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 Reuniunea tripartitã de astãzi de la
Craiova, prilejuitã de întâlnirea pre-
mierilor român, bulgar ºi sârb are o
simbolisticã aparte, prin ineditul ei ºi,
totodatã agenda încãrcatã a discuþiilor,
menite a jalona o cât mai fertilã cola-
borare economicã imediatã. Buna ve-
cinãtate, consacratã de-a lungul anilor,
trebuie sã dobândeascã cât mai grab-
nic o corespondenþã economicã. De
acelaºi calibru.  Premierul român, Vic-
tor Ponta în ºedinþa de guvern de sãp-
tãmâna trecutã a anunþat cã “vreau sã
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„Premierul României, Victor Pon-
ta, a oferit Craiovei ºansa sã intre din
nou în istoria marilor evenimente po-
litice. Vom fi gazde bune, astãzi, aºa
cum numai oltenii ºtiu sã fie, unor
întâlniri politice de o mare consisten-
þã ºi încãrcãturã politicã: bilaterala Ro-
mânia-Serbia, la nivel de premieri; tri-
laterala România-Bulgaria-Serbia, tot
la nivel de premieri; ºedinta comunã
de guvern româno-bulgara ºi 12 în-
tâlniri bilaterale româno-bulgare, la
nivel de miniºtri. Vom folosi acest pri-
lej unic pentru promovarea la nivel re-
gional a minunatului patrimoniu arhi-
tectural al Craiovei, oaspeþii gãsind
oraºul nostru într-un minunat decor
de primãvarã. Bine aþi venit, dragi
oaspeþi din Bulgaria ºi Serbia!”.
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adoptãm astãzi toate memorandumuri-
le ºi înþelegerile pentru ca ºedinþa co-
munã din 24 (aprilie-n.r.), cu Guvernul
Bulgariei, sã fie bine pregãtitã. La Cra-
iova, avem întâlnirea tripartitã, e con-
firmatã, prim-ministrul Serbiei, prim-
ministrul Bulgariei ºi cu mine, ºi dupã
aceea ºedinþa de guvern România-Bul-
garia”. În ºedinþa comunã a guvernu-
lui român ºi bulgar vor fi discutate pro-
bleme legate de turism, finanþe ºi con-
strucþia podului Turnu Mãgurele-Nico-
pole. Discuþiile vor fi purtate la Mu-
zeul de Artã din Craiova, ºi pe lângã
dialogul la nivelul premieriilor, vor
avea loc ºi convorbiri la nivelul miniº-
trilor. Casa Bibescu din Parcul Româ-
nescu va gãzdui întâlnirea miniºtrilor
de Interne din România ºi Bulgaria.
Programul de lucru se anunþã dens,
contratimp aproape ºi miniºtrii români
ºi bulgari vor discuta un memorandum

privind evitarea dublei impuneri, un
memorandum privind turismul ºi un do-
cument referitor la construcþia unui nou
pod peste Dunãre, între Turnu-Mãgu-
rele ºi Nicopole. În martie anul trecut,
Guvernele român ºi bulgar s-au reunit
în ºedinþã comunã la Ruse (Bulgaria),
la reuniune fiind prezent ºi atunci prim-
ministrul Serbiei.

În plan regional, România, Bulgaria
ºi Serbia, - primele douã þãri membre
ale UE, Belgradul fiind aspirant – îm-
pãrtãºind acelaºi valori democratice,
traversate de acelaºi fluviu al priete-
niei, Dunãrea, pot dovedi un model de
cooperare în Balcani, aºa cum îl doresc
ºi popoarele þãrilor respective. Ca un
detaliu, nu lipsit de importanþã, la Pris-
tol, în judeþul limitrof Mehedinþi, se
aud în fiecare dimineaþã cântând coco-
ºii din cele trei þãri. ªi o fac la fel.

MARGA BULUGEAN
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TVA pentru cãrþi

va fi redusã

de la 9% la 5%,

de la 1 ianuarie 2016
Taxa pe valoare adãugatã

(TVA) pentru cãrþi va fi
redusã de la 9% la 5%,
mãsura urmând sã intre în
vigoare de la 1 ianuarie
2016, a anunþat, ieri, minis-
trul Culturii, Ionuþ Vulpescu,
care va depune în acest sens,
la Camera Deputaþilor, un
amendament la noul Cod
Fiscal. Astfel, potrivit unui
comunicat remis MEDIAFAX,
în urma unor discuþii cu
premierul Victor Ponta ºi
ministrul Finanþelor, Eugen
Teodorescu, pe de o parte, ºi
ministrul Culturii, Ionuþ
Vulpescu, de cealaltã parte,
s-a stabilit ca TVA la cãrþi sã
fie redusã la 5%. România
devine astfel una dintre þãrile
cu cea mai scãzutã taxã pe
valoare adãugatã pe acest
segment din Europa. Mãsura
scãderii TVA de la 9% la 5%
ar urma sã intre în vigoare
de la 1 ianuarie 2016, odatã
cu noul Cod Fiscal, care
prevede, printre altele,
reducerea TVA generalã la
20%, dar ºi alte mãsuri de
relaxare fiscalã. Reducerea
TVA la carte de la 9% la 5%
nu constituie o pierdere
palpabilã pentru buget ºi
ajutã, totodatã, editurile sã
susþinã un preþ de vânzare
accesibil, se aratã în comuni-
catul citat. Pe 25 martie,
proiectul de lege privind noul
Cod Fiscal a fost aprobat de
Guvern ºi a fost transmis
Senatului. În prezent, acesta
se aflã în dezbatere în comi-
siile de specialitate ale
forului legislativ, urmând sã
fie supus votului senatorilor
ºi trimis Camerei Deputaþilor.

Mihaiela Cordoº, referent la
Spitalului Clinic Judeþean Cluj,
este urmãritã penal pentru trafic
de influenþã, în formã continuatã
(26 acte materiale), în timp ce
soþul ºi fiica sa sunt acuzaþi de
complicitate la trafic de influen-
þã, în formã continuatã.Potrivit
anchetatorilor, în intervalul no-
iembrie 2014 - prezent, Mihaiela
Cordoº a pretins de la mai multe
persoane foloase materiale necu-
venite cuprinse între 1.000 ºi
10.000 lei, pentru ca, prin influ-

Dupã ce a negat ani la rând
existenþa unei închisori secrete a
CIA pe teritoriul României, fostul
preºedinte Ion Iliescu a recunos-
cut, miercuri, pentru cotidianul
german Der Spiegel, cã a aprobat
o “locaþie” a CIA în România. El
a afirmat cã a aprobat “în princi-
piu”, în perioada 2002-2003, o
solicitare a SUA privind crearea
unui centru al CIA în România,
fãrã a ºti cã urma sã fie vorba de
vreo unitate pentru detenþie, de-
taliile proiectului stabilindu-le Ioan
Talpeº, la acea vreme ºef al Ad-
ministraþiei Prezidenþiale. “Am
considerat cã era un gest de aco-
modare înaintea aderãrii noastre
la NATO”, a susþinut Ion Iliescu,
preºedinte al României în perioa-
da decembrie 1989-1992, 1992-
1996 ºi 2000-2004. “Noi nu am
avut nicio interferenþã asupra ac-
tivitãþilor desfãºurate de Statele
Unite în acea locaþie”, a explicat
fostul preºedinte. “În acel mo-
ment, mie, ca preºedinte, acea
solicitare nu mi s-a pãrut mare
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Senatorul Alexandru
Cordoº, soþia acestu-
ia, Mihaiela Cordoº,
ºi fiica lor Andreea au
fost puºi sub urmãrire
penalã de procurorii
DNA, Mihaiela Cor-
doº fiind acuzatã cã a
luat mitã pentru a
obþine locuri de mun-
cã mai multor per-
soane, cu ajutorul
soþului ºi fiicei.

enþa pe care ea ºi soþul sãu o
aveau asupra persoanelor cu
funcþii de conducere din cadrul
Spitalului Clinic Judeþean Cluj,
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Cluj ºi a altor instituþii publice,
sã obþinã cumpãrãtorilor de in-
fluenþã posturi/locuri de muncã
cum ar fi cele de: profesor supli-
nitor, infirmier, asistent medical,
juristconsult etc.

În perioada ianuarie - aprilie
2015, Mihaiela Cordoº a fost spri-
jinitã ºi de fiica-sa, Cordoº An-

dreea Alexandra, care cunoºtea
faptul cã mama sa primea foloa-
se necuvenite pentru a-ºi trafica
influenþa pe lângã diferite persoa-
ne din instituþiile mai sus aminti-
te, mai spun procurorii. Concret,
la data de 24 ianuarie 2015, la
solicitarea mamei sale, Andreea
Cordoº s-a deplasat la locul de
muncã al unei persoane ºi i-a re-
mis acesteia subiectele pentru
proba oralã a unui concurs pen-
tru ocuparea unui post de asis-
tent medical în cadrul Spitalului

Clinic Judeþean Cluj. În alte douã
rânduri, aceasta a înapoiat unor
persoane o parte din banii pe care
mama sa îi primise pentru a-ºi
trafica influenþa pe lângã mem-
brii comisiilor de examinare din
cadrul Spitalului Clinic Judeþean
Cluj. În cauzã, se desfãºoarã acte
de urmãrire penalã ºi faþã de alte
persoane, mai informeazã DNA.

Senatorul PSD Alexandru Cor-
doº s-a prezentat, ieri, la DNA
Cluj, însoþit de un avocat care a
precizat cã parlamentarul nu a
fost citat de cãtre procurori, ci
“a venit sã vadã care-i treaba”,
în urma percheziþiilor de joi, de
la Spitalul Judeþean de Urgenþã
(SJU) Cluj, caz în care ar fi viza-
tã ºi soþia sa.

Închisorile secrete ale CIA, un mister la aproape
zece ani de la dezvãluirea existenþei lor

Declaraþiile fostului preºedinte Ion Iliescu pentru
Der Spiegel readuc în atenþie subiectul închisorilor

secrete ale CIA de pe teritoriul unor þãri est-europe-
ne, inclusiv România, care, în pofida numeroaselor

anchete desfãºurate, rãmân un mister la aproape zece
ani de la dezvãluirea existenþei lor.

lucru. Eram aliaþi (...), nu am in-
trat în detalii. Dacã aº fi ºtiut ce se
putea face acolo, rãspunsul nu ar
fi fost pozitiv”, a subliniat Iliescu.

O declaraþie similarã, care con-
firmã indirect prezenþa unei închi-
sori CIA pe teritoriul Poloniei, a
fost fãcutã în decembrie 2014 de
cãtre fostul preºedinte polonez în
perioada 1995-2005, Aleksander
Kwasniewski. Intervievat la postul
de radio TOK FM, la o zi dupã
publicarea unui raport al Senatului
american privind tehnicile dure de
interogare ale CIA în perioada
2001-2009, Kwasniewski a afir-
mat cã, la început, Polonia nu ºtia
despre actele de torturã. Era vor-
ba, în opinia sa, doar despre în-
fiinþarea unor facilitãþi secrete.
“Faptul cã americanii desfãºoarã
aceste activitãþi într-un mod atât
de secret a generat îngrijorãri. Ast-
fel cã autoritãþile poloneze au acþi-
onat pentru a le pune capãt ºi aces-
te activitãþi au încetat, la presiunea
Poloniei”, declara el.

Subiectul închisorilor secrete

ale CIA a fost iniþiat de cotidianul
american Washington Post, care,
într-un articol publicat la 2 noiem-
brie 2005, susþinea cã, dupã aten-
tatele de la 11 septembrie 2001,

CIA a înfiinþat o reþea secretã de
închisori pe teritoriul unor þãri din
estul Europei ºi din alte zone, pen-
tru interogarea unor membri im-
portanþi ai reþelei al-Qaida.
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Cu câteva zile înaintea mani-
festãrilor ocazionate de împlini-
rea a o sutã de ani de la genoci-
dul armean, Turcia a transmis,
luni, 20 aprilie a.c., „condolean-
þele” sale descendenþilor victime-
lor, mãrturisind cã „partajeazã
suferinþele copiilor ºi nepoþi-
lor”, Patriarhul armean la Istan-
bul urmând a þine o slujbã de po-
menire „în memoria armeni-
lor”, menþioneazã comunicatul
cabinetului premierului Ahmet
Davutoglu. De-a lungul timpului,
mesajele de condoleanþe, precum
cele din 23 aprilie 2014 ale lui
Regep Tayyip Erdogan, pe atunci
prim-ministru, au fost salutate,
considerate fiind ca promiþãtoa-
re. Dupã 2012, guvernul de la
Ankara a autorizat manifestãrile
pliate pe eveniment la fiecare 24
aprilie, în Piaþa Taksim, din inima
Istanbulului. A fost votatã o lege
pentru restituirea proprietãþilor
non-musulmane, bisericile au fost
restaurate, iar bunurile confisca-

MIRCEA CANÞÃR
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te au fost restituite. Dezbaterea
aprinsã care se poartã este de
naturã semanticã. Se vorbeºte de
„pretins genocid”, discursul
oficial utilizând expresia „eveni-
mentele din 1915”, cum a pro-
cedat, în aprilie 2014, preºedin-
tele Erdogan, în mesajul sãu ine-
dit. Termenul de „genocid” reþi-
ne toatã atenþia ºi media turcã se
întreabã asupra conþinutului me-
sajului preºedintelui american
Barack Obama. Fiind vorba de
un aliat statornic, pe care SUA
conteazã în regiune, se avansea-
zã aluzia la „o mare catastro-
fã”. La o sutã de ani de la fapte-
le petrecute, Ankara nu acceptã
termenul de genocid, deºi 20 de
þãri, iar recent ºi Parlamentul
European, au recunoscut carac-
terul programat al persecuþiei vi-
zând armeni, între 1915 ºi 1917,
soldate cu 1,5 milioane de victi-
me. Femei, bãrbaþi, bãtrâni ºi co-
pii au fost arestaþi, apoi masacraþi
sau deportaþi în deºerturile Me-

sopotamiei ºi Siriei. Autoritãþile
turce recunosc „masacrele mu-
tuale”, adicã reciproce, negând
faptul cã armenii Imperiului Oto-
man ar fi fost, deliberat ºi siste-
matic, eliminaþi. „Toatã polemi-
ca se reduce la un singur cu-
vânt, atribuindu-se întreaga
responsabilitate naþiunii tur-
ce, asortându-se cu un discurs
dezastruos, ceea ce este pro-
blematic din punct de vedere
moral ºi legal”, spune Davuto-
glu, în mesajul sãu. Termenul de
„g...”, cum scrie presa turcã, sus-
citã reacþii epidermice la nivelul
elitei politice turce. Recenta de-
claraþie a Papei Francisc, la bi-
serica Sfântul Petru din Roma,
privind genocidul armenilor, de-
claraþia Parlamentului European
în acelaºi sens, declaraþia Parla-
mentului austriac, de miercuri, au
generat reacþii în presa turcã,
dupã ce trei partide parlamenta-
re – AKP, Partidul Republican al
Poporului (CHP – social-demo-

crat) ºi Partidul pentru Acþiune
Naþionalistã (MHP) – au con-
damnat rezoluþia europeanã, con-
siderând-o „improprie ºi inac-
ceptabilã”. Se spune cã terme-
nul de genocid ar putea sã-l cos-
te postul pe Etyen Mahcupyan,
un jurnalist armean, devenit, în
septembrie anul trecut, consilier-
ºef al premierului turc, numai cã
împlinind 65 de ani, vârsta limitã
în funcþiile publice, nu mai avea
ce pierde. Kadri Gursel, scriitor
ºi editorialist la cotidianul „Milli-
yet”, scrie aºa: „Turcia ºi AKP
se regãsesc într-o zonã necla-
rã de dualitate”. Diplomaþia tur-
cã a încercat sã evite comemo-
rarea genocidului armean de la
Erevan, preºedintele Regep Ta-
yyip Erdogan invitându-l pe omo-
logul sãu, Serge Garkissian, la
aniversarea de astãzi a o sutã de
ani de la bãtãlia Dardanelelor. Pe
frontul relaþilor bilaterale, „rãz-
boiului rece” este desãvârºit.
Editorialistul ºi istoricul Murat

Bardakci, în cotidianul „Haber-
turk”, menþioneazã cã „nicio-
datã un stat acuzat de geno-
cid nu a vãrsat bani victime-
lor. Germania a acordat com-
pensaþii financiare victimelor
evreieºti, dar altele au fost ra-
þiunile, fiindcã, se ºtie, au uti-
lizat evreii ca veritabili
sclavi”. În fine, cotidianul „Star”
estimeazã cã „politizarea tra-
gediei (...) este o frânã empa-
tiei, vizavi de suferinþele tre-
cutului. Atitudinea de anti-
compromis a diasporei arme-
ne provoacã pãrþii turce un
reflex de apãrare”. Toatã pre-
sa turcã acordã spaþii imense
acestei polemici aprinse ºi rãmâ-
ne de vãzut dacã Barack Oba-
ma va folosi termenul de „geno-
cid”. Asta este tot.

(Surse: Courrier internatio-
nal, HuffPost, Le Monde, site-
uri ale unor publicaþii turceºti
menþionate)

La sediul Casei de Asigurãri de
Sãnãtate Dolj au fost depuse 35.358
carduri naþionale de asigurãri de
sãnãtate pentru persoanele care nu
au fost gãsite la domiciliu de re-
prezentanþii Poºtei Române, în eta-
pele de distribuire a cardului naþi-
onal. Pânã acum, din cardurile re-
stituite, CAS Dolj a predat 13.469
de exemplare titularilor acestora.
Cardurile refuzate rãmân la sediul
CAS, astfel încât sã poatã fi pre-
date acelor asiguraþi care revin asu-
pra deciziei de a nu utiliza acest
instrument, în Dolj existând pânã
acum douã astfel de cazuri.

Costul unui card duplicat -
15,5 lei

ªi asiguraþii care pânã la data de
1 mai a.c. nu intrã în posesia car-
dului vor beneficia de servicii me-
dicale în baza unei adeverinþe înlo-
cuitor de card eliberatã de CAS. Se
vor produce ºi carduri duplicat,
care vor puzea fi solicitate în caz
de pierdere, furt sau deteriorare a
acestuia, în situaþia modificãrii da-
telor personale de identificare pre-
cum ºi în alte situaþii justificate. La
solicitarea asisguratului costul aces-
tora este de 15,5 lei. Cardul de sã-
nãtate va deveni singurul instrument
de validare ºi decontare a servicii-

152 de doljeni au refuzat cardul de sãnãtate152 de doljeni au refuzat cardul de sãnãtate152 de doljeni au refuzat cardul de sãnãtate152 de doljeni au refuzat cardul de sãnãtate152 de doljeni au refuzat cardul de sãnãtate
Peste doar o sãptãmânã toþi asigura-

þii vor avea obligaþia prezentãrii cardu-
lui naþional de sãnãtate în momentul
acordãrii serviciilor medicale de cãtre
furnizorii aflaþi în contract cu CAS, aces-
ta devenind unicul instrument de decon-
tare ºi validare. Sunt însã ºi asiguraþi

care nu doresc sã utilizeze cardul de sã-
nãtate din motive religioase ºi de con-
ºtiinþã. Astfel, 152 de doljeni au refuzat
ridicarea documentului electronic de la
sediul CAS. Aceºtia au ca alternative
adeverinþa de înlocuire ce are un termen
de valabilitate de trei luni.

lor medicale prevãzute în pachetul
de bazã, pentru persoanele asigu-
rate cu vârsta de peste 18 ani.

În ceea ce priveºte activarea car-
dului de sãnãtate, în momentul în
care documentul este introdus pen-
tru prima datã în cititor, se va afiºa
mesajul cã acest card este inactiv
ºi se va solicita introducerea unui
pin personalizat, compus din 4 ci-
fre, la fel ca ºi la cardul bancar. Pin-
ul personalizat va fi introdus ºi con-
firmat personal de pacient. Perso-
nalizarea pin-ului este obligatorie,
altfel cardul rãmâne în stare inacti-
vã ºi nu poate confirma servicii
medicale în sistem. Aºadar, perso-
nalizarea pin-ului reprezintã activa-
rea cardului naþional ºi se realizea-

zã la prima
vizitã la un
furnizor de
servicii medi-
cale. Acest
pin va fi in-

trodus de asigurat la primirea fie-
cãrui serviciu medical pentru vali-
darea ºi, mai apoi, decontarea aces-
tuia din fondul asigurãrilor sociale
de sãnãtate. Dacã pin-ul personali-
zat este introdus greºit de cinci ori
consecutiv, cardul se blocheazã. În
aceastã situaþie, asiguratul va suna
la centrul de asistenþã din CNAS ºi
se va solicita deblocarea cardului.
Asiguratul va trebui sa furnizeze
datele sale de identificare operato-
rului. Dupã deblocare, asiguratul va
tasta un nou pin.

Patru milioane de carduri
au fost activateîn toatã þara

La nivel naþional, pânã în pre-

zent au fost validate aproximativ 4
milioane de carduri din cele 14
milioane tipãrite. Autoritãþile le-au
transmis pacienþilor sã nu lase car-
dul la niciun furnizor de servicii
medicale ºi sã îl prezinte ori de câte
ori beneficiazã de un serviciu me-
dical. În cabinetele medicilor de
familie ºi în ambulatoriul de medi-
cinã dentarã utilizarea cardului na-
þional de sãnãtate se face la mo-
mentul acordãrii serviciilor medi-
cale. În asistenþa medicalã ambu-
latorie pentru specialitãþile clinice,
cardul va fi utilizat la momentul
acordãrii  serviciilor medicale, cu
excepþia serviciilor de sãnãtate
conexe actului medical pentru care
nu este necesarã prezentarea car-
dului. Pentru reabilitare medicalã
ºi acupuncturã utilizarea cardului
de sãnãtate se face la momentul
acordãrii de consultaþii ºi proce-
duri în cabinet, respectiv în fieca-

re zi de tratament pentru procedu-
rile acordate în baza de tratament.
În  spitale utilizarea cardului naþio-
nal de asigurãri sociale de sãnãtate
se face – pentru spitalizarea conti-
nuã – la internarea ºi externarea din
spital, cu excepþia urmãtoarelor si-
tuaþii: la internare în spital, dacã
criteriul la internare este urgenþã
medico-chirurgicalã; la externare
din spital pentru cazurile transfera-
te la un alt spital ºi la internare, ca
ºi caz transferat; la externare, pen-
tru situaþiile în care s-a înregistrat
decesul asiguratului. Pentru spitali-
zarea de zi prezentarea cardului na-
þional de asigurãri sociale de sãnã-
tate se face la fiecare vizitã, cu ex-
cepþia situaþiilor în care criteriul de
internare este urgenþã medico-chi-
rurgicalã pentru serviciile acordate
în structurile de urgenþã (camera
de gardã/UPU/CPU).

RADU ILICEANU
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au consta-
tat, ieri, cã activitãþile desfãºurate de procu-
rorii DIICOT Craiova în dosarul în care
Constantin Daniel Zamfir, de 36 de ani, din
Robãneºti, ºi Viorica Vica Crãciunescu, de
40 de ani, din Craiova, au fost trimiºi în ju-
decatã pentru trafic de minori sunt legale,
nu au fost ridicate excepþii, astfel cã au dis-
pus începerea judecãrii procesului, primul
termen fiind stabilit pentru 21 mai a.c. În
plus, magistraþii au respins cererile celor doi
inculpaþi de înlocuire a arestãrii preventive
cu arestul la domiciliu, menþinându-i dupã

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, în noaptea de miercuri spre
joi, la ora 01.15, Ionuþ P., de 22 de
ani, din comuna Malu Mare, Dolj,
fãrã a poseda permis de conduce-

Poliþiºtii Secþiei 6
Craiova au organi-
zat, miercuri, o ac-
þiune în comun cu
lucrãtori din cadrul
CEZ DISTRIBU-
ÞIE, pentru depista-
rea persoanelor care
s-au racordat ilegal
la sistemul de distri-
buþie a energiei elec-
trice. În cadrul ac-
tivitãþilor desfãºurate, au fost de-
pistate ºapte astfel de situaþii în care
au fost întocmite dosare penale
pentru furt de energie electricã.
Astfel, pe strada Drumul Jiului, a
fost depistatã Amelia B., de 20 de
ani, din comuna Teasc, care era
racordatã ilegal la reþeaua electricã
de distribuþie stradalã. Pe aceeaºi
stradã a fost depistatã ºi Ileana F.,
de 32 ani, din Craiova, racordatã
ºi ea, ilegal, la reþeaua electricã de
distribuþie stradalã. Pe strada Do-
robanþilor, a fost depistat Ion T.,

Miercuri dupã-amiazã, în jurul orei 16.00,
echipa pirotehnicã a Detaºamentului 1 Pompieri
Craiova, din cadrul Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, a fost solicitatã în
comuna Amãrãºtii de Sus, unde un localnic a
decoperit muniþie neexplodatã. Cadrele ISU au
ajuns la faþa locului ºi au constatat cã este vor-
ba despre un proiectil de calibrul 75 mm, des-
coperit în gospodãrie de un localnic din satul
Zvorsca, comuna Amãraºtii de Sus, în timpul
efectuãrii unor lucrãri agricole. Muniþia a fost
ridicatã ºi transportatã fãrã probleme la un de-
pozit autorizat, iar pentru evitarea unor eveni-
mente neplãcute cu care se pot confrunta cetã-
þenii, în momentul descoperirii unor elemente
de muniþii neexplodate, pompierii insistã sã fie
respectate urmãtoarele reguli elementare: nu le
atingeþi, nu le loviþi sau miºcaþi, nu le introdu-
ceþi în foc ºi nu încercaþi sã demontaþi focoase
sau alte elemente componente. Nu ridicaþi, nu
transportaþi ºi nu introduceþi muniþiile neexplo-
date în încãperi, locuinþe sau grãmezi de fier
vechi. Cel mai bine este sã anunþaþi imediat
descoperirea fãcutã la numãrul de urgenþã 112
ºi sã aºteptaþi intervenþia specialiºtilor, spun
reprezentanþii ISU Dolj.

Arest prelungit pentru traficanþiiArest prelungit pentru traficanþiiArest prelungit pentru traficanþiiArest prelungit pentru traficanþiiArest prelungit pentru traficanþii
care exploatau minore în Craiovacare exploatau minore în Craiovacare exploatau minore în Craiovacare exploatau minore în Craiovacare exploatau minore în Craiova

Magistraþii Tribunalului Dolj au menþinut, ieri, mãsura arestului
preventiv faþã de cei doi doljeni, Viorica Vica Crãciunescu, de 40
de ani, ºi Constantin Daniel Zamfir, de 36 de ani, din Robãneºti,
arestaþi la începutul lunii februarie pentru proxenetism ºi trafic
de minori, dupã ce s-a stabilit cã au fãcut bani exploatând sexual
mai multe tinere într-un apartament din centrul Craiovei. În plus,
instanþa a constatat legalitatea actului de sesizare a instanþei
înaintat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova cu
privire la cei doi inculpaþi ºi a dispus începerea judecãrii procesu-
lui, primul termen fiind stabilit pentru 21 mai a.c.

gratii: „Menþine mãsura arestului preventiv
luat faþã de inculpata Crãciunescu Viorica
Vica. Menþine mãsura arestului preventiv
luat faþã de inculpatul Zamfir Constantin
Daniel. Respinge cererile inculpaþilor de
înlocuire a mãsurii arestãrii preventive cu
mãsura preventivã a arestului la domiciliu.
Constatã legalitatea sesizãrii instanþei cu
rechizitoriul nr.197/D/P/2014 al Parchetu-
lui de pe lângã ÎCCJ-DIICOT-Serviciul Te-
ritorial Craiova, privind pe inculpaþii: Crã-
ciunescu Viorica Vica, cercetatã pentru sã-
vârºirea infracþiunii de trafic de minori ºi

Zamfir Constantin Daniel, cercetat pentru
sãvârºirea infracþiunii de trafic de minori.
Dispune începerea judecãþii cauzei privind
pe inculpaþii Crãciunescu Viorica Vica Zam-
fir ºi Constantin Daniel ºi fixeazã termen
de judecatã la data de 21.05.2015. Defini-
tivã”, se aratã în încheierea de ºedinþã a
Tribunalului Dolj. 

Reamintim cã cei doi au ajuns dupã gratii
la începutul lunii februarie a.c. În baza in-
formaþiilor pe care le aveau, poliþiºtii Brigã-
zii de Combatere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, împreunã cu procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au
descins luni, 9 februarie a.c., în Craiova ºi
comuna doljeanã Robãneºti, la locuinþele a
douã persoane suspectate de trafic de mi-
nori ºi proxenetism. Oamenii legii au ridicat
mai multe documente de transfer bancar ºi
alte probe, dar ºi pe cei doi suspecþi, Con-
stantin Daniel Zamfir, de 36 de ani, din Ro-
bãneºti, ºi pe Viorica Vica Crãciunescu, de
40 de ani, din Craiova. Din datele strânse de
anchetatori s-a stabilit faptul cã, cei doi s-au
hotãrât sã facã bani din exploatarea sexualã

a tinerelor. Bãrbatul se ocupa de obicei cu
racolarea victimelor, cãrora le promitea cã
se va cãsãtori cu ele, apoi le aducea la Cra-
iova, unde le dãdea pe mâna Vicãi, cu expe-
rienþã în acest domeniu, conform oamenilor
legii, fetele fiind obligate apoi sã se prostitu-
eze în apartamentul pe care cei doi îl închi-
riaserã în centrul Craiovei, undeva pe Calea
Bucureºti. Potrivit anchetatorilor, în perioa-
da august 2014 – februarie 2015, cei doi au
exploatat astfel mai multe tinere, între care
ºi minore, sumele câºtigate din activitatea
infracþionalã urmând sã fie stabilite ulterior.

Craioveni  pr inº i  furândCra ioveni  pr inº i  furândCra ioveni  pr inº i  furândCra ioveni  pr inº i  furândCra ioveni  pr inº i  furând
curent  e lect r iccurent  e lect r iccurent  e lect r iccurent  e lect r iccurent  e lect r ic

de 24 ani, din Craiova care era ra-
cordat ilegal la reþeaua electricã de
distribuþie stradalã, iar pe Aleea 1
Cãluºari a fost depistatã Maria M.,
28 ani, din Craiova, în aceeaºi si-
tuaþie, însã nu au fost singurii, po-
liþiºtii verificând mare parte din lo-
cuinþele din raza de competenþã.
„În toate cazurile s-a procedat la
debranºarea de la reþea a celor
celor racordaþi ilegal ºi s-au în-
tocmit dosare penale”, ne-a decla-
rat subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Muniþ ie  neexplodatã  descoper i tã  laMuni þ ie  neexplodatã  descoper i tã  laMuni þ ie  neexplodatã  descoper i tã  laMuni þ ie  neexplodatã  descoper i tã  laMuni þ ie  neexplodatã  descoper i tã  la
Amãrãºt i i  de  SusAmãrãºt i i  de  SusAmãrãºt i i  de  SusAmãrãºt i i  de  SusAmãrãºt i i  de  Sus

Accident provocat de un tânãr bãut ºi fãrã permis
Un tânãr de 22 de ani

din comuna Malu Mare,
bãut ºi fãrã permis, a
provocat un accident de
circulaþie în Craiova, în
urma cãruia un craiovean
de 38 de ani a avut nevoie
de îngrijiri medicale.

re valabil pentru nici o categorie
de autovehicule, în timp ce con-
ducea un autoturism pe bulevar-
dul 1 Mai, din Craiova, ajuns la
intersecþia cu bulevardul ªtirbei
Vodã nu a acordat prioritate auto-
turismului condus de Gabi D., de
38 de ani, din Craiova ºi a intrat în
el. În urma accidentului, Gabi D.
a fost transportat la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, pen-
tru acordare de îngrijiri medicale,
medicii stabilind cã a suferit leziuni
care nu-i pun viaþa în primejdie.
În ceea ce-l priveºte pe tânãrul de
22 de ani, poliþiºtii ajunºi la faþa

locului au stabilit cã era ºi sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice. La tes-
tarea sa cu etilotestul a rezultat o
concentraþie de 0,79 mg/l alcool
pur în aerul expirat, motiv pentru
care a fost dus ºi el la spital, unde
i-au fost recoltate probe biologice
în vederea stabilirii alcoolemiei. „În
cauzã s-a întocmit dosar penal
conform prevederilor legale pen-
tru conducere fãrã permis, condu-
cere sub influenþa bãuturilor al-
coolice ºi vãtãmare corporalã din
culpã”, a precizat subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.
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În acest moment, în Româ-
nia, în sistemul public de sãnã-
tate, activeazã aproximativ 200
de psihologi ºi 120 de medici
specializaþi în psihiatrie pediatri-
cã, iar ultimele estimãri indicã o
scãdere a numãrului acestora,
din cauza migraþiei personalului
sanitar. Dincolo de lipsa servi-
cilor integrate de asistenþã psi-
hologicã, pedagogicã ºi socialã,
situaþia personalului specializat
în domeniul sãnãtãþii mintale a
copilului ºi adolescentului este
una sensibilã. Serviciile comu-
nitare de sãnãtate mintalã pen-
tru minori sunt concentrate în

 Vorbind strict statistic, numã-
rul contractelor individuale de
muncã, înregistrate la ITM Dolj a
crescut în ultimul timp, astfel cã,
la data de 21 aprilie 2015, sunt
cuprinse cca 159.000 de astfel de
documente, creºterea fiind unoir-
tantã, dacã facem o compraþie cu
anii precedenþi. Astfel, putem
aminti cã, la data de 1 ianuarie
2012, erau aproximativ 138.500 de
contracte de muncã, iar în februa-
rie 2015 erau înscrise 154.277 de
acte de acest fel, însã creºterea,
pe martie 2015, este semnificativã
– cca.5.000 de contracte. „Este un
lucru îmbucurãtor, deoarece acþi-
unile noastre de verificare ºi con-
trol ºi-au dovedit utilitatea. Putem

Cel puþin tehnic, numãrul contractelor indi-
viduale de muncã, înregistrate la Inspectora-
tul Teritorial de Muncã Dolj, a crescut, ceea
ce poate conduce la o mãrire semnificativã a
gradului de ocupare a forþei de muncã în judeþ,
însã fluctuaþia  nu are cum sã fie mai mult de-

cât   relativã. În plus, ITM Dolj va intensifica
verificãrile ºi controalele la agenþii economici,
schimbând inclusiv strategia, scopul fiind cel
al diminuãrii „muncii la gri”, cea în care oame-
nii sunt angajaþi în „part-time”, dar lucreazã
cel puþin opt ore zilnic.

vorbi despre o scãdere realã a
„muncii la negru”. Vom merge în
continuare pe aceastã linie ”, a de-
clarat Cãtãlin Mohora, inspector
ºef al ITM Dolj. Ca dovadã a ce-
lor spuse, datele statistice sunt
convingãtoare: numai în primul tri-
mestru al acestui an, s-au înregis-
trat câteva mii de contracte de
muncã înregistrate – cu precãde-
re în activitatea de pazã ºi protec-
þie, „Civitas” având un plus de 624
de persoane, ceva surprinzãtor, la
prima vedere, De asemenea, în
aceeaºi perioadã, o creºtere s-a
fãcut simþitã ºi la „Comdata servi-
ce”, unde au fost 312 de angajaþi
în plus. Tot o creºtere s-a fãcut
simþitã ºi la „Ardia Guard Securi-

ty” – 189 de oameni noi ai muncii.
Este un semnal cã se ,oºcã eco-
nomia, cât de cât. Nu este mai puþin
adevãrat cã au fost ºi diminuãri ale
forþelor de muncã, „Ford Româ-
nia” fiind în „pole position”, cu 467
de persoane care au plecat din ca-
drul societãþii comerciale respec-
tive, însã, colo, motivele sunt de
altã naturã.

Controale ºi noaptea
Cum aminteam, ITM Dolj are

în vedere ºi diminuarea „muncii la
gri”, acele contracte care sunt la
„limita legii”. Esate vorba de con-
tractele „part-time”, în cadrul cã-
rora angajaþii muncesc mai mult
decât ceea ce prevede legea, dar

primesc retribuþie numai pe ceea
ce este stipulat în contract. „Vom
face controale nu numai pe orele
de zi, ci ºi pe timp de noapte. Tre-
buie sã-i responsabilizãm atât pe
angajatori, cât ºi pe salariaþi. Vom
avea în vedere, cu preponderenþã,
saloanele de înfrumuseþare þi ate-

liere de croitorie, acolo unde forþa
de muncã este cu precãdere femi-
ninã. Nu vrem ca antrepenorii sã
ne priveascã drept cei care sun-
tem foarte duri, însã sunt obligaþi
sã cunoascã legislaþia” , a mai spus
Cãtãlin Mohora.

CRISTI PÃTRU

Organizaþia Salvaþi Copiii Româ-
nia lanseazã proiectul Servicii inte-
grate pentru copiii cu probleme de
sãnãtate mintalã, copiii victime ale
violenþei domestice ºi familiile aces-

tora. Scopul demersului este forma-
rea de personal specializat care sã
ofere sprijin ºi sã asigure cea mai
bunã îngrijire pentru categoriile
vulnerabile vizate.

28 de centre comunitare, dintre
care douã activeazã în Bucu-
reºti. 15 judeþe din þarã nu dis-
pun de un asemenea centru, sin-
gurele soluþii disponibile fiind
spitalele de psihiatrie pentru
adulþi sau spitalele judeþene.

Sesiuni de educaþie
parentalã ºi psiho-educaþie

pentru 700 de pãrinþi
Principalele obiective ale pro-

iectului Salvaþi Copiii România le
reprezintã formarea a 200 de spe-
cialiºti în vederea evaluãrii ºi in-
tervenþiei, precum ºi furnizarea
de servicii integrate de consilie-

re ºi terapie pentru 700 de
copii ºi adolescenþi (3-18
ani). În plus, proiectul îºi
propune sã ofere sesiuni
de educaþie parentalã ºi
psiho-educaþie pentru 700
de pãrinþi, în cadrul cen-
trelor de consiliere ale Or-
ganizaþiei, din Bucureºti,
Iaºi, Timiºoara, Târgu
Mureº ºi Suceava. Tulbu-
rãrile de sãnãtate mintalã
reprezintã principala cau-
zã de dizabilitate în rândul
copiilor ºi adolescenþilor,
la nivel global. Astfel, po-
trivit estimãrilor Organiza-
þiei Mondiale a Sãnãtãþii
(OMS), pânã în 2020,
peste 25% din populaþia de
copii a Europei va dezvol-
ta probleme de sãnãtate
mintalã ºi va avea nevoie
de consiliere psihologicã.
Netratate, aceste tulburãri

afecteazã sever dezvoltarea ºi
ºansa la o viaþã decentã.

63% dintre copii afirmã
cã sunt bãtuþi acasã
de cãtre pãrinþii lor

În România, nu existã o sta-
tisticã a numãrului total de copii
cu probleme de sãnãtate minta-
lã. Potrivit estimãrilor Organiza-
þiei Salvaþi Copiii, realizate prin
raportarea la datele internaþionale
furnizate de OMS, în momentul
de faþã, din aproximativ 3,8 mi-
lioane de copii, peste 760.000 au
o tulburare de sãnãtate mintalã.
Copiii cu dificultãþi emoþionale
ºi comportamentale sunt de trei
ori mai expuºi riscului de a fi vic-
time ale abuzului ºi neglijãrii de-
cât restul copiilor. Acest lucru
se întâmplã în contextul în care,
în România, 63% dintre copii
afirmã cã sunt bãtuþi acasã de
cãtre pãrinþii lor. 1 din 8 copii
crescuþi astfel va primi un dia-
gnostic clinic, urmare a abuzu-
lui în familie. Conform datelor
publicate de cãtre Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Drep-
turilor Copilului ºi Adopþie la fi-
nalul lunii septembrie 2014,
9.458 de situaþii de abuz au fost
înregistrate oficial în sistemul de
protecþie a copilului. „Ca sã
asistãm la o dezvoltare realã a
acestui sistem este nevoie, în
primul rând, de trecerea de la in-
tervenþia bazatã pe medicaþie,
disponibilã în spitalul de psihia-
trie, cãtre intervenþia realizatã la
nivelul serviciilor educaþionale ºi

de protecþia copilului. Consilie-
rii ºcolari ºi echipele multidisci-
plinare din direcþiile de protec-
þie a copilului sunt actori cheie în
identificarea ºi intervenþia timpu-
rie ºi eficace în cazul acestei ca-
tegorii vulnerabile.” - Gabriela
Alexandrescu, preºedinte Execu-
tiv Salvaþi Copiii România.  

Sprijin accesul la servicii
de consiliere

Este nevoie de eforturi susþi-
nute la nivelul autoritãþilor cen-
trale pentru aprobarea Strategiei
Naþionale de sãnãtate mintalã
pentru copii, de o bunã colabo-
rare între instituþiile responsabi-
le ºi de o schimbare treptatã a
mentalitãþilor. Sãnãtatea mintalã
încã este un subiect evitat la ni-
velul discursului public, ceea ce
duce la stigmatizarea ºi discrimi-
narea celor cu dificultãþi, inclu-
siv a copiilor. Acest lucru repre-
zintã o barierã în calea accesãrii
serviciilor specializate ºi integrã-

rii copiilor în sistemul educaþio-
nal. Proiectul Servicii integrate
pentru copiii cu probleme de sã-
nãtate mintalã, copiii victime ale
violenþei domestice ºi familiile
acestora se desfãºoarã pe par-
cursul a 14 luni ºi va sprijini ac-
cesul la servicii de consiliere ºi
psihoterapie pentru 700 de copii
din Bucureti, Iaºi, Suceava,
Mureº ºi Timiº. Proiectul este
dezvoltat în parteneriat cu Cen-
trul Municipiului Bucureºti de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã
ºi Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Drepturilor Copilului ºi
Adopþie, cu sprijinul Mecanismu-
lui Financiar al Spaþiului Econo-
mic European (SEE) 2009-2014,
în cadrul Fondului ONG în Ro-
mânia – Componenta Servicii
Sociale ºi de Bazã. Salvaþi Copiii
România va beneficia de finan-
þare nerambursabilã în valoare de
149.922 Euro din granturile SEE
2009-2014.

MARGA BULUGEAN
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Conform noului program, emis de
cãtre minstrul Sorin Câmpeanu.
prin Ordinul nr.3676/08.04.2015,
modalitatea de înscriere a elevilor
de clasa a VIII-a la învãþãmântul
profesional cu durata de trei ani
se modificã, perioada fiind deca-
latã cu o sãptãmânã în avans, faþã
de ceea ce era prevãzut anterior.
Pe 30 aprilie 2015, toate ºcolile
gimnaziale ºi unitãþile de învãþã-
mânt tehnic ºi tehnologic trebuie
sã afiºeze domeniile ºi calificãrile
ºcolarizate. În intervalul 11-29
mai, atât elevii, cât ºi pãrinþii aces-
tora vor discuta cu cadrele didac-
tice, fiind consiliaþi în ceea ce pri-
veºte oferta prezentatã. Dupã
aceasta, va urma, efectiv, prima
etapã de înscriere.

„Ziua Pãmântului” a fost o oca-
zie potrivitã pentru preºcolarii ºi
doamnele educatoare de la Grãdi-
niþa cu program prelungit ,,Tudor
Vladimirescu” din Craiova de a
organiza o adevãratã sãrbãtoare la
grãdiniþã. „Protecþia mediului în-
conjurãtor a devenit un obiectiv
major al lumii contemporane. De
aceea, omenirea cautã soluþii pen-
tru prevenirea poluãrii mediului de
viaþã ºi crearea unui mediu echili-
brat ºi propice vieþii. Încã de la
gradinita, copiii  învaþa sã respec-
te legile naturii, ei fiind ajutaþi sã
descifreze ºi sã-ºi însuºeascã ABC-
ul ecologiei, sã înþeleagã necesita-
tea protecþiei mediului, a ocrotirii
naturii. Copiii trebuie învãþaþi cum
sã contribuie la refacerea naturii,

Selecþia are loc la sediul TVR
Craiova, din Calea Unirii, nr. 62,
începând cu ora 11.00,  concurenþii
intrând în concurs în ordine alfa-
beticã ºi în ordinea grupelor de
vârstã. “Copiii vor veni foarte bine
pregãtiþi, pentru cã  ºtiu cã e un
concurs foarte  serios, în spatele
cui se aflã numai  profesioniºti,
incepand cu noi, organizatorii, pânã
la specialiºtii  Televiziunii  Româ-
ne”, a declarat Liviu Manolache,
directorul festivalului.

La secþiunea “Interpretare” vor
promova în finalã între 8 ºi 12 con-
curenþi de la fiecare categorie de
vârstã din întreaga þarã.

Pentru secþiunea “Show” a  fes-
tivalului, selecþia se face pe baza

Craiovenii care locuiesc pe
Calea Severinului nu vor avea apã
potabilã sãptãmâna viitoare. Fur-
nizarea va fi întreruptã luni, pe
27 aprilie, între orele 10.00 ºi
13.00, în vederea montãrii unei
vane de separaþie la intersecþia
strãzilor ”Toporaºi” ºi „Constan-
tin Brâncoveanu”. Alimentarea cu
apã rece se va întrerupe în zona

TVR Craiova, gazda selecþiei nationale
pentru “Mamaia copiilor 2015”

Calea Severinului, fãrã apã rece
sãptãmâna viitoare

delimitatã de Calea Severinului –
strada „Pârâului” – bulevardul
„George Enescu” – strada „Aris-
tizza Romanescu” – Calea Seve-
rinului. Conducerea Companiei de
Apã îi anunþã pe abonaþi cã va
monitoriza permanent calitatea
apei potabile dupã repunerea în
funcþiune a sistemului de distri-
buþie. (L. Moþîrliche)

“Copiii devin sensibili la frumuseþile naturii”“Copiii devin sensibili la frumuseþile naturii”“Copiii devin sensibili la frumuseþile naturii”“Copiii devin sensibili la frumuseþile naturii”“Copiii devin sensibili la frumuseþile naturii”

Selecþia naþionalã pentru secþiunea de interpretare a
Festivalului Naþional de Creaþie ºi Interpretare
”Mamaia copiilor  2015”, ajuns la a XV-a ediþie,

se desfãºoarã, astãzi, la Craiova.
unui DVD cu momentul artistic al
concurentului, care trebuie trimis
pe adresa organizatorilor  pânã pe
30 aprilie, juriului urmând sã alea-
gã cele mai bune 12 propuneri.

Pentru secþiunea “Creaþie”, se-
lecþia are loc pe baza unui CD au-
dio, care trebuie trimis pe adresa
organizatorilor tot pânã pe 31 apri-
lie. Melodiile trebuie sã fie în pri-
mã audiþie, realizate de creatori
profesioniºti sau amatori, ºi sã aibã
o duratã maximã de 3 minute sau
3 min.30'. Juriul de specialitate va
alege pentru etapa finalã 21 melo-
dii, câte 7 pentru fiecare categorie
de vârstã. Finala Festivalului „Ma-
maia Copiilor 2015” va avea loc
între 6 ºi 12 iulie. (L. Moþîrliche)

Admiterea în învãþãmântul tehnic profesional,
decalatã cu o sãptãmânã

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþi-
fice, prin Ordinul nr. 3676/08.04.2015,
emis de deþinãtorul portofoliului, modificã
datele de înscriere ºi de examinare, în cea
din urmã parte numai unde este cazul,
pentru învãþãmântul profesional de trei
ani, accesbil elevilor absolvenþi de opt
clase. Practic, perioadele sunt decalate,
în avans, cu o sãptãmânã, dar, cel puþin
la Dolj,  nu se îtrezãresc probleme dificile.

Nu vor fi probleme
Practic, prima fazã se va des-

fãºura între 8-12 iunie, în aceas-
tã perioadã urmând ca screteria-
tele ºcolilor sã afiºeze fiºele de
înscriere ºi anexele acestora, cu
rezultatele la proba de limbã ma-
ternã. „Cei care vor sã studieze
în limba maternã, dar care nu au
învãþat în acest sistem, trebuie
sã se înscrie pentru susþinerea
unui examen de recunoaºtere a
cunoºtiinþelor avute, în perioda
25-26 mai. În intervalul 27-30
mai, vor susþine examinarea, apoi
vor fi afiºate rezultatele. Va urma
o preselecþie, în urma cãreia,
dacã cei care au fost acceptaþi,
la cererea agenþilor economici,

depãºesc numãrul de louri apro-
bate, vor trece printr-un examen
de admitere, care se va susþine la
finele lunii iunie. Vom aplica nor-
mele legislative în vigoare ºi nu
credem cã vor fi probleme difi-
cile ”, a declarat prof. Simona
Ciulu, inspector învãþãmânt teh-
nologic ºi profesional în cadrul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. Demn de menþionat este ºi
faptul cã, având în vedere statu-
tul special, comunitatea rromilor
va avea parte de locuri separate,
dar care trebuie afiºate pe 15 mai,
termenul de depunere al dosare-
lor fiind pe 19 iunie, iar reparti-
zarea acestora pe locuri fiind în-
tre 6-8 iulie.

CRISTI  PÃTRU

Micuþii de la Grãdiniþa cu program pre-
lungit „Tudor Vladimirescu” fac din orice
activitate o micã ºi frumoasã sãrbãtoare.
De Ziua Pãmântului, prichindeii ºi-au con-
fecþionat costume din ziare ºi pungi, au

creat postere colorate, toate pentru a le
transmite celor mari mesajul cã natura
trebuie protejatã, ºi nu distrusã. În cur-
tea grãdiniþei, micuþii au plantat copãcei
ºi flori de primãvarã.

menþinând curãþenia ºi îngrijind
frumuseþile ei oriunde s-ar afla, sã
înþeleagã cã ocrotind naturii se
ocrotesc pe ei înºiºi. În acest sens,
printr-o serie de activitãþi desfãºu-
rate în grãdiniþã, s-a adus în aten-
þia copiilor probleme legate de efec-
tele impactului omului asupra na-
turii, pentru ca aceºtia sã înþeleagã
pericolele ce ameninþã planeta”, a
spus Oana Nicolae, educatoare la
grupa micã a Grãdiniþei ”Tudor
Vladimirescu”.
O paradã a costumelor din
materiale reciclabile

Chiar în curtea grãdiniþei, aju-
taþi de pãrinþi, copiii au plantat flori
ºi pomi, în ton cu primãvara de
afarã, iar de acum nu mai au de

aºteptat decât anul viitor ca sã
vadã primele plante înflorite. În
clase s-a organizat o frumoasã ex-
poziþie la care au fost prezentate
lucrãrile plastice ale copiilor, toate
fiind desene în culori vii. Sub aten-
ta îndrumare a doamnelor educa-
toare ºi dotaþi cu creioane colora-
te, micuþii au realizat postere cu
mesaje pline de gingãºie ”Iubiþi
Terra!”, ”Protejaþi natura!”, „Stra-
da mea nu este tomberonul”, ”Pã-
mântul ocroteºte-l ºi te va ocroti”,
„Nu tãiaþi copacii!”, „Nu aruncaþi
gunoaie!”. Înarmaþi cu aceste pos-
tere, copiii au ieºit în curtea grãdi-
niþei ºi pe câteva strãduþe din jur
împãrþind flyere. “Copiii devin sen-
sibili la frumuseþile naturii, grijulii
cu ea ºi simt cã trebuie sã o aibã
permanent alãturi”, a povestit Oana
Nicolae, doamna educatoare de la
grupa mica.

 Întorºi în clasã, copiii au pre-
zentat o frumoasã paradã de cos-
tume realizate cu mânuþele lor din
ziare, pungi ºi cartoane care au fost
decupate ºi lipite. „Cunoscând na-
tura ºi descifrându-i tainele, copiii
vor înþelege importanþa acesteia ºi
necesitatea de a o pãstra sãnãtoa-
sã pentru ei ºi pentru generaþiile
viitoare”, a spus Simona Florea,
educatoarea grupei mare A. ,,Co-
piii au participat cu entuziasm la
activitãþile deasfãºurate de Ziua Pã-
mântului”,  ne-a spus mãmica lui
Mircea, un bãieþel cu ochi mari,
bucuros cã îi poate învãþa pe cei
mari cum pot sã protejeze natura.

LAURA MOÞÎRLICHE
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OASPETE AL CRAIOVEI
UN CÃRUN CÃRUN CÃRUN CÃRUN CÃRTURAR ITTURAR ITTURAR ITTURAR ITTURAR ITALIAN DE REPUTALIAN DE REPUTALIAN DE REPUTALIAN DE REPUTALIAN DE REPUTAÞIE INTAÞIE INTAÞIE INTAÞIE INTAÞIE INTERNAÞIONALÃERNAÞIONALÃERNAÞIONALÃERNAÞIONALÃERNAÞIONALÃ,,,,,

Se împlinesc în toamnã paisprezece ani de când, în ambientul
uneia din numeroasele ediþii ale prestigiosului Premio Interna-
zionale di Narrativa desfãºurat cu un parcurs decenal în cocheta
localitate medievalã abbruzzezã din Italia, l-am cunoscut pe uni-
versitarul ºi pe cãrturarul Antonio Sorella.

Titular al catedrei de Istoria Limbii Italiene de la Universi-
tatea „G. D’Annunzio” din Chieti-Pescara,  el împlinea, prin-
tre alte multiple diligenþe academice, acasã ºi afarã, prin lo-
curi prin care îl chema destinul limbii ºi al culturii italiene, ºi
pe aceea a coordonatorului ºtiinþific al editãrii caietelor cu lu-

crãrile prezentate în plenul congreselor internaþionale consa-
crate, în cadrul Premiului, unor personalitãþi de prim rang ale
literaturii italiene, precum ºi unor premiaþi Nobel. E mai mult
decât ilustrativ a numi câþiva, dintre clasici, moderni ºi con-
temporani, de la Dante, Shakespeare, Dolstojevskj, Pirandello,
Leopardi ºi pânã la Saramago, Luzi, de la Solgeniþîn la Um-
berto Eco ºi Gunter Grass  la Claudio Magris ºi Imre Kertesz,
ce-au fãcut „obiectul” unor zile pline de comunicãri cu parti-
ciparea unor prestigioºi critici ºi istorici literari, scriitori ºi aca-
demicieni de pe toate meridianele lumii.

Paginã realizatã de GEORGE POPESCU

În rãgazuri colocviale, Omul
Sorella m-a surprins, la primele
noastre discuþii, prin surâsul lipsit
de orice umbrã ironicã, în care se
disimula o zestre de o bonomie
aproape pierdutã, azi, în zarva cle-
vetitoare de extracþie post-moder-
nã; ori post-umanã; m-am între-
bat dacã nu cumva, pe urmele acelei
aserþiuni a lui Goethe cel înamorat
de Italia ºi care sugerea un soi de
complementaritate între spiritele
meridionale ºi cele nordice –
un fel de atracþie a contrariilor
-, Antonio Sorella nu conden-
sa, în intimitatea sa structura-
lã, ceva din rigoarea, gravita-
tea, seriozitatea septentriona-
lã. Poate, mi-am zis la un mo-
ment dat, aºa s-ar explica ºi
interesul sãu pentru culturile
nordice, din moment ce la
Riga, în Letonia, þinuse con-
ferinþe ºi cursuri de limbã ita-
lianã, iar la Bratislava chiar co-
ordonase, câþiva ani, departa-
mentul de italianisticã. ªi toa-
te acestea pe cont propriu,
fãrã solicitãri instituþionale, cu
o generozitate pe care avea s-
o confirme ºi atunci când l-
am invitat, cumva intempes-
tiv, la Craiova, pentru o exper-
tizã universitarã de specialita-
te.

La ultima ediþie a Premiului
Penne la care am participat,
purtând cu mine voturile „ju-

 (fragmente din studiul consacrat unei noi interpretãri a celebrului
Cânt V din “Infernul” lui Dante Alighieri)  

Recitând cântul V din Infern, rãmânem uimiþi de fiecare datã de numã-
rul impresionant de repetiþii, ecouri fonice, asonanþe ºi insistenþe asupra
parcursurilor metrico-formale, în chip de refren. Cititorul de azi nu poate
sã nu gãseascã o anumitã asemãnare – si parva licet – între stilul lui Dante
din acest cânt ºi cântecul italian modern ( ºi nu numai italian). Repetate
(chiar în derivaþie ºi poliptoton) mai mult decât a denota obiecte ºi concep-
te, cuvintele servesc în a crea atmosfere, stãri de suflet. Desigur, în gene-
ral în Comedie, Dante nu se aratã prea mult supus preceptului clasic ºi, mai
apoi, scolastic, de a evita repetiþia, care încã ºi azi face limba noastrã atât
de diferitã de alte limbi europene ºi care fãcut astfel ca generaþii de elevi sã
se prezinte în clasã pentru lucrarea de italianã, poate chiar fãrã vocabular,
dar dotaþi cu credinciosul dicþionar de sinonime ºi de antonime. Cu toate
acestea, în cântul V insistenþa lui Dante asupra unor anumite cuvinte este
atât de evidentã, încât nu poate fi consideratã întâmplãtoare. ªi totuºi, o
primã consideraþie trebuie fãcutã aici în mod preliminar ºi adicã faptul cã
nici cititorii vechi cei mai îndepãrtaþi de opþiunile stilistice ale lui Dante –
precum Petrarca, spre exemplu -, nici cei ce s-au succedat pânã azi, în
orice caz cu toþii fideli logicii acelei horror iterationis, n-au reuºit vreodatã
sã se sustragã fascinaþiei acestui cânt, considerat pe bunã dreptate cel mai
faimos episod al literaturii italiene ºi poate europene.

[…]
Ilustrând lingvistic ºi retoric acest cânt, Dante ar fi dorit probabil sã

susþinã intenþionat conþinutul prin repetiþii sau variaþii foarte studiate, în
vreme ce a lãsat estompate, ori de-a dreptul ambigue unele pasaje, care
în realitate pot fi diferit interpretate. În esenþã, cântul V al Infernului
rãmâne încã ºi azi unul dintre cele mai discutate de cãtre criticã, ºi unul
dintre cele mai obscure. […]

Pasajul cel mai dur este v. 103: Amor, ch’a nullo amato amar perdona
(Iubire ce niciunui îndrãgostit a mai iubi nu-i iartã, n. tr.). El a fost citit
secole la rând ca nucleul teoretic al autojustificãrii Francescãi, condam-
natã tocmai pentru asta de aproape totalitate comentatorilor vechi ºi exal-
tatã în schimb de cãtre romantici ºi de cãtre mulþi cititori moderni…

Dialogo delle lingue / Sperone Speroni ; edizione
condotta sull’autografo, Pescara, Libreria dell’Univer-
sità, 1999; Alessandro de’ Pazzi e il Rinascimento fio-
rentino : dalle posizioni machiavelliane ai Medici e a
Bembo, con testi a cura di Annalisa Civitareale. Chieti,
Pescara, Uni-press, 2013; L’Hercolano / Benedetto
Varchi, edizione critica, Pescara, Libreria dell’Univer-
sità, 1999; Le osservationi grammaticali e poetiche
della lingua italiana / Matteo di San Martino.

Pescara, Libreria dell’Universita editrice,1999; Ex
libris ed ex musicis di Vito Giovannelli / Angela Ian-
notti, Pescara, Editrice Italica, 2000; Scritti gram-
maticali / Benedetto Varchi, Pescara, Libreria dell’U-
niversità, 2007; Dalla textual bibliography alla filo-
logia dei testi italiani a stampa,

Pescara, Libreria dell’Università editrice, 1998;
Magia, lingua e commedia nel Machiavelli , Firen-
ze, L. S. Olschki, 1990; Aspetti del linguaggio lette-
rario abruzzese, Pescara, Libreria dell’Università edi-
trice, 1994; Manualetto di dizione per centro-meri-
dionali : proposte per una resistenza linguistica nell’I-
talia che si riscopre razzista, Pescara, Libreria del-
l’Università, 1997;

Manualetto di dizione : proposte per un’educazio-
ne linguistica nell’Italia che si riscopre razzista, Pes-
cara, Libreria dell’Università editrice, 2001; Il progetto
linguistico-culturale di L. A. Muratori, Pescara, Tri-
mestre, 1981; Sull’alternanza passato prossimo/pas-
sato remoto nella prosa italiana moderna, Roma, Isti-
tuto della enciclopedia italiana,1984; Italiano pratico :

Relecturã a cântului
Francescãi

Ediþii ºi studii monograficeEdiþii ºi studii monograficeEdiþii ºi studii monograficeEdiþii ºi studii monograficeEdiþii ºi studii monografice
Situazioni tipiche di uso dell’italiano parlato e scrit-
to, con glossari in inglese, francese, albanese, russo e
polacco, 2004; Studi linguistici abruzzesi, Pescara,
Libreria dell’Universita, 2000; L’autore sotto il torchio
: saggi di tipo filologia, Pescara, Libreria dell’Univer-
sità, 2004; I nuovi modi della tradizione: la stampa
fra quattro e cinquecento (con Giorgio Montecchi),
Roma-Salerno, 2001; Tra lingua e letteratura, Roma,
Edizioni dell’Ateneo, 1987; Il linguaggio letterario nella
narrativa e nel teatro contemporaneo, Pescara, Ope-
ra, 2009; Il linguaggio narrativo contemporaneo 2.,
Pescara, Opera, 2010.

Adãugând ºi alte ediþii ºi culegeri îngrijite cu ace-
eaºi pasiune ºi acribie ce-i sunt atât de intime, pre-
cum culegerile de comunicãri de la câteva congrese
de mare interes (Umberto Eco : Sponde remote e
nuovi orizzonti : convegno internazionale : Penne,
29-30 novembre 2001, Pescara, Tracce, 2002 ori
Congresso internazionale della Cultura adriatica, 1,
2004 în collaborare cu Marilena Giammarco, nu fa-
cem decât sã potenþãm, pe cât posibil, un profil de
cãrturar rar, iscoditor prin biblioteci, din pãcate tot
mai abandonate în favoarea noilor forme comunica-
þionale, dar ºi prin arhive risipite pe itinerarii glorioase
ale culturii italiene ºi nu numai.

(De menþionat cã multe dintre ediþiile îngrijite, pre-
faþate ºi adnotate de Antonio Sorella beneficiazã de
colaborarea unor colegi confini ºi operând în cadrul
unei veritabile ºcoli lingvistice cu accent pe valorifi-
carea tezaurului de limbã ºi de culturã textualã).

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

raþilor” populari din rândul studen-
þilor italieniºti craioveni pentru câº-
tigãtorul concursului internaþional
de roman (între douã romanciere
italiene ºi unul rus), am petrecut,
pe o terasã din Montesilvano, o di-
mineaþã autumnalã din care rãzbã-
tea ceva din mirifica atmosferã dan-
nunzianã. Era însoþit de douã stu-
dente slovace de la catedra de care
se ocupa ºi care reprezentau ºi ele
voturile colegilor lor pentru aceeaºi

competiþie literarã in-
ternaþionalã. La Penne,
la reuniunea de prânz,
el ºi studentele sale mi-
au oferit o surprizã de
neuitat: alãturându-mi
la masã o tânãrã, m-au
instigat sã vorbesc ro-
mâneºte. Departe de a
înþelege resortul acelei
solicitãri mai mult de-
cât o glumã amicalã,
m-am predat, bâlbâind
câteva vorbe la întâm-
plare. Tânãra de alãturi
mi-a rãspuns într-o
românã cu acel ferme-
cãtor accent bãnãþean.
Aveam sã aflu, mai
mult de la Antonio de-
cât de la ea, cã era ro-
mâncã, nãscutã ºi trãi-
tã la Arad dintr-o fami-
lie de slovaci care se reunise cu
neamul risipit la Bratislava, unde ea
îi urmase dupã liceu ºi unde urma
cursurile de italianã. Orgoliul meu
de român avea sã se împlineascã
abia imediat ce amfitrionul italian
ca ºi cele douã studente slovace
mã asigurau cã ea, românca, era
de departe cea mai strãlucitã din
întreg departamentul. Motiv pen-
tru care Antonio îi mijlocise o bur-
sã Erasmus, chiar în acel an, la
Universitatea „D’Annunzio”, al cã-
rui eminent dascãl era. ªi este.

Contribuþiile ºtiinþifice ale lui

Antonio Sorella sunt impresionan-
te: ºi impunãtoare, nu atât prin
cantitate, cât prin calitatea confe-
ritã de o specificitate rarã în do-
meniul cercetãrii de astãzi, chiar
în ambientul unei culturi, cea ita-
lianã, în care tradiþia culturalã con-
cureazã vârsta civilizaþiei Occi-
dentului modern. E vorba, întâi de
toate, de o activitate de editare de

texte, medievale, renascentiste ºi
din veacurile iluministe, în care
competenþa lingvisticã necesitã
necondiþionat o cunoaºtere intimã
a contextului istoric ºi cultural ºi
în care acribia e însoþitã de un tra-
valiu extrem.

Un succint inventar îmi pare su-
ficient pentru conturul biografiei
intelectuale a lui Antonio Sorella.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Bibliotecarii din cele 87 de biblioteci publice din
judeþul Dolj sunt aºteptaþi astãzi la Craiova pentru a
participa la conferinþa anualã organizatã de Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”. Evenimentul
se desfãºoarã în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, cu
începere de la ora 10.30. Bibliotecarii au ocazia sã
prezinte în faþa colegilor de breaslã realizãrile profesi-
onale, dar ºi sã dezbatã teme de interes legate de pro-
movarea profesiei.

La conferinþã participã reprezentanþi ai Clubului
„Rotaract” Craiova, ai Clubului „Rotary Craiova Pro-
bitas”, ai Asociaþiei ARTI Craiova ºi Librãrie.net. In-
vitatã este ºi trupa de teatru de amatori „Cutezãtorii”
a Bibliotecii Judeþene, care îi va bucura pe bibliotecari

Bibliotecarii doljeni se reunesc, astãzi,
la Craiova, la conferinþa anualã

cu o reprezentaþie a piesei de teatru „Cheful suprem”,
de Tudor Muºatescu.

De asemenea, va fi deschisã ºi o expoziþie de car-
te reunind lucrãri de o inestimabilã valoare pentru
literatura universalã din toate timpurile, dedicatã Zi-
lei Mondialã a Cãrþii ºi a Dreptului de Autor ºi Zi-
lei Bibliotecarului (23 aprilie). Între titluri se regã-
sesc „Sonete ºi poeme” (Editura „Minerva”, Bucu-
reºti, 1974), „Teatru” (Ed. Mondero, Bucureºti,
1999) ºi „Tragedies” (Everyman’s Library, London,
1992), de W. Shakespeare, „Don Quijote de la
Mancha” de Miguel de Cervantes (Ed. „Hyperion”,
Chiºinãu, 1993), „Lolita” de V. Nabokov (Universal
Dalsi, Bucureºti, 1994) º.a.

În organizarea Bibliotecii Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, la Muzeul de Artã
Craiova se deschide astãzi expoziþia de carte
„Relaþiile culturale româno-bulgaro-sârbe”.
Sunt prezentate cãrþi din colecþiile  bibliote-
cii, reprezentative pentru istoria ºi cultura
popoarelor sârb ºi bulgar. De asemenea, sunt
expuse câteva tipãrituri vechi, aparþinând pa-
trimoniului cultural românesc: cãrþi religioa-
se din secolele XVI-XVIII, cea mai veche
fiind „Cazania lui Varlaam” (1643), ºi bi-

Relaþiile culturale româno-bulgaro-sârbe,
într-o expoziþie de carte

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” vã
invitã astãzi, începând cu ora 18.00, la un
concert de muzicã folk, country ºi pop-
rock susþinut de „Theea Sarah & Friends”.
Solistã este Sarah Nicorescu, o adolescen-
tã de 16 ani, elevã
în clasa a IX-a la
Colegiul National
„Fraþii Buzeºti”
din Craiova. Tânã-
ra a început stu-
diul chitarei clasi-
ce la vârsta de 10
ani, însã dupã un
an a abandonat ºi
a început sã abor-
deze stilul pop-
rock, uneori cu in-
fluente country.

În ciuda vârstei,
munca ºi talentul
lui Sarah au fost
recompensate cu
diferite ocazii. A
câºtigat mai întâi Premiul al III-lea la „Olte-
nia Star”, pentru ca, la 13 ani, sã obþinã Pre-
miul I la creaþie ºi la interpretare la Festiva-
lul „Vreau sã cânt”, organizat de Casa de
Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova.

A mai fost distinsã în anul 2013 cu Pre-
miul I la creaþie ºi interpretare la Festivalul

Concert de muzicã folk,
country ºi pop-rock

De opt ani Radu Popa este dirijor al Filar-
monicii „Banatul” din Timiºoara ºi considerã
cã dirijatul este cel care l-a ales. La Conserva-
torul bucureºtean a avut profesori extraordi-
nari în toate domeniile de studiu. Iniþial a optat
pentru compoziþie, dar în anul al IV-lea a
dirijat o formaþie de muzicã studenþeascã ºi
aºa a început povestea baghetei… A urmat
facultate de profil, o contribuþie esenþialã în
formarea ca dirijor având-o profesorii Ludovic
Bacs ºi Erich Bergel. Între realizãrile sale se
aflã apariþiile la pupitrul dirijoral în cadrul
Festivalului „George Enescu”, turneele efec-
tuate în Coreea de Sud, concerte în aer liber ºi
în spaþii neconvenþionale cum este Peºtera
„Româneºti” din apropierea Timiºoarei. De
asemenea, în urmã cu doi ani a condus 
premiera operei „Meºterul Manole”, o operã
rock simfonicã scrisã de Ioji Kappl.

Concert pentru pian ºi orchestrã,Concert pentru pian ºi orchestrã,Concert pentru pian ºi orchestrã,Concert pentru pian ºi orchestrã,Concert pentru pian ºi orchestrã,
sub bagheta dirijorului Radu Popasub bagheta dirijorului Radu Popasub bagheta dirijorului Radu Popasub bagheta dirijorului Radu Popasub bagheta dirijorului Radu Popa

bliofile: manuscrisul facsimilat al lui Leonar-
do da Vinci „Codex referitor la zborul pãsã-
rilor”. Potrivit Biroului de presã al Bibliotecii
Judeþene, «vor putea fi privite ºi rãsfoite ºi
„Cartea de onoare a Muzeului Aman”, pe
paginile cãreia se aflã semnãturile a nume-
roase personalitãþi ce au trecut de-a lungul
timpului pragul Fundaþiei „Aman”, precum
ºi „Albumul Parc Bibesco” ce cuprinde fo-
tografii din perioada de amenajare a Parcului
„Nicolae Romanescu”».

Naþional „Vlahia” de la Moeciu de Sus, Pre-
miul „Cea mai buna voce rock” la Festivalul
Naþional „Dor de munte” de la Peºtera ºi
Premiul Consiliului Judeþean Alba la Festi-
valul de muzicã folk „Ziua de mâine” de la

Alba Iulia, iar în
anul 2014 cu Pre-
miul I la Festivalul
folk „Poarta Sãru-
tului” de la Târgu
Jiu, Premiul Radio
România Actualitãþi
la „Festivalul Cas-
tanilor” de la Plo-
ieºti ºi Premiul I la
Festivalul „Vreau
sã cânt” (interpre-
tare muzicalã), or-
ganizat de Casa de
Culturã „Traian
Demetrescu”.

 Sarah Nicores-
cu are pânã în pre-
zent 16 compoziþii

proprii, a cântat alãturi de Alexandra Ungu-
reanu ºi trupe precum Compact, Foiºorul
de Foc ºi Publika. A fost prezentã cu recita-
luri la Zilele Craiovei, ediþiile din 2012, 2013
ºi 2014. Muzica tinerei va fi însoþitã astã-
searã de momente de dans modern, cu Anca
ºi Alexandra. Intrarea publicului este liberã.
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Orchestra  Simfonicã  a  Filarmonicii  „Oltenia” condusã de dirijorul Radu Popa
susþine astã-searã, de la ora 19.00, un concert simfonic, cu participarea pianistului
Vlad Dimulescu. În program sunt incluse Concertul nr. 4 în Sol major pentru pian ºi

orchestrã, op. 58 de Ludwig van Beethoven ºi Simfonia în Re minor de César Franck.
Preþul unui bilet este 20 lei, iar pentru elevi, studenþi ºi pensionari, 15 lei.

Asearã, cei doi invitaþi ai concertului, Radu Popa ºi Vlad Dimulescu, au
participat la întâlnirea desfãºuratã sub genericul „Muzicienii se prezintã”,
organizatã în Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii „Oltenia”. Astãzi, melomanii
craioveni au ocazia sã întâlneascã a altã personalitate în domeniu: muzico-
logul Constantin Secarã. La ora 17.30, acesta va susþine  prelegerea „Zo-
rii cei noi, Enescu-Bartok”. Ambele evenimente fac parte din cel mai re-
cent proiect al Filarmonicii „Oltenia”, intitulat  „Filarmonica Plus”. In-
trarea publicului este liberã.

Nãscut la Braºov în anul 1962, Vlad
Dimulescu a început studiul pianului la Liceul
de Muzicã din localitate. A continuat studiile la
Conservatorul de Muzicã „Ciprian Porumbes-
cu” din Bucureºti. La vârsta de 14 ani a
debutat în cariera de pianist, ca solist al
Orchestrei Simfonice din Braºov, sub bagheta
dirijorului Ilarion Ionescu-Galaþi. A urmat o
susþinutã activitate artisticã în majoritatea
centrelor muzicale ale þãrii. A colaborat cu
numeroºi dirijori români, între care Cristian
Mandeal ºi Horia Andreescu. Din 2012 condu-
ce Departamentul Instrumente cu Claviaturã ºi
Muzicã de camerã din cadrul Facultãþii de
Interpretare Muzicalã a Universitãþii Naþionale
de Muzicã din Bucureºti. Vlad Dimulescu a
editat un CD cu muzicã de Enescu, Chopin ºi
Brahms ºi a publicat cartea „Belcanto în
pianistica chopinianã”.
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Preºedintele ucrainean Petro
Poroºenko a  afirmat cã posibili-
tatea aderãrii Ucrainei la Alianþa
Nord-Atlanticã va fi decisã printr-
un referendum organizat în toate
regiunile þãrii. “Intenþionez sã des-
fãºor un referendum pentru ca
poporul sã decidã”, a declarat li-
derul ucrainean, subliniind cã ade-
rarea Ucrainei la Organizaþia Tra-
tatului Atlanticului de Nord
(NATO) este o “chestiune funda-
mental” pentru þara sa. “Europa nu
poate fi completã fãrã Ucraina”, a
afirmat Poroºenko, adãugând cã
este conºtient cã þara sa are nevo-
ie de o “reformã din interior pen-
tru a se ralia standardelor europe-
ne”. În acest sens, preºedintele
Poroºenko a apreciat cã Ucraina a efectuat deja
modernizarea necesarã a armatei sale. În ace-
laºi timp, Poroºenko nu a exclus ca þara sa sã
adere la un alt sistem european de securitate
colectivã, relateazã RIA Novosti. “Poate cã nu
va fi în formatul NATO, poate cã în câþiva ani
Europa va avea propriul sistem de securitate
colectivã”, a adãugat el. În orice caz, Poro-
ºenko considerã cã acordurile internaþionale
de pânã acum privind securitatea în Europa
nu mai funcþioneazã. Referitor la relaþiile ruso-
ucrainene, preºedintele Ucrainei a declarat: “Nu
ne alegem vecinii. Ne-am fi dorit un vecin ca
Franþa, dar avem Rusia”, potrivit paginii elec-
tronice a postului de televiziune iTele. “Tre-

Alertã în Chile dupã
erupþia vulcanului
Calbuco

Dupã erupþia neaºteptatã a
vulcanului Calbuco, din sudul
þãrii, inactiv de 43 de ani,
guvernul chilian a decretat
„alertã roºie”. S-a dispus
evacuarea populaþiei pe o razã
de 20 km.  „În prezent, zona de
evacuare din jurul vulcanului
Calbuco este de 20 km. Poliþia
a dat deja instrucþiuni ºi a
început evacuarea”, a explicat
ministrul de interne Rodrigo
Penailillo. Primele informaþii
oficiale fãceau referire la o
zonã de excludere de 10 km.
Ministrul chilian nu a furnizat
informaþii privind numãrul de
locuitori care vor fi evacuaþi.
Operaþiunea de evacuare a
început în zona Ensenada, unde
trãiesc 1.500 de persoane, a
precizat ministrul. Erupþia, care
a început în jurul orei locale
18.00 (21.00 GMT) s-a produs
în mod neaºteptat, în condiþiile
în care în ultimele zile nu s-a
detectat activitate vulcanicã.
Miercuri searã deasupra
vulcanului se ridica o coloanã
de fum alb ºi cenuºã în formã
de ciupercã, vizibilã de la zeci
de kilometri, dar primele
informaþii nu indicã o scurgere
de lavã. Vulcanul este situat la
o altitudine de 2.003 metri ºi
era inactiv de 43 de ani, deºi
ultima erupþie majorã s-a
înregistrat în 1961.

NATO instaleazã
un radar de tip 3D
în sudul Ungariei

NATO urmeazã sã instaleze
în iulie în Ungaria un radar de
tip 3D, în apropiere de satul
Medina. Ministerul Apãrãrii
ungar a declarat cã testãrile
radarului NATO se desfãºoarã
conform programului ºi cã
noul echipament furnizeazã
într-o manierã îmbunãtãþitã
informaþii pentru controlul
spaþiului aerian. Perioada de
testare se va încheia în luna
mai când rezultatele vor fi
evaluate. Totodatã, aºteptãrile
celor aproximativ 800 de
locuitori din satul Medina
pentru a primi susþinere nu au
rãmas fãrã rãspuns, Ministerul
Apãrãrii contribuind cu suma
de 100 de milioane de forinþi
(aproximativ 330.000 de euro)
în cadrul accesãrii unor fonduri
pentru dezvoltare. Ungaria a
depus eforturi pentru instalarea
celui de-al treilea radar NATO
din 1999, însã toate încercãrile
s-au lovit de obiecþii referitoare
la impactul asupra mediului la
cele douã amplasamente
anterioare, vârfurile muntoase
Tubes ºi Zengo, ambele situate
în apropiere de Pecs (sud-vestul
Ungariei). Radarul de tip 3D
este extrem de important pentru
protejarea spaþiului aerian al
Ungariei, unul dintre cele mai
aglomerate din Europa Centra-
lã, au declarat anterior oficiali
din domeniul apãrãrii.

Preºedintele Francois Hollande
a declarat, pentru prima datã, cã
þara sa va rambursa banii primiþi
pentru unul dintre cele douã porte-
licoptere, dacã Hexagonul va de-
cide în cele din urmã sã nu-l li-
vreze. „Dacã navele nu vor fi li-
vrate, nu vãd cum ar putea fi plã-
tite. Este vorba de un principiu
destul de simplu. Fie livrezi ºi eºti
plãtit, fie nu o faci ºi trebuie sã
dai banii primiþi înapoi. În orice
caz, nu poþi sã pãstrezi navele ºi
sã ceri în acelaºi timp sã fii plãtit.

Cel puþin cinci atentate teroris-
te au fost dejucate, în ultimele
luni, în Franþa. Anunþul a fost fã-
cut de premierul Manuel Valls.
Dezvãluirea vine dupã ce, ieri,

buie sã învãþãm sã trãim în pace cu poporul
rus, sã trãim în pace cu statul rus”, a subliniat
preºedintele ucrainean, citat de TASS. Despre
Crimeea, Petro Poroºenko a spus cã “a fost
un anschluss (anexare), o adevãratã provoca-
re pentru securitatea Europei”, iar peninsula
din Marea Neagrã va fi “întotdeauna ucrainea-
nã, ea este parte inalienabilã a Ucrainei”. Ucrai-
na este un stat în situaþie de rãzboi, a indicat
preºedintele ucrainean, referindu-se la situa-
þia internã. “Astãzi, pe frontul din Ucraina oa-
menii mor. Am pierdut deja mai mult de 6.000
de militari ºi civili”, a subliniat Poroºenko,
apreciind cã regimul de încetare a focului nu
este respectat pe deplin în zona de conflict.

“Astãzi, nu existã nici arme grele
(pe linia frontului), dar este ne-
cesar ca Rusia sã înceteze sã spri-
jine trupele din teren”, a spus pre-
ºedintele ucrainean, fãcând refe-
rire la insurgenþii proruºi din es-
tul Ucrainei. “Nu vreau sã-l pro-
voc pe preºedintele Vladimir Pu-
tin, sunt un om politic suficient
de responsabil, am fãcut totul
pentru a reinstala pacea”, a afir-
mat Petro Poroºenko, care a
acordat interviul cu ocazia unei
vizite de lucru efectuate miercuri
în Franþa. Cu aceastã ocazie, pre-
ºedintele Ucrainei ºi omologul sãu
francez Francois Hollande au con-
venit ca Franþa sã furnizeze Ucrai-
nei elicoptere ºi echipamente de

comunicaþii. Astfel, compania Thales Com-
munication & Security S. A. S va livra Kie-
vului mijloace de comunicaþii radio tactice,
iar grupul Airbus Helicopters S. A. S. va vin-
de elicoptere monomotor H125. În plus, ex-
perþii întreprinderii de stat ucrainene “Ukrin-
mash” au încheiat un memorandum cu gru-
pul Thales Systems Aeroportes S. A. asupra
unui proiect comun privind crearea unui avion
de patrulare modernã. Pe de altã parte, dupã
cum remarcã agenþia de presã Unian, preºe-
dintele Francois Hollande nu s-a declarat pe
deplin convins de necesitatea desfãºurãrii unei
misiuni de menþinere a pãcii în Donbas, zona
de conflict din estul Ucrainei.

Referendum în UcrainaReferendum în UcrainaReferendum în UcrainaReferendum în UcrainaReferendum în Ucraina
pentru aderarea la NApentru aderarea la NApentru aderarea la NApentru aderarea la NApentru aderarea la NATTTTTOOOOO

Cinci atentate teroriste au fost
dejucate, în ultimele luni, în Franþa

Franþa ar putea rambursa Rusiei banii din contractul Mistral

autoritãþile franceze au anunþat cã
au arestat un tânãr de naþionalita-
te franco-algerianã pentru cã pre-
gãtea atentate asupra unor bise-
rici din Hexagon. Suspectul de

terorism este bãnuit ºi de crimã:
ar fi ucis o femeie chiar în ziua în
care a fost arestat. Oamenii legii
au descoperit cã tânãrul ascun-
dea în propria maºinã pistoale-
mitralierã Kalaºnikov, muniþie ºi
veste antiglonþ. Poliþiºtii i-au sco-
tocit imediat locuinþa unde au gã-
sit dovezi cã algerianul avea legã-
turi cu organizaþiile teroriste. „Do-
cumente în limba arabã care tri-
mit la organizaþiile teroriste Al-
Qaida ºi Statul Islamic. Acest in-
divid se afla în contact cu o altã
persoanã, care este posibil sã se
afle în Siria ºi cu care a pus la
punct detaliile comiterii unui aten-
tat”, a declarat François Molins,
procuror. De altfel, studentul de
origine algerianã era monitorizat
de serviciile secrete pentru cã in-
tenþiona sã se alãture grupãrii te-
roriste Statul Islamic. Anchetato-

rii au interogat ºi reþinut deja mai
mulþi cunoscuþi ai tânãrului. Sur-
se judiciare, citate de presa fran-
cezã, spun cã algerianul se pre-
gãtea sã atace una sau douã bise-
rici dintr-o suburbie a Parisului.
„Teroriºtii þintesc Franþa ca sã ne
divizeze. Rãspunsul pe care tre-
buie sã-l dãm este protejarea com-
patrioþilor noºtri”, a declarat Ma-
nuel Valls, premierul Franþei. Sus-
pectul de terorism este bãnuit ºi
cã ar fi ucis o femeie de 32 de ani
care a fost gãsitã împuºcatã, în di-
mineaþa zilei de duminicã, nu de-
parte de domiciliul tânãrului. În
Franþa este alertã teroristã de gra-
dul 1 din luna ianuarie, când 17 oa-
meni au murit într-o serie de aten-
tate sângeroase care au început cu
masacrul de la sediul publicaþiei de
satirã Charlie Hebdo ºi au conti-
nuat la un magazin evreiesc.

Cu Rusia este vorba de aceeaºi
înþelegere ºi suntem cu totul de
acord asupra acestui punct cu
preºedintele Putin”, a declarat
Francois Hollande, preºedintele
Franþei. Suma se ridicã la 1,2 mi-
liarde de euro, iar vasul Mistral
trebuia sã fie livrat în toamna anu-
lui trecut. Declaraþiile vin dupã ce
sãptãmâna trecutã, preºedintele
rus Vladimir Putin a declarat cã
nu va cere penalitãþi, dacã Franþa
nu va livra nava, dar a cerut ca
banii sã fie returnaþi.
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Marea mahmurealã 3

Se difuzeazã la HBO, ora 16:10

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

The Prodigies

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 22:30

Bazat pe romanul "La Nuit des
Enfants Rois" al scriitorului
francez Bernard Lenteric, filmul
SF de animaþie "The Prodigies"
are acþiunea plasatã în anul 2010,
atunci când un grup format din
cinci adolescenþi cu o inteligenþã
sclipitoare este atacat în Central
Park din New York ºi agresat cu o
violenþã ieºitã din comun. Trau-
mele emoþionale pe care le suferã
copiii-minune în acea noapte îi
determinã sã îºi foloseascã
incredibilele capacitãþi mentale în
scopuri diabolice...

Politisti în Brooklyn

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  23:15

Veteranul Eddie Dugan  mai are o
sãptãmânã înainte de a ieºi la
pensie. El intenþioneazã sã se
retragã într-o cabanã din Connecti-
cut, unde sã pescuiascã zilnic.
Ofiþerul Sal Procida de la Narcotice
vrea o viaþã mai bunã pentru el ºi
familia lui, ºi - ca atare - este dispus
sã facã orice sã punã mânã pe bani.
Clarence “Tango” Butler este sub
acoperire de aºa mult timp, încât
ajunge sã treacã de partea celor rãi
conduºi de Caz , unul din cei mai de
temuþi dealeri din Brooklyn…

VINERI - 24 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 Adevãruri despre trecut
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:55 Opinii fiscale
17:00 Maºini, teste ºi verdicte
17:30 Prin Þara Zânelor
18:00 În culisele energiei
18:30 Clubul celor care

muncesc în România
18:40 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:10 O datã’n viaþã
22:20 O datã’n viaþã
23:30 Anchetele comisarului

Antonescu
00:00 Nocturne

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Drumul lui Leºe
09:00 Documentar 360°-GE0
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Memorialul Durerii
13:00 Arte, carte ºi capricii
14:00 România în anii celui De-

Al Doilea Rãzboi Mondial
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 Cornelia Pillat – Portret de

familie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Serrallonga
2008, Spania, Aventuri, Istoric
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Vieþile lui Truddi
1990, Dramã
00:50 Poloneza
1989
02:20 Naturã ºi aventurã
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Motomagia
03:30 A doua emigrare
03:55 România în anii celui De-

Al Doilea Rãzboi Mondial
04:20 Telejurnal TVR 2
05:10 Ieri-Azi-Mâine
06:00 Ora de ºtiri

TVR 2

07:45 În luptã cu Darwin
08:45 Cealaltã femeie
10:35 Gravity 3D: Misiune în spaþiu
12:10 42
14:20 Ce zi minunatã!
16:10 Marea mahmurealã 3
17:50 Filme ºi vedete
18:20 Adio, dar mai stau puþin
20:00 Un antrenor de legendã
22:00 A venit sfârºitu'!
23:45 Nimfomana Vol. II
01:50 Noi suntem familia Miller
03:40 Jesse Stone: Prezumþia de

nevinovãþie
05:10 Piaþa Tahrir: Revoluþia din

Egipt

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
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:15 Poliþiºti în Brooklyn
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
02:00 Patru nunþi ºi o provoca-

re (R)
05:15 Lecþii de viaþã (R)
06:00 Înapoi la fermã
2007, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie

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 (R)
06:00 Dragoste de viaþã (R)

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Sfârºitul aventurii (R)
14:30 Flirt la 40 de ani (R)
16:30 Furia zapezii (R)
18:30 Rãsfãþaþii Americii
20:30 Un alibi perfect
22:30 The Prodigies
00:30 Un alibi perfect (R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 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 Fortãreaþa
1996, SUA, Acþiune
23:15 Puºcaºi marini
2005, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi
02:00 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:00 D-Paparazzi
23:00 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
04:30 Pastila de râs (R)
05:00 Teo Show (R)
06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Dosarele DNA (R)
08:20 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:45 Secrete de stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:10 Revendicarea (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Playtech (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
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 Ticãloºii
2007, România, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
00:30 Toþi copiii Domnului
2012, România, Moldova,

Dramã
03:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:30 Constantin 60 (R)
05:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)

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 Bucuraþi-vã de fotbal!
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Fotbal Europa League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Fotbal Europa League
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Fight Night: "V-O DÃ

Moldova"
23:00 Wrestling RAW
01:00 Wrestling SMACK
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratvineri, 24 aprilie - max: 23°C - min: 10°C

$
1 EURO ...........................4,4177 ............. 44177
1 lirã sterlinã................................6,1730....................61730

1 dolar SUA.......................4,1152........41152
1 g AUR (preþ în lei)........157,3604.....1573604

Cursul pieþei valutare din 24 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, orga-
nizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei contractuale vacan-
te,  conform HG 1027/2014, de:
Administrator Patrimoniu, 1
post. Condiþii de participare la
concurs: -are o stare de sãnãta-
te corespunzãtoare postului
pentru care candideazã, atesta-
tã pe baza adeverinþei eliberate
de medicina muncii; -studii su-
perioare inginer/subinginer,
economist; -vechime în muncã
de cel puþin 5 ani; -experienþã
profesionalã în domeniu; -do-
miciliul stabil în Localitatea Amã-
rãºtii de Jos; -cunoºtinþe de ope-
rare pe calculator; -disponibili-
tate la program flexibil de lucru;
-disponibilitate pentru desfãºu-
rarea de activitãþi în week-end; -
cunoºtinþe în domeniul SSM ºi
PSI; -permis categoria B. Con-
cursul se va desfãºura astfel: -
proba scrisã în data de
18.05.2015, ora 12.00, -proba
practicã în data de 21.05.2015,
ora 12.00, -proba interviu în data
de 21.05.2015, ora 15.00. Candi-
daþii vor depune dosarele de
participare la concurs în perioa-
da 24.04.2015-15.05.2015, între
orele 09.00-14.00 la sediul Liceu-
lului Teoretic Amãrãºtii de Jos.
Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la secretariatul Liceului Teo-
retic Amãrãºtii de Jos, persoa-
nã de contact: Modan Violeta,
telefon: 0251.374.023.

Anunþul tãu!
CENTRU DE ÎNGRIJIRI

PALEATIVE SF. ELENA
anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare pentru proiec-
tul ”SCHIMBARE DE DESTI-
NAÞIE DIN LOCUNIÞÃ ÎN
CENTRU MEDICAL DE ÎN-
GRIJIRI PALEATIVE” în mu-
nicipiul Craiova, str. Eugeniu
Carada nr. 18. Titular BADEA
ANDREI VICTOR pentru S.C.
CENTRU MEDICAL DE ÎNGRI-
JIRI PALEATIVE SF. ELENA
prin MIHAI CRISTINEL cu do-
miciliul în municipiul Craiova,
str. Rovine nr. 60. Proiectul
deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj cu sediul în Craiova, stra-
da Petru Rareº nr.1, în zilele
de luni pânã joi, între orele
8.00- 16.30 ºi vineri între ore-
le 8.00-14.00 precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet:
http/apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare pânã
la data de 29.04.2015.

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.

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

OFERTE SERVICIU
Teatrul Naþional “Ma-
rin Sorescu” organi-
zeazã în 19.05.2015,
ora 11.00, la sediul: str.
A. I. Cuza, nr. 11, con-
curs pentru ocuparea
unui post de merceo-
log. Condiþii de partici-
pare: studii medii le-
ceal. Relatii la telefon:
0 2 5 1 . 4 11 . 7 2 5 ,
0251.415.363 – int.
206.
Salon M. Style - in-
tersecþie Materna
angajeazã coafezã
cu experienþã. Tele-
fon: 0764/764.114.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sani-
tare la preþ avanta-
jos. Telefon: 0766/
668.777.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Societate de conta-
bilitate oferim servicii
de calitate ºi comple-
te la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0742/
179.600.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere Calea Unirii. Te-
lefon: 0742/940.623;
0351/459.401.
PARTICULAR, vând
ansamblu rezidenþi-
al 2+3 camere, hol
comun închis, Dez-
robirii, lângã Piaþa
Centralã, sau sepa-
rat, douã aparta-
mente de 2, respec-
tiv 3 camere. Tele-
fon: 0754/022.501.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon: 0730/
068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Particular, vând apar-
tament 4 camere, par-
ter, zona Caracal. Te-
lefon: 0724/512.304;
0746/914.824.
Vând 4 camere deco-
mandate, toate îmbu-
nãtãþirile Brazdã. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE
Vând casã 6 came-
re, Podari – Livezi, cu
4000 mp teren ºi 8
ha teren arabil ur-
gent, convenabil. Te-
lefon: 0722/266.718.
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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.

Vând casã 3 came-
re, pãtul ºi magazie,
3000 mp teren co-
muna Gogoºu -
Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
VÂND VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂN-
GÃ FACULTATEA
DE AGRONOMIE,
6 CAMERE, 2 BÃI,
B U C Ã T Ã R I E ,
PARTER+ ETAJ,
POD, SUBSOL,
GARAJ, TEREN
462 MP. Telefon:
0726/275.943.

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã în comu-
na Goieºti. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0756/252.939.
Vând casã 500 mp
teren zonã centralã,
idealã afaceri. Tele-
fon: 0730/750.538.

Vând vilã P + M +
5000 mp teren comu-
na Cernãteºti, sat Raz-
nic. Telefon: 0769/
844.209.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în cen-
trul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi
teren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren spate
Casa Noastrã ºi Q
Fort Gara Pieleºti,
Drum acces la Drum
European. Telefon:
0762/ 992.575.
VÂND teren intravi-
lan, 800 mp, Malu
Mare. Telefon: 0768/
104.581.

Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ
15 lei/m.p. Telefon:
0 2 5 1 / 4 2 8 . 4 1 5 ;
0740/510.255.
Vând teren intravilan
Podari, 673 mp, 40
mp deschidere, cu-
rent, fosã septicã, puþ
forat,  fundaþie 70 mp
+ cabanã, asfalt,
preþ atractiv. Telefon:
0732/381.876.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon: 0761/
347.028.
OCAZIE! Vând teren
pentru casã, 800 mp
Predeºti, 16 km,
zonã pitoreascã, ide-
al pt. Casã vacanþã,
apã – curent pe te-
ren, 4000 Euro. Te-
lefon: 0762/109.595.

Vând drepturi teren
intravilan  380 mp
Craiova. Telefon:
0766/930.864.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de lacul Tan-
chiºtilor - între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãi-
le Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, închi-
riez teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, ideal
halã, showroom,
1000 m, benzinãrie,
parc auto, sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

 Consiliul Judeþean Dolj, în calitate de autori-
tate publicã tutelarã a Societãþii Comerciale
PARC TURISM S.A., prin Comisia de evaluare/
selecþie a candidaþilor pentru postul de membru
al Consiliului de Administraþie al SC PARC TU-
RISM SA, anunþã organizarea evaluãrii/selecþiei
prealabile a candidaþilor pentru ocuparea postu-
lui vacant de membru al Consiliului de Adminis-
traþie al S.C. PARC TURISM S.A., în conformi-
tate cu prevederile Ordonanþei de Urgenþã a Gu-
vernului nr. 109/2011, privind guvernanþa cor-
porativã a întreprinderilor publice.

Condiþiile ºi criteriile de participare/selecþie
se gãsesc pe pagina web a S.C. PARC TURISM
S.A.: www.hotel-parc-craiova.ro.

Depunerea dosarelor se face la registratura
Consiliului Judeþean Dolj din Craiova, Calea
Unirii, nr. 19, jud. Dolj, în plic închis ºi sigilat
pânã la data de 04.05.2015.

Plicul va avea menþionat ”Candidatura pentru
funcþia de membru al Consiliului de Adminis-
traþie al S.C. PARC TURISM S.A.”, precum ºi
numele, prenumele ºi domiciliul candidatului.

Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul fa-
bricaþiei 1993. Auto-
turismul este în stare
de funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând DACIA, stare
de funcþionare. Preþ
mic. Telefon: 0769/
611.412.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon:
0764/222.434.
AUDI A6, fabricaþie
2006, full opþional, xe-
non, bleu marin, me-
talizat, piele, navigaþie,
încãlzitor scaune pilot
automat, motor per-
fect, 8000 Euro. Te-
lefon: 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 lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.

Vând matriþe pentru
imprimat steaguri ºi
Nato toate dimensiu-
nile. Ofer ºi secretul
cum se imprimã ce
ele.Telefon: 0723/
684.511.
Glucometru Glab
German, telefon
Eboda nou, maºinã
scris electricã, com-
binã muzicalã Ste-
reo, frigider Electos-
tar, piese Dacia noi,
calculator instruire
copii, bocanci – ghe-
te, pantofi piele mili-
tari negri, flex mare,
piei bovinã velurate
6,80 mp, 2 roþi com-
plete 155/13, tele-
scoape Tico noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.

Vând uºi lemn
(casã) Telefon:
0757/072.050.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele
militare, piele bovinã
6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/
73, combinã muzica-
lã stereo, calculator
indstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.

Capre. Telefon:
0726/964.710.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând ieftin mobilã
apartament. Telefon:
0251/531.246.
Vând ghete iarnã, au-
toderapante, piele na-
turalã, import, nefolo-
site nr. 45, cãrucior
copil, puþin folosit. Te-
lefon. 0723/009.627.
Vând maºinã de tri-
cotat SINGER. Tele-
fon: 0351/175.564.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând cutie port armã
de vânãtoare metali-
cã. Telefon: 0721/
995.405.

Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, 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 vop-
sit recent (roºu). Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând cadru metalic
nou pentru handi-
cap, baston pentru
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
preþ negociabil Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând mobilã dormi-
tor tineret tip MO-
BEXPERT. Telefon:
0251/412.966.
Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 24 aprilie 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând abric original
fãrã motor. Telefon:
0744/545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefo-
lositã - 100 lei, 2 fe-
restre 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, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Te-
lefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.

Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125/ 850
W, foarfecã tãiat ta-
blã de banc, canis-
trã aluminiu nouã 20
l, reductor oxigen
sudurã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoa-
re gaze sobã D 600
mm. Telefon: 0251/
427.583.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Vând 2 biciclete, se-
micursiere, FIRTS-
BIKE, 24Dh 12, am-
bele RFG, pentru
copii 9-15 ani. Tele-
fon: 0773/849.388.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.

Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

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

Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase (tu-
beroze) + 5000 gladio-
le Olanda + facturã +
consultaþie la plantare.
Telefon: 0786/391.745.
Unei familii nevoiaºe,
las moºtenire o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea)
cu condiþia sã o întreþi-
nã permanent. Telefon:
0351/809.908.

 PIERDERI
Pierdut certificat consta-
tator  sediul social din
strada Mirceºti, Bl. M 4,
sc.1, ap. 3 S.C. HYG-
MED CONSULT SRL.
Se declarã nul.
PIERDUT Legitimaþie
student Universitatea
de Medicinã ºi Farma-
cie din Craiova pe nu-
mele PISICÃ ALE-
XANDRU DANIEL.
Se declarã nulã.
PIERDUT Adeverinþã
absolvire a Facultãþii
de Litere, secþia Ro-
mânã-Spaniolã, Uni-
versitatea din Craiova,
eliberatã pe numele
VLÃDESCU ELE-
NA. Se declarã nulã.

DECESE
În Zi Sfântã a ur-
cat la Cer un tatã
minunat, un sot
ºi un bunic iubi-
tor. Dumnezeu
ni l-a luat pe
G H E O R G H E
TOMA de lângã
noi la vârsta de
59 de ani. Vei rã-
mane mereu în
sufletele noas-
tre ºi te vom iubi

întotdeauna! În-
mormantarea va
avea loc sambã-
tã, 25.04.2015, ora
13.00, în comuna
Bratovoieºti, Sta-
þiunea Victoria.
Dumnezeu sa te
odihneasca!
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Asociaþia Judeþeanã de Fotbal (AJF) Dolj
a programat miercuri etapa a treia din Cupa
României, fazã în care echipele de Liga IV
s-au deplasat pe terenul celor de Liga V.
Astfel, unul dintre cele mai interesante me-
ciuri a avut loc la Unirea, unde SIC PAN,
liderul seriei întâi a ligii secunde judeþene, a
evoluat împotriva celor de la CSU II Craio-

Real Madrid a acces
miercuri searã în penultimul
act al Ligii Campionilor, gra-
þie unei victorii cu 1-0, pe
teren propriu, în faþa con-
citadinei Atletico Madrid. În
tur, partida se încheiase cu
un rezultat alb, 0-0. Eroul
deþinãtoarei en-titre a tro-
feului a fost mexicanul Ja-
vier Chicharito Hernandez,
acesta finalizând, în minu-
tul 88, o acþiune rapidã pur-
tatã de Isco ºi Cristiano
Ronaldo. Dornic sã profite
de accidentarea lui Benze-
ma, Chicharito ºi-a trecut în cont ºi o evolu-
þie excelentã, reprezentând mai tot timpul un
pericol pentru butul advers. Ar mai fi de men-
þionat faptul cã Atletico a evoluat din minutul
76 în inferioritate numericã, turcul Arda Tu-
ran încasând al doilea galben dupã o intrare
cu talpa la Sergio Ramos.

Tot marþi, Juventus ºi-a apãrat cu succes

FOTBAL – CUPA ROMÂNIEI

CSU II, succes facil la UnireaCSU II, succes facil la UnireaCSU II, succes facil la UnireaCSU II, succes facil la UnireaCSU II, succes facil la Unirea
LIGA CAMPIONILOR

Chicharito trimite
Realul în semifinale

acel 1-0 din tur cu AS Monaco, încheind
fãrã goluri în Principat.

Marþi, obþinuserã calificarea Bayern Mun-
chen, 6-1 dupã 1-3 cu FC Porto, ºi FC Bar-
celona, 2-0 dupã 3-1 cu Paris SG.

Tragerea la sorþi a semifinalelor va avea
loc azi, cu începere de la ora 13:00, în di-
rect la Digi Sport ºi Eurosport.

va, formaþie aflatã la rându-i la conducere,
în Liga IV. Calculele hârtiei au fost respec-
tate, iar alb-albaºtrii s-au impus cu 3-0,
datoritã reuºitelor semnate de Buzan (19),
Achim (27) ºi Bogdan (57). Competiþia KO
a oferit ºi douã suprize, Unirea Leamna ºi
ªtiinþa Malu Mare pierzând la Dobroteºti,
respectiv la Rojiºte.

Rezultatele com-
plete: SIC PAN Uni-
rea – CS Universita-
tea II Craiova 0-3,
Victoria Pleniþa – Du-
nãrea Calafat 0-9,
Flacãra Moþãþei –
Dunãrea Bistreþ 2-3,
AS Rojiºte – ªtiinþa
Malu Mare 2-0, Voin-
þa Belcin – Progresul
Segarcea 1-3, Ajax
Dobroteºti – Unirea
Leamna 1-0, Avântul
Pieleºti – Viitorul Câr-
cea 1-7, Luceafãrul
Craiova – Recolta
Ostroveni 1-2.

Simona Halep, locul 3 WTA ºi a doua
favoritã, a învins-o, miercuri searã, pe
Garbine Muguruza (Spania), locul 20
WTA, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-3, ºi s-a
calificat în sferturile de finalã ale turneu-
lui de categorie Premier de la Stuttgart.

A fost a treia confruntare directã dintre
cele douã, precedentele fiind câºtigate de
sportiva ibericã. Mai întâi, în septembrie
2014, în turul secund al turneului de la Wu-
han, Muguruza s-a impus cu scorul 2-6,
6-2, 6-3, iar în februarie, la Galaþi, în Fed
Cup, cu scorul de 6-4, 6-3. Aceste partide
au avut loc pe suprafeþe rapide, în timp ce
turneul din Germania este pe zgurã.

Calificatã direct în turul secund al
competiþiei, Simona a început cu stân-
gul meciul, pierzându-ºi serviciul. Ulte-
rior nu a mai fost nici un break pânã la
5-3, moment în care Muguruza a reptat
isprava din debut, închizând setul în 34
de minute.

Halep a spart gheaþa contra Garbinei Muguruza, mergând în sferturi la Stuttgart
Astãzi, românca va lupta cu italianca Sara Errani

Actul secund n-a avut istoric, Simona
trimiþând jocul în decisiv dupã ce a reuºit
6 game-uri consecutive.

Setul trei a început ca ºi meciul, cu un
break iar mai apoi 2-0 în favoarea Garbi-
nei Muguruza. Halep a întors însã rezulta-
tul, trecând la conducere cu 3-2. Adver-
sara a egalat, dar Simona a gãsit resurse
pentru alte 3 game-uri consecutive. Ast-
fel, Simona Halep a câºtigat primul ei meci
cu Garbine Muguruza, dupã o orã ºi 39 de
minute, reuºind sã evite transformarea ju-
cãtoarei spaniole într-un veritabil complex.

“Am schimbat tactica puþin în setul se-
cund, am fost mai agresivã. Am trimis min-
gile mai rapid ºi cred cã ãsta a fost cel
mai important moment în acest joc. Pe
final am fost atentã ºi m-am luptat enorm”,
a spus Halep la finele meciului.

Cum am notat deja, în faza urmãtoare,
Halep va evolua, astãzi, împotriva italien-
cei Sara Errani (locul 15 WTA), care a

trecut ieri cu scorul 6-4, 6-1, de Zarina
Diyas din Kazahstan, poziþia a 32-a în ie-
rarhia mondialã. Halep ºi Errani s-au mai
întâlnit de douã ori pânã acum, împãrþin-

du-ºi victoriile. Italianca s-a impus în
turul 3 la Miami, în 2013, scor 6-1, 6-0,
iar Halep în “sferturi” la Doha, în 2014,
scor 6-2, 6-0.

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

Concordia Chiajna – CSU Craiova, FC Braºov
– Rapid, Dinamo – CFR Cluj.

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul BRD Nãsta-

se-Þiriac Trophy, la Bucureºti: ziua a 5-a /
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Cordoba –
Bilbao.

DIGI SPORT 3
15:00, 19:30 – TENIS (F) – Turneul de la

Stuttgart, în Germania: ziua a 4-a.

DOLCE SPORT
19:15 – FOTBAL – Liga I: FC Braºov –

Rapid / 2:00 – BASCHET NBA: Dallas –
Houston.

DOLCE SPORT 2
16:30 – TENIS (M) – Turneul de la Barce-

lona, în Spania: ziua a 5-a / 21:30 – FOTBAL

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Franþa – Ligue 1: Marseille – Lorient.

EUROSPORT
12:00, 13:30, 16:30, 21:00 – SNOOKER –

Campionatul Mondial, la Sheffield, în Regatul
Unit: ziua a 6-a.

EUROSPORT 2
12:00 – SNOOKER – CM, la Sheffield /

15:30 – CICLISM – Turul Croaþiei: etapa a 3-
a / 17:00 – SNOOKER – CM, la Sheffield /
21:30 – BASCHET (M) – Euroscupa, finala,
manºa întâi: Gran Canaria – Khimki Moscova /
23:30 – FOTBAL ÎN SALÃ - Cupa UEFA, la
Lisabona, în Portugalia, semifinale: Barcelona
– Sporting Lisabona.

LOOK TV
17:00, 21:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia

Chiajna – CSU Craiova, Dinamo – CFR Cluj.

LOOK PLUS
19:15 – FOTBAL – Liga I: FC Braºov –

Rapid.
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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 astãzi, ora 17
FC Braºov – Rapid, astãzi, ora 19.15
Dinamo – CFR Cluj, astãzi, 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

Douã puncte are de recupe-
rat Universitatea Craiova dacã
vrea sã urce pe podium, fiindcã
la egalitate de puncte cu Petro-
lul, „lupii” sunt avantajaþi de în-
tâlnirile directe, alb-albaºtrii câº-
tigând cu 2-1 în deplasare, dar

au cedat cu 2-0 pe „Ion Oble-
menco”. Cârþu ºi Sãndoi ºi-au
declarat strategia de a mai testa
ºi jucãtorii care au evoluat mai
puþin în cele 7 jocuri rãmase din
acest campionat. Evaluarea se
va face pentru conturarea unui
lot solid pentru sezonul viitor,
care urmeazã sã fie completat ºi
cu câþiva jucãtori de valoare. Nu
va fi însã o formulã schimbatã
radical faþã de partidele prece-
dente, ci intercalarea a 1-2 ju-
cãtori pe meci în formula de
bazã ºi probabil introduce-
rea altora pe parcurs. În
mod normal, dupã pre-
staþia din meciul cu Di-
namo, Bawab ar trebui
sã fie rezervã, iar Ivan,
care a intrat foarte bine
în locul iordanianului, ar
putea fi utilizat din primul
minut. Silviu Izvoranu a
suferit o întindere chiar la
ultima fazã a partidei de du-
minica trecutã, pe „Extensiv” ºi
astfel Frãsinescu are ºansa re-
venirii în primul „unsprezece”, fi-
ind însã posibilã ºi folosirea lui
Kay lângã Acka, pentru un duet
de culoare în centrul defensivei.
Madson ºi Achim revin dupã
runda de suspendare, dar rãmâ-
ne de vãzut dacã le vor confisca
din nou locurile de titulari lui Du-
mitraº ºi Mateiu. Andrei Dumi-

Concordia Chiajna -Concordia Chiajna -Concordia Chiajna -Concordia Chiajna -Concordia Chiajna -
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova

Stadion: „Concordia”, ora 17
Concordia: Râmniceanu – Vagner, Maftei, Alves Martins,

Bucuricã – Madeira, Boldrin - Serediuc, Purece, Florea – Dina.
Antrenori: Marius Baciu, Erik Lincar. Rezerve: Matache – Ad.

Cristea, Bagaric, Dyulgerov, Lovin, Stan, Pena.
Craiova: Bãlgrãdean – Dumitraº, Acka, Frãsinescu, Vãtãjelu
– Bãluþã, Madson, Brandan, Târnãcop – Nuno Rocha, Ivan.

Antrenori: Sorin Cârþu, Emil Sãndoi. Rezerve: Straton – Kay,
Achim, Cârstea, Mateiu, Bawab, Herghelegiu.

Universitatea Craiova are ºansa de aUniversitatea Craiova are ºansa de aUniversitatea Craiova are ºansa de aUniversitatea Craiova are ºansa de aUniversitatea Craiova are ºansa de a
urca pe locul 3 dacã se impune înurca pe locul 3 dacã se impune înurca pe locul 3 dacã se impune înurca pe locul 3 dacã se impune înurca pe locul 3 dacã se impune în
deplasarea din Ilfovdeplasarea din Ilfovdeplasarea din Ilfovdeplasarea din Ilfovdeplasarea din Ilfov

traº ar sãri din schemã doar dacã
problemele sale la genunchi nu
înceteazã, iar pentru Mateiu exis-
tã ºi varianta folosirii sale în ban-
dã, caz în care Bãluþã ar fi din
nou rezervã, ca ºi în meciul cu
„câinii”.

„Concordia este o echi-
pã incomodã, a învins pe
Iaºi la ultimul meci acasã,
iar în Giuleºti a fãcut o a
doua reprizã foarte bunã.
Este un joc important 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, orice punct contea-
zã pe final de sezon. Sper
sã ne adaptãm mai repede
la terenul sintetic decât la
meciul cu Viitorul, când am
primit gol în secunda 30. În
ultimele etape ne-am pro-
pus sã oferim ºanse tutu-
ror jucãtorilor pentru a arã-

ta ce pot, mai ales cã vom avea
3 meciuri în 9 zile” spune Emil
Sãndoi despre jocul de astãzi.

Sãrbãtoriri
în serie pentru
alb-albaºtri

Dacã miercuri a fost ziua lui
Târnãcop, ajuns la 28 de ani, iar
ieri a fost onomastica lui Cãtã-

lin George Straton, astãzi este
sãrbãtorit un alt alb-albastru,
Bogdan Vãtãjelu, el împlinind 22
de ani. „Ne propunem sã câºti-
gãm pentru a termina pe podium,
Nu cred cã se vor mai repeta
greºelile din meciul 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” spune fundaºul stânga
al ªtiinþei.

Oltenii revin dupã o lunã pe
terenul sintetic din localitatea il-
foveanã, la precedenta vizitã ter-
minând la egalitate cu Viitorul lui
Gicã Hagi, scor 1-1. În tur, la
Craiova, Concordia a deschis
scorul rapid, dintr-un penalty
comis de Varga ºi transformat de
Wellington, iar Ferfelea a egalat
în prelungiri tot de la 11 metri,
Nuno Rocha fiind faultat în ca-
reu. Cei doi marcatori nu se vor
afla însã pe teren, Ferfelea fiind
în digraþia conducerii clubului, iar
Wellington acuzã o accidentare.
De 3 etape, Chiajna are un tan-
dem de tehnicieni pe bancã, pe
modelul Craiovei. În locul lui
Marius ªumudicã au fost aduºi
foºtii jucãtori ai Stelei, Marius
Baciu ºi Erik Lincar, acesta din
urmã antrenând Craiova preþ de
4 etape în toamna lui 2013, în
Liga a II-a.

Petarda ºi torþa
costã
11.000 de lei

Clubul din Bãnie a fost pe-
nalizat de Comisia de Discipli-
nã a LPF cu suma de 11.000
de lei pentru pentru petarda ºi
torþa aruncate de suporteri la
meciul din etapa trecutã, cu Di-
namo. „În baza art. 82, rapor-
tat la art. 83.2.d se sancionea-
zã clubul CSU Craiova cu o

penalitate sportivã de 10.000
lei.; În baza art. 83.7, coroborat
cu art. 56.4.k si art. 58.1.e din
ROAF se sancioneazã clubul
CSU Craiova cu o penalitate
sportivã de 11.000 lei. În baza
art. 45.1 din RD CSU Craiova
va executa sanciunea cea mai
gravã, respectiv o penalitate
sportivã de 11.000 lei” se men-
þioneazã în comunicatul de pe
site-ul oficial al LPF.
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