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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Am fost mereu prezent la vot,
Popescule, în speranþa cã or sã ne
facã pensii mai bune, dar nici de
data asta nu ne-au “pontat”.
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Holul central al Universitãþii din Craiova
a fost, ieri, locul de întâlnire nu numai al
studenþilor ºi profesorilor, ci ºi al aromelor
îmbietoare ale bucãtãriei tradiþionale olte-
neºti. Graþie proiectului „Dolju-n bucate”,
derulat de Centrul Judeþean pentru Conser-
varea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj, zeci de feluri de preparate culinare au
putut fi degustate aici, de la ciorbã de
mãcriº, urzici bãtute cu usturoi ºi boia iute,
raci umpluþi cu praz pânã la sarmale, to-
chiturã de cocoº, pui copt în pâine-n þest
ori gogoºi ºi plãcintã þãrãneascã de dovleac.
Nu numai organizatorii au primit aprecieri
pentru iniþiativa acestui proiect, care de
aceastã datã a implicat ºi studenþi ai Facul-
tãþii de Litere craiovene, ci ºi gospodinele
din Calafat, Dãbuleni, Bârca, Giurgiþa ºi Pie-
leºti, pentru pricepere ºi grija cu care pãs-
treazã vechi reþete specifice satului tradiþio-
nal doljean. Degustãrile au fost însoþite de
scurte filme etnografice ºi de cântece popu-
lare în interpretarea soliºtilor Andreea Trui-
cã ºi Liviu Olteanu, ambii studenþi la Litere.

Împreunã
în Schengen,
România
ºi Bulgaria,
dar avem...
îngrijorãri!

Corectã din punct de vedere poli-
tic, dar ºi diplomatic, declaraþia pre-
mierului român Victor Ponta, la con-
ferinþa comunã de presã cu omologii
sãi, bulgar – Boyko Borisov ºi sârb –
Aleksandar Vucic, cu prilejul trilate-
ralei de la Craiova. „Eu cred cã doar
împreunã o sã intrãm ºi în Schen-
gen, doar împreunã o sã ridicãm
Mecanismul de Cooperare ºi Verifi-
care, nu aºa, întâi România ºi dupã
aceea Bulgaria sau întâi Bulgaria
ºi dupã aceea România”. Fireºte nu
era loc de nuanþe sau accente mai
mult sau puþin subtile.
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Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat, ieri,
cã au dispus trimiterea în judeca-
tã, în stare de libertate, a fostului
primar al oraºului Bechet, Costel
Tulitu, acuzat de 6 infracþiuni de
abuz în serviciu, din care trei în
formã continuatã ºi 4 infracþiuni
de conflict de interese.
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Preºedintele se va întâlni
pe 15 mai cu Papa Francisc

Preºedintele Klaus Iohannis se va
întâlni pe 15 mai cu Papa Francisc, la
Vatican. ªeful statului va fi însoþit la
aceastã întrevedere de soþia sa, Car-
men Iohannis, care a declarat luni sea-
ra la întâlnirea cu comunitatea de ro-
mâni din Italia cã va reveni pe 15 mai
la Roma pentru o vizitã la Vatican.
“Venim la Vatican pe 15”, a spus Car-
men Iohannis, întrebatã de un preot
când va reveni în Italia. Preºedintele
Klaus Iohannis a efectuat luni ºi marþi
o vizitã oficialã în Italia. Luni, ºeful sta-
tului s-a întâlnit ºi cu omologul sãu
italian, Sergio Mattarella, ºi cu preºe-
dintele Senatului, Pietro Grasso.Ieri, a
avut convorbiri cu preºedintele Con-
siliului de Miniºtri, Matteo Renzi, ºi s-
a întâlnit cu studenþi români din Italia.

DNA cere arestarea preventivã
în lipsã faþã de Marko Attila

Procurorii DNA au propus luarea
mãsurii arestãrii preventive în lipsã,
pentru 30 de zile, faþã de fostul depu-
tat Marko Attila, secretar de stat la
Secretariatul General al Guvernului –
Departamentul pentru relaþii interet-
nice la data comiterii faptelor, în dosa-
rul ANRP. El este acuzat de abuz în
serviciu, cu consecinþe deosebit de
grave, dacã funcþionarul public a ob-
þinut un folos necuvenit pentru sine
sau pentru altul (3 infracþiuni).
“Având în vedere cã, în prezent, re-
chizitoriul ºi dosarul de urmãrire pe-
nalã se aflã în procedura de camerã
preliminarã la Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie, propunerea de luare a mã-
surii de arestare în lipsã a fost înainta-
tã, la 28 aprilie, aceleiaºi instanþe de
judecatã”, se aratã într-un comunicat
al DNA transmis ieri Agerpres. În 9
aprilie, Marko Attila a fost trimis în
judecatã alãturi de alþi 7 inculpaþi, prin-
tre care ºi fostul ºef al ANI Horia Geor-
gescu, care la data faptelor fãceau
parte din Comisia Centralã pentru Sta-
bilirea Despãgubirilor din cadrul Au-
toritãþii Naþionale pentru Restituirea
Proprietãþilor (ANRP), precum ºi 4 in-
culpaþi care aveau calitatea de experþi
evaluatori autorizaþi. Potrivit rechizi-
toriului întocmit de procurori, prin ac-
þiunile sau inacþiunile lor intenþiona-
te, cei 12 inculpaþi au produs un pre-
judiciu bugetului statului român de
peste 84,5 milioane euro.

Neaplicarea legii salarizãrii uni-
tare va genera oprirea, în data de
30 aprilie, a activitãþii tuturor mem-
brilor de sindicat din administraþia
publicã, ceea ce înseamnã cã pes-
te de 30.000 de oameni, la nivel
naþional, vor intra în grevã gene-
ralã, a anunþat marþi, vicepreºedin-
tele CNS Cartel Alfa, Petru Dan-
dea, într-o conferinþã de presã.

„Am încercat sã gãsim soluþii
printr-un dialog cu reprezentanþii
Guvernului, dar nu am putut pânã
în acest moment sã avem un punct
de vedere comun. Mai bine de 20
de clase de salarizare se aflã la pra-
gul salariului mediu sau chiar sub
acest prag. Aproximativ 25% din
personalul din administraþia publi-
cã se aflã în zona salariului minim,
sub 1.000 de lei. Amânarea acestei
legi este complet aberantã din
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Preºedintele României, Klaus Iohannis, a fost
primit, ieri, în cea de-a doua zi a vizitei oficiale
pe care o efectueazã la Roma, la Palatul Chigi,

de preºedintele Consi-
liului de Miniºtri, Mat-
teo Renzi, premierul ita-
lian apreciind cã româ-
nii din Italia reprezintã
cea mai integratã comu-
nitate. „Este cea mai
bine integratã comunita-
te din Italia”, a apreciat
Matteo Renzi, în discu-
þiile cu preºedintele
Klaus Iohannis, potrivit
unor surse oficiale.

În plus, românii din
Italia contribuie cu pes-
te 1% din PIB la dez-
voltarea acestei þãri.
Este foarte importantã
ºi prezenþa comunitãþii

italieneºti în România, au mai precizat sursele
citate, dar ºi a investitorilor italieni în þara noas-
trã, în special a IMM-urilor. În Italia se aflã,

potrivit surselor citate, peste un milion de ro-
mâni care trãiesc ºi lucreazã în aceastã þarã.

Întâlnirea cu preºedintele Consiliului de Mi-
niºtri din Italia a prilejuit discuþii despre conso-
lidarea perspectivei europene a Balcanilor de
Vest. „Italia ºi România sunt þãri aflate fiecare
în vecinãtatea Balcanilor de Vest, iar aceastã zonã
constituie, pentru viitorul Europei, o temã de
maximã importanþã”, au mai menþionat surse-
le, precizând cã existã aceastã dorinþã, de am-
bele pãrþi, de a lucra împreunã pentru a conso-
lida perspectiva europeanã a Balcanilor de Vest.
Alt subiect de discuþie s-a referit la viitorul Sum-
mit de la Riga, premierul Renzi confirmând cã
sprijinã, ca ºi România, þãrile din acest partene-
riat, în special Republica Moldova ºi Ucraina.

S-a discutat ºi despre viitorul construcþiei
europene, cei doi oficiali apreciind cã este ne-
voie de o gândire strategicã în acest sens. „Eu-
ropa are nevoie, în momentul de faþã, de idei”,
a spus premierul Matteo Renzi, potrivit surse-
lor oficiale.

Propunerile privind eliminarea
încãtuºãrii arestaþilor non-violenþi
în spaþiul public ºi posibilitatea
acuzatului de a alege o altã locuinþã
decât cea trecutã în acte dacã
face dovada cã acolo domicilia-
zã, avansate de senatorul PSD
ªerban Nicolae, au fost accepta-
te de comisia juridicã a Senatului.
Raportul de admitere a fost pre-
zentat, ieri, în cadrul ºedinþei co-
misiei juridice, la reuniune parti-
cipând, pe lângã membrii acestei
comisii ºi reprezentanþi ai Consi-
liului Superior al Magistraturii ºi
Ministerului Justiþiei.

„Încãtuºarea este o mãsurã ex-
cepþionalã, ea trebuie restricþiona-
tã cu câteva excepþii foarte expres
ºi foarte clar limitate de textul de
lege, în sensul în care se încãtu-
ºeazã doar persoane care sunt sus-
pectate, cercetate pentru ºi infrac-
þiuni prin acte de violenþã, ceea ce

punctul nostru de vedere”, a ex-
plicat Dandea.

Conform reprezentanþilor Fede-
raþiei Naþionale a Sindicatelor din
Administraþie, în data de 30 apri-
lie, nu se vor elibera acte ºi nu se
vor încasa bani în administraþia
publicã. Aceastã situaþie face ca ºi
eliberarea certificatelor de deces sã
fie o operaþiune ce va intra în atri-
buþiile primarului.

În ceea ce priveºte cununiile ci-
vile, reprezentanþii sindicatelor nu
au fãcut precizãri certe, dar au lã-
sat sã se înþeleagã cã acestea ar
putea fi reprogramate. „Politicile
actualului Guvern cu privire la ad-
ministraþia publicã localã din Ro-
mânia nu diferã cu nimic faþã de
cele aplicate de guvernele anterioa-
re. Din momentul în care s-a de-
clanºat conflictul de muncã am

avut douã întâlniri cu reprezentan-
þii Guvernului pe marginea proble-
melor angajaþilor din primãrii ºi
consilii judeþene, însã nu au fost
luate în considerare solicitãrile
noastre. În consecinþã, am hotãrât
ca pe 30 aprilie sã declanºãm gre-
va generalã timp de o zi în admi-
nistraþia publicã localã, iar în data
de 27 mai sã organizãm un miting
în Bucureºti la care sã participe cel
puþin 3.000 de persoane”, a spus
preºedintele FNSA, Valer Suciu.

Greva va începe odatã cu de-
mararea programului ºi va dura
întreaga zi de lucru. Liderii sindi-
cali apreciazã cã la acest protest
se vor solidariza ºi salariaþi din ad-
ministraþia publicã neafiliaþi la sin-
dicat. Totodatã, în data de 30 apri-
lie, în faþa Primãriei Generale a
Municipiului Bucureºti, între ore-

le 10.00 ºi 12.00, se vor strânge
pânã la 600 de salariaþi pentru a
protesta.

Conform unui comunicat remis
sãptãmâna trecutã Agerpres, re-
vendicãrile sindicaliºtilor din admi-
nistraþie vizeazã reglementarea ºi
liberalizarea acordãrii, începând cu
anul 2015, a tichetelor de masã sau
a normei de hranã pentru toþi sala-
riaþii din administraþia publicã lo-
calã, în limita bugetelor locale apro-
bate prin hotãrâri de consiliu, în
mãsura în care aceste instituþii re-
alizeazã ºi sunt finanþate parþial ºi
din venituri proprii, creºteri sala-
riale ºi pentru salariaþii din admi-
nistraþia publicã localã din Româ-
nia sau aplicarea, începând cu anul
2015, a Legii nr. 284/2010 privind
salarizarea unitarã a personalului
plãtit din fonduri publice.

Peste 30.000 de salariaþi din administraþia publicã
intrã în grevã generalã pe 30 aprilie

Comisia juridicã a Senatului a admis eliminarea
încãtuºãrii arestaþilor non-violenþi

induce o stare de pericol în spa-
þiu public, persoanele care s-au
sustras sau s-au opus mãsurii re-
þinerii sau arestãrii preventive”, a
spus ªerban Nicolae la finalul
ºedinþei.

El spune cã acest procedeu nu
trebuie lãsat la latitudinea arbitra-
rului sau discreþionarului “în func-
þie de persoanã, în funcþie de no-
torietate, în funcþie de prezenþa
sau nu a camerelor de luat vederi”.
“Nu este o chestiune de specta-
col încãtuºarea, nu asta m-a pre-
ocupat, ci faptul cã în multe si-
tuaþii încãtuºarea poate sã fie o
formã de umilire a persoanelor în
cauzã, mai ales în cazul celor care
nu sunt cercetate pentru infracþi-
uni cu violenþã, care nu generea-
zã o stare de pericol în spaþiul pu-
blic”, a explicat senatorul PSD. El
a mai adãugat cã în Codul penal
sunt definite foarte clar infracþiu-

nile cu violenþã ºi a
enumerat ca exem-
plu tâlhãria, omorul
ºi violul.

Referitor la ares-
tul la domiciliu, se-
natorul a precizat cã
un arestat îºi poate
alege domiciliul în
cazul în care instanþa
decide ca acesta sã
suporte o astfel de
mãsurã preventivã,
dar acuzatul trebuie
sã facã dovada cla-
rã cã domiciliazã la
acea locuinþã ºi nu la
adresa care figurea-
zã în actul de identitate.

ªerban Nicolae a mai spus cã
7 mai este termenul de adoptare
tacitã a modificãrilor aduse Co-
dului de procedurã penalã, dar el
ºi-a exprimat opinia cã aceasta nu

e o soluþie. “Cred cã toate propu-
nerile legislative trebuie dezbãtu-
te, trebuie lãmurite, trebuie sã aibã
un cadru cât mai larg de expri-
mare a opiniilor. Nu sunt deloc de
acord cu adoptarea tacitã”, a con-
chis senatorul PSD.
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Corectã din punct de vedere
politic, dar ºi diplomatic, declara-
þia premierului român Victor Pon-
ta, la conferinþa comunã de pre-
sã cu omologii sãi, bulgar – Boy-
ko Borisov ºi sârb – Aleksandar
Vucic, cu prilejul trilateralei de la
Craiova. „Eu cred cã doar îm-
preunã o sã intrãm ºi în Schen-
gen, doar împreunã o sã ridi-
cãm Mecanismul de Coopera-
re ºi Verificare, nu aºa, întâi
România ºi dupã aceea Bulga-
ria sau întâi Bulgaria ºi dupã
aceea România”. Fireºte nu era
loc de nuanþe sau accente mai
mult sau puþin subtile. ªi acum sã
privim puþin harta Uniunii Euro-
pene, care se confruntã în acest
început de an, la modul cel mai
dramatic, cu problema imigraþiei.
Zilele trecute, într-un summit ex-
traordinar al miniºtrilor Afaceri-

MIRCEA CANÞÃR
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lor de Externe ºi de Interne din
þãrile UE s-a decis triplarea bu-
getului operaþiunilor Trinton –
supraveghere în Marea Medite-
ranã – actualmente de numai 3
milioane euro pe lunã, pentru a
preveni dramele imigranþilor în
Marea Mediteranã. Operaþiunea
Trinton, coordonatã de Frontex
(Agenþia Europeanã de Securi-
tate a Frontierelor) care a sub-
stituit în octombrie 2013 operaþi-
unea Mare Nostrum, are misiu-
nea numai de supraveghere, nu
ºi de salvare, având în dotare
ºapte vase ale Gãrzii de Coastã,
douã avioane, un elicopter ºi... 65
de angajaþi. Îºi va prelungi acti-
vitatea pânã la finele anului, cum
a decis Uniunea Europeanã, Ita-
lia primind 13,7 milioane de euro
pe lunã, pentru gestionarea flu-
xului de imigranþi. O altã zonã

tampon al UE este frontiera Bul-
gariei cu Turcia, care are statu-
tul de poartã de intrare în Euro-
pa. Elhovo, la 30 de km de Tur-
cia, a devenit centru regional al
poliþiei de frontierã ºi locul de tran-
zit al imigranþilor, înainte de re-
partizarea în taberele de refugiaþi.
Cei mai mulþi imigranþi (60%) vin
din Siria, dar ºi din Mali, Costa
de Fildeº, Egipt. Guvernul de la
Sofia a anunþat intenþia construi-
rii unui gard de sârmã ghimpatã
pe lungimea a 30 de kilometri la
frontierã – adevãratã barierã –,
acoperit cu detectoare pentru
ranforsarea dispozitivului de ca-
mere de supraveghere deja exis-
tent. Dar construirea gardului
costã mult. În schimb, guvernul
a trimis suplimentar nu mai puþin
de 1.160 de poliþiºti, de-a lungul
frontierei, omniprezenþi la Elho-

vo, unde au luat cu asalt hoteluri-
le. Muntele Strandja, dificil de tra-
versat, îndeosebi pe teritoriul Tur-
ciei, rãmâne un obstacol, dar nu
atât de riscant ca Marea Medi-
teranã. Din 7.145 de solicitãri de
azil, înregistrate în 2013, doar
2.810 au fost discutate. În 180 de
cazuri au fost acordate soluþii fa-
vorabile imigranþilor. Bulgaria su-
pravegheazã cu atenþie frontiera
proprie, susþinutã de Frontex,
agenþia europeanã care contro-
leazã, cum spuneam, frontierele
externe ale UE. Nicio frontierã
nu poate fi etanºã. La Harmanli,
un imens hangar abandonat a fost
reabilitat parþial pentru preluarea
refugiaþilor, autoritãþile dorind
creºterea capacitãþii actuale de
cazare de la 1.300 persoane la
4.000, într-un viitor apropiat. Unii
dintre imigranþii scãpaþi pe teri-

toriul þãrii vecine sunt de regulã
surprinºi de Poliþia de frontierã dol-
jeanã ºi exemplele nu lipsesc.
Împreunã, România ºi Bulgaria,
ca membre UE, dar ºi prin acor-
dul lor transfrontalier, strãjuiesc
flancul de sud al frontierei UE
ºi o fac cu destoinicie. Imigran-
þii care înspãimântã UE, impo-
sibil de controlat la îmbarcare,
în cazul navelor care eºueazã în
largul Mãrii Mediterane sau cei
preluaþi de ºerpaºi pentru a for-
þa escaladare muntelui Standja
ºi apoi frontiera bulgarã, sunt
inventariaþi de Frontex, care ºtie
cã România ºi Bulgaria îºi fac
datoria exemplar. Ceea ce ar
trebui sã conteze decisiv la ac-
cederea celor douã þãri în spa-
þiul Schengen. Restul detaliilor
sunt eminamente de altã natu-
rã. Eventual politicã.

Chioºcurile noi din pieþeChioºcurile noi din pieþeChioºcurile noi din pieþeChioºcurile noi din pieþeChioºcurile noi din pieþe
primesc o prelungire cu trei aniprimesc o prelungire cu trei aniprimesc o prelungire cu trei aniprimesc o prelungire cu trei aniprimesc o prelungire cu trei ani

Chioºcarilor din pieþe, care ºi-au moderni-
zat spaþiile de vânzare aºa cum a cerut Pri-
mãria Craiova, li se prelungesc contractele
de închiriere pe teren. La propunerea SC Pie-
þe ºi Târguri SRL, ºapte contracte, care expi-
rã în aceastã lunã, vor fi prelungite cu încã
trei ani, pânã la data de 31 decembrie 2018.

„Agenþii economici ºi-au îndeplinit obliga-
þiile impuse de dispoziþiile H.C.L. nr. 846/2013
cu modificãrile ulterioare, privind aprobarea
Regulamentului local referitoare la condiþiile
de amplasare a construcþiilor cu caracter pro-
vizoriu pentru desfãºurarea activitãþilor de
comerþ stradal, pe raza municipiului Craiova,
respectiv au efectuat lucrãri de modernizare,
respectând cerinþele de naturã tehnicã ºi ur-
banisticã privind faþadele construcþiilor pro-
vizorii pe care le deþin în pieþe (dovedind cu
autorizaþii de construire ºi procese-verbale de

recepþie)”, se aratã în raportul care însoþeºte
proiectul de hotãrâre ce urmeazã sã fie apro-
bat de consilierii locali, în ºedinþa de mâine.

Potrivit conducerii SC Pieþe ºi Târguri,
beneficiarii sunt buni platnici, neînregistrând
debite restante la plata chiriei sau la obliga-
þiile datorate bugetului local. Se mai preci-
zeazã cã, în situaþia în care aceste contracte
de închiriere nu ar fi prelungite, agenþii eco-
nomici ar fi nevoiþi sã-ºi dezafecteze con-
strucþiile modernizate, iar închirierea tere-
nurilor cãtre alþi agenþi economici, care sã-
ºi ridice din nou construcþii conforme, ar
dura între trei ºi ºase luni, fapt ce ar avea un
impact financiar negativ asupra bugetului in-
stituþiei. ªase  spaþii comerciale se aflã în
Piaþa Centralã ºi unul din Piaþa Valea Roºie.

LAURA MOÞÎRLICHE

Cele trei imobile se gãsesc pe strada „Ion
Augustin” din cartierul „1 Mai” ºi vor fi mo-
dernizate în cadrul programului  de reabilita-
re termicã iniþiat de Primãria Craiova ºi finan-
þat cu fonduri europene. Investiþia la blocul
de locuinþe S46 (un bloc cu patru etaje, con-
struit în anul 1985) se ridicã la suma de 474,5
milioane de lei, cea de la blocul S53 (cu patru
etaje) este de 514,3 milioane de lei, iar cea de
la blocul S55 va fi de 507,7 milioane de lei.

În toate cazurile, lucrãrile vor consta în
izolarea termicã a pereþilor exteriori, înlocui-
rea tâmplãriei exterioare existente, inclusiv
a celei aferente accesului în bloc, cu tâm-
plãrie termoizolantã, performantã energetic;
închiderea balcoanelor, termo-hidroizolarea
terasei, izolarea termicã a planºeului peste
subsol, refacerea finisajelor anvelopei, repa-
raþii la elementele de construcþii care prezin-
tã pericol de desprindere, intervenþie la in-

Trei blocuri
din „1 Mai” vor fi
reabilitate termic

stalaþia de distribuþie a agentului termic pen-
tru încãlzire aferentã pãrþilor comune ale blo-
cului, reparaþia degradãrilor apãrute în plã-
cile ºi parapeþii balcoanelor ºi în structura
faþadei, refacerea instalaþiei de paratrãsnet
ºi iluminatul de la subsol; realizarea distribu-
þiei de apã rece ºi caldã prin coloane ampla-
sate pe casa scãrii ºi înlocuirea conductelor
ºi a contorului de apã caldã ºi rece.

În total, sunt „prinse” 300 de blocuri din
Craiova în acest proiect, iar acestea intrã pe
rând în program, pe mãsurã ce se întoc-
mesc documentaþiile necesare. Lucrãrile de
reabilitare sunt estimate sã dureze trei luni.

LAURA MOÞÎRLICHE

Fundaþia Creºtinã „Ethos” solicitã de la Pri-
mãria Craiova o scutiere de la plata impozitului
pe clãdiri. Este vorba de impozitul pe clãdirea în
care funcþioneazã centrul de locuinþe pentru per-
soane vârstnice ce a fost pus în funcþiune în
2014, pe strada „Bucura” nr. 69. Impozitul pe
clãdiri datorat pentru anul 2015 este de 156.975
de lei, la care se adaugã impozite restante, astfel
cã scutirea finalã pe care o cere fundaþia ajunge
la suma de 13.132 de lei. Fundaþia precizeazã cã
a efectuat cheltuieli în de 523.012,11 lei pentru
funcþionarea acestui centru, care este ocupat în
proporþie de 24% (fiind cazaþi un numãr de 13
beneficiari raportat la 54 de locuri disponibile) ºi solicitã scutirea de la plata impozitului pe
clãdiri în baza legii fundaþiilor care au parteneriate de colaborare cu autoritãþile locale. Primãria
Craiova a respins deja aceastã solicitare a Fundaþiei Creºtine „Ethos”, proiectul de hotãrâre în
acest sens fiind inclus pe ordinea de zi a ºedinþei CLM, de mâine.

LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria Craiova pune Fundaþia
„Ethos” sã-ºi plãteascã impozitele

Curtea de Apel Craiova a dispus, ieri, prin
decizie definitivã, nedizolvarea de drept a Con-
siliului Local Giubega. Acþiunea fusese for-
mulatã de primarul comunei, în contadicto-
riu cu Consiliul Local Giubega, care invoca-
se art 55, al. 1, lit. b din Legea 215/2001,
modificatã ºi completatã, conform cãruia
nedesfãºurarea a trei ºedinþe consecutive din
lipsã de cvorum atrage dizolvarea de drept.
De mai multe luni Consiliul Local Giubega
este în rãzboi cu primarul Gheorghe Gunã,
activitate administrativã fiind paralizatã.

CARMEN ZUICAN

Giubega: Consiliul Local
îºi continuã activitatea
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O parte dintre infracþiunile re-
þinute în sarcina lui Costel Tulitu,
primar al oraºului Bechet în pe-
rioada 2008-2012, au fost prezen-
tate pe larg în paginile cotidianu-
lui „Cuvântul Libertãþii”, încã de
pe vremea când era în activitate.
ªi, din câte se pare, ºi procurorii
anticorupþie adunau probe împo-
triva lui, astfel cã, ieri, au anunþat
cã l-au trimis în judecatã pentru
fapte de corupþie. În rechizitoriul
întocmit la finalizarea cercetãri-
lor, procurorii au reþinut urmãtoa-
rea stare de fapt: în zilele de 24
august 2009 ºi 3 septembrie 2010,
inculpatul Tulitu Costel, în cali-
tate de primar al oraºului Bechet,
în baza contractului de proiecta-
re ºi execuþie lucrãri privind rea-
lizarea obiectivului „Sistem cen-
tralizat de canalizare Bechet-Deal
S.E.1”, a aprobat la platã chel-
tuieli care nu erau conforme cu
realitatea, atestate prin douã fac-
turi emise de S.C. Consrep Con-
struct S.R.L. Caracal, în valoare
totalã de 1.339.342,29 lei, echi-
valentul a 312.741,97 euro.

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie – Serviciul Teritorial Craiova au anunþat, ieri, cã au
dispus trimiterea în judecatã, în stare de libertate, a
fostului primar al oraºului Bechet, Costel Tulitu, acu-
zat de 6 infracþiuni de abuz în serviciu, din care trei în
formã continuatã ºi 4 infracþiuni de conflict de intere-
se, Marin Petroi, diriginte de ºantier, la data faptelor, în
sarcina cãruia s-a reþinut abuz în serviciu în formã con-
tinuatã (2 acte materiale), Laurenþiu Pãunescu, admi-

nistrator al S.C. Consrep Construct S.R.L., acuzat de
complicitate la abuz în serviciu (2 acte materiale) ºi
S.C. Consrep Construct S.R.L., în sarcina cã-
reia s-a reþinut infracþiunea de complicitate la
abuz în serviciu (2 acte materiale). Procurorii
au instituit sechestru pe bunurile inculpaþilor,
întrucât prejudiciul reþinut în sarcina lor depã-
ºeºte 1,5 milioane lei, iar dosarul a fost înaintat
Tribunalului Dolj pentru soluþionare.

În acest context,
Marin Petroi, în ca-
litate de diriginte de
ºantier, cu ajutorul
adminis tratorului
S.C. Consrep Con-
struct S.R.L., Lau-
renþiu Pãunescu, au
confirmat cheltuieli-
le aferente realizãrii
obiectivului „Sistem
centralizat de cana-
lizare Bechet-Deal
S.E. 1”, respectiv
achiziþionarea unor
componente ale sta-
þiei de epurare, prin
acte întocmite în lu-
nile august 2009 ºi
septembrie 2010 ºi
prin procesul-verbal
de custodie din luna
septembrie 2010,

deºi staþia a fost achiziþionatã în
anul 2011. Prin aceasta, incul-
paþii au produs un prejudiciu în
sumã de 1.138.440,95 lei în
dauna Ministerului Dezvoltãrii
Regionale (ce a preluat în pa-
trimoniu obiectivul de la Minis-
terul Mediului ºi Schimbãrilor
Climatice) ºi în sumã de
200.901,34 lei în dauna Primã-
riei Bechet, precum ºi un folos
material necuvenit pentru S.C.
Consrep Construct S.R.L. în
valoare totalã de 1.339.342,29
lei, dupã cum se aratã în comu-
nicatul DNA – Serviciul Terito-
rial Craiova.

În perioada iulie – septembrie
2010, inculpatul Tulitu Costel, în
calitate de primar al oraºului Be-
chet, judeþul Dolj, ºi ordonator
principal de credite, a aprobat
plata a patru facturi emise de o
societate comercialã, în lipsa
unui angajament legal (contract),
în baza cãruia sã se poatã efec-
tua lichidarea, ordonanþarea ºi
plata cheltuielilor cu serviciile de
pazã din fonduri publice, în va-

loare totalã de 48.862,45
lei,  echivalentul a
11.470,87 euro, prin
aceasta producând o pa-
gubã bugetului Primãriei
Bechet ºi un folos mate-
rial necuvenit, în acelaºi
cuantum, societãþii co-
merciale respective.
Afacerile fictive
cu firma fiului sãu
l-au „înfundat” ºi mai rãu

Anchetatorii au mai reþinut cã,
în cursul anului 2010, inculpatul
Tulitu Costel, în calitate de pri-
mar al oraºului Bechet, judeþul
Dolj, ºi ordonator principal de
credite, a încheiat mai multe con-
tracte prin încãlcarea dispoziþii-
lor art. 76 alin. 1 ºi 2 din Legea
nr. 161/2003, care prevede fap-
tul cã „Primarii ºi viceprimarii

[...] sunt obligaþi sã nu emitã un
act administrativ sau sã nu în-
cheie un act juridic ori sã nu
emitã o dispoziþie, în exercitarea
funcþiei, care produce un folos
material pentru sine, pentru so-
þul sãu ori rudele sale de gradul
I. Actele administrative emise sau
actele juridice încheiate ori dis-
poziþiile emise cu încãlcarea obli-
gaþiilor prevãzute la alin. (1) sunt
lovite de nulitate absolutã”, ast-
fel încât contractele respective

au fost lovite de nulitate absolu-
tã. Mai exact, este vorba de SC
Agroindustrie Company SRL, fir-
ma fiului sãu, Cãtãlin Tulitu, care
a încasat o grãmadã de bani de
la bugetul local, pentru servicii
pe care nu le-a prestat niciodatã.
Astfel, pe 1 aprilie 2010, incul-
patul Tulitu Costel a încheiat un
contract de prestãri servicii pri-
vind fertilizarea terenurilor repre-
zentând pajiºti în suprafaþã de 86

ha., proprietatea publicã a Con-
siliului Local Bechet, cu o socie-
tate comercialã în care acþionar
principal este o rudã apropiatã
(care deþinea la momentul res-
pectiv 80% din beneficii ºi pier-
deri) – firma fiului sãu. Ulterior,
inculpatul a aprobat plata con-
travalorii facturii emise de so-
cietatea respectivã, în sumã de
54.331 lei,  echivalentul a
13.113,93 euro, producându-se
în acest fel o pagubã bugetului

Primãriei Bechet ºi un folos
material necuvenit, în acelaºi
cuantum, pentru societatea co-
mercialã ºi implicit pentru ruda
acestuia.

Pe 19 octombrie 2010, incul-
patul Tulitu Costel a încheiat un
alt contract de prestãri servicii
privind lucrãri agricole asupra te-
renurilor reprezentând pajiºti în
suprafaþã de 86 ha, proprietatea
publicã a Consiliului Local Be-
chet, cu aceeaºi societate comer-
cialã a fiului sãu ºi a aprobat pla-
ta contravalorii facturii emise
de societatea respectivã, în sumã
de 31.000 lei, echivalentul a
7.248 euro, producându-se în
acest fel o pagubã bugetului
Primãriei Bechet în acelaºi
cuantum.

Pe 12 august 2010, inculpatul
Tulitu Costel a încheiat un con-
tract de delegare a gestiunii ser-
viciilor publice de salubrizare din
oraºul Bechet cu o societate co-
mercialã în care unul dintre acþi-
onari era tot fiul sãu. În perioada
octombrie 2010 – iunie 2011, în
baza acestui contract, inculpatul
a aprobat în mod repetat, achi-
tarea în total a sumei de
27.124,32 lei, echivalentul a
6.568,11 euro, cãtre societatea
comercialã respectivã, producân-
du-se în acest fel o pagubã bu-
getului Primãriei Bechet, în ace-
laºi cuantum. În data de 30 no-
iembrie 2010, inculpatul Tulitu
Costel a încheiat un contract de
prestãri servicii privind încasarea
taxei de drum, cu aceeaºi socie-
tate comercialã, în care unul din-
tre acþionari era fiul sãu ºi a dis-
pus plata serviciilor prestate de
societatea respectivã, în sumã de
2.890,60 lei, echivalentul a
672,14 euro, producându-se în
acest fel o pagubã bugetului Pri-
mãriei Bechet ºi un folos mate-
rial necuvenit, în acelaºi cuan-
tum, pentru societatea comercialã
ºi implicit pentru ruda acestuia.

În acest fel, prejudiciul cauzat
depãºeºte 1,5 milioane lei, iar pro-
curorii anticorupþie au dispus în
cauzã instituirea sechestrului asi-
gurãtor asupra bunurilor mobile ºi
imobile ce aparþin inculpaþilor.
Dosarul a fost înregistrat luni, 27
aprilie a.c., la Tribunalul Dolj, cu
propunere de a se menþine mãsu-
rile asigurãtorii dispuse în cauzã.
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S-a discutat, mai ales în timpul ultimei

campanii prezidenþiale, despre stânga ºi
dreapta, despre comunism ºi anticomu-
nism, despre pericolul „roºu” ºi pericolul
„galben” cu o dezinvolturã ce-a împins
gratuitatea subiectului dincolo de penibil.
Sigur, putem împãrtãºi opinia celor care,
din SUA pânã la Londra ºi chiar mai la rã-
sãrit de Moscova, au subscris la „decre-
tul” decesului doctrinelor. Ba chiar al ideo-
logiilor, aºa cum s-au configurat ºi s-au
acutizat acestea îndeosebi dupã Marx ºi,
în particular, potrivit unor prea înguste,
„literale”, înþelegeri ale teoriei sale.

O privire mai aplicatã – ºi mai atentã –
în tabãra stângii europene din istoria ei
mai veche ori mai recentã devoaleazã,
cred, mult mai convingãtor natura unei
mistificãri difuze în dezbaterea publicã de
la noi. Mai ales de la noi.

În Franþa, în Italia, în Spania, în Portu-
galia ºi poate cã ºi în alte pãrþi ale Occi-
dentului capitalist (însã nu ºi… anticomu-
nist de anvergura instituþionalã, aºa cum
în mod grãbit ne place acum sã credem),
au avut loc, mai ales în perioada cea mai
asprã a blamatei lupte de clasã, evenimen-
te cu protagoniºti al cãror prestigiu ºi a
cãrei reputaþie intelectuale n-au fost nici-
odatã puse la îndoialã.

Mã voi opri asupra unei cazuistici italie-
ne, mai semnificative, în datele sale parti-

culare, decât altele. Rândul comuniºtilor lui
Palmiro Togliatti, legat pânã la complicitãþi
nefaste cu Moscova, s-au îngroºat, ime-
diat dupã deceniul fascist, cu o motivaþie
în plus venitã dinspre Rezistenþa a cãrei
amintire este ºi acum sacrã, cu cei mai mulþi
dintre intelectualii de marcã de atunci. Câ-
teva nume sunt, chiar ºi pentru publicul
nespecializat, mai mult decât elocvente: mari
scriitori precum Pier Paolo Pasolini, Italo
Calvino, Elio Vittorini, Cesare Pavese, Al-
berto Moravia, Edoardo Sanguineti, filo-
sofi de notorietatea lui Gianni Vattimo ori a
lui Antonio Negri, ori oameni de teatru pre-
cum Nobelul Dario Fo.

Dupã înãbuºirea revoluþiei ungare de cã-
tre trupele Moscovei, din 1956, a interve-
nit prima mare rupturã între intelectualii
de calibrul celor mai sus menþionaþi ºi au-
toritatea partidului, debitoare liniei impu-
se de sovietici. Cei mai mulþi ºi-au depus
carnetele roºii, alþii au fost excluºi. Însã
ceea ce mi s-a pãrut totdeauna un para-
dox e faptul cã disocierile lor s-au funda-
mentat pe un set de criterii constitutive
ale înseºi bazei – e adevãrat, lozincarde,
aºadar ipocrite – liniei „oficiale” dictate
de la Moscova: justiþie socialã, neameste-
cul în treburile interne ale altui stat, auto-
nomia actului de creaþie, libertatea de ex-

presie, locul central al individului în so-
cietate în ciuda viziunii „colectiviste” în-
drituite acesteia etc.

Paradoxul abia acum intervine, în con-
trast cu ceea ce se întâmpla în þãrile „co-
munismului real”, fiindcã majoritatea di-
zidenþilor din stânga occidentalã, dacã nu
toþi, departe de aº fi abandonat poziþiile,
în spiritul criteriilor de mai sus, au conti-
nuat sã ºi le apere ºi, încã ºi mai semnifi-
cativ, sã le condamne absenþa ori ipocri-
zia lozincardã în contul celor de care se
disociaserã public. Aºadar, dizidenþa lor nu
i-a plasat la… dreapta, nu i-a transformat
în anticomuniºti, ci doar în critici dinspre
stânga comunismului autodesemnat ca
„real”. Printre alþii, Pasolini, cu spiritul sãu
vizionar, a profetizat ceea ce a numit ten-
taþia ºi tendinþa îmburghezirii pretinºilor
„marxiºti”, fapt care, în opinia mea, e cât
se poate de verificabil în realitãþile de azi,
de la noi ºi de aiurea. Ce altceva este ba-
ronizarea dâmboviþeanã dacã nu consti-
tuirea unei burghezii roºii care, de altmin-
teri, e o realitate de o evidenþã… penalã.

În alt context, al fostelor state din Estul
comunist, s-a petrecut un fenomen aproa-
pe invers. Cãci cine s-a trezit la un mo-
ment dat în dezacord cu „linia” oficialã avea
sã se alinieze – ori sã fie aliniat – mai tot-

deauna… la dreapta. Cine nu-ºi aminteºte
butadã a candidatului Traian Bãsescu faþã
în faþã cu adversarul sãu Adrian Nãstase,
în decembrie 2004 întrebându-se cum de
e posibil ca, dupã cincizeci de ani de co-
munism, românii sã fie obligaþi sã aleagã
un preºedinte dintre doi foºti… comuniºti?

Desigur, devine obligatorie distincþia în-
tre autenticii anticomuniºti, refractari prin
credinþã, educaþie, destin individual ºi isto-
ric (cazurile deþinuþi politici) ºi oportuniºtii
postdecembriºti în ale cãror biografii mus-
tesc, la vedere ori mai ascunse, nu con-
vingeri de stânga, ci schimbãri de opþiuni
potrivit cu calendarul anotimpurilor, ca sã
nu spun cu cel al unor interese de o mes-
chinãrie scandaloasã.

Cine doreºte sã se convingã de acest crud
adevãr, n-are decât sã deretice prin spectrul
partinic românesc din ultimii doi-trei ani ºi
sã se întrebe cum de poþi, din iarnã pânã în
primãvarã, sã strãbaþi, prin opþiune pretins
„doctrinarã”, întregul traseu de la stânga la
dreapta, ba chiar ºi înapoi?

Întrebãri care multora le par prea sim-
pliste, banale chiar, dar în intimitatea cãro-
ra stãruie, mi se pare, punctul viral al unei
maladii ce defineºte politica autohtonã ºi a
cãrei rezoluþie nu se întrevede în absenþa
unei dezbateri active. ªi acute.

Europarlamentarul Cristian
Buºoi este de pãrere cã mãsura
de a solicita comercianþilor se eli-
bereze un bon fiscal, separat,
pentru bacºiº, impusã  de Guver-
nul Ponta prin Ordonanþã de Ur-
genþã, este fãrã precedent în þã-
rile Uniunii Europe-
ne. „Nu am întâlnit-
o în nicio þarã eu-
ropeanã, aºa cum
nu am vãzut ni-
cãieri în Europa
echipe de la Fisc
nãvãlind în restau-
rante cu maºini cu
girofar, oprind ac-
tivitatea, alungând
clienþii, speriind pu-
þinii turiºti strãini
care mai vin în Ro-
mânia. Atrag aten-
þia cã aceste con-
troale trebuie sã

Partidul Naþional
Liberal a redactat
ºi depus proiectul
de “Lege privind
organizarea ºi des-
fãºurarea votului
prin coresponden-
þã al cetãþenilor ro-
mâni cu domiciliul
sau reºedinþa în
strãinãtate”, ce se
aflã în atenþia Co-
misiei de Cod Elec-
toral, îndeplinind
promisiunea faþã
de cetãþenii români, fãcutã la ale-
gerile prezidenþiale. Acest proiect
prevede trimiterea buletinului de vot
cu un timbru autocolant care imitã
ºtampila cu “votat” din secþii, de
cãtre un alegãtor din strãinãtate,
prin poºtã. Documentul se va tri-
mite într-un plic sigilat.

„Susþin adoptarea rapidã a noii
legislaþii electorale, în acord cu an-
gajamentele luate cu ocazia con-
sultãrilor de la Cotroceni ºi, în spe-
cial, cu promisiunile fãcute la ale-
gerile prezidenþiale”, a precizat de-
putatul Vlad Nistor, într-un comu-

În condiþiile în care
Uniunea Europeanã are
printre prioritãþile sale
susþinerea IMM-urilor,
Guvernul Ponta pare a
nu avea alt obiectiv
decât acela de a compli-
ca viaþa întreprinderilor
mici ºi mijlocii din
România ºi a micilor
comercianþi.

aibã o anumitã decenþã. În goana
dupã spectacol, nimeni nu a cal-
culat impactul acþiunilor la care
am asistat”, susþine deputatul eu-
ropean.

Europarlamentarul liberal con-
siderã cã ANAF ar trebui sã facã

mai puþin spectacol ºi sã aibã mai
multe rezultate. «Eliberarea de
bon fiscal separat pentru bacºiº,
invenþie „marca Guvernul Victor
Ponta”, va aduce la bugetul sta-
tului sume neglijabile, însã va
complica enorm activitatea mi-
cilor întreprinzãtori, care vor fi
sufocaþi de birocraþia excesivã
impusã de eliberarea a douã bo-
nuri fiscale în loc de unul singur.
Modul de impunere a unei astfel
de mãsuri este contraproductiv,
întrucât va agresa comercianþii

ºi va enerva clienþii. Îi
recomand premierului
Victor Ponta sã se
concentreze pe lupta
împotriva marii eva-
ziuni, care ar alimenta
bugetul de stat cu
sume semnificative ºi,
în paralel, sã stimule-
ze activitatea micilor
întreprinzãtori ºi co-
mercianþi, a IMM-uri-
lor, precum ºi a tutu-
ror profesiilor libera-
le», a mai spus Cris-
tian Buºoi.

MARGA BULUGEAN

Legea votului prin corespondenþã,
în viziunea liberalilor

nicat de presã. Parlamentarul libe-
ral a mai spus cã doreºte ca adop-
tarea noului proiect, cu privire la
votul prin corespondenþã sã se re-
alizeze pânã la sfârºitul actualei
sesiuni parlamentare sau chiar într-
o sesiune extraordinarã, înainte de
luna septembrie.

„Este timpul sã reparãm, atât cât
se mai poate, umilinþa înduratã de
cãtre cetãþeni la ultimul scrutin, din
cauza modului în care au fost or-
ganizate alegerile. Îl sfãtuiesc pe
domnul Victor Ponta, premierul
României, ca ºi pe toþi parlamen-

tarii Partidului Social
Democrat sã susþinã
proiectul PNL cu privi-
re la votul prin cores-
pondenþã, dovedind ast-
fel alegãtorilor cã îºi vor
îndeplini una din promi-
siunile fãcute dupã în-
frângerea de la alegeri-
le prezidenþiale: garan-
tarea dreptului la vot
pentru românii din
strãinãtate, prin intro-
ducerea votului prin
corespondenþã”.

MARGA BULUGEAN
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Cristian
Buºoi

Vlad
Nistor
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Ziua VZiua VZiua VZiua VZiua Veteranilor de Rãzboi,eteranilor de Rãzboi,eteranilor de Rãzboi,eteranilor de Rãzboi,eteranilor de Rãzboi,
aniversatã ºi la Craiovaaniversatã ºi la Craiovaaniversatã ºi la Craiovaaniversatã ºi la Craiovaaniversatã ºi la Craiova

Anul 2015 a fost declarat de Guvernul României “Anul Veteranilor de
Rãzboi”, dedicat marcãrii a 70 de ani de la încetarea celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial. Decizia a fost luata de Guvern, la propunerea Ministe-
rului Apãrãrii Naþionale, având în vedere contribuþia majorã a Armatei
Române la încheierea celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial. În acest con-
text, astãzi, în garnizoana Craiova se va organiza de Ziua Veteranilor de
Rãzboi, o ceremonie militar-religioasã. Ceremonia este organizatã de
Asociaþia Naþionalã a Veteranilor de Rãzboi – Filiala Dolj în cooperare cu
garnizoana Craiova ºi se va desfãºura la Monumentul Eroilor Români din
cimitirul Sineasca începând cu orele 10.00.

MARGA BULUGEAN

Cadre ale ISU DoljCadre ale ISU DoljCadre ale ISU DoljCadre ale ISU DoljCadre ale ISU Dolj
pe podium la „Cupa ASPR”pe podium la „Cupa ASPR”pe podium la „Cupa ASPR”pe podium la „Cupa ASPR”pe podium la „Cupa ASPR”

În perioada 22-24 aprilie 2015, s-a desfãºurat în municipiul Râmnicu
Vâlcea faza finalã a „Cupei A.S.P.R.” ediþia 2015 la atletism ºi cros. Din
partea Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „OLTENIA” al judeþului
Dolj au participat slt. Alina Ungureanu, plt. Corina Cucu ºi responsabilul
cu activitãþile sportive cpt. Bogdan Rãducan, pentru asigurarea arbitraju-
lui competiþiei. În urma desfãºurãrii probelor, reprezentantele ISU Dolj
au obþinut urmãtoarele rezultate: slt. Ungureanu Alina – locul III la proba
sãritura în lungime; plt. Cucu Corina – locul II la proba sãritura în lungi-
me ºi locul II la proba 60 m. În perioada19-22 mai a.c., lotul ISU Dolj va
participa în municipiul Piteºti, judeþul Argeº, la faza finala la atletism ºi
cros a competiþiei Ministerului Afacerilor Interne, dupã cum au anunþat
reprezentanþii ISU Dolj.

CARMEN ZUICAN

Casa de Culturã a StudenþilorCasa de Culturã a StudenþilorCasa de Culturã a StudenþilorCasa de Culturã a StudenþilorCasa de Culturã a Studenþilor,,,,,
în lansare de proiecteîn lansare de proiecteîn lansare de proiecteîn lansare de proiecteîn lansare de proiecte

Casa de Culturã a
Studenþilor din Craiova
va lansa, astãzi, de la
ora 13.00, douã
proiecte: „Studenþii
noºtri pot mai mult!”
ºi „Cupa Olteniei” la
minifotbal. Aceste
programe sunt imple-
mentate în parteneriat
cu Universitatea din
Craiova ºi Direcþia
Judeþeanã de Tineret ºi
Sport Dolj.

CRISTI PÃTRU

În perioada 1-3 mai a.c., dolje-
nii care au nevoie de îngrijiri me-
dicale se pot adresa serviciilor de
primiri urgenþe ºi camerelor de
gardã ale spitalelor. Reprezentanþii
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj
au anunþat cã vineri, 1 mai, unitã-
þile sanitare au program de zile li-
bere, asigurând doar urgenþele. Vor
funcþiona non-stop Unitatea de
Primiri Urgenþe a Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã din Craiova,
Compartimentul de Primiri Urgen-
þe al Spitalul Clinic Municipal Fi-
lantropia din Craiova, Camera de
Gardã a Spitalului Clinic de Boli In-
fecþioase din Craiova ºi Camera de
Gardã a Spitalului Clinic de Neu-
ropsihiatrie Craiova. Nu însã ºi
policlinicile acestor unitãþi sanita-
re. De asemenea, Serviciul Jude-
þean de Ambulanþã ºi SMURD,
apelabile la numãrul de telefon 112,
vor avea în zilele de sãrbãtoare
program normal de lucru.

Cabinetele de medicinã de fami-
lie asigurã permanenþa prin centrele

Spitalele asigurãSpitalele asigurãSpitalele asigurãSpitalele asigurãSpitalele asigurã
doar urgenþele de 1 Maidoar urgenþele de 1 Maidoar urgenþele de 1 Maidoar urgenþele de 1 Maidoar urgenþele de 1 Mai

de permanenþã cu funcþionare non
stop din localitãþile: Amãrãºtii de
Jos, Bechet, Brabova, Bulzeºti-
Frãþila, Gherceºti, Ghidici, Goicea,
Murgaºi, Pleniþa, Piscu Vechi, Vâr-
voru de Jos, Sadova ºi Craiova,
strada „George Enescu” nr. 76, bl.
15 (Craioviþa Nouã) ºi strada „Îm-

pãratul Traian” nr. 213, bl. P4. La
nivelul Direcþiei de Sãnãtate Publi-
cã Dolj funcþioneazã serviciul de
gardã epidemiologie între orele
8.00 ºi 22.00, telefon 0251/
554872.

RADU ILICEANU

Ajutoare pentru victimeleAjutoare pentru victimeleAjutoare pentru victimeleAjutoare pentru victimeleAjutoare pentru victimele
cutremurului din Nepalcutremurului din Nepalcutremurului din Nepalcutremurului din Nepalcutremurului din Nepal

Liturghia a fost oficiatã de un
sobor de preoþi în frunte cu ie-
rarhii Mitropoliei Basarabiei, ÎPS
Petru arhiepiscop al Chiºinãului,
Mitropolit al Basarabiei ºi Exarh
al Plaiurilor ºi PS Antonie de Or-
hei, episcop vicar al Episcopiei
Chiºinãului. Biserica româneas-
ca „Sfântul Cuvios Vasile de la
Poiana Mãrului” a fost ridicatã
de cãtre Mitropolia Basarabiei cu
susþinerea financiarã parþialã a
Departamentului Politici pentru
Relaþia cu Românii de Pretutin-
deni din cadrul Ministerului Afa-
cerilor Externe. „Cu acest prilej,
a fost anunþatã începerea lucrã-
rilor de construcþie la centrul so-
cial-cultural din Orhei, proiect

Au început lucrãrile deAu început lucrãrile deAu început lucrãrile deAu început lucrãrile deAu început lucrãrile de
construcþie la centrulconstrucþie la centrulconstrucþie la centrulconstrucþie la centrulconstrucþie la centrul

social-cultural din Orheisocial-cultural din Orheisocial-cultural din Orheisocial-cultural din Orheisocial-cultural din Orhei
În data de 25 aprilie 2015, secretarul de

stat MAE-DPRRP, Sebastian Ioan Hotca, a
efectuat o vizitã la Orhei, Republica Moldo-
va, cu ocazia punerii pietrei de temelie a cen-
trului social-cultural „Filantropia” ºi sãr-
bãtoririi hramului Bisericii „Sfântul Cuvios
Vasile de la Poiana Mãrului”.

susþinut de cãtre Guvernul Româ-
niei prin intermediul MAE-
DPRRP. Totodatã, secretarul de
stat a avut o întâlnire cu primarul
oraºului Orhei, Vitalie Colun, în
cadrul cãreia au fost discutate
oportunitãþile de dezvoltare a co-
munitãþilor prin intermediul pro-
iectelor transfrontaliere”, se pre-
cizeazã într-un comunicat al
DPRRP. Delegaþia MAE a vizi-
tat ºi mânãstirea „Sfântul Apos-
tol Andrei” din localitatea Dur-
leºti-Chiºinãu, proiectul pentru
efectuarea lucrãrilor de picturã a
bisericii este susþinut de cãtre De-
partamentul Politici pentru Rela-
þia cu Românii de Pretutindeni.

MARGA BULUGEAN

Dupã tragedia carea cuprins Nepalul, un cutremur de proporþii, care a
fãcut mii de victime, Crucea Roºie din România n-a rãmas insensibilã,
astfel cã a lansat câteva programe de ajutorare a celor aflaþi în suferinþã.
Astfel, cu un simplu SMS, la 8829, în valoare de 2 euro, în fiecare din
reþelele Vodafone, Orange, Cosmote, se pot strânge fonduri de întrajutora-
re. De asemenea, se pot dona bani în conturile deschise la BRD – Agenþia
Piaþa Romanã: pentru lei: RO14BRDE410SV34436474100; pentru euro:
RO02BRDE410SV34436714100. Nici Filiala Dolj a Societãþii Naþionale de
Cruce Roºie din România nu a rãmas insensibilã. „Ne alãturãm eforturilor
depuse de SN de Cruce Roºie ºi prin voluntarii noºtri încercãm sã-i sensibilizãm pe oameni sãi ajute pe cei aflaþi
în suferinþã, în Nepal”, a declarat Maria Vintilã, director al Filialei Dolj de Cruce Roºie din România.

CRISTI PÃTRU
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La acest examen se pot prezen-
ta biologii, chimiºtii ºi biochimiºtii
care au minimum patru ani vechi-
me de încadrare în sectorul sani-
tar ºi în specialitatea solicitatã, cu
excepþia specialitãþii Managemen-
tul calitãþii în laboratoarele medi-
cale. Pentru specialitatea Manage-
mentul calitãþii în laboratoarele
medicale, candidaþii vor îndeplini
urmãtoarele condiþii: absolvent al
studiilor superioare în profil biolo-
gie/chimie/biochimie; patru ani ve-
chime în sistemul sanitar, ca bio-
log, chimist, biochimist; masterat
în domeniul managementul calitã-

Examen pentru obþinerea titluluiExamen pentru obþinerea titluluiExamen pentru obþinerea titluluiExamen pentru obþinerea titluluiExamen pentru obþinerea titlului
de specialist, organizat la Craiovade specialist, organizat la Craiovade specialist, organizat la Craiovade specialist, organizat la Craiovade specialist, organizat la Craiova
Ministerul Sãnãtãþii organizeazã la data de 3 iunie a.c. examen pentru

obþinerea titlului de specialist pentru biologii, chimiºtii ºi biochimiºtii în-
cadraþi în unitãþile sanitare ºi de cercetare ºtiinþificã medicalã. Examene-
le se vor desfãºura în centrele universitare medicale Bucureºti, Cluj-Na-
poca, Craiova, Iaºi, Timiºoara ºi Târgu Mureº.

þii, cu durata de minimum douã
semestre, aplicabil laboratoarelor
medicale ºi cuantificabil în progra-
mul de pregãtire profesionalã con-
tinuã sau patru cursuri în dome-
niul managementului calitãþii indi-
ferent de durata acestora, aplica-
bile laboratoarelor medicale; certi-
ficat de membru al organizaþiei pro-
fesionale – OBBCSSR.

Examenele vor consta dintr-o
probã teoreticã (scrisã) ºi o probã
practicã, în funcþie de tematica
specialitãþii, conform celor prevã-
zute în tematicile de examen apro-
bate în anul 2013, respectiv 2014

pentru specialitatea Biochimie me-
dicalã. Tematicile sunt publicate pe
site-ul Ministerului Sãnãtãþii, la ru-
brica: Informare – Cursuri, con-
cursuri, examene.

Media minimã de
promovare este
7,00

Notarea candidaþilor se face cu
note de la 1 la 10 pentru fiecare
probã de examen. Fiecare probã în
parte este eliminatorie dacã nu se
obþine minimum nota 7,00. Media
minimã de promovare pentru acest

examen este 7,00. Dosarele de în-
scriere pentru examen se vor de-
pune în perioada 24 aprilie – 5 mai
a.c. inclusiv, la sediul Ministerului
Sãnãtãþii din strada „George Vra-
ca” nr. 9, sector 1, Bucureºti.

Dosarele pot fi transmise ºi prin
servicii poºtale pe adresa mai sus
menþionatã, tot în perioada 24 apri-
lie – 05 mai a.c. inclusiv, data poº-
tei. Arondarea candidaþilor pe centre
universitare ºi specialitãþi, va fi co-
municatã prin afiºarea pe internet pe

site-ul www.ms.ro, la data de 14 mai
a.c. la rubrica Informare – Cursuri,
concursuri, examene. Listele candi-
daþilor ale cãror dosare de înscriere
sunt admise pentru aceastã sesiune,
precum ºi Preºedintele comisiei,
data, locul ºi ora de prezentare la
examen, se vor publica la data de 28
mai a.c., pe site-ul www.ms.ro, la
rubrica Informare – Cursuri, con-
cursuri, examene.

RADU ILICEANU

Asociaþia „Edusfera”, în parte-
neriat cu ROSEdu, Centrul de Cre-
aþie Tehnicã pentru Tineret (inven-
teazã.ro) ºi impact.HubBucharest
anunþã lansarea concursului „Di-
gital Kids”, adresat copiilor cu vâr-
sta 8-14 ani. Concursul se consti-
tuie într-o iniþiativã care îºi propu-
ne sã descopere ºi sã promoveze
copii pasionaþi de tehnologie ºi ro-
boticã, iar cei care îºi doresc se
pot înscrie la una dintre  cele cinci
categorii propuse: Jocuri, Utilita-
re, Aplicaþii pentru ºcoalã, Roboþi
ºi Multimedia. Înscrierea se face

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã ,,Oltenia”
al judeþului Dolj  cu sediul în municipiul Craiova, stra-
da „Henry Ford” (1863-1947) nr. 14, recruteazã can-
didaþi pentru concursurile de admitere organizate de
instituþiile de învãþãmânt care realizeazã formarea ini-
þialã a personalului pentru nevoile Inspectoratului Ge-
neral pentru Situaþii de Urgenþã ºi ale Ministerului Afa-
cerilor Interne.

Recrutarea candidaþilor pentru concursul de ad-
mitere – sesiunea 2015, pentru instituþiile de învãþã-
mânt ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), se
va face pentru Academia de Poliþie ,,Alexandru Ioan
Cuza” Bucureºti (durata studiilor 4 ani), unde sunt
35 de locuri disponibile la Facultatea de Pompieri
(din care 1 loc pentru romi); Facultatea de Poliþie –
specializarea Drept – douã locuri IGSU; pentru ªcoala
de Subofiþeri de Pompieri ºi Protecþie Civilã ,,Pavel

TTTTTinerii interesaþi sã devinã pompieri,inerii interesaþi sã devinã pompieri,inerii interesaþi sã devinã pompieri,inerii interesaþi sã devinã pompieri,inerii interesaþi sã devinã pompieri,
aºteptaþi la ISU Doljaºteptaþi la ISU Doljaºteptaþi la ISU Doljaºteptaþi la ISU Doljaºteptaþi la ISU Dolj

Zãgãnescu” Boldeºti (durata studiilor 2 ani), unde
sunt 100 de locuri pentru subofiþer de pompieri ºi
protecþie civilã (din care 1 loc pentru romi) ºi 25 de
locuri pentru maistru militar auto (din care 8 locuri
pentru I.G.S.U.).

De asemenea, inspectoratul face recrutãri pentru
nevoile structurilor M.A.I. la instituþiile de învãþãmânt
ale  Ministerului Apãrãrii Naþionale. Informaþii privind
graficul admiterii, etapele ºi probele de concurs, te-
matica ºi bibliografia sunt disponibile la adresele web
ale instituþiilor de învãþãmânt: www.academiadepoli-
þie.ro; wwwscoaladepompieri.ro; www.mta.ro
ww.armyacademy.ro;   www.ncoacademy.ro. Deta-
lii suplimentare pot fi obþinute de la personalul cu atri-
buþii de recrutare din cadrul inspectoratului, telefon
0251/510126 – interior 27123 ºi 27124 sau la www.i-
sudolj.ro/informaþii-publice/resurse/umane/cariera.

Elevii pasionaþi de roboticã sunt chemaþi la concursElevii pasionaþi de roboticã sunt chemaþi la concursElevii pasionaþi de roboticã sunt chemaþi la concursElevii pasionaþi de roboticã sunt chemaþi la concursElevii pasionaþi de roboticã sunt chemaþi la concurs
Copiii între 8 ºi 14 ani pasionaþi de tehnologie ºi cu aptitudini în roboticã vor avea posibilitatea

sã-ºi arate abilitãþile în cadrul unui concurs organizat de mai multe ONG-uri, sub girul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj. Înscrierile deja au demarat, termenul final fiind pe 26 mai 2015.

on-line, pe site-ul concursului: con-
curs.digitalkids.ro, pânã pe 26 mai,
prin completarea unui formular.

„Aceastã competiþie se diferenþia-
zã de celelalte concursuri sau olim-
piade de informaticã prin accentul pus
pe partea practicã. Cu alte cuvinte,
încurajãm copiii sã îºi foloseascã cre-
ativitatea ºi competenþele practice în
domeniul IT pentru a crea pagini web,
aplicaþii, programe, jocuri, exersân-
du-ºi astfel abilitãþile digitale, foarte
importante pentru viitoarea lor carie-
rã ”, a afirmat TincuþaApãteanu,
preºedinte „Edusfera”.

La rândul ei,  Cristiana Bogã-
þeanu, coordonator programein-
venteazã.ro, a precizat: «La „inven-
teazã.ro” s-a fãcut deja o tradiþie
din a derula sau sprijini iniþiative
de tot felul, aºa cum este ºi con-
cursul „Digital Kids”, menite sã
dezvolte spiritul de iniþiativã ºi do-
rinþa de acþiune în rândul tinerilor.
Fiind noi înºine pasionaþi de robo-
ticã ºi programare, ne dorim sã le
oferim inginerilor de mâine, ºi nu
este vorba de vorbe fãrã conþinut,
cât mai multe oportunitãþi de dez-
voltare prin provocãri care sã le
permitã sã-ºi punã în aplicare idei-
le. Suntem nerãbdãtori sã citim
aplicaþiile participanþilor».

Sprijin de la ISJ Dolj
Lucrãrile transmise vor fi evalua-

te de un juriu independent, care va
selecta cinci participanþi la finala con-
cursului „Digital Kids”, pentru fie-
care categorie, urmând ca, dupã
prezentarea lucrãrilor, din ziua de 6
iunie, de la „impact Hub” Bucureºti,
sã aibã loc premierea câºtigãtorilor.

ONG-urile implicate în program nu
sunt foarte vechi, de 3-4 ani fiind
înfiinþate, dar ºi-au dovedit utilitatea
în ceea ce priveºte accesul la o edu-
caþie de calitate a tinerilor, prin dez-
voltarea mai multor programe în
acest domeniu. Practic, de aceea au
primit ºi girul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj, care a înºtiinþat toa-

te unitãþile ºcolare din teritoriu sã spri-
jine aceastã iniþiativã, nota telefonicã
trimisã fiind semnatã atât de inspec-
torul de specialitate, prof.  Simona
Chiriþã, cât ºi de inspectorul gene-
ral al ISJ Dolj, prof. Georgicã Ber-
cea-Florea.

CRISTI PÃTRU
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Pe gustate, la Universitate!Pe gustate, la Universitate!Pe gustate, la Universitate!Pe gustate, la Universitate!Pe gustate, la Universitate!

Ziua de 1 mai aduce modifi-
cãri în programul Filarmonicii
„Oltenia”. Astfel, concertul sim-
fonic de vineri seara are loc astã-
searã, ora 19.00, fiind susþinut
de Orchestra Simfonicã a insti-
tuþiei, sub bagheta dirijoralã a
unui reputat muzician: Romeo
Rîmbu. Pe aceeaºi scenã urcã,
în calitate de solist, fiul domniei
sale, violonistul Remus Rîmbu.

De-a lungul carierei profesiona-
le, dirijorul Romeo Rîmbu ºi-a câº-
tigat recunoaºterea pe plan naþional
ºi internaþional, fiind invitatul per-
manent al unor renumite orchestre
din þarã ºi strãinãtate. Formaþia sa
muzicalã o datoreazã ºcolii interpre-
tative clujene, studiind la Academia
de Muzicã „Gheorghe Dima”, apoi
luându-ºi doctoratul în muzicã la
Universitatea Naþionalã de Muzicã
Bucureºti. A dirijat circa 1.000 de
concerte pe patru continente, în
Europa, S.U.A., Brazilia, Japonia ºi
Coreea de Sud, în sãli prestigioase
ale lumii. În prezent deþine ºi func-
þia de dirijor permanent al Filarmo-
nicii din Oradea.

Remus Rîmbu  este  student
în  anul  al II-lea  la  Conservatorul

Tatã ºi fiu pe aceeaºi scenã: Romeo Rîmbu ºi Remus
Rîmbu concerteazã la Filarmonica „Oltenia”

de Muzicã din Viena, unde studia-
zã vioara cu profesorul Nicolas
Koeckert. Activitatea sa de solist
concertist însumeazã lucrãri de
Kreisler, Sarasate, Mozart, Bruch,
Mendelssohn-Bartholdy, Saint-Sa-
ens ºi Beethoven, opusuri prezen-
tate în 28 concerte susþinute în
compania orchestrelor simfonice
ale filarmonicilor din þarã. De ase-
menea, a concertat pe scene inter-
naþionale, în Grecia ºi SUA. Din
anul 2012 este membru al Roma-
nian Sinfonietta Orchestra, condu-
sã de dirijorul Horia Andreescu.

Programul concertului de astã-

searã cuprinde Recitativ ºi Dan-
sul orelor din opera „Gioconda”
de Amilcare Ponchielli; „Melodii
lãutãreºti” pentru vioarã ºi orches-
trã, op. 20 de Pablo de Sarasate;
Introducere ºi Rondo capriccioso
pentru vioarã ºi orchestrã, op. 28
de Camille Saint-Saens; Suita
„Boul pe acoperiº”, op. 58 (pri-
mã audiþie) de Darius Milhaud.
Concertul este precedat, la ora
17.30, de prelegerea susþinutã de
muzicologul Fred Popovici (Bucu-
reºti), sub genericul „Muzica se-
colului XX”, în cadrul programu-
lui „Filarmonica Plus”.

Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu”, în parteneriat cu Palatul
Copiilor ºi Casa de Culturã a Stu-
denþilor din Craiova, vã invitã as-
tãzi, ora 16.00, la Concursul de
dans TRADEM. Acesta are ca
scop sãrbãtorirea Zilei Internaþio-
nale a Dansului (29 aprilie) ºi se
desfãºoarã în sala de spectacole a
Casei de Culturã a Studenþilor.

Concurenþii sunt preºcolari ºi li-
ceeni (clasele I-IV, V-VIII, IX-XII),
înscriºi la categoriile: grup, forma-
þie cu maximum trei dansuri speci-
fice unuia dintre genurile dansului
modern (disco,
rock); de caracter
(românesc/etno/
stilizat, unguresc,
italian, spaniol, po-
lonez, rusesc, ori-
ental, irlandez, afri-
can etc.); dans
c o n t e m p o r a n ;
dans tematic; dans
urban (breakdan-
ce, street dance,
hip-hop).

Juriul de spe-
cialitate – format

Concurs pentru tineri, cu ocazia
Zilei Internaþionale a Dansului

din coregrafi, profesori, dansatori
voluntari –  va stabili clasamentul
concursului pe categoriile de vâr-
stã ºi genurile de dans cu care par-
ticipanþii se înscriu. Potrivit orga-
nizatorilor, „jurizarea se face dupã
urmãtoarele criterii: þinuta artisti-
cã, costumaþia în concordanþã cu
tema dansului, coregrafie, expre-
sivitate artisticã, corelare între miº-
care ºi muzicã”. Se vor acorda atât
diplome pentru locurile I, al II-lea,
al III-lea ºi menþiuni, cât ºi diplo-
me de participare. Intrarea publi-
cului este liberã.

Mirosul ademenitor, diversitatea
culinarã acompaniatã de acorduri
folclorice ºi mulþimea de tineri stu-
denþi purtând ie ºi blue jeans s-au
constituit, ieri, într-un spectacol aºa
cum Universitãþii din Craiova nu
prea i-a fost dat sã gãzduiascã. A
IV-a ediþie a proiectului „Dolju-n
bucate” desfãºuratã aici, spre ore-
le prânzului, a fost ºi cea mai amplã
pe care Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Cultu-
rii Tradiþionale (CJCPCT) Dolj a
organizat-o pânã acum. „Acest eve-
niment este rezultatul unei colabo-
rãri mai vechi cu studenþii craioveni.
Tinerii pe care îi vedeþi aici, îmbrã-
caþi în costum popular, au fost la
noi într-un stagiu de practicã ºi s-a
creat o relaþie de prietenie ºi de co-
laborare foarte frumoasã cu insti-
tuþia noastrã, care continuã ºi acum,
deºi stagiul s-a încheiat”, a precizat
Amelia Etegan, manager al
CJCPCT Dolj.

Gospodine din cinci localitãþi
doljene s-au întrecut în felurite

ºi gustoase preparate
Gospodine din cinci localitãþi dol-

jene s-au întrecut în felurite ºi gus-
toase preparate, pe care le-au aºezat
pe mese frumos primenite, alãturi de
fotografiile din expoziþia care le pre-
zintã „bucãtãrind” chiar acasã, la
vatra focului. Cele de la Calafat au

Holul central al Universitãþii din Craiova a fost,
ieri, locul de întâlnire nu numai al studenþilor ºi
profesorilor, ci ºi al aromelor îmbietoare ale bucã-
tãriei tradiþionale olteneºti. Graþie proiectului
„Dolju-n bucate”, derulat de Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tra-
diþionale Dolj, zeci de feluri de preparate culinare
au putut fi degustate aici, de la ciorbã de mãcriº,
urzici bãtute cu usturoi ºi boia iute, raci umpluþi
cu praz pânã la sarmale, tochiturã de cocoº, pui
copt în pâine-n þest ori gogoºi ºi plãcintã þãrãneas-
cã de dovleac. Nu numai organizatorii au primit
aprecieri pentru iniþiativa acestui proiect, care de
aceastã datã a implicat ºi studenþi ai Facultãþii de
Litere craiovene, ci ºi gospodinele din Calafat,
Dãbuleni, Bârca, Giurgiþa ºi Pieleºti, pentru pri-
cepere ºi grija cu care pãstreazã vechi reþete spe-
cifice satului tradiþional doljean. Degustãrile au

fost însoþite de scurte filme etnografice ºi de cân-
tece populare în interpretarea soliºtilor Andreea
Truicã ºi Liviu Olteanu, ambii studenþi la Litere.

adus ciorbã de mãcriº, saramurã de
peºte ºi de pui, spanac cu usturoi,
raci umpluþi cu praz ºi cocã, iar lân-
gã ele au pus câte o azimã coaptã în
cuptorul þãrãnesc ºi plãcintã þãrã-
neascã de dovleac. Cele de la Dã-
buleni au venit cu sarmale ºi urzici
bãtute cu usturoi ºi boia iute, mã-
mãligã prãjitã pe plitã, iar cele de la
Giurgiþa – cu pui copt în pâine-n
þest ºi felurite gemuri: de gutui, mere,
prune, caise ºi chiar de dovleac. De
la Dãbuleni a venit la Craiova, cu

acest prilej, ºi tanti Paºalica. În vâr-
stã de 82 de ani, în port popular,
bãtrâna i-a îndemnat pe tineri sã res-
pecte tradiþiile bãtrâneºti: „Vã rog sã
pãstraþi tradiþia ºi portul popular, sã
nu le uitaþi ºi sã nu disparã!”, le-a
spus acestora.

La fel de apreciate de degustã-
tori s-au dovedit ºi bunãtãþile de la
Bârca: de la piftie de cocoº, drob
de pasãre, mâncare de prune, ficã-
þei cu mãmãligã, roºii umplute, ar-
dei umpluþi pânã la pâine în foi cu

unturã, plãcintã cu mere, fursecuri
cu unturã ºi mere coapte. Pofticio-
ºii au trecut ºi pe la masa întinsã de
gospodinele de la Pieleºti, pe care
au gãsit pomana porcului, cartofi
þãrãneºti, stufat, ghiveci de legume
cu carne de gãinã, gogoºi ori cor-

nuleþe cu unturã ºi gem de prune.

Complexitatea evenimentului,
apreciatã de antropologul

Nicolae Panea, decan
al Facultãþii de Litere

Iniþiativa acestui proiect a fost
salutatã de prof. univ. dr. ing. Dan
Popescu, prorector al Universitã-
þii din Craiova, ca ºi de decanul
Facultãþii de Litere, prof. univ. dr.
Nicolae Panea, cãruia tinerii im-
plicaþi în realizarea evenimentului
de ieri – mulþi dintre ei membri ai
Cercului de folclor de la Litere – îi
sunt studenþi. «Cultura popularã nu
este o metaforã, ci un lucru foarte
concret. Ea nu înseamnã doar cân-
tec ºi poveste, nu înseamnã doar
baladã ºi mit, ci ºi felul în care
mãnânci, ce mãnânci, felul în care
transformi ceea ce Dumnezeu îþi
dã hranã. ªi astfel acea relaþie în-
tre pãmânt ºi dumnezeire se mani-
festã într-un mod cât se poate de
concret. Þãranul român a fãcut
acest lucru de când se ºtie. ªi iatã
cã îl aduce ºi într-un mediu uni-
versitar în felul cel mai tradiþional

cu putinþã, „Dolju-n bucate”», a
spus Nicolae Panea, apreciind
complexitatea expoziþiei fotografi-
ce ºi culinare, „pentru cã a adunat
multã lume dintr-o multitudine de
zone etnografice, fiecare punând
pe masã ceea ce are specific”.

„Dolju-n bucate” va avea
ediþii dedicate ºi altor

comune din Dolj
Evenimentul de ieri a fost reali-

zat în parteneriat cu Rectoratul
Universitãþii din Craiova ºi Deca-
natul Facultãþii de Litere ºi cu spri-
jinul Muzeului Olteniei, Primãriei ºi
Consiliului Local Dãbuleni, Primã-
riei ºi Consiliului Local Bârca, Pri-
mãriei ºi Cãminului Cultural Giur-
giþa, Cãminului Cultural Pieleºti,
Primãriei Calafat ºi Bibliotecii Mu-
nicipale – Filiala Calafat. Proiectul
„Dolju-n bucate” va continua, a
anunþat managerul CJCPCT Dolj,
Amelia Etegan. „Ne gândim chiar
sã adunãm toate aceste informaþii
într-o culegere care sã vorbeascã
despre bucãtãria tradiþionalã doljea-
nã”, a adãugat aceasta.



ªTIRI

ªTIRI

cuvântul libertãþii / 9externeexterneexterneexterneexternemiercuri, 29 aprilie 2015

Cel puþin 15 poliþiºti au fost rãniþi,
6 dintre ei grav, în timpul demon-
straþiilor violente din oraºul american
Baltimore. Mii de oameni au jefuit ºi
incendiat magazine ºi maºini dupã
funeraliile unui tânãr afro-american,
care a murit acum douã sãptãmâni,
în timp ce se afla în custodia poliþiei.
Decesul a fost urmat de proteste vio-
lente ale populaþiei de culoare. Pri-
marul din Baltimore, Stephanie Raw-
lings-Blake, a declarat cã existã o
diferenþã clarã între „protestele paº-
nice ale celor care cer sã se facã drep-
tate” ºi „infractorii care vor sã incite
la violenþã”. Autoritãþile au „mobili-
zat toate resursele posibile pentru
recâºtigarea controlului asupra situaþiei”, a de-
clarat ea. Aceasta a ordonat restricþii de circu-
laþie de la ora 22.00 ºi pânã la ora 05.00 timp de
o sãptãmânã, începând de marþi. Totodatã, ºco-
lile publice au fost închise. Comandantul Gãrzii
Naþionale, Linda Singh, a declarat cã 5.000 de
militari pot fi mobilizaþi pe strãzi, adãugând cã
vor fi folosite ºi vehicule blindate, dar nu va fi
decretatã legea marþialã. Anterior, preºedintele
Barack Obama a declarat cã administraþia sa va
oferi toatã asistenþa de care este nevoie. Gu-
vernatorul Larry Hogan a declarat cã chemarea
Gãrzii Naþionale a fost „ultimul resort” ºi cã nu
a fost o decizie uºoarã. Cãpitanul Eric Kowal-

Bilanþul victimelor
cutremurului
din Nepal ar putea
ajunge la 10.000

Guvernul nepalez a decretat
trei zile de doliu, marþi, pentru
cele peste 4.000 de persoane care
au murit în urma cutremurului
puternic care a avut loc sâmbãtã.
Bilanþul victimelor seismului ar
putea ajunge la 10.000, a declarat
marþi premierul nepalez Sushil
Koirala, care a ordonat intensifi-
carea eforturilor de salvare ºi a
fãcut apel la ajutor internaþional
constând în corturi ºi medicamen-
te. „Guvernul face tot ce poate
pentru salvarea de vieþi ºi
acordarea de ajutor. E o provoca-
re. Sunt vremuri grele pentru
Nepal”, a declarat Koirala.
Ultimul bilanþ furnizat de Ministe-
rul nepalez de Interne este de
4.349 de morþi. Dacã bilanþul
victimelor ar ajunge la 10.000,
cum a estimat premierul, atunci l-
ar depãºi pe cel al cutremurului
din 1934, soldat cu 8.500 de
morþi, cel mai mare înregistrat în
Nepal.  Premierul Koirala se afla
în strãinãtate sâmbãtã, când s-a
produs seismul, el revenind în þarã
duminicã. Koirala a ordonat
guvernului sã coordoneze mai
bine eforturile de acordare de
ajutor. Fãcând apel la ajutor
internaþional, Koirala a afirmat
cã Nepalul are nevoie de corturi ºi
medicamente. Multe persoane
dorm sub cerul liber, pentru cã nu
mai au un adãpost sau de teama
replicilor seismului. „Guvernul
are nevoie de corturi ºi de multe
medicamente. Oamenii dorm în
câmp ºi în ploaie. Sunt peste
7.000 de rãniþi. Îngrijirea ºi
recuperarea lor vor fi o mare
provocare”, a afirmat premierul
nepalez.

Secretarul general al
ONU, Ban Ki-moon
ºi Papa Francisc
s-au întâlnit
la Vatican

Ban Ki-moon ºi Papa Francisc
au avut, ieri, o întâlnire privatã,
„timp de o jumãtate de orã”,
înainte de începerea lucrãrilor
unui colocviu ºtiinþific privind
protecþia mediului, organizat la
Vatican. „Am avut o conversaþie
largã ºi fructuoasã cu Papa
Francisc”, a declarat Ban Ki-
moon în deschiderea colocviului
pe tema „A proteja planeta, a
reda demnitatea umanã”,
organizat de Academia Pontifica-
lã de ªtiinþe. „Aºtept cu nerãbda-
re enciclica Papei Francisc”, a
declarat secretarul general al
ONU, în contextul în care Suvera-
nul Pontif urmeazã sã publice o
enciclicã privind „ecologia
umanã” în iunie sau iulie.
„ªtiinþa ºi religia nu sunt opuse în
problema schimbãrilor climati-
ce”, a adãugat Ban Ki-moon,
salutând eforturile Papei ºi ale
Bisericii pentru „a atrage atenþia
asupra nevoilor urgente de
promovare a unei dezvoltãri
durabile”. Vorbind despre
conferinþa privind clima prevãzu-
tã sã aibã loc în decembrie în
capitala francezã, secretarul
general al ONU a spus cã „Parisul
nu este un punct final, ci trebuie
sã fie o cotiturã pentru gãsirea
unei cãi comune faþã de provoca-
rea reprezentatã de climã”.

Donald Tusk, preºedintele Consiliului Euro-
pean a venit la Chiºinãu sã verifice în ce stadiu
de aplicare sunt prevederile Acordului de Aso-
ciere a Republicii Moldova cu Uniunea Euro-
peanã. „Am venit în Republica Moldova pentru
a arãta cã aceastã þarã este un partener-cheie al
Uniunii Europene. Puteþi conta pe susþinerea
mea”, a declarat Donald Tusk dupã întrevede-
rea pe care a avut-o la Chiºinãu cu preºedintele
moldovean, Nicolae Timofti. „Am discutat cu
preºedintele Timofti despre implementarea
Acordului de Asociere, de care vor beneficia
toþi cetãþenii Republicii Moldova. Intensificarea
substanþialã a relaþiilor comerciale bilaterale în
2014 este un semnal cã mergem în direcþia cea
bunã”, a spus Tusk. „În acelaºi timp, sunt ne-
cesare eforturi suplimentare pentru avansarea

În pofida armistiþiului semnat
la mijlocul lunii februarie, un sol-
dat ºi-a pierdut viaþa, iar alþi 14
au fost rãniþi, în estul separatist
al Ucrainei, potrivit unui purtãtor
de cuvânt al armatei ucrainene.
„Un soldat ucrainean a fost ucis
ºi 14 au fost rãniþi din cauza acþi-
unilor militare. Marea majoritate
a acestor incidente a avut loc asu-
pra poziþiilor noastre din Avdiiv-
ka, localitate sub controlul arma-
tei ucrainene, lângã aeroportul din
Doneþk, aflat în mâinile insurgen-
þilor începând din ianuarie”, a de-
clarat purtãtorul de cuvânt mili-
tar, Oleksandr Motuzianik. „În
timpul ultimelor 24 de ore, con-
fruntãrile din zona operaþiunii an-
titeroriste s-au intensificat în mod
semnificativ. S-a extins zona în
care armistiþiul este încãlcat de

SUA: Stare de urgenþã în oraºul Baltimore,SUA: Stare de urgenþã în oraºul Baltimore,SUA: Stare de urgenþã în oraºul Baltimore,SUA: Stare de urgenþã în oraºul Baltimore,SUA: Stare de urgenþã în oraºul Baltimore,
în urma unor demonstraþii violenteîn urma unor demonstraþii violenteîn urma unor demonstraþii violenteîn urma unor demonstraþii violenteîn urma unor demonstraþii violente

czyk de la poliþia din Baltimore a declarat cã 15
ofiþeri au fost rãniþi de obiecte aruncate, inclu-
siv cãrãmizi ºi sticle. Doi dintre ei se aflã în
continuare în spital. Poliþia a efectuat 27 de ares-
tãri. Manifestanþii au aruncat cu pietre asupra
unui autobuz ºi vehiculelor poliþiei în apropiere
de Mondawmin Mall, în nord-vestul oraºului,
nu departe de locul în care au avut loc funera-
liile. Un elicopter al poliþiei a survolat cartierul
ºi agenþii le-au cerut manifestanþilor sã se dis-
perseze, fãrã succes. Peste 2.500 de persoane
au asistat la funeraliile lui Freddie Gray, organi-
zate în biserica baptistã New Shiloh. La fune-
ralii au participat, de asemenea, primãriþa ora-

ºului, Stephanie Rawlings-Blake, ale-
sul din Baltimore în Camera Repre-
zentanþilor, Elijah Cummings, apãrã-
torul drepturilor civile, Jesse Jack-
son, ºi reprezentanul Casei Albe, Bro-
derick Johnson. Pe Twitter, poliþia din
Baltimore a anunþat cã a primit „ame-
ninþãri credibile” provenind de la mai
multe grupuri criminale locale care
promit cã vor ataca poliþiºti. Afroa-
mericanul Freddie Gray, în vârstã de
25 de ani, a decedat la 19 aprilie dupã
ce a stat în comã o sãptãmânã. De-
partamentul Justiþiei investigheazã
când ºi unde a suferit acesta trauma-
tismul la coloana vertebralã care i-a
provocat decesul. Oficialii au suspen-

dat ºase ofiþeri de poliþie implicaþi în acest caz.
Tânãrul afroamerican fusese reþinut din motive
nedezvãluite, pe 12 aprilie, dupã ce a fugit de
poliþie. Poliþia a deschis o anchetã care ar trebui
sã se încheie pânã vineri. ªase poliþiºti au fost
suspendaþi din funcþie în urma acestui incident.
Departamentul Justiþiei a deschis de asemenea o
anchetã asupra unei posibile încãlcãri a drepturi-
lor civile.Moartea lui Freddie Gray este ultimul
caz dintr-o serie în care bãrbaþi de culoare au
murit în interacþiunea cu poliþia. Proteste la nivel
naþional au avut loc dupã uciderea unui adoles-
cent neînarmat, Michael Brown, de cãtre un
poliþist alb în Ferguson, Missouri, anul trecut.

rebeli”, adaugã acesta. De aseme-
nea, purtãtorul de cuvânt al arma-
tei ucrainene i-a acuzat pe rebeli
cã utilizeazã arme grele, interzise
prin acordurile de pace Minsk-
2.  „Au fost lansate 18 tiruri ina-
mice contra poziþiilor noastre, cu
mortiere de calibru 120 de mili-
metri, 6 tiruri cu calibru de 122
de milimetri”, a precizat acesta,
denunþând de asemenea atacuri
cu tancuri ºi lansatoare de rache-
te multiple Grad. Armele de cali-
bru mai mare de 100 de milimetri
ar fi trebuit, în mod normal, sã
fie retrase de pe linia frontului,
conform acordurilor de pace
Minsk-2, încheiate în februarie ºi
care au permis instalarea unui ar-
mistiþiu fragil, însã global respectat
în zona de conflict. Observatori
ai Organizaþiei pentru Securitate

ºi Cooperare în Europa (OSCE)
au anunþat, luni, cã au fost, cu o
zi înainte, martorii „celui mai in-
tens bombardament” de la înce-
putul luptelor, la mijlocul lui fe-

bruarie, din jurul localitãþii strate-
gice ªirokino, în apropiere de
marele port Mariupol, ultimul oraº
din zona de conflict aflat sub con-
trolul Kievului.

Ucraina: Un soldat a fost ucis ºi 14 au fost rãniþi

Donald Tusk, în vizitã la Chiºinãu. Republica
Moldova încurajatã sã continue reformele

reformelor într-un sens care sã genereze o
schimbare autenticã, inclusiv pentru cetãþenii
de rând. Am discutat despre necesitatea refor-
mãrii sistemului judiciar ºi despre combaterea
corupþiei, acestea fiind prioritãþi”, a subliniat pre-
ºedintele Consiliului European. „Am vãzut în
propria mea þarã (Polonia) cã meritã sã fie asu-
mate reformele dificile. În acest moment, Re-
publica Moldova se confruntã cu dificultãþi atât
pe plan intern, cât ºi pe fondul instabilitãþii ºi
incertitudinii regionale. Vrem sã oferim asisten-
þã Republicii Moldova pentru a construi o pozi-
þie puternicã faþã de exterior ºi pentru a deveni
credibilã pe plan intern, o problemã pe care o
vom aborda în continuare la summitul Partene-
riatului Estic, programat la Riga luna viitoare”,
a mai afirmat Donald Tusk.
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Man of Steel: Eroul

Se difuzeazã la HBO, ora 16:30

Un bãiat descoperã cã are
puteri extraordinare ºi cã
nu este de pe planeta
noastrã. Tânãrul se aven-
tureazã sã afle de unde
provine ºi cu ce misiune a
fost trimis aici. Dar trebuie
sã iasã la ivealã eroul din
el, ca sã salveze lumea de
la pieire ºi sã devinã sim-
bolul speranþei pentru
întreaga omenire.

Elektra

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30

Elektra (Jennifer Garner) este
frumoasã, puternicã, misterioa-
sã ºi sexy - o combinaþie letalã
de graþie ºi forþa. La scurtã
vreme dupã ce îºi revine în
mod miraculos dintr-o stare
vecinã cu moartea, Elektra
trãieºte doar pentru a-ºi înde-
plini misiunile. O întorsãturã
neaºteptatã a soartei o pune în
faþa unei decizii care fie îi va
schimba viaþa pentru todeau-
na, fie o va distruge definitiv.

Anchetã la limitã

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Când soþia unui sergent este
înjunghiatã mortal, armata
doreºte sã îºi facã dreptate.
Dar unul dintre comandanþii
de investigaþii interne, James
Chandler (Lou Diamond Phil-
lips), nu crede versiunea
oficialã ºi în mod neoficial
cerceteazã mai profund acest
caz, atât de profund încât
poate sã ajungã sã îºi sape
propriul mormant...

MIERCURI - 29 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 Europa mea
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 Opinii fiscale
17:10 Se zice cã…
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
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Tocilarul norocos
2008, SUA, Comedie
01:10 Andografia zilei
01:15 Tezaur folcloric
02:05 Sport
02:20 Telejurnal

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mic dejun cu un campion
08:50 5 minute de istorie
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Destine ca-n filme
13:00 D'ale lu' Miticã
14:00 Naturã ºi sãnãtate
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 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Amfitrion Radu F.

Alexandru
21:40 5 minute de istorie
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
00:30 Europa 360°
01:00 Magia primaverii
02:00 Destine ca-n filme
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Naturã ºi sãnãtate

TVR 2

07:30 Am spus destul
09:05 Jack ºi uriaºii
11:00 Hamlet
13:10 Magnolii de oþel
14:40 Pãpuºile Muppet în turneu
16:30 Man of Steel: Eroul
18:55 Silicon Valley
19:25 Vicepreºedinta
20:00 Marea frumuseþe
22:20 Urzeala tronurilor
23:20 Dom Hemingway
00:55 2 + 2
02:40 Marea frumuseþe
05:00 Pompierii din New York
06:00 Magnolii de oþel

HBO

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

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

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

Thriller
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

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

07:30 La Mãruþã
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Omul de legãturã (R)
14:00 Mama mea vitregã e

extraterestrã (R)
16:15 Nu o poþi lua cu tine dupã

moarte (R)
19:00 Poveste de dragoste
20:30 Anchetã la limitã
22:15 Furia ursului
00:00 Anchetã la limitã (R)
01:45 Lumea Pro Cinema

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 Elektra
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Fantastic
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Elektra (R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

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

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
07:45 Playtech (R)
08:20 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

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

lume (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Levintza prezintã (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Imagini incredibile din

lume
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Levintza prezintã (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Ce n-a

vãzut America. Din Botoºani pânã-
n New York!"

21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial înnorat
cu averse de

ploaie dimineaþãmiercuri, 29 aprilie - max: 17°C - min: 7°C

$
1 EURO ...........................4,4126 ............. 44126
1 lirã sterlinã................................6,1667....................61667

1 dolar SUA.......................4,0418........40418
1 g AUR (preþ în lei)........156,1346.....1561346

Cursul pieþei valutare din 29 aprilie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
Cabinetul Individual de Insol-

venþã Durlã Sorin Daniel notificã
toþi creditorii privind deschiderea
procedurii simplificate de insol-
venþã prevãzutã de legea 85/2014
împotriva debitoarei  S.C. GHEL-
MIR IMPEX S.R.L., cu sediul în
comuna Leu, sat Leu, judeþul Dolj,
numãr de înregistrare în Registrul
Comerþului  J16/2558/2005, CUI
18256657. Dosarul este înregistrat
la Tribunalul Dolj, str. Brestei, nr.
129, Craiova, secþia a II-a civilã, cu
numãrul 13774/63/2014. Conform
sentinþei nr. 433 din 01.04.2015, ter-
menul limitã de depunere a crean-
þelor este stabilit pentru 13.05.2015.
Termenul limitã pentru verificarea
creanþelor,  întocmirea, afiºarea ºi
comunicarea tabelului preliminar
al creanþelor este 27.05.2015. Ter-
menul  limitã  pentru depunerea,
soluþionarea eventualelor  conte-
staþii ºi afiºarea tabelului definitiv
al creanþelor este 18.06.2015.

SC STEEL CONSTRUCT SRL
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
Reabilitare CF incintã, construire
fosa recepþie ºi elevatoare cereale
cu încãrcare pe CF, construire
ºopron metalic demontabil pentru
fosa recepþie, împrejmuire incinta
cu gard, reabilitare cabinã poartã,
reabilitare platforma sortare piatrã,
drum acces pietruit, alimentare cu
energie electricã, puþ forat, propus
a fi amplasat în comunele Cerat,
Giurgiþa, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rares, nr. l în zilele de L-V, între
orele 9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
str. Petru Rares nr. 1.

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

OFERTE SERVICIU
Salon M. Style - inter-
secþie Materna anga-
jeazã coafezã cu expe-
rienþã. Telefon: 0764/
764.114.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanita-
re la preþ avantajos.
Telefon: 0766/668.777.
CONTABILITATE fir-
me noi. Telefon: 0757/
014.341.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Societate de contabili-
tate oferim servicii de
calitate ºi complete la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0742/179.600.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

Vând apartament 2
camere Calea Unirii.
Telefon: 0742/940.623;
0351/459.401.
PARTICULAR, vând
ansamblu rezidenþial
2+3 camere, hol co-
mun închis, Dezrobirii,
lângã Piaþa Centralã,
sau separat, douã
apartamente de 2, res-
pectiv 3 camere. Tele-
fon: 0754/022.501.
3 - 4 CAMERE
VÂND apartament,
cartier Craioviþa Nouã,
confort 3, 33,38 mp,
parter, preþ negociabil.
Telefon: 0761/929.255.
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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 apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon: 0730/
068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Particular, vând apar-
tament 4 camere, par-
ter, zona Caracal. Te-
lefon: 0724/512.304;
0746/914.824.
Vând 4 camere de-
comandate, toate
îmbunãtãþirile Braz-
dã. Telefon: 0745/
995.125.

CASE
Vând casã 6 camere,
Podari – Livezi, cu
4000 mp teren ºi 8 ha
teren arabil urgent,
convenabil. Telefon:
0722/266.718.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0756/
252.939.

VÂND VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂN-
GÃ FACULTATEA
DE AGRONOMIE, 6
CAMERE, 2 BÃI,
BUCÃTÃRIE, PAR-
TER+ ETAJ, POD,
SUBSOL, GARAJ,
TEREN 462 MP. Te-
lefon: 0726/275.943.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren comu-
na Cernãteºti, sat Raz-
nic. Telefon: 0769/
844.209.

Vând casã 500 mp te-
ren zonã centralã, ide-
alã afaceri. Telefon:
0730/750.538.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în centrul
comunei Periºor cu te-
ren 17 ari, preþ negocia-
bil. 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 drepturi teren in-
travilan  380 mp Cra-
iova. Telefon: 0766/
930.864.

VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren spate Casa
Noastrã ºi Q Fort Gara
Pieleºti, Drum acces la
Drum European. Tele-
fon: 0762/992.575.
VÂND teren intravilan,
800 mp, Malu Mare.
Telefon: 0768/104.581.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13 m
la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan
Podari, 673 mp, 40
mp deschidere, curent,
fosã septicã, puþ forat,
fundaþie 70 mp + ca-
banã, asfalt, preþ
atractiv. Telefon: 0732/
381.876.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.

Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
OCAZIE! Vând teren
pentru casã, 800 mp
Predeºti, 16 km, zonã pi-
toreascã, ideal pt. Casã
vacanþã, apã – curent pe
teren, 4000 Euro. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu geo-
tehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, închiriez
teren, Calea Bucureºti,
km 9, ideal halã, show-
room, 1000 m, benzi-
nãrie, parc auto, sau
schimb cu apartament.
Telefon: 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.
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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.

Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
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 autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul este
în stare de funcþionare.
Telefon: 0765/789.181.

Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic.
Telefon: 0769/611.412.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Ocazie! Vând aparat
auditiv. Telefon: 0770/
363.703
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu min.
5 rame cu puiet - Po-
dari, telefon: 0720/
115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând matriþe pentru
imprimat steaguri UE
ºi Nato toate dimensi-
unile. Ofer ºi secretul
cum se imprimã cu ele.
Telefon: 0723/684.511.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.

Vând uºi lemn (casã).
Telefon: 0757/072.050.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Glucometru Glab Ger-
man, telefon Eboda
nou, maºinã scris
electricã, combinã
muzicalã Stereo, frigi-
der Electostar, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, bocanci
– ghete, pantofi piele
militari negri, flex
mare, piei bovinã ve-
lurate 6,80 mp, 2 roþi
complete 155/13, tele-
scoape Tico noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare,
piele bovinã 6 mp, te-
lescoape Tico noi, 2 roþi
155/73, combinã muzi-
calã stereo, calculator
indstruire copii. Telefon:
0735/445.339.

Vând douã locuri de
veci cu capac, în ciment
la Cimitirul Roboaica ºi
douã locuri nefãcute.
Telefon: 0766/423.562
ºi 0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate 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  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
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 co-
pil, puþin folosit. Tele-
fon. 0723/009.627.
Vând maºinã de trico-
tat SINGER. Telefon:
0351/175.564.

Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cutie port armã
de vânãtoare metalicã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând portbagaj din fier
P.C. adaptabil pe ori-
ce autoturism vopsit
recent (roºu). Telefon:
0766/304.708.
Vând cadru metalic nou
pentru handicap, baston
pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane,
preþ negociabil Telefon:
0351/446.918.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã, ma-
ºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 29 aprilie 2015
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Semnãtura:..........................................

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL 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 mobilã dormitor
tineret tip MOBEX-
PERT. Telefon: 0251/
412.966.
Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.
Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefolo-
sitã - 100 lei, 2 feres-
tre cu toc ºi geam - 25
lei / bucatã, lustre cu
2-5 braþe - 20 lei / bu-
catã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Tele-
fon: 0731/877.880.

Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu
congelator ARTIC -
nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, burtie-
rã 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
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere Da-
cia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând 2 biciclete, se-
micursiere, FIRTS-
BIKE, 24Dh 12, am-
bele RFG, pentru co-
pii 9-15 ani. Telefon:
0773/849.388.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr bicicletã acþi-
onatã electric cu acu-
mulatori. Telefon:
0721/995.405.
Cumpãr fosã septicã
nefolositã. Telefon:
021/619.0632; 0731/
515.626.

Cumpãr uruitoare ce-
reale, grâu, porumb.
Telefon: 0721/995.405.
ÎNCHIRIERI OFERTE

ÎNCHIRIEZ aparta-
ment. Telefon: 0763/
120.220.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez apartament 2
camere, parter Craio-
viþa Nouã. Telefon:
0746/ 056.226.

Închiriez magazin stra-
dal, cu toate utilitãþile,
Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906; 0755/
032.920.
NEDECOMANDAT
BRAZDÃ. Telefon:
0741/252.102.

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 Carnet de
student Facultatea
de Drept Craiova pe
numele BRÃGARIU
NICOLETA. Se de-
clarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM Craiova va întâlni astãzi,
cu începere de la ora 17:00, în de-
plasare, pe HCM Roman, în pri-
mul meci din cadrul play-off-ului
Ligii Naþionale, mai exact în faza
sferturilor de finalã. Se joacã dupã
sistemul cel mai bun din trei jocuri,
iar urmãtoarele douã, dacã va mai
fi cazul de douã, vor avea loc în
Bãnie (6/8 mai), privilegiu conferit
de mai buna clasare a alb-albastre-
lor la finele sezonului regulat, lo-
cul 4, faþã de locul 5.

În prima parte a campionatului,
SCM ºi HCM ºi-au împãrþit victo-
riile, fiecare câºtigând pe terenul
celeilalte. Mai întâi, în acel tur for-
midabil în care a pierdut puncte
doar cu campioana Baia Mare ºi
Corona Braºov, craiovencele au
triumfat la 4 goluri, 22-18, pentru
ca ulterior, la Polivalentã, moldo-
vencele sã se impunã la 6 “lun-
gimi”, 26-20.

“Romanul este un adversar bun.
Cred cã este un joc deschis oricã-
rui rezultat”, spunea în urmã cu
câteva zile tehnicianul Aurelian
Roºca.

Handbalistele intrã în focurile play-ofHandbalistele intrã în focurile play-ofHandbalistele intrã în focurile play-ofHandbalistele intrã în focurile play-ofHandbalistele intrã în focurile play-off-uluif-uluif-uluif-uluif-ului
În weekend-ul trecut, la Baia

Mare, handbalistele noastre au dis-
putat Final-Four-ul Cupei Româ-
niei, compeþie la care s-au clasat
pe locul 3. Dupã ce au fost învin-
se dramatic în penultimul act, 21-
22, de CSM Bucureºti, formaþie pe
care au condus-o timp de 51 de
minute, craiovencele au izbândit în
finala micã contra Universitãþii
Neptun Constanþa, scor 28-25 (do-
brogencele cedaserã în semifina-
le, 19-28, contra gazdei HCM, care
finalmente ºi-a adjudecat ºi trofeul,
18-17 cu CSM Bucureºti).

Reamintim, prin “bronzul” cu-
cerit în competiþia KO, SCM Cra-
iova ºi-a sigurat în mare proporþie
prezenþa în viitorul sezon al cupe-
lor europene (Cupa Cupelor), con-
diþia fiind ca redutabilele Baia Mare
ºi CSM Bucureºti, sã încheie, cum
pare mai mult decât probabil, cam-
pionatul pe podium.

Celelalte încleºtãri din play-off-
ul Ligii Naþionale sunt: HC Zalãu –
ASC Corona Braºov,  HC Dunãrea
Brãila – CSM Bucureºti, CSM Plo-
ieºti – HCM Baia Mare.

DIGI SPORT 1
17:00, 19:15, 21:30 – FOT-

BAL – Liga I: CS U Craiova – FC
Braºov, Viitorul – U Cluj, Steaua
– ASA Tg. Mureº.

DIGI SPORT 2
18:00 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: Steaua – BC Mureº /
21:00, 23:00 – FOTBAL Spania

Ieri dupã-amiazã,
FRF a decis compo-
nenþa grupelor la faza
zonalã a Campionatu-
lui Naþional destinat
republicanilor A. Uni-
versitatea Craiova,
pregãtitã de cãtre Da-
niel Mogoºanu,  face
parte din grupa B, alã-
turi de echipele CS
Concordia Chiajna,
FC Viitorul „Mihai
Georgescu“ ºi ACS
Poli Timiºoara.
Aceastã fazã a între-
cerii se va desfãºura
în perioada 2-5 mai,
la Chiajna.

„Este cea mai echilibratã gru-
pã. Cu toate cã avem copii cu un
an mai mic de vârstã ne-am pro-
pus calificarea în semifinalele
Campionatului Naþional. Avem
încredere în copiii noºtri ºi staff-
ul tehnic cã vor face tot posibilul
ca obiectivul sã fie îndeplinit”, a
declarat Silviu Bogdan, managerul
general al Centrului de copii ºi ju-
niori al Universitãþii Craiova.

Programul meciurilor:
2 mai
Ora 16:00: Viitorul „Mihai

Campioanã naþionalã la juniori sub 18 ani,
Georgiana Stanciu, de la CSM Craiova, a fãcut
o impresie bunã ºi la Campionatul Naþional de
Seniori, susþinut sãptãmâna trecutã la Cãciula-
ta. Georgiana a reuºit o clasare pe locul 12,
depãºind astfel în clasament jucãtoare bune
ale ºahului românesc. „Dupã ce ºi-a demon-
strat valoarea la campionatele de juniori,
când a câºtigat titlul naþional, Georgiana ne
aratã cã are potenþial ºi pentru seniori. O
clasare pe locul 12 la aceastã vârstã în
întrecerea naþionalã de seniori nu este ceva
uºor de obþinut. Ea s-a clasat peste jucãtore
cu experienþã, jucãtoare bune ale ºahului
românesc. Este o speranþã a ºahului craio-
vean, am încredere cã va reuºi sã facã
performanþã în continuare”, a declarat
Adrian Georgescu, antrenorul secþiei de ºah
a CSM Craiova. Georgiana Stanciu va avea
mai deparate un an încãrcat. Ea s-a calificat
atât la Campionatul Mondial ªcolar, din
Thailanda, cât ºi la Campionatul Mondial de
Copii ºi Juniori, din Halkidiki (Grecia). În
altã ordine de idei, CSM Craiova a fost

Spadasinul Alin Mitricã, legi-
timat la CS Universitatea Cra-
iova, a câºtigat turneul interna-
þional “Balkan Clubs Champion-
ship”, competiþie desfãºuratã, la
finele sãptãmânii trecute, în lo-
calitatea bulgarã Plovdiv.

Alãturi de Mitricã, în proba
masculinã, Liviu Dragomir, de
asemenea de la CS Universita-

FOTBAL: Republicanii A de la Universitatea
ºi-au aflat adversarii de la turneul zonal

Georgescu“ – Concordia Chiajna
Ora 18:15: Universitatea Craio-

va – Poli Timiºoara
3 mai
Ora 16:00: Viitorul „Mihai Geor-

gescu“ – Universitatea Craiova
Ora 18:15: Concordia Chiajna –

Poli Timiºoara
5 mai
Ora 11:00: Poli Timiºoara – Vii-

torul „Mihai Georgescu“
Ora 13:15: Concordia Chiajna –

Universitatea Craiova

ªAH: Georgiana Stanciu, performanþã
notabilã la naþionalele de seniori

reprezentat cu succes la Cupa „Pionul”, organi-
zatã între 24 ºi 26 aprilie, la Aiud. Sergiu
Popescu, în vârstã de 10 ani, a ocupat locul
trei în clasamentul general, obþinând astfel o
medalie de bronz.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
– La Liga: Real Madrid – Alme-
ria, Villarreal – Atletico Madrid.

DIGI SPORT 3
19:45 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: CSU Asesoft Ploieºti
– Energia Tg. Jiu / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Juventus –
Fiorentina.

DOLCE SPORT
21:30 – FOTBAL

Germania – Cupa: Ar-
minia Bielefeld – Wol-
fsburg / 2:30 – BAS-
CHET NBA.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL

Italia – Serie A: Juven-
tus – Fiorentina.

EUROSPORT
12:00 – SNOOKER

– Campionatul Mon-
dial, la Sheffield, în

Regatul Unit: sferturi de finalã /
15:00 – CICLISM – Turul Tur-
ciei: etapa a 4-a / 16:30, 21:00
– SNOOKER – CM, la Sheffield:
sferturi de finalã.

EUROSPORT 2
12:00 – SNOOKER – Cam-

pionatul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit: sferturi de finalã /
17:00 – TENIS (M) – Turneul
de la Estoril, în Portugalia: ziua
a 3-a / 19:00 – BASCHET (M)
– Eurocupa, finala, manºa retur:
Khimki Moscova – Gran Cana-
ria / 21:15 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Estoril.

LOOK TV
17:00, 19:15, 21:30 – FOT-

BAL – Liga I: CS U Craiova –
FC Braºov, Viitorul – U Cluj,
Steaua – ASA Tg. Mureº.

tea, a cucerit medalia de bronz,
în timp ce Dorian Pîrvan ºi
ªtefãniþã Vîlceanu, s-au clasat
pe locurile 7, respectiv 8.

La feminin, sportivele de la
clubul din Bãnie au înregistrat
urmãtoarele rezultate: Alexan-
dra Ionicã – locul 2, Raluca
Sbîrcia – locul 6 ºi Oana Puiu
– locul 7.

SCRIMÃ: Alin Mitricã a câºtigat
“Balkan Clubs Championship”
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 28 19 3 6 49-17 60
ASA 28 17 8 3 41-18 59
Petrolul 28 13 9 6 37-20 48
Craiova 28 12 11 5 34-27 47
Viitorul 28 11 8 9 38-37 41
Astra 28 10 11 7 39-23 41
Dinamo 28 11 8 9 38-35 41
Botoºani 28 11 8 9 31-30 41
CSMS Iaºi 28 9 8 11 26-31 35
Pandurii 28 8 8 12 33-36 32
Chiajna 28 6 13 9 30-36 31
Gaz Metan 28 6 11 11 24-32 29
„U” Cluj 28 7 8 13 24-39 29
FC Braºov 28 7 7 14 26-39 28
Rapid 28 7 7 14 16-33 28
Ceahlãul 28 5 9 14 21-45 24
Oþelul 28 4 9 15 14-37 21
CFR Cluj 28 12 8 8 33-22 20

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 28-a
Concordia – „U” Craiova 2-2
Au marcat: Maftei 38, Dina 81 / Târnãcop 42, Bawab 56.
FC Braºov – Rapid 1-2
Au marcat: Novakovic 45 / Meulens 20, Sãpunaru 80 – pen.
Dinamo – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Elhamed 49 / Camora 53.
FC Botoºani – CSMS Iaºi 0-0
ASA – Pandurii 2-1
Au marcat: Bumba 10, Axente 58 / M. Roman 44 – pen.
„U” Cluj – Steaua 0-3
Au marcat: N. Stanciu 14, 72, Prepeliþã 84.
Oþelul – Viitorul 3-0
Au marcat: Miron 5, Cernat 42, 57
Astra – Gaz Metan 1-2
Au marcat:  Alibec 36 / D. Roman 45, Curtean 52 – pen.
Ceahlãul – Petrolul 1-1
Au marcat: Stana 47 / Markovic 90 – autogol.

Liga I – etapa a 29-a
Meciurile CFR Cluj – Concordia, Rapid – FC Botoºani ºi Pandu-

rii – Dinamo s-au jucat asearã.
„U” Craiova – FC Braºov, astãzi, ora 17
Viitorul – „U” Cluj, astãzi, ora 19.15
Steaua – ASA, astãzi, ora 21.30
Gaz Metan – Oþelul, mâine, ora 17
CSMS Iaºi – Ceahlãul, mâine, ora 19.15
Petrolul – Astra, mâine, ora 21.30

Fãrã victorie de 3 etape, Uni-
versitatea Craiova întâlneºte as-
tãzi o altã echipã aflatã în lupta
pentru evitarea retrogradãrii, FC
Braºov, pe care a învins-o în tur
cu 3-2. Sãndoi considerã adver-
sarul de astãzi unul disciplinat ºi
va oferi o replicã solidã, deoare-
ce are mare nevoie de puncte:
„FC Braºov este o echipã în cri-
zã de puncte, care nu a avut re-
zultate prea bune în ultima vre-
me, a pierdut multe puncte aca-
sã. Este totuºi o echipã discipli-
natã, cu mulþi jucãtori strãini,
mulþi aduºi chiar în iarnã. Nu
considerãm cã este un meci uºor,
suntem precauþi, fiindcã Braºo-
vul îºi joacã una dintre ultimele
ºanse de salvare”. Universitatea

are câteva absenþe pentru jocul
cu FC Braºov, dar staff-ul teh-
nic oricum intenþiona sã ruleze
mai mulþi jucãtori pe acest final
de campionat. „Lipsesc Brandan,
care-ºi va da joi gipsul jos, Izvo-
ranu, cu niºte probleme muscu-
lare, dar ºi Bãlgrãdean, suspen-
dat. În aceste condiþii, cel mai
probabil cãpitan va fi Bawab, un
jucãtor cu calitãþi deosebite, cu
mare experienþã, unul dintre li-
derii echipei. Vom apela din nou
ºi la jucãtori care au evoluat mai
puþin pânã acum, aºa cum s-a în-
tâmplat cu Ivan la Chiajna, iar el
s-a descurcat foarte bine, pãcat
cã nu a reuºit sã ºi marcheze” a
spus Emil Sãndoi. Acesta spune
cã are un palmares foarte bun
ca antrenor cu Braºovul: „În
primul meu mandat la Universi-
tatea am câºtigat în deplasare cu
golul lui Frãsineanu, în retur am
învins printr-un autogol al lui
Bodea, iar în acest sezon am
câºtigat în tur cu 3-2”.

Sãndoi: „În tur, adversarii nu ne
ºtiau prea bine ºi i-am surprins”

Emil Sãndoi considerã cã re-
zultatele mai puþin bune faþã de tur
au fost cauzate de faptul cã ad-

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
FC BraºovFC BraºovFC BraºovFC BraºovFC Braºov

Stadion: „Extensiv”, ora 17
Universitatea Craiova: Straton – Dumitraº, Acka, Kay,

Vãtãjelu – Nuno Rocha, Madson, Mateiu, Târnãcop – Ivan,
Bawab. Antrenori: Sorin Cârþu, Emil Sãndoi. Rezerve: Brac –

Achim, Frãsinescu, Briceag, Cârstea, Bãluþã, Herghelegiu.
FC Braºov: Iacob – G. Matei, Novakovic, L. Goian,

Novak – Aganovic, Zlomislic, Cr. Ganea, Bencun – M. Con-
stantinescu, Þârã. Antrenor: Adrian Szabo. Rezerve: Mutu –

Strãuþ, Moraru, Ciocâlteu, Leko, Juric, Buga.

În goana dupã locul 3, Universitatea Craiova întâlneºte
FC Braºov, echipã care mai sperã sã rãmânã în Liga I

versarii sunt acum avizaþi de punc-
tele forte ale echipei din Bãnie. An-
trenorul spune cã obiectivul rãmâ-
ne ocuparea locului 3 la finalul
campionatului.

„Din cauza unor greºeli pe care
le-am fãcut pe final am pierdut
douã puncte la Chiajna, dar am
avut noroc cã ºi urmãritoarele
noastre s-au împiedicat ºi am pãs-
trat distanþa de 6 puncte faþã de
ele. În tur ne-a fost mai uºor, fi-
indcã am reuºit sã ne surprindem
adversarii cu jucãtori pe care nu-
i ºtiau prea bine. Între timp ºi
echipele celelalte ºi-au luat mãsuri,
încearcã sã ne blocheze mai bine
în zonele unde activeazã anumiþi
jucãtori importanþi ai noºtri. Într-
un clasament parþial la finalul tu-

rului, în etapele în care am antre-
nat eu ºi Sorin Cârþu eram pe pri-
mul loc, iar într-o ierarhie a retu-
rului suntem doar pe locul 4, dupã
ASA, Iaºi ºi Viitorul, aºa cã ne
dorim sã urcãm în acest clasament
ºi implicit în cel al Ligii I. Sperãm
sã terminãm pe podium, este un
obiectiv pe care ni l-am impus”

Antrenorul Craiovei spune cã
revenirea lui Bancu nu va fi for-
þatã, mijlocaºul oltean urmând a
fi introdus când va fi un moment
prielnic. „Pe Nicuºor Bancu l-am
luat cu noi în cantonament ºi vom
încerca sã-i facem un cadou în
acest retur, sã redebuteze în echi-
pã. Eu am suferit aceeaºi acciden-
tare ºi nu vreau sã-i riscãm viito-
rul doar de dragul de a-i face un
cadou. Trebuie sã fim atenþi, fi-
indcã întâlnim pe final de sezon
echipe implicate în lupta pentru
evitarea retrogradãrii, care evolu-
eazã pe viaþã ºi pe moarte”.

Mateiu: „Vreau sã marchez,
am uitat cum e sã dai gol”

Alex Mateiu îºi va întâlni echi-
pa care l-a format ºi spune cã
îºi doreºte ca Braºovul sã se sal-
veze, dar nu cu preþul unei vic-
torii în Bãnie. „Vom avea un meci

greu, întâlnim o echipã agresi-
vã, dar ne propunem sã câºti-
gãm, iar eu sper sã pun umãrul
la succes. Dau sutã la sutã la fie-
care meci, indiferent de adver-
sar. Sper chiar sã marchez, fi-
indcã am ºi uitat cum e, n-am
apucat sã dau gol pentru Craio-
va în campionat. Abia aºtept sã-
mi revãd foºtii colegi, aºa puþini
câþi au mai rãmas. Mã bucur cã
s-a întors la echipã Mugurel
Buga. Sper sã-ºi revinã Braºo-
vul, dar dupã meciul cu noi ºi
sã evite retrogradarea” a decla-
rat mijlocaºul de 26 de ani.

Braºovenii sperã sã profite
de absenþele Craiovei

Antrenorul „stegarilor”, Adri-
an Szabo, spune cã starea de spi-
rit a echipei sale este bunã, în
ciuda eºecului cu Rapid ºi cã ju-
cãtorii vor da totul pe teren pen-
tru a câºtiga astãzi. Braºovenii
sperã sã profite de absenþele din
lotul Craiovei

 „Dupã eºecul cu Rapid, parti-
da de la Craiova se anunþã ºi mai
dificilã, avem obligaþia sã murim
pe teren pentru a obþine victoria.
Am reuºit sã trecem, cel puþin în
plan psihic, peste înfrângerea din
jocul cu Rapid. Echipa este mon-
tatã ºi ne vom juca ºansa pânã la
capãt pentru evitarea retrogradã-
rii, este clar cã avem mare nevoie
de o victorie în confruntarea cu
Craiova. Important este sã credem
în noi ºi sã nu pierdem încrede-
rea. Sunt optimist, iar jucãtorii au
convingerea, la fel ca mine, cã
putem salva aceastã echipã.  ªtim
condiþiile în care vom juca pe Sta-
dionul Extensiv, cunoaºtem sta-
rea gazonului de acolo, dar noi
trebuie sã avem capacitatea sã ne
organizãm, sã ne adaptãm la toa-
te condiþiile. Chiar nu mai este loc
de scuze. Craiova a avut un par-
curs bun în acest campionat, dar
în ultimele etape au avut ºi câteva
sincope. Ar fi bine ca noi sã pu-
tem profita de absenþa cãpitanu-
lui Brandan, dar ºi a portarului Bãl-
grãdean. Forþa Craiovei stã în
cuplul de antrenori Cârþu - Sãn-
doi, doi tehnicieni cu experienþã,
localnici, care au reuºit prin re-
zultate obþinute în acest sezon sã
readucã lumea la stadion. Puncte
forte ar fi flancul stâng, acolo
unde Vãtãjelu ºi Târnãcop creea-
zã multe probleme adversarilor,
Bawab ºi Rocha, doi jucãtori foar-
te tehnici, plus Mateiu ºi Madson,
doi mijlocaºi tenace“, a declarat
Adrian Szabo în conferinþa care a
prefaþat meciul de astãzi.

Din echipa „stegarilor” va
lipsi Liviu Ganea, accidentat,
dar vor reveni Cristi Ganea,
fostul mijlocaº al Craiovei, ºi
Adnan Aganovic. 
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