7. Brãila 37 14. Tg. Mureº 0
* - echipã penalizatã cu un punct.

þie (10 goluri), reuºind sã revinã ºi
sã se impunã la limitã. În afarã de
Tiron, au mai punctat Cioaric (7),
Tãnãsie (5), Zamfirescu (2), Ia-
naºi, Apipie, Lazarin ºi Tomescu
(toate cu câte 1 gol).

În play-off, mai exact în faza
sferturilor de finalã, fazã care va
debuta în 2 mai, Craiova va înfrun-
ta pe HCM Roman. Se joacã dupã
sistemul douã din trei, primul meci
urmând a se disputa în urbea mol-
davã, iar urmãtoarele, dacã va mai
fi cazul de douã, în Bãnie. “Ro-
manul este un adversar bun. Cred
cã va fi un joc deschis oricãrui
rezutat”, a spus tehnicianul Aure-
lian Roºca.

 “Sperãm din toatã inima sã ne
calificãm în cupele europene”

Pânã la confruntarea cu Roma-
nul, alb-albastrele vor disputa fi-

nal-four-ul Cupei României, întâl-
nind sâmbãtã (11.30), în semifi-
nalele turneului de la Baia Mare, pe
CSM Bucureºti. Pentru celãlalt loc
în ultimul act se vor lupta gazda
HCM ºi surpriza Universitatea
Neptun Constanþa. Competiþia KO
reprezintã drumul cel mai scurt
cãtre calificarea în sezonul viitor
al cupelor europene.

“Sperãm din toatã inima sã
avem un parcurs bun în final-four-
ul Cupei României, si sã putem
asigura echipei participarea în se-
zonul viitor al cupelor europene.
Ar fi un vis frumos. Cu CSM Bu-
cureºti vom încerca sã vedem dacã
ne ridicãm la nivelul lor. Dacã nu,
cel mai accesibil pentru noi e jo-
cul cu Constanþa. Ar fi nemaipo-
menit sã luãm bronzul în Cupã ºi
sã ne calificãm în Cupa Cupelor”,
a mai declarat Roºca.
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Dupã ce în urmã cu o lunã ce a devenit
campion naþional de tineret la spadã,
Tatian Bolboceanu, sportiv legitimat la
CSM Craiova, va participa la Campionatul
European de Tineret, de la Vicenza
(Italia), ce se va desfãºura începând de
astãzi pânã duminicã.

“Este o competiþie importantã pentru
mine, mai ales cã va fi ultima întrecere

Bayern Munchen ºi FC Barcelona ºi-
au asigurat, marþi searã, un loc în careul
cu aºi al Ligii Campionilor, neamþii dis-
trugând practic pe FC Porto, 6-1 pe “Al-
lianz Arena”, dupã 1-3 în tur, iar catalanii
realizând dubla cu PSG, 2-0, de aseme-
nea “acasã”, dupã 3-1 în Franþa.

În aceeaºi ordine, Bayern a fãcut o pri-
mã reprizã incredibilã, 5-0, graþie reuºi-
telor semnate de Thiago Alcantara (14),
Boateng (22), Lewandowski (27, 40) ºi
Muller (36). Dupã pauzã a mai marcat ºi
Xabi Alonso (88), în timp ce amarul lusi-

DIGI SPORT 1
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Zenit St. Petersburg – FC

Sevilla.
DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – BRD Nãstase-Þiriac Trophy: ziua a 4-a /

20:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Anadolu Efes Istanbul – Real
Madrid / 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Fiorentina – Dinamo
Kiev.

DIGI SPORT 3
13:00, 19:30 – TENIS (F) – Turneul de la Stuttgart, în Germa-

nia: ziua a 3-a / 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Dnepr – FC
Bruges.

Astãzi, 22:05            în tur

Napoli – Wolfsburg 4-1

Zenit St. Petersburg – Sevilla 1-2

Fiorentina – Dinamo Kiev 1-1

Dnepr – Bruges 0-0

Tatian Bolboceanu luptã
la europenele de tineret

Tãvãlugul Bayern ºi Barca,
primele semifinaliste din UCL

majorã pentru tineret din acest sezon. Un
campionat european rãmâne un campio-
nat european ºi nivelul va fi mult mai
ridicat faþã de campionatul intern. Nu
vreau sã îmi fixez un obiectiv foarte
înalt, ca dupã aceea sã fiu dezamãgit,
dar sper sã pot face o figurã frumoasã.
Cu siguranþã voi întâlni adversari foarte
bine pregãtiþi. Nu sunt speriat, chiar din

contrã, sunt ambiþionat de acest
lucru ºi sper sã mã ridic la nivelul
aºteptãrilor, mai ales cã am ieºit
ºi campion naþional anul acesta”,
a declarat Tatian Bolboceanu.
Scrimerul va concura ºi în
întrecerea echipelor U23, fãcând
parte din echipa României de
spadã, alãturi de încã doi spada-
sini craioveni ºi unul din capitalã.
“Fac parte ºi din echipa Româ-
niei pentru acest campionat
european ºi consider cã avem
ºanse bune sã prindem un loc în
faþã. Voi concura alãturi de doi
colegi din Craiova ºi în acelaºi
timp prieteni, ne cunoaºtem
fiecare, ne vom încuraja foarte
mult reciproc, ºi sperãm sã reuºim
o evoluþie care sã ne aducã o
medalie”, a mai spus Tatian.

tanilor a mai fost
îndulcit de Jakson
Martinez,  cu o
reuºitã cãzutã în
minutul  73.  La
aceastã partidã,
bavarezii nu au
mizat, în conti-
nuare,  pe acci-
dentaþii Robben,
Ribery,  Alaba,
Javi Martinez ºi
Schweinsteiger,
deºi ultimul a luat
totuºi loc pe ban-
cã. ªi Porto a fost
vãduvitã de doi

dintre cei mai importanþi oameni ai sãi,
fundaºii laterali Danilo ºi Alex Sandro –
suspendaþi dupã “galbene” încasate în tur.

Trecând ºi la încleºtarea de pe “Camp
Nou”, Barca a rezolvat lucrurile, dacã
mai era ceva de rezolvat, tot în prima
reprizã, Neymar înscriind în minutele 14
ºi 34.

Manºa secundã a  celorlalte douã sfer-
turi, Real Madrid – Atletico Madrid (0-0
în tur) ºi AS Monaco – Juventus (în tur
0-1), a avut loc asearã dupã închiderea
ediþiei.

LIGA EUROPA –
SFERTURI DE FINALÃ –

MANªA RETUR

DOLCE SPORT
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Napoli – Wolfsburg.
DOLCE SPORT 2
16:30 – TENIS (M) – Turneul de la Barcelona, în Spania: ziua a

4-a / 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Fiorentina – Dinamo Kiev.
SPORT.RO
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Fiorentina – Dinamo Kiev.
EUROSPORT
15:00, 21:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial, la Sheffield,

în Regatul Unit.
EUROSPORT 2
15:00 – CICLISM – Turul Croaþiei: etapa a 2-a / 21:00 – SNO-

OKER – Campionatul Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit.

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
Dinamo 27 11 7 9 37-34 40
Botoºani 27 11 7 9 31-30 40
CSMS Iaºi 27 9 7 11 26-31 34
Pandurii 27 8 8 11 32-34 32
Chiajna 27 6 12 9 28-34 30
„U” Cluj 27 7 8 12 24-36 29
FC Braºov 27 7 7 13 25-37 28
Gaz Metan 27 5 11 11 22-31 26
Rapid 27 6 7 14 14-32 25
Ceahlãul 27 5 8 14 20-44 23
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 28-a
Concordia – „U” Craiova mâine, ora 17
FC Braºov – Rapid, mâine, ora 19.15
Dinamo – CFR Cluj, mâine, ora 21.30
FC Botoºani – CSMS Iaºi, sâmbãtã, ora 16
ASA – Pandurii, sâmbãtã, ora 18.30
„U” Cluj – Steaua, sâmbãtã, ora 21
Oþelul – Viitorul, duminicã, ora 18.30
Astra – Gaz Metan, duminicã, ora 20.30
Ceahlãul – Petrolul, luni, ora 21

Bogdan Vãtãjelu va împlini 22 de ani în ziua meciului
de la Chiajna. El a evoluat, cu excepþia partidei de la
Târgu Mureº, când a fost suspendat, în toate partidele
din campionat, o singurã datã fiind utilizat din postura
de rezervã, la Mediaº. Cu Dinamo, fundaºul stânga a
avut douã ºuturi periculoase pe final de joc ºi regretã cã
ocaziile nu au fost transformate, mai ales cã a fost vor-
ba de un derby. „Am rãmas cu un gust amar dupã me-
ciul cu Dinamo, pe care l-am avut la îndemânã, mai
ales dupã eliminarea lui Filip. Ne pare rãu mai ales pen-
tru suporteri, care-ºi doreau foarte mult sã învingem
Dinamo ºi ar fi meritat o bucurie, în special dupã apor-
tul pe care ei ºi l-au adus pe parcursul meciului. A fost
un semieºec, dar trebuie sã trecem peste el ºi sã batem
Chiajna. Nu cred cã se vor mai repeta greºelile din meciul

Antrenorul principal al Univer-
sitãþii Craiova spune cã în meciu-
rile oficiale rãmase se va face eva-
luarea tuturor jucãtorilor, însã spe-
rã ca acest lucru sã nu afecteze
obiectivul rãmas, ocuparea unei
poziþii pe podium

Universitatea Craiova revine
mâine pe terenul sintetic de la Chiaj-
na, dupã ce acolo a înregistrat o
remizã, cu Viitorul lui Gicã Hagi.
Adversara alb-albaºtrilor va fi for-
maþia care smuls un punct în Bã-
nie, în tur ºi care a schimbat recent
antrenorul, în locul lui Marius
ªumudicã echipa ilfoveanã apelând
tot la un duet de tehnicieni, pe mo-
delul Craiovei, fiind instalaþi foºtii
jucãtori ai Stelei, Marius Baciu ºi
Eric Lincar, ultimul antrenând echi-
pa din Bãnie în toamna anului 2013.
Emil Sãndoi spune cã obiectivul pe
final de sezon al Universitãþii este
ocuparea locului 3, dar în acelaºi
timp se vrea testarea întregului lot
de jucãtori, unii neavând ºanse prea
multe sã-ºi demonstreze potenþia-
lul în meciuri oficiale.

Emil SãndoiEmil SãndoiEmil SãndoiEmil SãndoiEmil Sãndoi
despre...despre...despre...despre...despre...

...meciul cu Dinamo, la rece:
„Ne pare rãu cã nu am bãtut Dina-
mo anul acesta, ºtim cã asta e cea
mai mare dorinþã a suporterilor
noºtri, iar noi am reuºit doar douã
egaluri. ªi în tur am avut ºansa de
a face 2-0, la ocazia lui Bawab.
Acum au fost douã ºanse mari ºi
altecâteva oportunitãþi. Dacã am fi

Vãtãjelu sperã la o victorie de ziua saVãtãjelu sperã la o victorie de ziua saVãtãjelu sperã la o victorie de ziua saVãtãjelu sperã la o victorie de ziua saVãtãjelu sperã la o victorie de ziua sa
cu Viitorul, pe acelaºi teren. M-aº bucura sã marchez
de ziua mea, dar la fel de mult m-aº bucura sã dea gol
Bawab sau alt coechipier” spune Vãtãjelu. Convocat la
lotul naþional de Anghel Iordãnescu, olteanul spune cã
îºi doreºte sã rãmânã în vederile selecþionerului ºi a
trecut peste vestea negativã

„Am fost puþin supãraþi pentru cã nu avem posibi-
litatea de a juca în Europa, dar nu dezarmãm, fiindcã
noi avem datoria sã ne facem treaba pe teren. Ne gân-
dim la locul 3, pentru cã am demonstrat cã putem sã
ajungem acolo ºi am merita sã fim pe podium. Fireºte
cã evoluez ºi cu gândul la echipa naþionalã, ºi acesta
este un scop al meu, ca de altfel al tuturor jucãtorilor
români, dar evoluþia mea depinde ºi de a echipei de
club” a declarat jucãtorul ªtiinþei.

marcat, sigur câºtigam, nu cred cã
am mai fi primit gol. Chiar vor-
beam cu jucãtorii ºi constatam
împreunã cã am primit goluri în
acest retur din faze fixe ºi unele
care nu anunþau mare lucru ºi noi
am ratat din poziþii mult mai clare,
din faze construite. Sperãm sã nu
se mai întâmple asta.

...partida de mâine: „Concor-
dia Chiajna este o echipã incomo-
dã, a a învins pe CSMS Iaºi la ul-
timul meci acasã, iar în Giuleºti a
fãcut o a doua reprizã foarte
bunã, în care puteau egala, fiind-
cã a dominat. Este un joc impor-
tant ºi pentru noi ºi pentru ei. Noi
ne-am propus sã terminãm pe un
loc fruntaº, chiar mai bun decât
cel actual, iar la retrogradare
Chiajna are emoþii, þinând cont de
ultimele rezultate ale echipelor din
acea zonã. Lupta este acerbã, ori-
ce punct conteazã pe final de se-
zon.

...suprafaþa artificialã de la Chiaj-
na: „Terenul sintetic ale alte carac-
teristici decât cel natural, dar sper
sã ne adaptãm mai repede acum
decât la meciul cu Viitorul, când am
primit gol în secunda 30. Ne-am
obiºnuit totuºi cu acea suprafaþã la
disputa precedentã, ar trebui sã fa-
cem faþã mai bine acum”

...obiectivul pe final de sezon:
„Locul 3 este o þintã pentru noi,
ar încununa un an de excepþie,
nici nu-mi aduc aminte de când
Craiova nu a mai terminat pe po-
dium. Ar fi ceva deosebit. Dacã
pânã acum am fost o echipã in-
comodã, vrem sã fim în conti-
nuare ºi mai incomozi pentru ad-

versari, poate este nimeritã ase-
mãnarea cu Atletico Madrid”

...evaluarea întregului lot în per-
spectiva sezonului urmãtor: „În ulti-
mele etape ne-am propus sã oferim
ºanse tuturor jucãtorilor pentru a
arãta ce pot. Vom apela la o rotaþie,
fiindcã trebuie sã joace ºi cei care
au avut mai puþine ºanse pânã acum,
mai ales cã vom avea 3 meciuri în 9
zile. Deja în etapa trecutã au intrat
Herghelegiu ºi Dumitraº. Acesta din

urmã a fost la primul meci ca titular
ºi a avut un aport foarte consistent
pe faza ofensivã, iar în apãrare s-a
achitat de sarcini”

...problemele de lot: „Din pãca-
te, Dumitraº mai resimte ceva du-
reri la genunchi ºi a fost la un con-
trol la doctorul naþionalei, Pompi-
liu Popescu. La Chiajna nu va juca
Silviu Izvoranu, care a fãcut o în-
tindere la meciul cu Dinamo, dar
ne bucurãm cã nu este vorba de o

rupturã muscularã. Vor reveni însã
Madson ºi Achim, care au fost
suspendaþi cu Dinamo”

...interdicþia de a juca în Euro-
pa: „Ne-am mai obiºnuit cu gân-
dul acesta. Au fost 3 momente ne-
plãcute de când am venit noi la
echipã, eliminarea din Cupã, eºe-
cul de la Târgu Mureº ºi decizia sã
nu fim primiþi în cupele europene,
dar 3 momente neplãcute sunt pu-
þine în 8 luni
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