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BRATU-MIB

- Ce zgârciþi sunt judecãtorii ãº-
tia, i-au dat lui Popescu doar cinci
ani de puºcãrie cu toate cã el meri-
ta mai mult.
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Conducerea SC Salubritate
Craiova a solicitat municipali-
tãþii sã îi aprobe un tarif pen-
tru dezinsecþia prin pulveriza-
re aerianã, stabilind ºi preþul
de 128,10 lei pe hectar. Auto-
ritãþile locale au luat în calcul
aceastã propunere ºi au pus-o
pe ordinea de zi a ºedinþei
CLM, de joi. Anul trecut, din
cauza ploilor repetate, Salubri-
tatea nu a reuºit sã efectueze
dezinsecþia la timp ºi în toate
zonele oraºului, balta Craiovi-
þei rãmânând un focar de þân-
þari care le-a dat de furcã lo-
catarilor. Primarul Lia Olguþa
Vasilescu a promis, încã de
anul trecut, cã dezinsecþia se
va face cu ajutorul avionului
astfel încât sã fie acoperite
toate zonele verzi din Craiova,
acolo unde se adãpostesc, de
regulã, þânþarii.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Cu puþine însã semnificati-
ve excepþii, n-am fost nicioda-
tã cine ºtie ce fan al muzicii
uºoare româneºti. Un anumit
eclectism, o mare dozã de mi-
metism – ºi nu neapãrat dupã
modele cu adevãrat merituoa-
se, unele chiar virtuoase -, ci
mai curând, sub spectrul unor
mode de circumstanþã, asumat
efemere ºi pasagere, a dominat
decenii aceastã specie muzica-
lã lejerã, în care liniile melodi-
ce mai totdeauna monotone ºi-
au asociat texte de un infanti-
lism deseori mediocru.

Încã 30 de zileÎncã 30 de zileÎncã 30 de zileÎncã 30 de zileÎncã 30 de zile
dupã gratii pentrudupã gratii pentrudupã gratii pentrudupã gratii pentrudupã gratii pentru
funcþ ionar i ifuncþ ionar i ifuncþ ionar i ifuncþ ionar i ifuncþ ionar i i
craioveni acuzaþicraioveni acuzaþicraioveni acuzaþicraioveni acuzaþicraioveni acuzaþi
de luare de mitã ºide luare de mitã ºide luare de mitã ºide luare de mitã ºide luare de mitã ºi
trafic de influenþãtrafic de influenþãtrafic de influenþãtrafic de influenþãtrafic de influenþã

Avertisment din parteaAvertisment din parteaAvertisment din parteaAvertisment din parteaAvertisment din partea
DSP Dolj: Atenþie laDSP Dolj: Atenþie laDSP Dolj: Atenþie laDSP Dolj: Atenþie laDSP Dolj: Atenþie la
înþepãturile deînþepãturile deînþepãturile deînþepãturile deînþepãturile de
cãpuºe!cãpuºe!cãpuºe!cãpuºe!cãpuºe!

Odatã cu încãlzirea vremii ºi
apropierea mini-vacanþei de 1
Mai, medicii din cadrul Direcþiei
de Sãnãtate Publicã Dolj averti-
zeazã asupra pericolului pe care
îl reprezintã înþepãturile de cã-
puºe. În urmã cu trei ani, aces-
tea au dat mari bãtãi de cap spe-
cialiºtilor dupã ce mai mulþi dol-
jeni au ajuns la spital în stare
destul de gravã, diagnosticaþi cu
boala Lyme. În anul 2010 un co-
pil în vârstã de 6 ani, din Craio-
va, înþepat de cãpuºe a avut ne-
voie de internare la Spitalul de
Boli Infecþioase.
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Lilian Zamfiroiu
ºi-a dat demisia
din funcþia
de preºedinte
al ICR

Lilian Zamfiroiu ºi-a dat
demisia din funcþia de preºedinte
al Institutului Cultural Român
(ICR), aceasta fiind înregistratã
vineri la cabinetul preºedintelui
Senatului, Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, au declarat, ieri, pentru
MEDIAFAX, surse parlamentare.
emisia lui Lilian Zamfiroiu a fost
înregistratã, vineri, la cabinetul
preºedintelui Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, deoarece ICR
este o instituþie aflatã în subordi-
nea Senatului României. Demisia
va fi efectivã în momentul
publicãrii sale în Monitorul
Oficial. Diplomatul Lilian
Zamfiroiu a fost votat, pe 26
iunie 2013, în funcþia de preºe-
dinte al Institutului Cultural
Român, la propunerea grupului
parlamentar PSD. Lilian Zamfi-
roiu ar urma sã fie numit ambasa-
dor la Vatican. În prezent,
ambasadorul României la Vatican
este Bogdan Tãtaru-Cazaban.
Surse parlamentare au declarat,
pentru MEDIAFAX, pe 9 aprilie,
cã Radu Boroianu, fost secretar
de stat în Ministerul Culturii, ar
fi în discuþii sã preia conducerea
Institutului Cultural Român. Pe
de altã parte, prin plecarea lui
Lilian Zamfiroiu de la conduce-
rea ICR, PSD rãmâne fãrã
reprezentant în instituþia cultura-
lã, având în vedere cã Liviu
Jicman a fost numit în funcþia de
vicepreºedinte la propunerea
PNL, iar Nagy Zoltan, la
propunerea UDMR. Radu
Boroianu a fost senator ales în
legislatura 1996 - 2000, însã ºi-a
dat demisia în 1997. Între 1991-
1992 a fost secretar de stat în
Ministerul Culturii, dar ºi vicepre-
ºedinte al PNL în perioada CDR.

El a spuscã Italia este unul din-
tre principalii parteneri economici
ai României, fãcând referire ºi la
existenþa în Italia a unei comuni-
tãþi româneºti foarte mari. ”Voi
discuta despre modalitãþile de a
întãri colaborarea în interiorul UE
ºi NATO. În acest context, voi
aborda tema aderãrii României la
spaþiul Schengen, aºa cum am
fãcut-o în toate capitalele euro-
pene”, a afirmat ºeful statului. El
a precizat cã discuþiile cu comu-
nitatea românilor este un punct
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Fostul preºedinte are prima sa
reacþie publicã de la reizbucni-

rea scandalului privind închiso-
rile CIA, dupã ce ”Der Spiegel”

a publicat un interviu în care-
 Ion Iliescu afirma cã el a apro-

bat “în principiu” o solicitare a
SUA din perioada 2002-2003

privind crearea unui centru al
CIA în România, fãrã a ºti cã

urma sã fie vorba despre vreo
unitate pentru detenþie, detaliile

proiectului stabilindu-le Ioan
Talpeº, la acea vreme ºef al Ad-

ministraþiei prezidenþiale, scrie
Spiegel Online.

Ieri, Ion Iliescu a scris, pe blogul sãu, cã
este ”neplãcut surprins de modul în care se
reflectã ºi mai ales se comenteazã” afirma-
þiile fãcute de el într-un interviu acordat pu-
blicaþiei germane ”Der Spiegel”. El susþine
cã, dacã ar fi ºtiut ”ce destinaþie are facili-
tatea solicitatã de partea americanã” ar fi luat,
”cu siguranþã”, o altã decizie. ”Vreau sã fiu
cât se poate de clar: nu am confirmat în nici-
un fel existenþa unei închisori ilegale a CIA
pe teritoriul României, închisoare în care s-
ar fi aplicat tehnici ilegale de interogare, cum
ar fi tortura. Am precizat la fel de clar cã,
dacã aº fi ºtiut ce destinaþie are facilitatea
solicitatã de partea americanã, aº fi luat, cu
siguranþã, o altã decizie. ªtiind ceea ce apro-
basem - acordarea unui sediu pentru repre-
zentanþa CIA în România-justificã faptul cã,
în toþi aceºti ani, am negat existenþa unei
închisori CIA pe teritoriul Româniai. Res-
ping cu toatã hotãrârea interpretarea acestui
gest-firesc între parteneri ºi aliaþi-drept o

Iohannis: Aderarea la Schengen ºi drepturile
românilor din Italia, pe agenda vizitei la Roma

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, înainte de
plecarea în vizita oficialã de douã zile pe care o efectuea-
zã la Roma, cã pe agenda discuþiilor cu oficialii italieni se
aflã aderarea României la spaþiul Schengan dar ºi dreptu-

rile românilor din aceastã þarã. Deplasarea în Italia
continuã seria de vizite în þãri cu care România are parte-
neriate strategice, a precizat ºeful statului, precizând cã

importanþa este datã de mai multe aspecte.

formã de a «mitui» partea americanã, pen-
tru ca România sã fie primitã în NATO. Apro-
barea a fost datã, din câte ºtiu, dupã ce la
Praga, la summitul NATO, în noiembrie
2002, s-a luat decizia admiterii þãrii noas-
tre în Alianþa Nord-Atlanticã. Admiterea în
NATO este rezultatul firesc al reformelor
politice ºi militare operate dupã 1989 ºi a
avut un ºir de costuri, pe care le-am ac-
ceptat, pentru cã beneficiile apartenenþei
noastre la NATO întrec cu mult costurile.
Iar acum vedem cu adevãrat cã atunci am
fãcut o alegere corectã, care ne asigurã se-
curitatea, într-un context internaþional com-
plicat ºi extrem de periculos”, afirmã fostul
ºef al statului.

Potrivit acestuia, cooperarea pe multiple
planuri între Bucureºti ºi Washington s-a ac-
centuat ºi consolidat în ultimii 15 ani, lucru

recunoscut ºi continuat de preºedinþii ºi gu-
vernele care s-au succedat de atunci la con-
ducerea României. ”Ne-am asumat niºte an-
gajamente, care nu sunt nici ale mele, nici
ale lui Traian Bãsescu sau ale noului preºe-
dinte, Klaus Iohannis. Sunt ale României,
sunt în logica servirii intereselor României.
Revin ºi spun: pentru toate existã un cost.
SUA ºi-au asumat lupta împotriva teroris-
mului. Aceastã luptã a avut ºi are niºte cos-
turi, umane ºi materiale. Costuri pe care le-
am cunoscut ºi noi, în angajamentul nostru
în Irak ºi Afganistan. Nu trebuia sã ni le asu-
mãm? Nu trebuia sã respectãm regulile sta-
bilite prin tratatele la care suntem parte?”,
mai scrie Ion Iliescu. El mai spune cã este
”ridicolã ºi mai ales degradantã pentru Ro-
mânia, periculoasã pentru interesele ei”, afir-
maþia cã declaraþia sa ”face jocul ruºilor”.

important pe agenda discuþiilor.
”Drepturile cetãþenilor românii tre-
buie sã fie apãrate, este în intere-
sul ambelor pãrþi”, a spus Iohan-
nis, menþionând cã comunitatea
românilor din Italia este o punte
de legãturã între cel douã state.

La ora 13.30 (ora României),
la Roma, a avut loc, la Palatul
Quirinale, întâmpinarea preºedin-
telui României de cãtre Preºedin-
tele Republicii Italiene, Sergio
Mattarella. Iohannis a avut con-
vorbiri cu omologul sãu italian,

urmate de un dejun oferit de Pre-
ºedintele Republicii Italiene în
onoarea preºedintelui României.
Dupã convorbirile cu preºedin-
tele Italiei, la ora 16.30 (ora Ro-
mâniei), la Palatul Giustiniani,
ºeful statului a avut convorbiri cu
Preºedintele Senatului, Pietro
Grasso. Întâlnirea cu reprezen-
tanþii diasporei a avut loc ieri sea-
ra. Astfel, preºedintele României
s-a întâlnit, la ora 19.10 (ora Ro-
mâniei), la Palazzo della Cancel-
leria, cu reprezentanþi ai comu-
nitãþii româneºti din Republica
Italianã. Astãzi, preºedintele Ro-
mâniei se va a întâlni, la ora 11.00
(ora României), la Palatul Chigi,
cu preºedintele Consiliului de
Miniºtri, Matteo Renzi. La ora

16.00 (ora României), la Accade-
mia di Romania, Klaus Iohannis
se va întâlni cu studenþi români
din Republica Italianã.

Vizita preºedintelui Klaus Io-
hannis la Roma este cu atât mai
importantã cu cât, la scrutinul din
noiembrie 2014, cei mai mulþi ro-
mâni din diaspora care s-au pre-
zentat la vot au fost în Italia. De
la preluarea mandatului, în luna
decembrie, preºedintele Klaus Io-
hannis a mai avut vizite oficiale
în Franþa, Germania, Polonia,
Republica Moldova ºi Ucraina. O
urmãtoare vizitã externã a preºe-
dintelui României va fi, cel mai
probabil în luna mai, în Spania, o
altã þarã cu o comunitate impor-
tantã de români.
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Este de-a dreptul o banalita-
te sã afirmi acum cã, în politica
externã, privind retrospectiv,
Traian Bãsescu, deºi s-a vrut un
actor regional de luat în seamã,
nu a realizat mare lucru. Obse-
sia sa, reiteratã sistematic, cu
emfazã, care ne-a gâdilat ure-
chile, ºi când a fost cazul ºi când
nu a fost, privind unirea Româ-
niei cu Republica Moldova, a
condus, mai degrabã, la actuala
stare de lucruri de la Chiºinãu,
el însuºi recunoscând recent, pe
fondul evenimentelor din Ucrai-
na, „Republica Moldova este
pierdutã”. Adicã demersul sãu
„privilegiat” se acoperã de col-
bul hrisoavelor. În noiembrie anul
trecut, fostul preºedinte Traian
Bãsescu încã mai stãruia asupra
urmãtorului „proiect de þarã”,
care sã îºi propunã unirea Ro-

MIRCEA CANÞÃR
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mâniei cu Republica Moldova,
eventual fãrã sã fie consultatã
populaþia de peste Prut. Iulian
Fota, la acea vreme consilier
pentru probleme de securitate
naþionalã al preºedintelui, afirmã
acum, aºa cum se întâmplã la noi,
ceea ce nu putea spune la vre-
mea potrivitã: „orice discuþie
despre un proiect de þarã, al-
tul decât europenizarea ºi
occidentalizarea României
este o gargarã”. Evaluare co-
rectã. ªi nu findcã nu ne-a dori
unirea cu moldovenii de peste
Prut – nãzuinþã istoricã – dar, în
contextul tensiunilor din regiune,
orice discuþie pe aceastã temã
este hazardatã, fãcând rãu inclu-
siv liderilor moldoveni pro-Uni-
une. Câþi mai sunt. Ori, parado-
xal, Traian Bãsescu a lãsat me-
reu impresia cã, pe mandatul sãu,

România prezentului, purtând
ºtampila mare a Bruxelles-ului,
„acceptabil” nu este legatã total
de Europa ºi de evoluþia Uniu-
nii. Când toatã lumea consimþi-
se cã viitorul nostru trece pe la
Bruxelles, domnia sa ne vorbea
de ... Axã. ªi chiar, unde este
Axa? Sau de marele proiect ro-
mânesc la Marea Neagrã. Sau
câte ceva despre Transnistria.
UE existã. Celelalte nu. Pentru
cã aiurelile menite sã dea conþi-
nut unui proiect de politicã ex-
ternã inexistent au viaþã scurtã.
Parteneriatul strategic cu SUA,
dincolo de apartenenþa noastrã
la NATO, relaþiile deosebite cu
Marea Britanie – absolit nece-
sare – îºi aveau rostul lor. Dar a
crede cã Bucureºtiul, Londra ºi
Washingtonul se aflau pe aceeaºi
orbitã geo-strategicã nu a creat

decât dificultãþi de înþelegere.
Berlinul, Parisul, Roma, Ma-
dridul, chiar Varºovia au privit
cu nedumerire spre Bucureºti.
De reticenþa justificatã moral-
mente a fostului preºedinte
francez, Nicolas Sarkozy, ca ºi
cea a ex-preºedintelui Consi-
liului de Miniºtri al Italiei, Sil-
vio Berlusconi, faþã de Traian
Bãsescu, pe la Comisia Euro-
peanã, ne-am convins. Din
imagini televizate. Am avut
summit-ul Francofoniei în
2006, la Bucureºti, cu sute de
participanþi, dupã ce, pe la Bru-
xelles, ne argumentasem inutil
anglofonia. ªi Bucureºtiul nu s-
a ales decât poate cu eticheta
de „gazdã ospitalierã”. De
câþiva ani România încearcã sã
adere la spaþiul Shengen. Într-
o astfel de situaþie, rãspunzând

exigenþelor deosebite, sisteme-
le de control frontalier ºi, în ge-
neral, sistemele de siguranþã ºi
ordine publicã ar trebui ferite
de maculare ºi hulit. Traian Bã-
sescu ne-a oferit însã adânci-
mea de gândire, rãsculând...
poliþiºti. ªi nu mai continuãm. De
nenumãrate ori, acelaºiTraian
Bãsescu, un jolly-jocker, pe cât
de zâmbitor pe atât de imprevi-
zibil, nu a înþeles, de fapt, esenþi-
alul: integrarea europeanã nu era
decât o componentã a politicii
externe. Ca sã nu ne mai întin-
dem cu vorba, „moºtenirea lãsa-
tã”, la acest palier, Cotroceniului
nu este deloc de invidiat. În plan
regional, aºa cum ne-a convins
ºi Trilaterala de la Craiova, ne
bazãm pe acumulãrile afective ºi
trainice, de-a lungul timpului. ªi
pe empatia reciprocã.

În cadrul proiectului „Împreunã în lupta îm-
potriva contrabandei cu þigarete ºi tutun / To-
gether, fighting against smuggled cigarettes and
tobacco”, finanþat din fonduri europene neram-
bursabile de cãtre Comisia Europeanã – Biroul
European Anti-Fraudã (OLAF), în baza Acor-
dului de finanþare numãrul OLAF/2014/D5/023,
la care este partener ºi Inspectoratul de Poliþie
Judeþean Dolj, pe 20 aprilie a.c., la Galaþi, în
Punctul de Trecere a Frontierei Galaþi – Giur-
giuleºti, a avut loc un exerciþiu canin demon-
strativ. Evenimentul a reunit reprezentanþi ai
instituþiilor partenere în proiect, din România,
Republica Moldova ºi Republica Bulgaria, res-
pectiv: Inspectoratele de Poliþie Judeþene Cãlã-
raºi, Bacãu, Buzãu, Dolj, Galaþi, Ialomiþa, In-
spectoratele Teritoriale ale Poliþiei de Frontierã
Giurgiu ºi Iaºi, Inspectoratul General  al Poli-
þiei ºi Departamentul Poliþiei de Frontierã din
Republica Moldova, Direcþia Centrul Chinolo-
gic din Republica Moldova, Direcþia Generalã
a Poliþiei de Frontierã ºi Agenþia de Stat pentru
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„Siguranþã Naþionalã”, ambele din Bulgaria. A
rãspuns invitaþiei organizatorilor ºi un reprezen-
tant al unei companii producãtoare de tutun ºi
þigarete din România.

Exerciþiul a fost structurat pe mai multe ac-
tivitãþi, în cadrul cãrora cei 10 câini de detecta-
re tutun ºi þigarete ai instituþiilor participante în
proiect (8 din România ºi 2 din Republica Mol-
dova) au acþionat alãturi de poliþiºtii – conduc-
tori câine, în diferite situaþii tactice pentru de-
pistarea unor posibile cazuri de contrabandã,
precum: identificarea de colete cu þigarete disi-
mulate în mijloace de transport, autovehicule,
bagaje ºi lãzi. Activitatea a fost precedatã de un
alt exerciþiu canin demonstrativ, care a avut loc
la data de 16 martie 2015, la graniþa de sud a
României, în judeþul Cãlãraºi, în punctul de tre-
cere a frontierei Chiciu – Silistra.

În perioada urmãtoare vor avea loc întâlni-
rea echipei de implementare a proiectului ºi con-
ferinþa de închidere.

CARMEN ZUICAN

Autoritãþile locale propun aleºilor locali sã
le fie oferite pachete cu alimente tuturor ve-
teranilor de rãzboi din Craiova, atât cu ocazia
Zilei veteranilor de rãzboi (care se sãrbãto-
reºte pe 29 aprilie), cât ºi pentru Ziua Victo-

Sala sportivã de la „Ion Oblemenco” va putea fi închiriatãPrimãria Craiova acordã pachete cu alimente veteranilor
riei (pe 9 mai). Potrivit municipalitãþii, pentru
fiecare eveniment, veteranii vor primi câte un
pachet alimentar. Costurile sunt suportate de
la bugetul local ºi pachetul conþine doi litri de
ulei, douã kilograme de zahãr, douã kilogra-

me de fãinã, un kilogram de
orez, un kilogram de mãlai. În
Craiova, mai trãiesc 130 de
veterani de rãzboi, aceºtia fi-
ind cei care vor beneficia de
alimente. Anul 2015 a fost de-
clarat „Anul Veteranilor de
Rãzboi”, comemorându-se 70
de ani de la încetarea celui de-
al Doilea Rãzboi Mondial ºi 25
de ani de la înfiinþarea Aso-
ciaþiei Naþionale a Veteranilor
de Rãzboi.

LAURA MOÞÎRLICHE

Sala Atleticã Grea din spatele complexu-
lui sportiv „Ion Oblemenco” va putea fi în-
chiriatã pentru desfãºurarea antrenamente-
lor ºi altor activitãþi sportive atât cãtre clu-

buri private sau cluburi aflate în subordinea
Ministerului Sportului, cât ºi cãtre persoane
fizice. Autoritãþile locale au primit o solicita-
re în acest sens din partea Sport Clubului

Municipal Craiova ºi propun acum
consilierilor municipali tarifele pro-
priu-zise. Potrivot proiectului de
hotãrâre, care se aflã pe ordinea
de zi a ºedinþei CLM de joi, sala va
putea fi închiriatã pentru cluburi
private ºi persoane fizice cu 100
de lei pe orã ºi pentru cluburi de-
partamentale din subordinea Mi-
nisterului Educaþiei Naþionale ºi Mi-
nisterului Tineretului ºi Sportului
cu 35 de lei pe orã. Sala respecti-
vã este compusã din parter ºi un
etaj ºi are 31 de încãperi.

LAURA MOÞÎRLICHE



4 / cuvântul libertãþii marþi, 28 aprilie 2015evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Tribunalului Dolj au
admis, ieri, propunerea procurori-
lor Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA) – Serviciul Teritorial
Craiova ºi au dispus prelungirea
arestãrii preventive a lui Radu
Smarandache – ºef de serviciu la
Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului
(DGASPC) Dolj ºi Rodica Þenea
– consilier juridic în cadrul Direc-
þiei Juridice din cadrul Primãriei
municipiului Craiova. Inculpaþii
ceruserã înlocuirea arestãrii pre-
ventive cu mãsura arestului la do-
miciliu, însã instanþa le-a respins
solicitãrile: „Dispune prelungirea
mãsurii arestãrii preventive luatã
faþã de inculpaþii Þenea Rodica ºi
Smarandache Radu, pe o duratã
de 30 zile, cu începere de la
01.05.2015 pânã la 30.05.2015
inclusiv. Respinge cererile formu-

Jandarmeria Dolj a de-
marat selecþia tinerilor in-
teresaþi de o carierã în ca-
drul acestei unitãþi. Astfel,
pentru sesiunea de admi-
tere 2015, forma de învã-
þãmânt – zi, în instituþiile
militare de învãþãmânt ale
Ministerului Afacerilor In-
terne, Jandarmeriei Româ-
ne i-au fost aprobate pen-
tru scoaterea la concurs
un numãr de 320 locuri.
La Academia de Poliþie
„Alexandru Ioan Cuza”
Bucureºti sunt disponibile
10 locuri pentru învãþã-
mântul cu frecvenþã –pro-
gramul de studii universi-
tare de licenþã „Drept”; 50
locuri programul de studii
universitare de licenþã
„ªtiinþe militare, informaþii ºi ordi-
ne publicã” (din care 2 locuri pen-
tru romi, 2 locuri pentru maghiari
ºi 1 loc pentru alte minoritãþi) ºi 5
locuri pentru învãþãmântul cu frec-
venþã redusã – programul de stu-
dii universitare de licenþã „ªtiinþe
militare, informaþii ºi ordine publi-
cã”. ªcoala Militarã de Subofiþeri
Jandarmi „Grigore Alexandru Ghi-
ca” Drãgãºani scoate la concurs
125 locuri (din care 3 locuri pen-
tru romi ºi 2 locuri pentru alte mi-
noritãþi), ªcoala Militarã de Subo-
fiþeri Jandarmi „Petru Rareº” Fãlti-
ceni are 125 locuri alocate Jandar-
meriei Române (din care 3 locuri

Poliþiºtii rutieri doljeni au orga-
nizat, duminicã, pe principalele dru-
muri din judeþul Dolj, dar ºi pe cele
mai circulate artere rutiere din Cra-
iova, o amplã acþiune pentru con-
ºtientizarea conducãtorilor auto cu
privire la riscul la care se expun
atunci când încalcã regimul legal
de vitezã. În cadrul acþiunii poliþiº-
tii au constatat ºi aplicat 159 de
sancþiuni contravenþionale, valoa-
rea amenzilor fiind de peste 31 000
lei. Dintre acestea, mai mult de ju-
mãtate, respectiv 85, au fost apli-
cate unor conducãtori auto care au
circulat cu vitezã neregulamenta-
rã. De asemenea, oamenii legii au
reþinut în vederea suspendãrii drep-
tului de a conduce 7 permise de
conducere ºi au retras 2 certifica-

A dat „peste cap” radarul poliþiºtilor:
ºofer prins cu 151 km/h

te de înmatriculare.
În cadrul raziei oamenii legii au

dat peste un tânãr care a depãºit
toate recordurile de vitezã. Este
vorba despre Gabriel T., de 27
de ani, din Craiova, prins în timp
ce conducea un autoturism pe
DN 6, pe un sector de drum unde
viteza maximã admisã era de 70
km/h, cu viteza de 151 km/h
(+81 km/h). Conducãtorul auto
a fost sancþionat contravenþional
cu amendã în valoare de 877,5
lei ºi i s-a reþinut permisul de con-
ducere în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce autove-
hicule pentru o perioadã de 90
zile, dupã cum au precizat repre-
zentanþii Inspectoratului de Poli-
þie al Judeþului Dolj.
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au prelungit, ieri,
cu încã 30 de zile, arestarea preventivã a celor doi
funcþionari publici craioveni, Radu Smarandache –
 ºef de serviciu la Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului (DGASPC) Dolj ºi Rodi-
ca Þenea – consilier juridic în cadrul Direcþiei Juridi-
ce din cadrul Primãriei municipiului Craiova, încarce-
raþi pentru luare de mitã ºi trafic de influenþã în
formã continuatã. Instanþa a respins cererile inculpa-
þilor de înlocuire a arestãrii preventive cu arestul la
domiciliu ºi amândoi au contestat hotãrârea.

Încep înscrierile pentru tinerii interesaþi
de o carierã în Jandarmerie

pentru romi ºi 2 locuri pentru alte
minoritãþi), iar la ªcoala de Subo-
fiþeri de Pompieri ºi Protecþie Ci-
vilã „Pavel Zãgãnescu” – Boldeºti
– Jandarmeria Românã are alocat
un numãr de 5 locuri –maistru mi-
litar auto. Totodatã, Ministerului
Afacerilor Interne i-a fost alocat
la instituþiile de învãþãmânt ale
M.Ap.N., care formeazã personal
pentru nevoile M.A.I., un numãr
de 155 locuri, pentru care Jan-
darmeria Românã recruteazã can-
didaþi. Recrutarea pentru cele 10
locuri alocate Jandarmeriei Ro-
mâne la Academia de Poliþie „Ale-
xandru Ioan Cuza” Bucureºti

pentru învãþãmântul cu frecven-
þã –programul de studii universi-
tare de licenþã „Drept”, se va re-
aliza de cãtre structura de resur-
se umane a Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj. Pentru
înscriere ºi relaþii suplimentare,
cei interesaþi se pot adresa, în
zilele lucrãtoare, între orele 09.00
– 15.00, structurii de resurse
umane a Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean Dolj (Craiova, str.
Alexandru Macedonski, nr. 7, tel.
0251/534223, interior 24419,
24412, 24657), sau pot accesa
pagina web a unitãþii la adresa
www.jandarmeriadolj.ro.

late de inculpaþi privind înlocui-
rea arestului preventiv cu mãsura
preventivã a arestului la domici-
liu”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a Tribunalului Dolj. Întru-
cât hotãrârea nu este definitivã,
inculpaþii au contestat-o, conte-
staþiile urmând sã fie soluþionate la
Curtea de Apel Craiova.

Reamintim cã, Radu Smaranda-
che, ºef serviciu din cadrul Direc-
þiei Generale de Asistenþã ºi Pro-
tecþia Copilului (D.G.A.S.P.C.)
Dolj, acuzat  de luare de mitã în
formã continuatã, ºi Rodica Þe-
nea, consilier juridic în cadrul Di-
recþiei Juridice din cadrul Primã-
riei municipiului Craiova, (fost di-
rector al Direcþiei de Asistenþã ºi
Protecþie Socialã din cadrul Primã-
riei Craiova, care a ocupat, pentru
o scurtã perioadã, ºi funcþia de di-
rector adjunct al Direcþiei de Taxe

ºi Impozite a Primãriei Craiova),
acuzatã de trafic de influenþã în
formã continuatã au fost arestaþi
preventiv pe 1 aprilie a.c.. Anche-
tatorii au comunicat faptul cã cei
doi, în ultimii trei ani, folosindu-ºi
relaþiile, au cerut ºi primit diverse
sume de bani, în lei sau euro, de la
persoane care voiau certificate de
încadrare în grad de handicap sau
sã se angajeze în diverse instituþii
publice din Craiova. Astfel, potri-

vit procurorilor DNA Craiova pe-
rioada vizatã de cercetãri a fost
2012 – 2015, iar faptele sãvârºite
de cei doi funcþionari sunt legate
de acelaºi intermediar care le gã-
sea clienþi ºi le „livra” ºpaga. An-
chetatorii spun cã femeia ar fi ce-
rut ºi primit în douã rânduri bani
(1500, respectiv 3000 de euro)
pentru a rezolva angajarea a douã
persoane în cadrul Direcþiei de
Administraþie Publicã ºi Asistenþã

Socialã a Primãriei Craiova, res-
pectiv în cadrul Direcþiei Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþie a
Copilului Dolj. În sarcina celor doi
inculpaþi s-au reþinut câte ºase fap-
te de corupþie. Ulterior, în acelaºi
dosar, tot pentru fapte de corup-
þie, a fost arestatã preventiv ºi Cris-
tina Calangiu, fost viceprimar al
Craiovei ºi fost manager al Spita-
lului Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova.
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GEORGE POPESCU Gianni Morandi ºi tragedia imigranþilorGianni Morandi ºi tragedia imigranþilorGianni Morandi ºi tragedia imigranþilorGianni Morandi ºi tragedia imigranþilorGianni Morandi ºi tragedia imigranþilor
Cu puþine însã semnificative excepþii, n-am

fost niciodatã cine ºtie ce fan al muzicii uºoa-
re româneºti. Un anumit eclectism, o mare
dozã de mimetism – ºi nu neapãrat dupã
modele cu adevãrat merituoase, unele chiar
virtuoase -, ci mai curând, sub spectrul
unor mode de circumstanþã, asumat efe-
mere ºi pasagere, a dominat decenii aceas-
tã specie muzicalã lejerã, în care liniile me-
lodice mai totdeauna monotone ºi-au aso-
ciat texte de un infantilism deseori medio-
cru. Nici tradiþia ºansonetistã francezã, nici
gravitatea, sub incidenþa unei tulburãtoare
revolte sociale, a muzicii country america-
ne n-au trecut din rândul mulþimilor de as-
cultãtori zeloºi în cel al creatorilor – com-
pozitori ºi interpreþi – zise, oarecum im-
propriu, muzici uºoare.

În acest context, gândesc, iarãºi cu câ-
teva puþine excepþii, genul acesta la noi n-a
purtat spre zona socialului, spre matca unui
comportament de civism veritabil, nici pe
compozitori ºi, cu atât mai puþin, pe inter-
preþii ca atare. Ne-a lipsit chiar ºi tipologia
cantautorului care, în Italia, are o tradiþie
sãditã în humusul unei culturi, dacã se ia în
considerare un fapt mai puþin cunoscut în
afara unor cercuri de specialiºti din afarã,
dar de o mare evidenþã acasã, în rândul ita-
lianului de rând. Ca limbã literarã, unitarã ºi,
dacã se vrea, „naþionalã”, italiana e, printre
altele, ºi fructul acestui gen de muzicã. Încã
ºi azi, în laboratoarele de foneticã ale facul-

tãþilor de profil, italiana se studiazã în baza
unor texte ale unor ºlagãre altminteri cele-
bre, ca ºi interpreþii lor. Ajunge sã evoc aici
faimosul cântec „Volare” al neuitatului Do-
menico Modugno (onorat, spre sfârºitul
existenþei sale lumeºti, cu titlul de senator
pe viaþã), ca ºi câteva ale lui Lucio Dalla (nu
mai puþin faimosul „Piazza Grande” de prin
anii ºaizeci, ca sã nu mai vorbesc de „Caru-
so” cu o fulminantã carierã), dar mai ales
creaþiile lui Fabrizio De André, „baladele” sale
intrigante ºi, nu o datã, instigatoare prin re-
volta contra unor evenimente dramatice din
realitatea imediatã.

Într-un astfel de particular context, nu-
mele ºi figura lui Gianni Morandi, poate mai
cunoscutã publicului românesc de vârsta a
treia graþie peliculei „În genunchi mã-ntorc
la tine” de prin aceeaºi ani ºaizeci coinci-
zând chiar cu lansarea sa acasã ºi în lume, a
revenit, zilele trecute, în centrul aprigei dez-
bateri generate de tragedia sutelor de imi-
granþi morþi ºi dispãruþi în apele Meditera-
nei în drumul lor disperat spre o lume ºi o
viaþã mai bune.

Pe pagina sa de socializare, Morandi, la
peste ºaptezeci ani conservând încã o ne-
verosimilã tinereþe, ºi-a exprimat durerea ºi
revolta pentru tragedia înregistratã. Fãrã
acuzaþii precise, nici instituþionale ºi nici
politice, el îºi exprima o disperare de om al

cetãþii ºi al lumii „noi”, al unei Europe cu un
orgoliu mai degrabã retoric, al unei lumi pre-
tins schimbate în bine, dar care continuã sã
rãmânã surdã la astfel de tragedii ce amin-
tesc mai curând de vremuri revolute, de Ev
Mediu, dacã nu chiar mai timpurii.

În câteva ceasuri doar, cantautorul
Gianni Morandi a fost asaltat, pe pagina sa
de FB, de peste 1400 de postãri. Neplãcu-
ta surprizã avea s-o detecteze ºi s-o de-
nunþe însã constatând cã mai bine de ju-
mãtate de postaci îºi exprimau dezacordul,
ba chiar în limbajul licenþios, suburban pe
punctul de a funcþiona, de-acum, din pã-
cate, ca o nouã ºi detestabilã „gramaticã”
comunicaþionalã.

„ Dincolo de insulte – a ripostat ulterior
Morandi -, ce de-acum sunt o obiºnuinþã pe
reþele, fraze de genul „eu m-aº duce sã bom-
bardez acele nave”, ori „cu toþii sunt delin-
cvenþi ºi violatori”, ori încã „sosesc aici doar
ca sã ne chinuiascã”, m-au lãsat fãrã cu-
vinte… Poate câþiva dintre aceºti postaci au
familie, copii, iar duminica merg la bisericã.
Fireºte, cine ºtie, nu ascultã nici vorbele
Papei Francisc”.

Mai grav, nu puþini îl acuzã de un fals
moralism („cu portofoliu plin), cerându-i
sã-i gãzduiascã el pe imigranþi în „cãsoaie-
le” sale, iar alþii îi recomandã mai bine sã-
ºi vadã de cântatul sãu. Morandi a replicat,

totuºi, amintind cã milioane de italieni au
trecut, prin secole, prin aceeaºi dramaticã
experienþã a emigrãrii ºi, din fericire, n-au
fost trataþi cu atâta indiferenþã ºi lipsã de
respect.

Apoi, au sosit mii de susþineri în apãra-
rea celebrului cantautor, de la oameni simpli,
dar ºi din partea unor artiºti, intelectuali,
politicieni…

S-a închis însã, din pãcate, doar o pa-
rantezã în tragedia ce-a luat proporþii catas-
trofale în Mediterana. Fiindcã, aºa cum se
ºtie, nici de data aceasta, UE, la nivelul ce-
lor 27 de ºefi de stat ºi de guvern convocaþi
tocmai pentru o decizie rezolutivã, nu s-a
fãcut acel pas aºteptat. Mai mult, n-au lipsit
chiar ºi din rândul unor lideri mai dinspre…
Nordul european replici nu atât de departe
de cele incriminatorii ale postacilor „fasciºti
ºi rasiºti”, cum, pe bunã dreptate, Morandi
însuºi a sfârºit prin a-i caracteriza.

P.S.

Dintr-o eroare de „digitare”, în Blog/No-
tesul din numãrul de ieri, în denumirea sec-
þiunii speciale a Premiului Penne create pen-
tru fotbalistul de la PSG, Marco Verratti, se
va citit corect „Mândru de a fi abruzzez”,
ceea ce, în alþi termeni, înseamnã ºi „Mân-
dru de a fi din Abruzzo”.

Prin intermediul acestei acþiuni
s-a dorit informarea cetãþenilor cu
privire la riscul reprezentat de ne-
glijarea stãrii culturale a unei þãri.
Pe fiecare semn de carte oferit ce-
tãþenilor împreunã cu cãrþile a stat
scris citatul „Un popor fãrã cultu-
rã e un popor uºor de manipulat”,
aparþinând celebrului filozof ger-
man Immanuel Kant. Totodatã, ti-
nerii liberali au îndemnat cetãþenii
cãrora le-au fost oferite cãrþile sã
le dãruiascã  la rândul lor mai de-
parte pentru a fi lecturate ºi de alte
persoane. „Persoanele cãrora le-am
oferit cãrþile cu prilejul acestei ac-
þiuni au fost încântate si plãcut sur-
prinse cã partidele politice ºi mai
ales tinerii încã sunt preocupaþi de
latura culturalã a societãþii. Chiar
am întâlnit persoane care s-au ofe-
rit sã doneze cãrþi pentru alte acþi-
uni viitoare de acest gen. Nu în ul-
timul rând, þin sã le mulþumesc co-

Sãptãmâna trecutã, membrii Tineretului
Naþional Liberal Dolj ºi ai Cluburilor Stu-
denþeºti Liberale Dolj au organizat o acþiu-
ne cu caracter cultural, prilejuitã de Ziua In-
ternaþionalã a Cãrþii. Peste 200 de volume

de prozã ºi poezie colectate în cadrul unei
campanii interne a PNL, însoþite de un semn
de carte inscripþionat cu un citat cu rol con-
ºtientizator, au fost împãrþite persoanelor
întâlnite în centrul Craiovei.

legilor care s-au implicat în reali-
zarea acestei acþiuni ”, a precizat
Doru Câplea, copreºedinte TNL
Dolj. PNL a dorit ca prin aceastã
acþiune sã atragã atenþia asupra

numãrului tot mai redus de per-
soane care mai alocã timp lecturii,
aspect foarte îngrijorãtor pentru
starea culturalã a unei naþiuni!
„Cãrþile sunt oglinda educaþiei, un
simbol al progresului societãþii, de
aceea ne-am dorit sã subliniem im-
portanþa acestora, sã promovãm
ºi sã popularizãm lectura, în toate
formele ei, mai ales în rândul tine-
rilor, care ºi-au pierdut de-a lun-
gul timpului  interesul pentru ci-
tit”,  a subliniat Slãvulete Ramo-
na, Copreºedinte CSL Dolj

Un semnal de alarmã
Proiectul a avut un impact pozi-

tiv, craioveii reacþionând cu multã
responsabilitate la porvocarea lansatã
de tinerii liberali, la Craiova. „Acest
proiect a avut ca punct de plecare o
realitate tragicÎ ºi anume lipsa inte-
resului faþÎ de culturÎ. Tot mai multe
persoane gÎsesc documentarea sau
investi«ia culturalÎ în propria per-
soanÎ, o pierdere de timp. Prin
aceastÎ ac«iune, am dorit sÎ tragem
un semnal de alarmÎ ºi sÎ readu-
cem lectura pe una dintre cele mai
înalte trepte ale interesului fiecÎruia
dintre noi. Þin sÎ menþionez cÎ pro-
iectul a avut un impact pozitiv neaº-
teptat de mare asupra cetÎþenilor,
care s-au declarat a fi surprinºi ºi
totodatÎ mulþumiþi de interesul nos-
tru acordat acestui subiect.”,  a spus
Chesini Rebeca, primvicepreºedin-
te TNL Dolj.

MARGA BULUGEAN

Organizaþia de femei a
Partidului Naþional Liberal a
lansat zilele trecute, Ziua
Internaþionalã a Cãrþii, o
invitaþie tuturor celor care
doresc sã trimitã cãrþi copiilor
ºi tinerilor din Republica
Moldova ºi din întreaga diaspo-
ra, sã se alãture în campania de
colectare. Începând cu data de
4 mai 2015, în corturile ce vor
fi amenajate în toatã þara, se
vor strânge cãrþi care vor fi
transportate în diverse locaþii
din Republica Moldova, în
weekend-ul 5-7 iunie 2015 când
vor fi înmânate celor care au
nevoie de cãtre reprezentantele
Organizaþiei de Femei a PNL.

Pentru elevii din Republica Moldova....

Campania “Dãruieºte
pur si simplu”

Apelul lansat de femeile liberale
se adreseazã oricãror persoane
fizice sau juridice interesate sã
participe la aceastã campanie,
scopul fiind unul umanitar ºi de
venire în întâmpinarea nevoilor
generaþiei tinere din Republica
Moldova ºi diaspora de a avea
acces la cãrþi româneºti cu o
mare însemnãtate în prezerva-
rea ºi exersarea limbii române.
Ziua Internaþionalã a cãrþii ºi a
drepturilor de autoreste organi-
zatã de UNESCO în scopul
promovãrii lecturii, publicãrii ºi
a drepturilor de autor. Prima
astfel de manifestare s-a
desfãºurat în 1995.

MARGA BULUGEAN
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În judeþul Dolj, în ultimii doi ani
nu au mai fost înregistrate cazuri
de boala Lyme. Cu toate acestea,
în anul 2010 un copil în vârstã de
6 ani, din Craiova, înþepat de cã-
puºe a avut nevoie de internare la
Spitalul de Boli Infecþioase. Apoi,
în  anul 2011 au fost suspectate
opt cazuri, dar diagnosticate doar
douã cu Boala Lyme la o persoa-
nã în vârstã de 5 ani, din Dioºti,
diagnosticatã, internatã ºi tratatã
în Spitalul de Boli Infecþioase ºi
la o persoanã în vârstã de 52 ani,
din Craiova. ªi în urmã cu trei ani
au fost diagnosticate douã cazuri
de boala Lyme la o persoanã în
vârstã de 54 ani, din Craiova, di-
agnosticatã, internatã ºi tratatã în
Spitalul de Boli Infecþioase în ºi
la o persoanã în vârstã de 33 ani,
din Craiova.

Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Dolj
a organizat zilele trecute Bursa
Generalã  a  Locurilor de Mun-
cã, eveniment care s-a desfã-
ºurat la sediul Casei de Culturã
a Studenþilor din Craiova. În ve-
derea organizãrii acestei acþiuni
au fost contactaþi 148 agenþi
economici, 59 dintre aceºtia fi-
ind prezenþi astãzi la bursã. An-

Rezultatele Bursei Generale a Locurilor:

O singurã persoanã cu studii
superioare ºi-a gãsit job

gajatorii au pus la bãtaie 708 lo-
curi de muncã, care au fost
oferite în cadrul bursei, paleta
fiind diversificatã pentru toate
categoriile sociale. 98 locuri de
muncã pentru persoanele cu
studii superioare din  care 12
locuri de muncã pentru stagiari;
610 locuri de muncã pentru per-
soanele fãrã studii superioare.
Craiovenii au luat cu asalt Casa

de Culturã, problema ºomajului
fiind una acutã în zona aceasta.
În jur de 970 de persoane au
participat la aceastã acþiune, 357
dintre acestea fiind selectate în
vederea angajãrii. Dintre aceº-
tia, 37 de persoane au fost în-
cadrate în muncã, din care o
singurã persoanã cu studii su-
perioare.

MARGA BULUGEAN

AAAAAvertisment din partea DSP Dolj:vertisment din partea DSP Dolj:vertisment din partea DSP Dolj:vertisment din partea DSP Dolj:vertisment din partea DSP Dolj:
Atenþie la înþepãturile de cãpuºe!Atenþie la înþepãturile de cãpuºe!Atenþie la înþepãturile de cãpuºe!Atenþie la înþepãturile de cãpuºe!Atenþie la înþepãturile de cãpuºe!

Odatã cu încãlzirea vre-
mii ºi apropierea mini-va-
canþei de 1 Mai, medicii din
cadrul Direcþiei de Sãnãta-
te Publicã Dolj avertizeazã
asupra pericolului pe care
îl reprezintã înþepãturile de

În caz de înþepãturã, vizita la
medic este obligatorie

Specialiºtii îi avertizeazã pe cra-
ioveni ca în momentul în care pre-
zintã semnele unei muºcãturi de
cãpuºe sã se prezinte imediat la
medicul de familie pentru a primi
îngrijirile necesare. Chiar dacã nu
orice muºcãturã de cãpuºã presu-
pune contactarea bolii Lyme, ca-
drele medicale le recomandã dol-
jenilor sã fie prevãzãtori, pentru cã,
netratatã, afecþiunea se poate agra-
va. Sfatul este ca în maximum 48
de ore de la înþepãturã pacientul
sã se prezinte la doctor, întrucât,
depistatã mai repede, boala poate
fi vindecatã mai uºor. În schimb,
diagnosticatã târziu, afecþiunea
poate aduce complicaþii, iar trata-
mentul este lung ºi neplãcut.

Dacã pe piele sunt
descoperite cãpuºe, este
foarte important, con-
form sfatului medicilor,
ca pacientul sã nu încer-
ce sã le scoatã singur,
deoarece, de foarte mul-
te ori, rãmân pãrþi din
corpul acestora mult mai
dificil de extras apoi. Pacientul tre-
buie sã se prezinte de urgenþã la
medic sau la serviciul de gardã,
acolo unde se va îndepãrta cãpu-
ºa, se va dezinfecta zona ºi se va
recomanda tratamentul profilactic.

Boala atacã sistemul nervos
Cea mai periculoasã afecþiune

datã de muºcãtura de cãpuºã rã-
mâne boala Lyme. Aceasta poate
afecta pielea, încheieturile, siste-

mul nervos ºi alte sisteme
sau organe. Simptomele ºi
gravitatea lor pot varia de
la o persoanã la alta. De
obicei, primele manifestãri
ale infecþiei apar la aproxi-
mativ o sãptãmânã. Într-
un prim stadiu se manifes-
tã cu febrã, erupþie cuta-
natã, o rãcealã sau afecþi-
uni uºoare ale plãmânilor.
În etapa urmãtoare, care
poatã sã aparã ºi la câteva
luni distanþã sau chiar la un
an, boala atacã sistemul
nervos ºi se poate ajunge
la paralizie.

Afecþiunea are însã mul-
te simptome asemãnãtoa-
re cu cele ale altor boli,
motiv pentru care este ºi
greu de depistat, mai ales
în situaþia în care cel muº-
cat de cãpuºã nu ºi-a dat

seama de asta. De altfel, boala este
greu de diagnosticat ºi dupã efec-
tuarea analizelor.

Împreunã cu urticaria, persoana
infectatã poate avea simptome ase-
mãnãtoare celor ale gripei, ca um-
flarea ganglionilor limfatici, obosea-
lã, dureri de cap ºi dureri muscula-
re. Existã însã ºi cazuri în care
maladia prezintã aceleaºi simptome
ca ºi scleroza multiplã sau boala
Alzheimer. Specifice bolii sunt pe-
tele roºii pe piele, dar, uneori, este
posibil ca acestea sã nu aparã. Nu
degeaba Lyme este supranumitã ºi
„boala cu 1.000 de feþe”.
Animalele pot transmite
cãpuºele

Pentru a preveni pe cât posibil
înþepãturile de cãpuºã, reprezen-

tanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã
le recomandã doljenilor sã folo-
seascã spray-uri aplicate pe piele
care conþin substanþe ce înlãturã
insectele sau sã evite sã se aºeze
direct pe iarbã. De asemenea, un
alt sfat de luat în considerare este
acela de a examina pielea  la câte-
va ore dupã expunere ºi, în spe-
cial, seara la duº. Nu în ultimul
rând, trebuie acordatã o atenþie
sporitã animalelor de companie,
întrucât pot transmite cãpuºele.

În acest sens, se recomandã
deparazitarea periodicã a câinilor,
a pisicilor, dezinsecþii periodice în
zonele cu vegetaþie abundentã din
oraºe ºi evitarea zonelor împãdu-
rite sau cu vegetaþie înaltã în pe-
rioada caldã a anului.

RADU ILICEANU

cãpuºe. În urmã cu trei ani,
acestea au dat mari bãtãi
de cap specialiºtilor dupã
ce mai mulþi doljeni au
ajuns la spital în stare des-
tul de gravã, diagnosticaþi
cu boala Lyme.
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Ministerul Educaþiei ºi Cercetã-
rii ªtiinþifice a solicitat Inspetora-
telor ªcolare Judeþene toate mã-
surile pentru ca, pânã la 1 august
2015, sã fie finalizat întreg proce-
sul de înscriere/reînscriere a co-
piilor în învãþãmântul preºcolar.Pri-
ma etapã, care a început deja, se
referã la reînscrierea preºcolarilor
care frecventeazã o unitate de în-
vãþãmânt de gen. Perioadele de
înscriere ºi reînscriere, la nivelul
fiecãrei grãdiniþe, vor fi stabilite de
conducerea respectivelor unitãþi de
învãþãmânt ºi afiºate la loc vizibil
pentru oricine este interesat.

Reguli stricte de înscriere
Dupã finalizarea etapei de reîn-

scriere, ocuparea locurilor libere se
va face dupã mai multe criterii. Se
va merge în ordinea descrescãtoare
a grupelor de vârstã: grupa mare

A început reînscrierea în învãþãmântul preºcolarA început reînscrierea în învãþãmântul preºcolarA început reînscrierea în învãþãmântul preºcolarA început reînscrierea în învãþãmântul preºcolarA început reînscrierea în învãþãmântul preºcolar
De luni, 27 aprilie, a început procesul de reînscriere a copiilor înmtriculaþi, deja,

în învãþãmântul preºcolar, iar, din 11 mai, pãrinþii îºi pot înscrie la grãdiniþã copiii
nou-veniþi în sistem, astfel încât, pânã la 1 august, procesul trebuie finalizat.

(copii de cinci ani), grupa mijlocie
(copii de 4 ni) ºi grupa micã (copii
de 2-3 ani). Apoi, repartizarea se va
face în limita locurilor rãmase dis-
ponibile ºi, dacã este cazul, pe baza
criteriilor generale de departajare, pe
care grãdiniþele le aplicã atunci când
existã mai multe solicitãri decât nu-
mãrul de locuri existente (apropie-
rea de domiciliul copilului, existenþa
unui frate sau a unei surori care sunt
deja înmatriculaþi în unitatea unde se
solicitã înscrierea, pãrinte sau unic
întreþinãtor al copilului, existenþa
unui certificat medical de încadrare
în grad de handicap a copilului). Cri-
teriile generale vor fi aprobate de
Consiliul de Administraþie al unitãþii
de învãþãmânt ºi se aplicã în baza
unor documente doveditoare, pre-
zentate de cãtre pãrinþii sau repre-
zentanþii legali ai copilului. Pentru
asigurarea transparenþei procesului

de reînscriere/înscriere, conduceri-
le unitãþilor de învãþãmânt preºcolar
vor afiºa, la vedere, pentru toþi cei
interesþi, mai multe informaþii: nu-
mãrul de copii pe care îi poate ºco-
lariza, conform proiectãrii iniþiale;
numãrul de locuri aprobate pe anul
ºcolar 2015/2016 (pe grupe de vâr-
stã – micã, mijlocie, mare); criteriile
generale stabilite de Consiliul de Ad-
ministraþie pentru înscrierea copii-
lor; numãrul de copi reînscriºi/în-
scriºi zilnic (în perioada stabilitã )
din totalul disponibil. De asemenea,
pentru soluþionarea unor situaþii di-
ficile, Inspectoratele ªcolare Jude-
þene îi vor consilia ºi sprijini pe pã-
rinþi, interesul educaþional al copilu-
lui fiind prioritar.

Peste 200 de Grãdiniþe în Dolj
Inspectoratul ªcolar Judeþean

Dolj a primit Circulara Ministe-

rului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiin-
ºifice ºi deja a distribuit-o unitã-
þilor din subordine, astfel cã s-a
început procesul de reînscriere,
în primã fazã. Conform datelor
ISJ Dolj, în teritoriu sunt înre-

gistrate 21 de Grãdiniþe cu Per-
sonalitate juridicã ºi alte 243 de
unitãþi de învãþãmânt preºcolar
fãrã statut de persoanã juridicã.

CRISTI PÃTRU

Tinerii care îºi fac studiile la
facultãþile Universitãþii din Craio-
va au dat dovadã de ingeniozitate,
aranjându-se în ºiruri ºi formând
numãrul 25 (douãzeci ºi cinci),
care reprezintã procentul din tota-
lul electoratului participant la vo-
tarea conducãtorului principal al
instituþiilor de învãþãmânt superi-
or din România pe care aceºtia tind
sã-l redobândeascã. Studenþii con-
siderã actuala formã prin care par-
ticipã la alegerea rectorului una
deficitarã, care le îngrãdeºte drep-
tul la expunerea opiniei în unul din-
tre cele mai importante aspecte ale
ciclurilor universitare de învãþã-
mânt. Pânã  în 2011, când a intrat
în vigoare Legea Educaþiei Naþi-

„UNSR cere sfertul academic”„UNSR cere sfertul academic”„UNSR cere sfertul academic”„UNSR cere sfertul academic”„UNSR cere sfertul academic”

Campusul studenesc Agronomie a fost gazda unui flashmob or-
ganizat de Convenþia Organizaþiilor Studenþeºti din Craiova. Acþi-
unea s-a desfãºurat în deplinã liniºte pentru a reda în aºa fel limi-
tarea libertãþii de exprimare a studenþilor în mediul academic.

onale, studenþii aveau 25% din
voturile pentru alegerea rectorilor.

„Votul este
cea mai importantã unealtã
a unui sistem democratic”

Aceastã lege permite acum uni-
versitãþilor sã decidã nivelul de
participare a studenþilor la proce-
sul electoral, stabilind individual o
cifrã cuprinsã între 3 ºi 20 la sutã.
Rectorii sunt aleºi de toate cadrele
didactice, de reprezentanþii din
consiliile facultãþilor ºi de studen-
þii membri ai Senatului Universitã-
þii. Evenimentul a fost iniþiat de
Uniunea Naþionalã a Studenþilor din
România ºi s-a desfãºurat în 14

centre universitare din þarã. „Votul
este cea mai importantã unealtã a
unui sistem democratic, necesar
atât pentru cadrele didactice cât ºi
pentru studenþi! Neaplicat sistemu-
lui, este evidentã ruptura din pro-
cesul democratic al instituþiei. Spe-
rãm ca astfel, decidenþii din socie-
tatea româneascã sã perceapã im-
portanþa studenþilor într-o univer-
sitate, nu doar ca o formã de fi-
nanþare a ºcolii ci ca partener în
procesul educaþional”,  susþin re-
prezentanþii UNSR.

ELIZA BOTNARI

(studentã anul III
Facultatea de Litere,

Universitatea din Craiova)

Timp de douã zile, 28-29 aprilie, la Universi-
tatea din Craiova se va desfãºura Seminarul in-
ternaþional având ca temã „New Tools for the
Integration of Transversal Skills in Modern Tea-
ching Practice” (TRANSMOD), în cadrul Pro-
iectului de cooperare inter-instituþional cu ace-
laºi nume, finanþat cu fonduri donate de Islanda,
Liechtenstein ºi Norvegia, prin Mecanismul Fi-
nanciar SEE 2009-2014, Programul „Fondul de
burse” – RO 15 cu implementare în perioada
01.07.2014 – 30.06.2015. Evenimentul va avea
loc în Amfiteatrul „I.C. Drãgan” (Sala 444) a se-
diului central al Universitãþii ºi vor participa re-
prezentanþii instituþilor de învãþãmânt superior
partenere în proiect – Bifrost University (Islan-
da) ºi Nesna University College (Norvegia). În
prima zi, vor avea loc comunicãri ºtiinþifice, iar a
II-a zi prof. Patrick Murphy, de la Universita-
tea Nesna, va coordona o sesiune de lucru a stu-
denþilor de la Facultatea de Litere a Universitãþii
din Craiova ºi un workshop „Student Perspecti-
ves on Transversal Skills”. Proiectul TRANS-
MOD vine în întâmpinarea nevoii de a dezvolta
un set eficient de instrumente pentru integrarea
competenþelor transversale în activitatea didacti-
cã. Obiectivul final este acela de a publica un
ghid de bune practici pentru dezvoltarea compe-
tenþelor studenþilor.

CRISTI PÃTRU

Integrare cu islandezi ºi norvegieni

S-a încheiat ºi cea de-a doua
etapã de înscriere în clasa pregãti-
toare, pentru anul ºcolar 2015/
2016. Dacã dupã prima etapã fu-
seserã admiºi 4797 de copii, în ce-
a de-a doua fazã au mai fost în-
scriºi alþi 141 de preºcolari.

CRISTI PATRU

Alþi 147 de copiiAlþi 147 de copiiAlþi 147 de copiiAlþi 147 de copiiAlþi 147 de copii
admiºi în clasaadmiºi în clasaadmiºi în clasaadmiºi în clasaadmiºi în clasa
pregãtitoarepregãtitoarepregãtitoarepregãtitoarepregãtitoare



marþi, 28 aprilie 2015culturãculturãculturãculturãculturã8 / cuvântul libertãþii

C     M     Y       KC     M     Y       K

C     M     Y       K

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

GalaGalaGalaGalaGala
dansuluidansuluidansuluidansuluidansului
craioveancraioveancraioveancraioveancraiovean

La Opera Românã
Craiova va avea loc
mâine, 29 aprilie, de la
ora 18.00, „Gala
dansului craiovean”
– eveniment organi-
zat cu ocazia Zilei In-
ternaþionale a Dan-
sului de Asociaþia
Dance Conspiracy în
parteneriat cu institu-

þia-gazdã. Potrivit realizatorului Marius Onofrei, „specta-
colul va purta publicul spectator prin vaste zone ale uni-
versului dansului: balet clasic, dans contemporan, dans mo-
dern, dans tematic, dans sportiv, dans acrobatic, jazz, stre-
etdance”. Artiºtii care vor urca pe scenã sunt copii ºi ti-
neri de la diverse cluburi ºi ºcoli de dans din Craiova, pre-
cum „Dance Conspiracy”, „Katamis”, „Fresh Bboys”,
„KMNA Dance”. Publicul craiovean iubitor de dans se va
bucura de acces gratuit.

Concursul de proiecteConcursul de proiecteConcursul de proiecteConcursul de proiecteConcursul de proiecte
regizoral-scenografice al TNCregizoral-scenografice al TNCregizoral-scenografice al TNCregizoral-scenografice al TNCregizoral-scenografice al TNC
are doi câºtigãtoriare doi câºtigãtoriare doi câºtigãtoriare doi câºtigãtoriare doi câºtigãtori

Pentru cã nu
au putut decide
între care dintre
cele trei proiec-
te finaliste sã
aleagã, toate fi-
ind „sensibil ega-
le ca interes pen-
tru instituþie”, re-
prezentanþii Tea-
trului Naþional

„Marin Sorescu” au acceptat, în mod excepþional, doi câº-
tigãtori la concursul de proiecte regizoral-scenografice
adresat tinerilor creatori. În urma interviurilor care au avut
loc sãptãmâna trecutã, au fost alese „ANTIC UPDA-
TE” de Elise Willk – regia Andrei Mãjeri, scenografia
Alexandra Georgiana Panaite, ºi „SFÂRªIT”, dramati-
zare de Oana Hodade dupã proza lui Florin Lãzãrescu –
regia Leta Popescu, scenografia Brânduºa Bãlan. Spec-
tacolele vor fi montate pe scena Studio „I.D. Sîrbu” a
Naþionalului craiovean, în perioada 15 septembrie – 20
decembrie 2015. Nu mai puþin de 18 proiecte au fost înre-
gistrare, în acest an, la cea de-a V-a ediþie a concursului.
„Mulþumim încã o datã tuturor celor care au depus pro-
iecte ºi îi aºteptãm cu noi propuneri ºi la concursurile ur-
mãtoare organizate anual de teatrul nostru”, menþioneazã
reprezentanþii instituþiei.

„Agora Alumni”„Agora Alumni”„Agora Alumni”„Agora Alumni”„Agora Alumni”, prima revistã, prima revistã, prima revistã, prima revistã, prima revistã
ºtiinþificã a studenþilorºtiinþificã a studenþilorºtiinþificã a studenþilorºtiinþificã a studenþilorºtiinþificã a studenþilor
ºi absolvenþilor craioveniºi absolvenþilor craioveniºi absolvenþilor craioveniºi absolvenþilor craioveniºi absolvenþilor craioveni

Universitatea
din Craiova a lan-
sat ,  sãptãmâna
trecutã, „Agora
Alumni” – prima
revistã ºtiinþificã
dedicatã studenþi-
lor, masteranzilor,
doctoranzilor ºi
absolvenþilor insti-
tuþiei, cuprinzând
un spectru larg de

domenii – juridic, social, umanist ºi altele conexe acesto-
ra. Potrivit reprezentanþilor Universitãþii, «„Agora Alumni”
este o revistã ºtiinþificã interdisciplinarã cu peer-review
care vine în sprijinul studenþilor ºi absolvenþilor ce doresc
sã îºi facã cunoscute rezultatele propriilor cercetãri, dân-
du-le astfel posibilitatea de a-ºi îmbunãtãþi ºansele în par-
curgerea unei mai bune dezvoltãri profesionale». Colegiul
editorial este format din profesori ai Universitãþii din Cra-
iova din domenii diferite, dar ºi din din studenþi ºi maste-
ranzi. Primul numãr al revistei a fost coordonat de conf.
univ. dr. Ionuþ Virgil ªerban, conf. univ. dr. Parmena Oli-
mid ºi asist. univ. dr. Alexandra Porumbescu.

Aºa se va întâmpla joi, 30 aprilie,
când, de la ora 19.00, este anunþatã
piesa „Pãi… despre ce vorbim noi
aici, domnule?” de Cãtãlin ªtefãnes-
cu, dupã romanul „Moromeþii” de
Marin Preda, regizatã de Alexandru
Dabija. Coloana sonorã este realizatã
de Ovidiu Pãcurar, iar muzica este
compusã de Rãzvan Miricã.

Conceput ca un dialog între douã
personaje exponenþiale – Ilie Morome-
te ºi Cocoºilã, montarea prezintã întâl-
nirea cu doi actori magistrali, Marcel
Iureº (Moromete), un artist al nuanþe-
lor hâtre, ºi George Mihãiþã (Cocoºi-
lã), în acelaºi registru al firescului ab-
solut, cum ne-a obiºnuit de la începu-
tul carierei pânã la ultimul rol. Specta-
colul prilejuieºte numeroase momente
de ilaritate, precum ºi reflecþii asupra

Spectacolul cu Marcel Iureº ºi GeorgeSpectacolul cu Marcel Iureº ºi GeorgeSpectacolul cu Marcel Iureº ºi GeorgeSpectacolul cu Marcel Iureº ºi GeorgeSpectacolul cu Marcel Iureº ºi George
Mihãiþã umple sala la TMihãiþã umple sala la TMihãiþã umple sala la TMihãiþã umple sala la TMihãiþã umple sala la Teatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”

Uºor-uºor, craiovenii
încep sã „guste” în numãr
tot mai mare reprezentaþiile
Teatrului „ACT” oferite, în
ultima sãptãmânã a fiecãrei
luni, de actorii bucureºteni
pe scena Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”
din Craiova. Iar când în
distribuþie se regãseºte un
nume precum Marcel Iureº,
sunt toate ºansele ca spec-
tacolul sã aibã loc cu casa
închisã!

universului românesc realist ºi mitic.
„Pãi…despre ce vorbim noi aici, dom-
nule?”, una dintre cele mai apreciate
piese de teatru ale momentului, este
consideratã de criticã ºi de public o
punere în scenã emoþionantã ºi profun-
dã, ce stârneºte hohote de râs, dar ºi
sentimente tulburãtoare. Spectacolul nu
este recomandat persoanelor cu vâr-
sta sub 16 ani!

Pentru Marcel Iureº – dupã cum se
ºtie, fondator ºi director al Teatrului
„ACT” –, reprezentaþia de joi înseam-

nã o revenire pe scena Teatrului „Co-
libri”: în decembrie 2014, publicul a
avut ºansa sã-l vadã în „Absolut!”,
dupã Ivan Turbincã de Ion Creangã,
în regia lui Alexandru Dabija.

Spectacolul „Pãi…despre ce vor-
bim noi aici, domnule?” este parte a
proiectului „COLIBRI într-un ACT”,
demarat în 2015, pe scena Fabricii de
poveºti electroCOLIBRI, cu spectaco-
lul „Dumnezeul de a doua zi”, conti-
nuat cu „Fidelitate” în luna februarie
ºi cu „American Buffalo” în martie.

La Drobeta-Turnu Severin a debutat, sâmbãtã, seria
„Concerte în Oltenia”, cel mai nou proiect muzical al Fi-
larmonicii din Bãnie, care are ca scop promovarea marii
muzici clasice în toate oraºele din regiune. Orchestra de
camerã condusã de dirijorul Alexandru Iosub a interpretat

„Concerte în Oltenia”„Concerte în Oltenia”„Concerte în Oltenia”„Concerte în Oltenia”„Concerte în Oltenia”, pe malul Dunãrii, pe malul Dunãrii, pe malul Dunãrii, pe malul Dunãrii, pe malul Dunãrii
pe pontonul turistic din localitate un program de valsuri ºi
polci, bijuterii muzicale care fac întotdeauna deliciul spec-
tatorilor. «Valurile Dunãrii s-au unduit mai frumos ca nici-
odatã pe malul Severinului în ritmurile splendidei lucrãri
omonime compuse de Iosif Ivanovici», apreciazã iniþiato-
rii proiectului.

Concertul a fost audiat de un public format din oameni
de culturã, melomani, profesori de muzicã ºi turiºti aflaþi
în zonã pentru relaxare. La finalul evenimentului, muzicie-
nii Filarmonicii „Oltenia” au ridicat publicul în picioare la
interpretarea „Marºului Radetzky”, lucrare dedicatã de
Johann Strauss-tatãl crudului feldmareºal, pentru a-ºi sal-
va de la condamnare fiul revoluþionar, Johann Strauss-fiul.
Se pare ca muzica a înmuiat inima lui Ratetzky, altfel nu
am fi avut plãcerea sã ne bucurãm de nemuritoarele com-
poziþii ale lui Strauss-fiul: „Dunãrea albastrã”, „Sânge
vienez” sau „Vals imperial”.

Al doilea punct de pe harta muzicalã a „Concertelor în
Oltenia” va fi un alt port dunãrean – Calafat, oraºul roze-
lor, al castanilor ºi stejarilor seculari. La  Muzeul de Artã,
în fascinatul Palat „Marincu”, un cvintet al Filarmonicii
craiovene va prezenta un concert de muzicã de camerã pe
data de 9 mai, începând cu ora 12.00.

Concert extraordinar susþinut astã-searã, începând cu
ora 19.00, de Corala Academicã a Filarmonicii „Olte-
nia”. Între cele 15 creaþii cuprinse în program se regã-
sesc „Hallelujah” (fragment din oratoriul „Messiah”)
de G.F. Handel, „Arioso” – „Air” din Suita în Re ma-
jor de J.S. Bach, „In taberna quando sumus” (nr. 14
din cantata „Carmina Burana”) de Carl Orff, „Sohran
Bushi” – cântec popular japonez (aranjament Osamu
Shimizu), „Tangueando” de Oscar Escalada, „Glorious
Kingdom” de Sabin Pautza, „Ciuleandra” („Galop”)
– prelucrare de Constantin Rîpã º.a. Va acompania la
pian Corin Stãnescu.

Dirijor este Manuela Enache, absolventã a Universi-
tãþii Naþionale de Muzicã Bucureºti, specializarea Diri-
jat cor academic (2004-2008, clasa conf. univ. dr. Va-
lentin Gruescu), tot aici urmând un master în Stilisticã
dirijoralã (specializarea Dirijat Cor academic). În perioada
2009-2010 a beneficiat de o bursã de studii în cadrul

Concert coral extraordinar
Birmingham Conservatoire (Marea Britanie), perfecþio-
nându-se sub îndrumarea dirijorului Paul Spicer.

Biletele pentru concert se gãsesc la Agenþia Filarmo-
nicii ºi costã 10 lei, cu reducere la jumãtate pentru elevi,
studenþi ºi pensionari.
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Armenia-TArmenia-TArmenia-TArmenia-TArmenia-Turcia: Rãzboi rece în relaþiile bilateraleurcia: Rãzboi rece în relaþiile bilateraleurcia: Rãzboi rece în relaþiile bilateraleurcia: Rãzboi rece în relaþiile bilateraleurcia: Rãzboi rece în relaþiile bilaterale
Pânã la urmã, comemorarea centenarului

genocidului armean, de la Erevan, a trecut
cu toatã încãrcãtura emoþionalã, proiectând
abordãrile diferite pe care le au þãrile europe-
ne, dar ºi SUA, nu faþã de un adevãr istoric,
cât din perspectiva propriilor interese eco-
nomice ºi geostrategice. Dacã preºedintele
german Joachim Gauck a recunoscut sãptã-
mâna trecutã pentru prima datã genocidul
armean, chiar cu riscul asumãrii corespon-
sabilitãþii þãrii sale, aliatul otoman în timpul
Primului Rãzboi Mondial, ceea ce fãcuse ºi
Papa Francisc, dar ºi Parlamentul austriac,
Ankara respingând cu vehemenþã termenul
de genocid, preºedintele american Barack
Obama a cerut o recunoaºtere „plenarã, fran-
cã ºi justã” a…„atrocitãþilor din 1915”, po-
trivit unui comunicat al Casei Albe. Aceastã
disputã semanticã va continua „sine die”, dar
Washingtonul n-a dorit sã supere principalul
sãu aliat în Orientul Mijlociu –Turcia. „Pen-
tru Turcia, poziþia americanã este clarã. Ea
este contra genocidului”, a spus preºedintele

Recep Tayyip Erdogan. Dacã de-a lungul tim-
pului, ca de pildã când era senator de Illi-
nois, ºi chiar în timpul campaniei electorale
pentru prezidenþialele din 2008, candidatul
american democrat, adicã Barack Obama,
vorbea de genocid, promiþând cã va pronun-
þa acest termen, ajuns la Casa Albã, real po-
litik-ul a impus neperturbarea parteneriatului
strategic. Niciun cuvânt cu referire la masa-
crul armenilor, în perioada premergãtoare
centenarului, n-a pronunþat secretarul ame-
rican de stat John Kerry la întâlnirea cu omo-
logul sãu turc Mevlut Cavusoglu, avutã la
Washington. Cam aºa stau lucrurile. Relaþiile
bilaterale dintre Armenia ºi Turcia rãmân reci,
dacã nu îngheþate. La 16 februarie a.c, pre-
ºedintele armean Serge Sargsian a retras din
Parlamentul de la Erevan protocolul privind
normalizarea legãturilor diplomatice cu Tur-
cia, menþioneazã cotidianul armean „Novoie
Vremia”. Semnat la Zurich, la 10 octombrie
2009, în perspectiva deschiderii frontierei te-
restre între cele douã þãri, protocolul a rãmas

literã moartã. „Guvernul turc n-are voinþã po-
liticã ºi continuã sã punã condiþii”, a explicat
Serge Sargsian. Decizia preºedintelui armean
a fost un  rãspuns la politica Turciei care pune
precondiþii la normalizarea relaþiilor. Cum no-
teazã cotidianul rus „Nezavissimaia Gazeta”,
Ankara a pus presiune pe Azerbaidjan, parte-
nerul sãu strategic, Baku declarând cã nor-
malizarea relaþiilor sale cu Armenia nu este
posibilã decât „dupã reîntoarcearea provinciei
Karabakh (enclavã separatistã armeanã) în sâ-
nul Azerbaidjan-ului”. Tensiunile Erevan-ului
cu Ankara au debutat la începutul anului pe
chestiunea centenarului genocidului armean.
Preºedintele turc Recep Tayyip Erdogan a în-
cercat sã-ºi convingã omologul armean de
celebrarea centenarului bãtãliei de la Gallipoli,
chiar în ziua aniversãrii genocidului. Serge
Sargsian s-a supãrat pe acest motiv. Armenia
þine mult la recunoaºterea genocidului de cã-
tre Ankara, iar la rândul sãu, Turcia partajea-
zã suferinþele poporului armean, dar rãmâne
baricadatã în propriile convingeri.

La douã zile dupã tragedia care
a determinat zeci de mii de per-
soane sã îºi petreacã noaptea pe
strãzi, bilanþul cutremurului din
Nepal crescuse, ieri, la 3.617
morþi. Dintre aceste victime, 1.302
s-au înregistrat doar în Valea Kath-
mandu. În plus, 6.515 persoane au
fost rãnite, dupã cum a anunþat
poliþia. Pânã în prezent, 18 persoane

Summit UE-Ucraina,
la Kiev

Discuþiile de la Kiev, între
liderii Uniunii Europene ºi
preºedintele ucrainean, Petro
Poroºenko, s-au concentrat, ieri,
asupra acordului de încetare a
focului de la Minsk ºi a mãsuri-
lor pentru încheierea conflictu-
lui din estul Ucrainei. La
summit au participat preºedinte-
le Consiliului European, Donald
Tusk, ºi preºedintele Comisiei
Europene, Jean-Claude Juncker,
în timp ce Înaltul Reprezentant
al UE pentru Politicã Externã,
Federica Mogherini, nu a putut
fi prezentã, din cauza unui
angajament cu secretarul
general al ONU. Armistiþiul din
februarie a condus la o scãdere
a violenþelor, dar forþele
ucrainene ºi rebelii separatiºti
reclamã în mod frecvent încãl-
cãri ale acordului. Summitul
UE-Ucraina a fost primul de la
semnarea Acordului de Asociere,
anul trecut, dupã înlãturarea de
la putere a preºedintelui ucrai-
nean prorus Viktor Ianukovici.
În martie, liderii UE au conve-
nit sã prelungeascã sancþiunile
economice impuse Rusiei pânã
la implementarea completã a
acordului de la Minsk. Potrivit
ONU, conflictul din estul
Ucrainei s-a soldat cu peste
6.100 de morþi începând din
aprilie 2014.

Nursultan
Nazarbaev,
reales preºedinte
al Kazahstanului
cu 97,7% din voturi

Cu un procent zdrobitor -
97,7 la sutã din voturi -  preºe-
dintele în exerciþiu al Kazahsta-
nului, Nursultan Nazarbaev, a
fost reales la conducerea
republicii din Asia Centralã,
pentru a cincea oarã consecutiv.
Comisia Electoralã a precizat
totodatã cã participarea la
alegerile de duminicã a atins o
cifrã record de 95,22%, menþio-
nând cã ceilalþi doi candidaþi au
obþinut împreunã doar 3% din
voturi. Nursultan Nazarbaev a
convocat la sfârºitul lunii
februarie alegeri prezidenþiale
anticipate pe fondul gravelor
dificultãþi economice cu care se
confruntã fosta republicã
sovieticã — un aliat al Mosco-
vei în cadrul unei zone de liber
schimb—, ca urmare a crizei
economice din Rusia ºi a
scãderii preþului petrolului. Ales
preºedinte pentru prima datã în
1991, când a fost singurul
candidat, Nursultan Nazarbaev
(74 ani) a fost reales de atunci
de trei ori — în 1999, 2005 ºi
2011, de fiecare datã cu scoruri
spectaculoase de peste 80% din
voturi, fãrã a atinge însã cifra
record înregistratã la alegerile
de duminicã. Observatorii
internaþionali nu au recunoscut
alegerile precedente, apreciind
cã modul lor de desfãºurare nu
a fost unul liber ºi corect.

Autoritãþile europene din dome-
niul securitãþii alimentare au anihi-
lat o reþea implicatã în comerciali-
zarea ilegalã a cãrnii de cal. Patru
dintre cei reþinuþi sunt cetãþeni bel-
gieni. Pânã în acest moment, 26
de persoane au fost reþinute, iar
autoritãþile au confiscat în urma
percheziþiilor sute de paºapoarte de
cai, medicamente, microcipuri,
echipamente informatice ºi mai
multe sume de bani. Traficanþii de
carne de cal aveau cartierul gene-
ral pe teritoriul Belgiei, de unde
operau în alte ºapte state europe-
ne. Potrivit agenþiei europene Eu-
rojust, reþeaua se ocupa cu falsifi-
carea documentelor de trasabilita-

Bilanþul cutremurului din Nepal a depãºit 3.600 de victime
au fost declarate decedate în urma
unei avalanºe care a afecta tabãra
de bazã de pe Muntele Everest în
urma cutremurului. Turiºtii strãini
din Nepal sunt tot mai neliniºtiþi în
timp ce resursele de apã ºi alimen-
te se epuizeazã ºi pe fondul pene-
lor de curent electric. Camerele de
hotel se gãsesc foarte greu, aºa
cum afirmã Pierre-Anne Dube, în

vârstã de 31 de ani din Quebec,
care a dormit pe trotuarul din faþa
unui hotel. Ca mulþi alþii, ea este
speriatã ºi vrea sã plece cu primul
avion pe care îl gãseºte. “Nu pu-
tem contacta ambasada. Vrem sã
plecãm. Suntem speriaþi. Nu exis-
tã alimente. Nu am mâncat o masã
normalã de la cutremur ºi nu avem
veºti despre ce se întâmplã”, sus-

þine ea. Un oficial din Kathmandu,
Ek Narayan Aryal, a declarat cã au
fost distribuite corturi ºi apã, luni,
în zece locaþii din capitalã, dar cã
replicile au lãsat populaþia foarte
speriatã. “Au fost aproximativ 100
de cutremure ºi replici, ceea ce a
îngreunat eforturile de salvare.
Chiar ºi salvatorii sunt speriaþi ºi
fug din cauza lor”, a declarat el.
Zeci de mii de persoane ºi-au pe-
trecut noaptea în parcuri sau pe
un teren de golf. Altele au campat
în pieþe înconjurate de dãrâmãturi.
“Nu ne simþim deloc în siguranþã.
Au fost atât de multe replici. Nu
se mai opreºte”, a declarat Rajen-
dra Dhungana, în vârstã de 34 de
ani, care ºi-a petrecut ziua cu fa-
milia nepoatei sale pentru incine-
rarea ei la Templul Pashuputi Nath
din Kathmandu. “Am vãzut sute de
cadavre arzând”, a afirmat ea. Cu-
tremurul a fost cel mai grav din Ne-
pal în peste 80 de ani. Acesta a dis-
trus zone întregi din cartierele vechi
ale capitalei nepaleze ºi a fost sufi-
cient de puternic pentru a fi resimþit
în India, Bangladesh, Tibet ºi Pakis-
tan. Cel mai puternic cutremur din
Nepal a avut loc în 1934 ºi a avut 8
grade. Acesta a distrus oraºele Kath-
mandu, Bhaktapur ºi Patan.

Nou scandal al cãrnii de cal în Belgia. 26 de persoane
reþinute dupã o anchetã de amploare

te a cãrnii de cal, dupã care intro-
duceau marfa în lanþurile de ali-
mentaþie. “Evident cã acei cai care
nu se preteazã consumului nu tre-
buie introduºi în lanþul alimentar.
Caii respectivi au fost de cele mai
multe ori supuºi unui tratament cu
antibiotice. Prin urmare, carnea
lor nu trebuie sã ajungã la maga-
zine. De aceea trebuie sã clarifi-
cãm lucrurile”, a þinut sã precize-
ze Jean-Wahlin, de la Agenþia fe-
deralã pentru securitatea lanþuri-
lor alimentare din Belgia. Pânã în
acest moment, autoritãþile nu au
precizat dacã ºi în ce formã car-
nea respectivã a ajuns la consu-
matori. Ce se ºtie cu exactitate

este cã printre þãrile vizate de tra-
ficanþii de carne de cal se numãrã
Germania, Olanda ºi Marea Brita-
nie. Deocamdatã, autoritãþile judi-

ciare nu au stabilit vreo legãturã
între scandalul cãrnii de cal din
2013 ºi reþeaua descoperitã acum,
însã nicio pistã nu e neglijatã.
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Hamlet

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Crimã ºi violenþã, rãzbunare ºi
intrigã, pasiune ºi dorinþã, para-
noia ºi nebunie, inocenþã ºi
candoare, iubire ºi geniu - toate
acestea trãite la cote devastatoa-
re într-una dintre cele mai apre-
ciate ecranizãri a dramei care a
marcat umanitatea, Hamlet.
Prinþul danez este interpretat
literalmente magistral de Ken-
neth Branagh care este ºi regizo-
rul acestei adaptãri de excepþie a
capodoperei lui William Shake-
speare.

Ursul

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 22:30

Ursul este un road-movie
plasat în România anilor '90.
Noul director al Circului de
Stat încearcã sã rezolve pro-
blemele financiare ale institu-
þiei prin vânzarea singurului
urs - bãtrân ºi pe moarte - unui
vânãtor german. Însã, mânaþi
de pasiunea pentru meserie ºi
de dragostea pentru urs, artiº-
tii circului se împotrivesc
directorului ºi îl urmãresc pe
acesta pânã în locul unde urma
sã aibã loc tranzacþia.

Bilele spaþiale

Se difuzeazã la TVR 1, ora  01:00

O comedie în stilul caracteristic
al regizorului, a cãrui satirã se
îndreaptã, de data aceasta, cãtre
filmului lui George Lucas, Rãzbo-
iul stelelor. Planeta Spaceball
încearcã sã fure atmosfera paºni-
cei sale vecine, Druidia. Persona-
jele parcã sunt clonate dupã
celebrii eroi ai lui Lucas, iar
Brooks însuºi apare în film în
dublu rol: Skroob, preºedintele
planetei agresoare, ºi Yogurt, un
bãtrân intelept.

MARÞI - 28 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

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

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Opinii fiscale
17:10 Plusuri ºi minusuri
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 Gustul fructului oprit
2009, SUA, Comedie
01:25 Andografia zilei
01:30 Exclusiv în România
02:10 Sport

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Memorialul Durerii
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Salonul 6
13:50 5 minute de istorie
14:00 Naturã ºi aventurã
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 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas
01:00 Magia primaverii
02:00 Drumul lui Leºe
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Naturã ºi aventurã
03:30 Mic dejun cu un campion
04:20 Telejurnal TVR 2
05:10 Ieri-Azi-Mâine
06:00 Ora de ºtiri

TVR 2

07:45 Jimmy P.
09:45 Noi suntem familia Miller
11:35 Scooby Doo ºi sperietoa-

rea de ciori
12:00 Silicon Valley
12:30 Vicepreºedinta
13:00 Am spus destul
14:35 Lucas, spaima furnicilor
16:05 Jack ºi uriaºii
18:00 RoboCop
20:00 Hamlet
22:05 Înregistrarea
23:30 Poveºti de groazã
00:25 Poveºti de groazã
01:25 Iron Sky. Invazia
03:00 Paºaport de Germania

HBO

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

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

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

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

PRO TV

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

08:00 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
11:15 La bloc
12:45 Mama mea vitregã e

extraterestrã (R)
15:00 Nu o poþi lua cu tine dupã

moarte
17:45 Un cãþel în cupele

europene (R)
19:30 Prietenii Spãrgatorului de

Nuci
20:30 Golemul de metal
22:30 Ursul
00:15 Golemul de metal (R)
2011, SF
02:15 Lumea Pro Cinema
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

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

Bucãtarilor
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Bilele spaþiale
1987, SUA, Comedie
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

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

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

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

bine
18:00 Focus
19:30 Imagini incredibile din

lume (R)
20:30 Operaþiunea de salvare
1992, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
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 Operaþiunea de salvare

(R)
1992, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

Cãtinaº - Paul Slowinski
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Cer înnorat, averse ºi
descãrcãri electricemarþi, 28 aprilie - max: 10°C - min: 2°C

$
1 EURO ...........................4,4202 ............. 44202
1 lirã sterlinã................................6,1739....................61739

1 dolar SUA.......................4,0773........40773
1 g AUR (preþ în lei)........154,9767.....1549767

Cursul pieþei valutare din 28 aprilie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
S.C. CORIMEX S.A. CRAIOVA, STR.

CARACAL, NR. 105, DOLJ CUI:
RO2291747 J16/29/1991 NR. 74/
27.04.2015. Consiliul de Administraþie al
Societãþii Comerciale Corimex SA Cra-
iova, în temeiul art. 111(1) din Legea nr.
31/1990; CONVOACÃ: Adunarea Gene-
ralã Ordinarã a Acþionarilor la data de
29.05.2015 ora 17 la sediul societãþii,
strada Caracal nr. 105 Craiova, judeþul
Dolj pentru toþi Acþionarii înregistraþi in
Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de
15.05.2015, considerata data de referin-
þã, cu urmãtoarea ordine de zi: 2. Pre-
zentarea, discutarea, aprobarea sau
modificarea situaþiilor financiare anua-
le, pe baza rapoartelor prezentate de
cãtre Consiliul de Administraþie ºi Co-
misia de Cenzori. 3. Pronuntarea asu-
pra gestiunii Consiliului de Administra-
þie pe anul 2014. 4. Stabilirea Bugetului
de Venituri ºi Cheltuieli ºi a Programu-
lui de activitate pentru anul 2015. 5.
Aprobarea listei de investitii ºi structu-
rii organizatorice pe anul 2015. 6. Apro-
barea gajarii activului din Craiova, str.
Garleºti nr. 84, pentru o eventuala linie
de creditare ºi a închirierii spaþiilor
disponibile din Craiova, str. Caracal nr.
105, corpurile clãdiri cu indicativele: C1,
C4, C6, C9, C10, C11; Craiova, str. Pre-
lungirea Bechetului nr.4 9, corpurile de
clãdiri cu indicativele: C1-C8; Craiova,
str. Garleºti nr. 84, corpurile de clãdiri
cu indicativul: C2 ºi a terenurilor dis-
ponibile. 7. Alegerea comisiei de cen-
zori pe o duratã de 3 ani ºi a cenzorilor
supleanþi urmare expirãrii mandatului.
8. Fixarea indemnizaþiilor pentru exer-
ciþiul în curs a membrilor Consiliului de
Administraþie ºi Cenzorilor. 8. Diverse:-
Prezentarea spre ratificare a deciziilor
Consiliului de Administraþie adoptate în
perioada 01.01.2014-31.12.2014. In ca-
zul în care la prima convocare nu se
întrunesc condiþiile de validitate, Adu-
narea Generalã se va þine în data de
30.05.2015 în acelasi loc ºi la aceeaºi
orã. Acþionarii vor putea fi reprezentaþi
în AGA în baza unei procuri a cîrui mo-
del se aflã la avizierul societatii ºi care
se va depune în original la sediul socie-
tãþii cu cel puþin 5 zile înainte de þinerea
adunãrii. Documentele ºi informaþiile

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
privind ordinea de zi raportat la preve-
derile legislaþiei privind dreptul de in-
formare a acþionarilor  pot fi consultate
la sediul societãþii din str. Caracal nr.
105, Craiova, Dolj. Informaþii suplimen-
tare la sediul societãþii din Craiova, str.
Caracal nr. 105, telefon/fax. 0251522581.
Preºedinte CA Popa Viorica.

Somaþie emisã în baza art.1051
alin.1 NCPCiv, prin încheierea de ºedinþã
din data de 11.03.2015. Reclamantele
Floarea Mariea cu domiciliul în Comu-
na Leu, sat Leu, nr. 501, jud.Dolj ºi Dubu
Paula cu domiciliul în Comuna Leu, sat
Leu nr. 501, jud.Dolj, invocã în dosarul
37661/215/2014 al Judecãtoriei Craiova*
dobândirea proprietãþii prin uzucapiu-
ne asupra imobilului teren, în suprafa-
þã de 349mp, situat comuna Leu, sat
Leu, având ca vecinãtãþi la N- Stanca
Maria, la S-Marinaº Aurel, la E-DS 2189,
la V- Cirstea Elena. Se someazã orice
persoanã interesatã sã facã opoziþie, în
caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea ºi publicarea prezentei somaþii
se va trece la judecarea cererii. Soma-
þia se va afiºa la imobilul în litigiu, la se-
diul instanþei, la sediul Primãriei Craio-
va, la sediul OCPI Dolj ºi se va publica
în douã ziare de largã rãspândire, din
care cel puþin unul de circulaþie naþio-
nalã, conform dispoziþiilor art.1051 alin.
1 NCPCiv.

Primãria Pleºoi organizeazã con-
curs, la sediul instituþiei pentru ocupa-
rea funcþiei contractuale de CASIER
GRAD DEBUTANT,  în cadrul comparti-
mentului  financiar contabililitate-impo-
zite ºi taxe, serviciul impozite ºi taxe.
Condiþii specifice pentru înscrierea ºi
participarea la concurs: studii medii  ab-
solvite cu diplomã de bacalaureat, cu-
noºtinþe operare calculator, farã ante-
cedente pentru infracþiuni sãvârºite cu
intenþie. Concursul va avea loc în data
de 21.05.2015 ora 10.00 – proba scrisã
ºi pe data de 22.05.2015, ora 13.00 –
proba de interviu. Dosarele de înscrie-
re la concurs se vor depune pânã la
data de 13.05.2015 la sediul Primãriei
Pleºoi. Relaþii suplimentare la telefon/
fax: 0251/454246. Persoanã de contact
– Ciucea Ion.

S.C. CASA NOASTRÃ S.A. anunþã
publicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul “Construire halã
debitare profile metalice parter ºi ex-
tindere copertinã pe structurã metali-
cã“ propus a fi amplasat în comuna,
Pieleºti, str. Calea Bucureºti, nr. 113, jud.
Dolj. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul Pri-
mãriei Pieleºti, jud. Dolj, în zilele de L-V,
între orele 9 -14. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul  APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1.

Administratorul unic al S.C. RO-
BUC S.A. cu sediul în comuna Buco-
vãþ, judeþul Dolj, convoacã la sediul so-
cietãþii, pe data de 28.05.2015, ora 12,00
Adunarea Generalã Ordinarã a acþiona-
rilor cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Pre-
zentarea ºi aprobarea bilanþului conta-
bil pe anul 2014. 2. Prezentarea rapor-
tului de gestiune al administratorului
unic. 3. Raportul comisiei de cenzori. 4.
Diverse. În cazul în care la prima con-
vocare Adunarea Generalã Ordinarã nu
va fi þinutã din lipsa cvorumului nece-
sar, Adunarea Generalã Ordinarã va
avea loc în data de 29.05.2015, la sediul
societãþii, la ora 12.00.

Administratorul Unic al S.C. ME-
CONF S.A. convoacã în ziua de
27.05.2015 ora 10.00, Adunarea Gene-
ralã Ordinarã a Acþionarilor societãþii la
sediul acesteia din B-dul 1 Mai Nr. 86
localitatea Craiova. Ordinea de zi va fi
urmãtoarea: 1. Aprobarea raportului de
gestiune al administratorului unic pen-
tru anul 2014; 2. Aprobarea raportului
comisiei de cenzori privind certificarea
bilanþului contabil ºi a contului de pro-
fit ºi pierdere pentru anul 2014; 3. Apro-
barea bilanþului contabil ºi a contului de
profit ºi pierdere pentru anul 2014; 4.
Aprobarea bugetului de venituri ºi chel-
tuieli pentru anul 2015; 5. Aprobarea
preþurilor de vânzare pentru aparta-
mentele ce s-au vândut în anul 2014 din
activul Cãmin nefamiliºti; 6. Aprobarea
listei mijloacelor fixe ºi a materialelor
ce se caseazã ºi a celor care se vând în
anul 2015. 7. Diverse.
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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.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administra-

þia publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 30.04.2015, ora 14,00 la sediul
consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contului de execuþie al bugetului propriu judeþean, contului de execuþie

al bugetului instituþiilor publice ºi activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii, contului de execuþie al
bugetului fondurilor externe nerambursabile încheiate la 31 decembrie 2014 ºi a situaþiilor financiare ale anului 2014.

2.  Proiect de hotãrâre privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru Protecþia Copilului Dolj.
3.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Camera Agricolã Dolj.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Direcþia Publicã Comunitarã de

Evidenþã a Persoanelor Dolj.
5. Proiect de hotãrâre privind numirea unui membru – reprezentant al Consiliului Judeþean Dolj în consiliul de

administraþie al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.
6. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã pe termen de 3 ani a unui calculator cãtre Administraþia

Naþionalã a Rezervelor de Stat ºi Probleme Speciale – Structura Teritorialã pentru Probleme Speciale Dolj.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea ”Documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea propunerilor de pro-

iecte privind acordarea de finanþãri nerambursabile din fondurile bugetului judeþului Dolj alocate pentru activitãþi
nonprofit”.

8.  Proiect de hotãrâre privind actualizarea Studiului de fezabilitate ºi a Devizului general al investiþiei pentru
proiectul ”Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Dolj”.

9.  Proiect de hotãrâre privind preluarea în administrare a unui drum vicinal pentru accesul la obiectivul Staþie de
Transfer Dobreºti, în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Dolj”.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea ”Planului de analizã ºi acoperire a riscurilor în judeþul Dolj”.
10.A. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii la R.A. Aeroportul Craiova.
11. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului judeþului Dolj la S.C. Compania de Apã ”Oltenia”

S.A. de a vota aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã ºi de canalizare
încheiat între Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã Oltenia ºi S.C. Compania de Apã ”Oltenia” S.A. ºi a actelor
adiþionale la acesta.

12. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. pentru apro-
barea unor mãsuri în cadrul adunãrii generale.

13. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului Dolj la Societatea Pentru Lucrãri Drumuri ºi
Poduri Dolj S.A. pentru aprobarea unor mãsuri în cadrul adunãrii generale.

14. Proiect de hotãrâre privind mandatarea doamnei Presurã Alexandra, împuternicitul judeþului Dolj la S.C. Parc
Industrial Craiova S.A. pentru aprobarea unor mãsuri în cadrul adunãrii generale.

15. Proiect de hotãrâre privind contractarea unui împrumut de la Ministerul Finanþelor Publice.
16. Raport privind activitatea preºedintelui Consiliului Judeþean Dolj în anul 2014.
17. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã,

Secretariat.

    NR. 298       Emisã astãzi, 24.04.2015

Contrasemneazã,
      P R E ª E D I N T E,                 SECRETAR,

              ION PRIOTEASA                                        GHEORGHE BARBÃRASÃ

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 ex-
perienþã. Telefon:
0764/764.114.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Execut instalaþii sanita-
re la preþ avantajos. Te-
lefon: 0766/668.777.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Societate de contabi-
litate oferim servicii
de calitate ºi comple-
te la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0742/
179.600.

Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220;  0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere Calea Unirii. Te-
lefon: 0742/940.623;
0351/459.401.
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, car-
tier Craioviþa Nouã,
confort 3, 33,38 mp,
parter, preþ negociabil.
Telefon: 0761/929.255.
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã
etaj 3 zonã bunã. Te-
lefon: 0730/ 068.568.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Particular, vând apar-
tament 4 camere, par-
ter, zona Caracal. Te-
lefon: 0724/512.304;
0746/914.824.

Vând 4 camere deco-
mandate, toate îmbu-
nãtãþirile Brazdã. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE
Vând casã 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 VILÃ, ZONÃ
CENTRALÃ, LÂNGÃ
FACULTATEA DE
AGRONOMIE, 6 CA-
MERE, 2 BÃI, BUCÃ-
TÃRIE, PARTER+
ETAJ, POD, SUBSOL,
GARAJ, TEREN 462
MP. Telefon: 0726/
275.943.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0756/
252.939.
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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.

 MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a
lotului nr. 4 in suprafaþã de 1000 mp, situat în municipiul Cala-
fat, în zona Popasului Turistic Bascov, jud. Dolj, în urmãtoa-
rele condiþii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 500 euro(echivalent
lei)/lot/an

 perioda de închiriere - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii

la zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul  local
taxa de participare la licitaþie 100 lei
garanþia de participare la licitaþie 500 lei
caietul de sarcini se obtine de la sediul D.S.U.P. Calafat,

str. Traian, nr.4, jud. Dolj.
Licitaþia va avea loc în data de 12.05.2015, ora 1100, iar în-

scrierea se va face pânã la data de 12.05.2015, ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/

333016.

Vând vilã P + M + 5000
mp teren comuna Cer-
nãteºti, sat Raznic. Te-
lefon: 0769/844.209.
Vând casã 500 mp te-
ren zonã centralã, ide-
alã afaceri. Telefon:
0730/750.538.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în cen-
trul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi te-
ren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco Al-
beºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren spate
Casa Noastrã ºi Q Fort
Gara Pieleºti, Drum
acces la Drum Euro-
pean. Telefon: 0762/
992.575.
VÂND teren intravilan,
800 mp, Malu Mare.
Telefon: 0768/104.581.
Vând drepturi teren in-
travilan  380 mp Cra-
iova. Telefon: 0766/
930.864.

Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 15 lei/
m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.
Vând teren intravilan
Podari, 673 mp, 40 mp
deschidere, curent,
fosã septicã, puþ forat,
fundaþie 70 mp + caba-
nã, asfalt, preþ atractiv.
Telefon: 0732/381.876.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
OCAZIE! Vând teren pen-
tru casã, 800 mp Pre-
deºti, 16 km, zonã pito-
reascã, ideal pt. Casã
vacanþã, apã – curent pe
teren, 4000 Euro. Telefon:
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 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.

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, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - 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.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon:
0764/222.434.
AUDI A6, fabricaþie
2006, full opþional, xe-
non, bleu marin, meta-
lizat, 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 - Podari,
telefon: 0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând matriþe pentru im-
primat steaguri UE ºi
Nato toate dimensiuni-
le. Ofer ºi secretul cum
se imprimã cu ele. Te-
lefon: 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 sculptat.
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 velurate
6,80 mp, 2 roþi comple-
te 155/13, telescoape
Tico noi. Telefon:
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 ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Capre. Telefon: 0726/
964.710.
Vând cazan þuicã  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.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 28 aprilie 2015

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cutie port armã
de vânãtoare metali-
cã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 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 handi-
cap, masã sufragerie
6 persoane, preþ ne-
gociabil Telefon: 0351/
446.918.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând mobilã dormitor
tineret tip MOBEX-
PERT. Telefon: 0251/
412.966.

Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.
Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând saltea Dormeo 2/
1 m cu husã nefolositã
- 100 lei, 2 ferestre cu
toc ºi geam - 25 lei /
bucatã, lustre cu 2-5
braþe - 20 lei / bucatã.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând 2 biciclete, semi-
cursiere, FIRTS-BIKE,
24Dh 12, ambele RFG,
pentru copii 9-15 ani.
Telefon: 0773/849.388.

Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut de
cismãrie veche, maºi-
nã de scris defectã.
Telefon: 0251/417.493.
Vând cauciucuri cu jan-
tã 155/13 noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri
cu butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/ 850
W, foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã alu-
miniu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, delcou
aprindere Dacia 1310
nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Tele-
fon: 0251/427.583.

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

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

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000 gla-
diole Olanda + facturã
+ consultaþie la plan-
tare. Telefon: 0786/
391.745.

Unei familii nevoia-
ºe, las moºtenire o
gospodãrie la þarã
(Vâlcea) cu condiþia
sã o întreþinã perma-
nent. Telefon: 0351/
809.908.

 PIERDERI
Pierdut COD FISCAL
Seria A Nr. 126693/
27.12.2007. Se de-
clarã nul.

CONDOLEANÞE
Familia Gorgotã Va-
leria transmite sin-
cere condoleanþe
doamnei Poenaru
Domnica pentru
trecerea în nefiinþã
a soþului.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Federaþia Românã de Lupte, în colabo-
rare cu CS Universitatea Craiova, a organi-
zat în weekend-ul tocmai trecut Campio-
natul Naþional de Lupte Juniori, competiþie
ce s-a disputat la Sala Polivalentã ºi la care
au participat peste 400 de sportivi din þarã.

Urbea noastrã a fost reprezentatã de
sportivi de la CS U Craiova CSM Craiova
ºi LPS Petrache Triºcu, iar aceºtia au reu-
ºit sã opreascã “acasã” nu mai puþin de 9
medalii (5 de aur, 2 de argint ºi 2 de
bronz). Totodatã, primele douã team-uri
au ocupat ºi cele mai înalte poziþii în cla-
samentul pe cluburi, CS U la masculin,
iar CSM la feminin.

CS U – marea performerã
CS U a pus mâna pe trei titluri naþiona-

le, prin Sergiu Constantin (55 kg), Ion Plop
(74 kg) ºi Gheorghe Bodisteanu (84 kg),
ºi unul de vicecampion naþional, prin Cris-
tian Surugiu (60 kg). O performanþã pes-
te cea obþinutã anul trecut, dupã cum a
spus-o antrenorul Aurel Cimpoeru, cel care
este ºi antrenor principal al lotului naþio-
nal de juniori. “Sportivii de la CS Univer-
sitatea Craiova au reuºit sã depãºeascã
performanþa de anul trecut când au obþi-
nut douã medalii de aur ºi una de argint,

Performanþã excelentã în propriul fief

Luptãtorii craioveni, 9 medalii ºi primul loc în ierarhiaLuptãtorii craioveni, 9 medalii ºi primul loc în ierarhiaLuptãtorii craioveni, 9 medalii ºi primul loc în ierarhiaLuptãtorii craioveni, 9 medalii ºi primul loc în ierarhiaLuptãtorii craioveni, 9 medalii ºi primul loc în ierarhia
cluburilorcluburilorcluburilorcluburilorcluburilor, atât la masculin, cât ºi la feminin, atât la masculin, cât ºi la feminin, atât la masculin, cât ºi la feminin, atât la masculin, cât ºi la feminin, atât la masculin, cât ºi la feminin

anul acesta au câºtigat trei medalii de aur
ºi una de argint ºi puþin a lipsit sã avem
patru de aur dacã Surugiu Cristian era mai
atent în ultimile 20 de secunde din meci”.

Miruna Stângã, la al trei-
lea titlu naþional

Trecând la CSM Craiova, ai cãrei spor-
tivi sunt pregãtiþi de Marius Cimpoieru, fra-
tele antrenorului de la CS U, a strãlucit Mi-
runa Stângã (44 kg), care ºi-a trecut al
treilea titlu naþional, dupã ce a învins în
finalã, prin tuº, o vicecampioanã europea-
nã, Cristina Zoltan, de la Oneºti. “A fost
un concurs frumos pentru mine, mã bucur
cã am reuºit ºi al treilea titlu la junioare.
M-a ajutat mult cã am fost încurajatã de
prieteni ºi familie, iar faptul cã am câºti-
gat sub ochii lor, mã bucurã ºi mai mult.
Concursul a fost destul de dificil, am în-
tâlnit adversare bune, dar m-am descur-
cat bine, mai ales în finalã, când am câº-
tigat prin tuº”, a declarat Miruna Stângã.
O altã medalie a fost obþinutã de Daniela
Vârban (48 kg), care a urcat pe a treia
treaptã a podiumului. Prin aceste rezulta-
te, plus alte douã locuri patru ocupate de
Andreea Ciurezu ºi Delia Ciobanu, CSM
Craiova, cum am notat deja, s-a clasat pe

primul loc în clasamentul general pe clu-
buri la lupte feminine.

Finalmente, sportivii de la LPS Pe-
trache Triºcu, sub comanda lui Petre
Banciu, ºi-au adjudecat trei medalii, câte

una din fiecare culoare. Aur a luat Ale-
xandra Anghel (63 kg), argint Lucian
Mumjiev (74 kg; a luptat în finalã cu
Ion Plop, de la CSU) iar bronz Ionuþ
Rãduicã (66 kg).

Dupã ce Maria ªarapova nu ºi-
a putut apãra punctele la Stuttgart,
turneu unde a fost eliminatã în tu-
rul secund, în contextul în care se
impusese de fiecare datã la prece-
dentele trei ediþii, Simona Halep,
ajunsã pânã în semifinalele com-
petiþiei germane, a devansat-o pe
sportiva din Rusia, revenind pe lo-
cul 2 în clasamentul WTA dat pu-
bliciþii ieri. Halep a depãºit-o cu 230
de puncte pe ªarapova, 7.755
puncte faþã de 7.525. Lider este în
continuare Serena Williams, cu
9.981p.

A doua cea mia bine plasatã

Halep revine pe treapta a doua mondialã
româncã este Irina-Camelia Begu,
care se menþine pe locul 33, cu
1409 puncte. Urmeazã, în top 100,
Monica Niculescu, care a urcat de
pe locul 62 pe 61, cu 848 de punc-
te, Alexandra Dulgheru, de aseme-
nea în urcare o poziþie, pe 70 pe
69, cu 791 de puncte, ºi Andreea
Mitu, chiar pe locul 100, de pe 103,
cu 586 de puncte.

În primele 200 se mai aflã se
mai aflã Sorana Cîrstea – urcare
de pe 145 pe 143, cu 380 de punc-
te, Ana Bogdan – coborâre de pe
165 pe 178, cu 300 de puncte – ºi
Patricia Maria Þig - coborâre de

pe 178 pe 179, cu 296 de puncte.
Primele zece locuri în clasa-

mentul WTA de simplu sunt ocu-
pate de urmãtoarele sportive: 1.
Serena Williams (SUA) 9.981p, 2.
Simona Halep (România) 7.755p,
3. Maria ªarapova (Rusia) 7.525p,
4. Petra Kvitova (Cehia) 6.060p,
5. Caroline Wozniacki (Danemar-
ca) 4.790p, 6. Eugenie Bouchard
(Canada) 4.122p, 7. Ana Ivanovici
(Serbia) 4.000p, 8. Ekaterina Ma-
karova (Rusia) 3.465, 9. Agnies-
zka Radwanska (Polonia) 3.345p,
10. Carla Suarez Navarro (Spania)
3.335p.

Seria 1 – etapa a 21-a: Viitorul
Dobridor – Progresul Ciupercenii
Vechi 3-0, Voinþa Caraula – Flacãra
Moþãþei 0-1, SIC PAN Unirea – Avân-
tul Verbiþa 6-1, Tractorul Cetate – Du-
nãrea Negoi 9-1, SC Poiana Mare – Avântul Giubega 7-1,
Recolta Galicea Mare – Viitorul Ciupercenii Noi 1-0, Victoria
Pleniþa – Fulgerul Maglavit 3-1. Viitorul Vârtop a stat.

Clasament: 1. SIC Pan Unirea 51p (- 1 joc), 2. Victoria
Pleniþa 48p (- 1 joc), 3. Flacãra Moþãþei 47p, 4. Poiana Mare
31p, 5. Tractorul Cetate 31p.

Seria 2 – etapa a 20-a: Avântul Rast – Progresul Bãi-
leºti 2-2, Gloria Catane – Progresul Cerãt 0-3, Recolta
Mãceºu de Jos – Voinþa Radovan 5-1, Viitorul Siliºtea Cru-
cii – Triumf Bârca 4-3, Recolta Cioroiaºi – Recolta Seaca
de Câmp 0-3, Recolta Urzicuþa – Viitorul Mãceºul de Sus
1-5, AFC Giurgiþa – Unirea Goicea 3-2.

Clasament: 1. Mãceºul de Sus 53p, 2. Gloria Catane
43p, 3. AFC Giurgiþa 42p, 4. Progresul Cerãt 41p, 5. Progre-
sul Bãileºti 33p.

Seria 3 – etapa a 20-a: Viitorul Gângiova – Dunãrea
Gighera 1-0, Avântul Dobreºti – Unirea Tricolor Dãbuleni
2-4, Viitorul Sadova – Unirea Amãrãºtii de Jos 3-0, Victoria
Cãlãraºi – Unirea Tâmbureºti 5-2, Torentul Secui – Ajax
Dobroteºti 0-3, Progresul Amãrãºtii de Sus – Fulgerul Mâr-
ºani 3-1. Avântul Daneþi a stat.

Clasament: 1. Amãrãºtii de Sus 40p, 2. Viitorul Sadova
40p (- 1 joc), 3. Unirea Tâmbureºti 38p, 4. Unirea Tricolor

Dãbuleni 38p (- 1 joc), 5. Ajax Do-
broteºti 30p.

Seria 4 – etapa a 19-a: Lucea-
fãrul Popânzãleºti – Viitorul 2 Câr-

cea 2-1, Viitorul Apele Vii – Voinþa Puþuri 4-0, Unirea Câm-
peni – Avântul Pieleºti 1-2, ªtiinþa Teasc – Sporting Leu 0-
3, Atletico Zãnoaga – Flacãra Drãgoteºti 4-5, Progresul
Castranova – Viitorul Coºoveni 4-2.

Clasament: 1. Viitorul Coºoveni 43p, 2. Viitorul 2 Câr-
cea 40p (- 1 joc), 3. Progresul Castranova 39p (- 1 joc), 4.
Sporting Leu 39p, 5. Avântul Pieleºti 31p (- 1 joc).

Seria 5 – etapa a 19-a: Aktiv Padea – AS Rojiºte 4-3,
Inter Secui – ªtiinþa Calopãr 7-0, Casa Bogdan Craiova –
Fortuna Craiova 11-4, Viitorul Ghindeni – Avântul Gher-
ceºti 8-1, Avântul Þuglui – Viitorul ªtiinþa Craiova 2-3,
Voinþa Belcin – Arena Bulls Preajba 1-1.

Clasament: 1. Inter Secui 44p (- 1 joc), 2. AS Rojiºte
40p, 3. Viitorul ªtiinþa Craiova 38p (- 1 joc), 4. Avântul
Þuglui 29p, 5. Arena Bulls Preajba 29p.

Seria 6 – etapa a 19-a: Viitorul Valea Fântânilor – Stan-
dard ªimnicu de Sus 3-0, Progresul Mischii – Rapid Pot-
melþu 2-3, Vulturul Cernãteºti – Viitorul Municipal 2 Craio-
va 5-2, Unirea Braloºtiþa – AS Scaieºti 2-2, Jiul Breasta –
AS Greceºti 3-1. Luceafãrul Craiova a stat.

Clasament: 1. Viitorul Municipal 2 Craiova 39p, 2. Rapid
Potmelþu 36p (- 1 joc), 3. Viitorul Valea Fântânilor 30p (- 1 joc),
4. AS Scaieºti 29p (- 1 joc), 5. Luceafãrul Craiova 27p (- 1 joc).

 LIGA A V-A
Rezultate înregistrate duminicã

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

– Liga I: CFR Cluj – Concordia,
Rapid – FC Botoºani, Pandurii –
Dinamo.

DIGI SPORT 2
17:00 – VOLEI (F) – Divizia A1:

Alba Blaj – CSM Târgoviºte / 19:00
– VOLEI (M) – Divizia A1: Municipal
Zalãu – Tomis Constanþa / 21:00,
23:00 – FOTBAL Spania – La Liga:
Barcelona – Getafe, Bilbao –
Sociedad.

DIGI SPORT 3
22:00 – FOTBAL Franþa – Ligue

1: Paris SG – Metz.
DOLCE SPORT
17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL –

Liga I: CFR Cluj – Concordia, Rapid –
FC Botoºani, Pandurii – Dinamo.

DOLCE SPORT 2
21:30 – FOTBAL Germania –

Cupa: Bayern Munchen – Dort-
mund.

EUROSPORT
12:00 – SNOOKER – Campiona-

tul Mondial, la Sheffield, în Regatul
Unit: sferturi de finalã / 15:00 –
CICLISM – Turul Turciei: etapa a 3-
a / 16:30 – SNOOKER – CM, la
Sheffield: sferturi de finalã / 21:45
– FOTBAL Anglia – Premiership:
Hull City – Liverpool / 23:45 –
SNOOKER – CM, la Sheffield:
sferturi de finalã.

EUROSPORT 2
12:00 – SNOOKER – Campiona-

tul Mondial, la Sheffield, în Regatul
Unit: sferturi de finalã / 17:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Estoril,
în Portugalia: ziua a 2-a / 21:00 –
SNOOKER – CM, la Sheffield:
sferturi de finalã.

LOOK PLUS
17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL

– Liga I: CFR Cluj – Concordia,
Rapid – FC Botoºani, Pandurii –
Dinamo.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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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 27 13 8 6 36-19 47
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 27 5 8 14 20-44 23
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:
Astra – Gaz Metan 1-2
Meciul Ceahlãul – Petrolul s-a jucat asearã.

Suntem înaintea derby-ului de
clasament care poate decide într-o
anumitã mãsurã dacã titlul rãmâne
echipei lui Gigi Becali sau revine în
provincie, unde l-au pãstrat ani buni
echipe precum CFR Cluj, Unirea
Urziceni sau Oþelul Galaþi. Dacã
aceste ex-campioane s-au desfiin-
þat ori sunt în insolvenþã, ASA Târ-
gu Mureº îºi propune sã le urmeze,
dar evident numai ca performanþã,
nu ºi în ulteriorul declin. Ardelenii,
continuatori ai lui FCM Târgu
Mureº (ºi aceastã grupare proveni-
tã din Unirea Sânnicolau Mare) ºi
nu ai vechii Asociaþii Sportive Ar-
mata (actualul club se numeºte Aso-
ciaþia Sportivã Ardealul) sunt doar
la punct de FCSB ºi au readus deja
zilele de glorie în „Oraºul Florilor”,

Liga I – etapa a 29-a
CFR Cluj – Concordia, astãzi, ora 17
Rapid – FC Botoºani, astãzi, ora 19.15
Pandurii – Dinamo, astãzi, ora 21.30
„U” Craiova – FC Braºov, mâine, ora 17
Viitorul – „U” Cluj, mâine, ora 19.15
Steaua – ASA, mâine, ora 21.30
Gaz Metan – Oþelul, joi, ora 17
CSMS Iaºi – Ceahlãul, joi, ora 19.15
Petrolul – Astra, joi, ora 21.30

Juniorii A ºi B ai ªtiinþeiJuniorii A ºi B ai ªtiinþeiJuniorii A ºi B ai ªtiinþeiJuniorii A ºi B ai ªtiinþeiJuniorii A ºi B ai ªtiinþei
s-au calificat în faza zonalãs-au calificat în faza zonalãs-au calificat în faza zonalãs-au calificat în faza zonalãs-au calificat în faza zonalã
Republicanii A ai Universitãþii Craiova au câºtigat

cu 6-1 partida susþinutã în compania echipei Frontie-
ra Severin. Dublele lui Roman ºi Medrea, precum ºi
reuºitele lui Jurj ºi Andrei au semnat succesul bãieþi-
lor pregãtiþi de Nelu Petriºor. Echipa a arãtat astfel:
Dicã – Vlãdoiu, Ivan, Ion, Andrei – Constantin, Ho-
dea, Medrea – Geanimu, Popescu, Jurj. Au mai intrat:
Roman, Stroe, Bârnã, Þãrineanu, Rodeanu. Craiove-
nii au încheiat campionatul pe locul 1.

Republicanii B s-au impus cu 5-0, goluri Gunie
(2), Kim, Bîrzan, Enache. Mugurel Guºatu a mi-
zat pe Vlad – Borþa, Bãloi, Þoiu, Bogdan – Ena-
che, Buzan – Kim, Bârzan, Cârlig – Gunie. Au mai
intrat: Guºatu, Vintilã, Pacionel, Popescu, Gãbu-
reanu. În urma succesului, echipierii Universitãþii
s-au clasat la finalul sezonului pe locul 2, la un
punct în urma Pandurilor, obþinând calificarea la
faza zonalã.

Formaþia
mureºeanã se
bãtea acum un
an pentru
promovare cu
Universitatea
Craiova ºi
acum poate
deveni prima
campioanã din
postura de nou-
promovatã

la patru decenii de când Boloni, Is-
pir, Varodi sau Hajnal deveneau vi-
cecampioni naþionali.

ªi totuºi, acum un an ASA era
depãºitã la potou de CS Universita-
tea Craiova în duelul din Liga a II-
a, cele douã formaþii promovând
împreunã, dar dupã dispute crân-
cene, atât pe teren, dar ºi în afara
lui. Dacã parcursul Craiovei este mai
mult decât remarcabil la revenirea
pe prima scenã, mureºenii chiar fac
senzaþie, fiind prima echipã care
poate câºtiga titlul din postura de
nou-promovatã. ASA nu a pierdut
niciun meci pe teren propriu în acest
sezon, iar în retur este încã neîn-
vinsã. N’Doye ºi compania au fost
anunþaþi de vicepreimarul oraºului
cã vor împãrþi 300.000 de euro în

cazul în care vor aduce titlul
la Târgu Mureº.

„Plafonaþii”
pot deveni „campionii”

Unde a pierdut a pierdut teren
Craiova sau prin ce i-a luat faþa ASA
în acest campionat? La capitolul
stabilitate pe banca tehnicã nu se
pune problema, mureºenii înlocuin-
du-i pe Falub ºi Pustai, iar Craiova
doar pe Gane. Nici conducerea clu-
bului n-a rãmas aceeaºi la ardeleni,
Daniel Stanciu, care ieri a fost de-
mis de la Dinamo, lãsându-i locul
lui Narcis Rãducan, în timp ce în
Bãnie s-a pãstrat status quo-ul. Nici
mãcar în meciurile directe nu s-au
detaºat roº-albaºtrii, acestea fiind
favorabile Craiovei într-o compa-
raþie pe sistem eliminatoriu, 1-0 pe
„Ion Oblemenco” ºi 1-2 pe „Trans-
Sil”. Nici bugetul nu este unul su-

perior, din contrã. Universitatea a
cheltuit pe transferuri, aducându-i
pe sume importante pe Mateiu ºi
Bãluþã, în timp ce ASA a transferat
exclusiv jucãtori liberi de contract.
Totodatã, salariile alb-albaºtrilor
sunt superioare ºi plãtite mult mai .

În aceste condiþii, cel mai pro-
babil, diferenþa a fost fãcutã la ca-
pitolul transferuri. ASA a avut douã
perioade de mercato prodigioase,
care au format un lot cu mare ex-
perienþã, echilibrat în toate compar-
timentele. În iarna 2013-2014, Da-
niel Stanciu i-a adus pe foºtii „ce-
feriºti” Sepsi, Voiculeþ, Hora ºi Stãn-
cioiu, dar ºi pe Ousmane N’Doye.
În vara trecutã s-au alãturat alþi ju-
cãtori cu mare experienþã, pe care
mulþi îi considerau plafonaþi, dar

care au fost reinventaþi la Târgu
Mureº: Goga, Zicu, Axente, Gabi
Mureºan sau Szekely. Acestora li s-
a adãugat puºtiul Bumba, supravie-
þuitor al echipei care începea sezo-
nul în Liga a II-a. La un fenomen
asemãnãtor asista Craiova în urmã
cu câþiva ani. Dupã ce promova de
pe locul 2, în urma alb-albaºtrilor,
Unirea Urziceni reuºea în al treilea
sezon de Liga I sã câºtige titlul de
campioanã. Urziceniul ºi ASA au
avut aceeaºi politicã de transferuri,
aducând jucãtori cu experienþã,
aflaþi chiar spre finalul carierei, cu
deosebirea cã ialomiþenii au avut
continuitate pe banca tehnicã, Dan
Petrescu antrenându-i preþ de 4 se-
zoane, în timp ce ASA are deja 6
antrenori în douã stagiuni.
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