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Comunitatea evreiascã
din Craiova a celebrat,
miercuri seara, Purimul
5776, una dintre cele
mai importante sãrbãtori
din calendarul iudaic. În
ciuda unei ploi reci,
oamenii au venit la
sinagoga din strada
„Horezului” nr. 5 pentru a
participa la acest
eveniment important din
viaþa spiritualã a evreilor
de pretutindeni. Pentru
cã Purimul este
considerat un carnaval
ce anunþã venirea
primãverii, sinagoga i-a
aºteptat pe membrii
comunitãþii împodobitã
ca de sãrbãtoare cu
ghirlande din hârtie ºi
baloane colorate
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Atentatele de la Bruxelles, care au
scos armata belgianã în stradã, au re-
lansat dezbaterea aprinsã pe lupta anti-
teroristã. Criticile vehemente nu s-au
lãsat aºteptate ºi doi tenori, Hilary Clin-
ton, de peste Ocean, ex-secretar ameri-
can de stat, candidat la alegerile prezi-
denþiale din acest an, ºi preºedintele turc
Recep Tayyip Erdogan s-au fãcut au-
ziþi, plângându-se de maniera timidã ºi
incoerentã în care UE acþioneazã. Re-
cep Tayyip Erdogan a aruncat petarda
ºi Ankara susþine cã Ibrahim el Bakrao-
ui, identificat de autoritãþile belgiene ca
unul dintre cei doi kamikaze, care au pro-
dus explozii la aeroportul Zaventem din
Bruxelles, a fost expulzat de Turcia de
douã ori, în iulie ºi august anul trecut,
deºi fusese suspectat de poliþia turcã a
fi un combatant strãin, arestat fiind în
iunie 2015 la Gaziantep, în apropierea
graniþei cu Siria.

Iniþial, cu bani de la Finanþe
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Situaþia criticã prin care trec fer-
mierii din sectorul laptelui ºi pro-
duselor lactate pare sã fi fost înþe-
leasã de autoritãþi. Acestea folosesc
un artificiu financiar. Împrumutã
câteva miliarde de la Ministerul Fi-
nanþelor Publice ºi, apoi, prin De-
claraþiile lunare transmise la Bru-
xelles, Comisia Europeanã ram-
burseazã banii Ministerului Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale, ur-
mând ca sumele sã fie restituite
înapoi Finanþelor Publice.
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Defãimarea þãrii sau naþiunii
române se va pedepsi
cu închisoarea

Manifestãrile publice sãvârºite
cu intenþia de a defãima þara sau
naþiunea românã ar putea fi pedep-
site cu închisoarea, potrivit unui
proiect de lege depus la Senat de
un grup de parlamentari PSD, PC
ºi UNPR. Iniþiatorii vor reintrodu-
cerea în Codul Penal a infracþiunii
de ‘’defãimare a þãrii sau a naþiu-
nii’’, care ar urma sã fie pedepsitã
cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
În expunerea de motive, aleºii in-
vocã evenimentele care au avut loc
la Târgu Secuiesc de 1 decembrie
2015, faptul cã tot mai mulþi cetã-
þeni de alte etnii considerã Ziua
naþionalã a României ca zi de do-
liu sau cã personaje istorice au fost
spânzurate simbolic.

Comisia juridicã se reuneºte
marþi pentru a întocmi raportul
în cazul lui Sebastian Ghiþã

Comisia juridicã a Camerei De-
putaþilor se reuneºte, marþi, la ora
11.30, pentru a întocmi raportul
privind cererea DNA privind încu-
viinþarea reþinerii ºi arestãrii pre-
ventive a deputatului Sebastian
Ghiþã, acesta fiind aºteptat sã îºi
consulte dosarul începând de joi.
Comisia are un termen de trei zile
lucrãtoare, începând de ieri, pen-
tru a finaliza raportul privind ce-
rerea DNA privind încuviinþarea
reþinerii ºi arestãrii preventive a
deputatului. Acesta se poate pre-
zenta la Comisia juridicã pentru
a-ºi studia rechizitoriul întocmit de
DNA astãzi pânã la ora 14:00, luni,
în funcþie de decizia personalului
Comisiei juridice ºi marþi pânã la
ora 11:30. DNA a transmis Comi-
siei juridice cinci volume, care în-
sumeazã aproximativ 1300 de
file. “Au fost trimise cinci volu-
me, care au aproape 1300 de file,
pentru folosirea directã sau in-
directã a informaþiilor care nu
sunt destinate publicitãþii, dare
de mitã, ºantaj, cumpãrare de in-
fluenþã ºi conducerea unui auto-
vehicul fãrã permis de conduce-
re”, a declarat deputatul PSD
Marcel Ciolacu, la finalul ºedin-
þei BP al Camerei Deputaþilor.

În cazul lui Gheorghe ªtefan, fost
primar în Piatra Neamþ, magistraþii ÎCCJ
au dat o sentinþã de trei de ani închi-
soare cu executare, pentru trafic de in-
fluenþã, iar instanþa a decis confiscarea
a peste trei milioane de euro. Omul de
afaceri Dumitru Nicolae a fost condam-
nat la un an ºi jumãtate de închisoare
pentru trafic de influenþã, fiindu-i con-
fiscat un milion de euro ºi fiind obligat
de instanþã sã presteze muncã în folo-
sul comunitãþii la Administraþia Dome-
niului Public Sector 2.

La ultimul termen din dosar, la care
procurorii DNA au cerut condamnarea
la închisoare cu executare pentru toþi
cei judecaþi, fostul primar Gheorghe
ªtefan ºi omul de afaceri Dorin Cocoº
au dat declaraþii în faþa judecãtorilor.
“Am apelat la Gheorghe ªtefan pentru
cã eu ºtiam cã el are o influenþã politicã
asupra ministrului de atunci Gabriel
Sandu, cu care eu nu aveam absolut nicio relaþie”,
a declarat Dorin Cocoº.

ªi Gheorghe ªtefan, fost primar în Piatra Neamþ,
a fãcut precizãri în faþa judecãtorilor, explicând cã
“Eu doar l-am adus pe Gabriel Sandu la acele întâl-
niri. Þin minte ca i-am si zis ulterior, la partid lui
Gabriel Sandu: Fã doar daca e legal, cã dacã nu e
legal nu ne mai salveazã nici Zeus! Eu nu am parti-
cipat niciodatã la niciun fel de discuþii despre co-
misioane sau sume de bani ce puteau fi obþinute în

Dosarul Microsoft: Dorin Cocoº ºi fostul ministruDosarul Microsoft: Dorin Cocoº ºi fostul ministruDosarul Microsoft: Dorin Cocoº ºi fostul ministruDosarul Microsoft: Dorin Cocoº ºi fostul ministruDosarul Microsoft: Dorin Cocoº ºi fostul ministru
Gabriel Sandu, câte doi ani de închisoareGabriel Sandu, câte doi ani de închisoareGabriel Sandu, câte doi ani de închisoareGabriel Sandu, câte doi ani de închisoareGabriel Sandu, câte doi ani de închisoare

Administraþia Complexului Energetic Oltenia
(CEO) a propus, ieri, ca aproximativ 800 de sala-
riaþi ai firmei prestatoare de servicii deþinute de
companie, Minprest Rovinari, sã fie disponibili-
zaþi în acest an, transmite corespondentul ME-
DIAFAX. Societatea Minprest Serv SA Rovinari,
la care CEO deþine 95 la sutã din acþiuni, a anun-
þat, iniþial, Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Gorj, cã va concedia 150 de

Premierul Dacian Cioloº a decla-
rat, ieri, dupã ce a semnat în cartea
de condoleanþe deschisã la Amba-
sada Belgiei, cã nu au fost semnala-
te ameninþãri teroriste suplimentare
la adresa României. “E un moment
dificil nu doar pentru Belgia ºi pen-
tru Bruxelles, e un moment dificil
pentru Europa, pentru Uniunea Eu-
ropeanã ºi din punctul meu de ve-
dere e o chemare în plus la solidari-
tate, pentru cã cu un astfel de flagel
cum e terorismul nu poþi sã te lupþi
singur, oricât de puternic ai fi, pen-
tru cã e o modalitate foarte laºã de a
acþiona, care e contrarã valorilor pe
care le avem noi în Europa, cu care
nu suntem obiºnuiþi. Cred cu tãrie

Preºedintele Klaus Iohannis a
discutat, ieri, în cadrul vizitei de stat
în Turcia, cu premierul Ahmet Da-
vutoglu despre cooperarea la Ma-
rea Neagrã ºi în cadrul NATO ºi de-
spre importanþa consolidãrii coope-
rãrii bilaterale pe baza Parteneriatu-
lui Strategic. “Printre subiectele dis-
cutate în cadrul întâlnirii cu premie-
rul turc s-au regãsit atât importanþa
consolidãrii cooperãrii bilaterale pe
baza Parteneriatului Strategic dintre
cele douã state, cât ºi a cooperãrii la
Marea Neagrã ºi în cadrul NATO “,
potrivit unui comunicat de presã
emis de Administraþia Prezidenþialã.

De asemenea, au fost abordate
teme legate de dialogul politic ºi

aceastã afacere. Dupã o lunã sau douã de la întâl-
niri, Dorin Cocoº a venit la mine ºi mi-a zis “Nea’
Gigi, am rupt ºi pentru tine patru milioane de euro
din afacerea aia”. Eu nici nu ºtiam cã afacerea se
cheamã Microsoft. Eu i-am spus cã nu am nevoie
de nimic. Dacã vrei, poþi finanþa partidul, pentru cã
vin alegeri prezidenþiale. Dupã o sãptãmânã, Do-
rin Cocoº a venit la mine ºi mi-a cerut sã îi reco-
mand o persoanã care sã achiziþioneze materiale
promoþionale pentru partid. Aºa era practica.

Atunci i l-am recomandat pe Decebal
Drãghiº, îl cunoºteam amândoi ºi mai par-
ticipase la campanii electorale. Era per-
soana care trebuia sã facã munca de jos”.

Oamenii de afaceri Dorin Cocoº ºi
Dumitru Nicolae, precum ºi fostul primar
Gheorghe ªtefan ºi fostul ministru Gabriel
Sandu au fost trimiºi în judecatã, în 23
martie, în dosarul “Microsoft”. Dorin
Cocoº, Nicolae Dumitru ºi Gheorghe ªte-
fan sunt acuzaþi de trafic de influenþã ºi
spãlare de bani, iar Gabriel Sandu, minis-
tru al Comunicaþiilor ºi Societãþii Infor-
maþionale în perioada decembrie 2008 –
septembrie 2010, de luare de mitã ºi spã-
lare de bani.

Potrivit procurorilor, Dorin Cocoº ar fi
pretins ºi primit 9.000.000 de euro de la
Claudiu Floricã ºi Dinu Pescariu, pentru
ca, prin intermediul Elenei Udrea, la acea
vreme ministru al Dezvoltãrii Regionale
ºi Turismului ºi vicepreºedinte PDL, sã

asigure firmelor susþinute de Floricã încheierea ºi
derularea contractului de licenþiere Microsoft cu
Ministerul Comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþio-
nale. Totodatã, potrivit procurorilor, Dorin Cocoº
ar fi cerut 17,5 milioane de euro pentru el, Gheor-
ghe ªtefan ºi Gabriel Sandu, pentru a interveni în
achiziþionarea dreptului de utilizare a licenþelor Mi-
crosoft, din care 15,7 milioane de euro ar fi ajuns în
contul unor firme controlate de cei trei, direct sau
prin intermediari.

Iohannis a discutat la Ankara
cu premierul turc despre cooperarea

la Marea Neagrã ºi în cadrul NATO
contribuþia comunitãþii de origine
turcã din România ºi a celei româ-
neºti din Turcia la întãrirea legãturi-
lor dintre cele douã þãri. “Ambele
pãrþi au punctat importanþa intensi-
ficãrii colaborãrii economice ºi a ex-
ploatãrii potenþialului existent”, po-
trivit sursei citate. În cadrul vizitei
de stat în Turcia, Iohannis a avut
ieri ºi o întrevedere cu preºedintele
Marii Adunãri Naþionale a Turciei,
Ismail Kahraman, în timpul discuþii-
lor subliniind faptul cã România ºi
Turcia sunt parteneri cheie la nivel
politic, strategic ºi economic, iar
consolidarea relaþiilor la nivel parla-
mentar va contribui la aprofundarea
cooperãrii bilaterale.

Cioloº: Autoritãþile din România
sunt în stare de vigilenþã.

Nu sunt ameninþãri suplimentare
cã doar prin întãrirea cooperãrii în-
tre noi, între statele UE, putem sã
menþinem în acelaºi timp spaþiul de
libertate pe care îl avem în UE, pen-
tru cã acesta este cel mai pus la în-
cercare în momentul de faþã”, a afir-
mat Cioloº.

El a mai spus cã tendinþa fiecãrui
stat membru este de a se replia pen-
tru a se proteja. “Din informaþiile pe
care le am, nu existã ameninþãri su-
plimentare (la adresa României – n.r.).
Sigur cã autoritãþile din România sunt
în stare de vigilenþã ºi asta nu doar
de acum. Însã nu au fost semnalate
ameninþãri suplimentare”, a rãspuns
premierul întrebãrii unui jurnalist cu
privire la situaþia actualã din þarã.

Complexul Energetic Oltenia propune
disponibilizarea a 800 de angajaþi ai Minprest Rovinari

angajaþi, în perioada aprilie-decembrie 2016,
dupã ce reprezentanþii Diviziei Miniere au trimis
o adresã prin care precizau cã renunþã la trei
loturi de servicii în integralitate.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a
propus, ieri, ca numãrul sã fie majorat. „Joi am
fost chemat la Complexul Energetic Oltenia, pen-
tru a avea o discuþie, pentru a ni se prezenta o
analizã a dumnealor, privind reducerea activitã-

þii Minprest. În urma analizei dumnealor reiese
faptul cã trebuie sã renunþãm la 693 de locuri
bugetate. Aceste locuri bugetate mai au ºi un
indice de prezenþã, deci se duce, undeva, am
fãcut noi un calcul, spre 800 de persoane, dacã
s-ar pune în practicã. Am constatat cu stupoare
cã analiza respectivã este fãcutã cu maxim sub-
iectivism, cã nu s-a þinut cont de normativele
legale care sunt aplicabile în acest moment. Sunt

niºte probleme de care nu au þinut
cont. Pânã marþi trebuie sã prezen-
tãm ºi noi propunerile noastre”, a de-
clarat Gabriel Giorgi, directorul Min-
prest Rovinari.

Societatea Minprest are 1.293 de
angajaþi, dintre care 456 au semnat
contracte de muncã pe o perioadã
determinatã. Astãzi, sindicaliºtii vor
merge din nou la negocieri cu admi-
nistraþia CEO, care a propus ca, în-
cepând din iulie, sã fie concediate
2.000 de persoane. Dintre aceºtia,
1.070 sunt pensionabili pânã la data
de 31 decembrie 2019.
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Pentru cã Purimul este conside-
rat un carnaval ce anunþã venirea
primãverii, sinagoga i-a aºteptat pe
membrii comunitãþii împodobitã ca
de sãrbãtoare cu ghirlande din hâr-
tie ºi baloane colorate, iar un foc
zdravãn duduia în sobã pentru cã
era foarte frig afarã. Punctuali, la
ora 17.00, oaspeþii au sosit ºi, dupã
ce s-au salutat respectuos, au luat
loc în bãnci, aºteptând sã înceapã
serviciul religios.

Înainte de toate însã, prof. univ.
dr. Corneliu Sabetay, preºedintele
comunitãþii evreieºti din Craiova,
le-a reamintit tuturor celor prezenþi
întâmplãrile din istoria poporului
evreu de care este legatã aceastã
sãrbãtoare.

 „Seara de Purim este una spe-
cialã, aºa cum specialã este ºi
aceastã primãvarã, chiar dacã vre-
mea este capricioasã. Petrecutã în
urmã cu 2.500 de ani, povestea
legatã de Purim o are în centrul sãu
pe regina Ester ºi pe împãratul
Ahaºveroº. Este o poveste ca o
piesã de teatru, cu eroi pozitivi ºi
negativi”, a spus prof. univ. dr.
Corneliu Sabetay.

Povestea Esterei
Eroii din povestea Purimului sunt

Evreii din Craiova
au sãrbãtorit
Purimul

Comunitatea evreiascã din Craiova a celebrat, miercuri seara, Purimul
5776, una dintre cele mai importante sãrbãtori din calendarul iudaic. În ciu-
da unei ploi reci, oamenii au venit la sinagoga din strada „Horezului” nr. 5
pentru a participa la acest eveniment important din viaþa spiritualã a evrei-
lor de pretutindeni.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Ester (pe numele sãu ebraic Ha-
dassah), o tânãrã evreicã din Per-
sia, care este soþia împãratului
Ahaºveroº, ºi Mordehai, vãrul sãu
mai în vârstã. Personajul negativ
este unul din sfetnicii împãratului
Ahaºveroº, Haman, care îi urãºte
pe evrei. Acesta plãnuieºte sã-i dis-
trugã pentru cã Mordehai era evreu
ºi toatã lumea ºtia, refuzând sã i se
închine. Ahaºveroº, care stãpâneºte
peste o sutã douãzeci ºi ºapte de
provincii (sau satrapii), din India
pânã în Etiopia, era foarte mulþu-
mit sã asculte sfatul consilierului
sãu, Haman. Intenþia lui Haman este
aceea de a-l înlãtura pe Mordehai
(Mardoheu), din poziþia-cheie pe
care o deþine la curte ºi, ca parte a
acestui complot, sugereazã împã-
ratului cã este spre binele lui sã sca-
pe de evrei. Aflând de complotul lui
Haman, Mordehai o roagã pe Este-
ra sã-ºi foloseascã poziþia influentã
pentru a vorbi cu împãratul în nu-
mele evreilor. Conform obiceiului,
nimeni nu se putea adresa împãra-
tului decât dacã acesta îl chema la
el. Pedeapsa pentru a se fi adresat
împãratului fãrã a fi chemat era
moartea. Ester se hotãrãºte totuºi
sã se adreseze soþului sãu ºi reu-
ºeºte sã îi salveze, astfel, pe evrei.

Semnificaþiile acestei sãrbãtori
Prof. univ. dr. Corneliu Sabe-

tay a explicat ºi care sunt semni-
ficaþiile acestei sãrbãtori, conside-
rate una a bucuriei ºi a veseliei.
„În marile oraºe ºi în ºcoli se or-
ganizeazã carnavaluri, unde copiii
ºi adulþii poartã mãºti caraghioa-
se, nu niºte mãºti care sã sperie.
Cu aceastã ocazie, þinând cont cã
se celebreazã ºi venirea primãve-
rii, pe masã se pun fructe – smo-
chine ºi citrice – ºi prãjiturele spe-
ciale”, a spus preºedintele comu-
nitãþii evreieºti din Craiova.

ªtefan Ardeleanu, unul dintre cei
mai vechi membri ai comunitãþii
evreieºti, a rostit apoi „binecuvân-

tãrile” de dinaintea Cãrþii Esterei,
într-o atmosferã de rugãciune.

Tradiþionalele prãjituri cu nucã,
dupã o reþetã veche

Atmosfera din zilele de Purim
este una de carnaval, când toatã
lumea poartã mãºti, cântã ºi dan-
seazã. Din mãrturisirile unora din-
tre membri, în perioada interbeli-
cã, atunci când ºi comunitatea evre-
iascã din Craiova era mult mai nu-
meroasã, în seara de Purim se or-
ganiza un mare carnaval cu mãºti
la care participau tinere fete ºi ofi-
þeri, care dansau veselindu-se pen-
tru aceastã sãrbãtoare.

La masa festivã se servesc ºi

azi prãjiturele modelate din aluat
în trei colþuri ºi umplute cu jeleu,
nuci, mac, miere ºi nuci. Reþeta
este una foarte veche ºi are se-
cretele ei, micile prãjiturele nu-
mite „humentaschen” fãcând de-
liciul tuturor. Nu au lipsit nici de
pe masa bogatã de Purim, care a
fost aºezatã în sinagogã ºi la care
au fost poftiþi toþi participanþii la
acest eveniment.

Cel mai mare spital din Ierusa-
lim aminteºte de regina Ester
În onoarea reginei Ester, unul

dintre cele mai mari spitale din
Israel a primit numele Hadassah.
Centrul medical din Ierusalim este
cunoscut pentru intervenþiile chi-
rurgicale în domeniul transplan-
tului, dar ºi ca o ºcoalã impor-
tantã în formarea medicilor. Chi-
rurgul pediatru Corneliu Sabetay
a þinut sã evidenþieze acest lucru,
amintind totodatã despre patrimo-
niul cultural deosebit pe care îl
adãposteºte acest spital, aici re-
gãsindu-se picturile realizate spe-
cial pentru acest spital de mare
pictor Marc Changall. „Acesta
este micul meu dar pentru popo-
rul evreu care a visat dintotdeau-
na la dragostea biblicã, prietenie
ºi pace între toate popoarele.
Acesta este cadoul meu pentru
poporul care a trãit aici de mii de
ani”, a semnat, în 1962, Marc
Chagall.



4 / cuvântul libertãþii vineri, 25 martie 2016evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Judecãtoriei Craiova
au respins, ieri, cererea de liberare
condiþionatã din Penitenciarul Pe-
lendava a lui Florin Iulian Siclita-
ru, tânãrul care în urmã cu trei ani
a accidentat mortal douã persoane
pe Calea Bucureºti din Craiova.
Florin Iulian Siclitaru poate con-
testa la Tribunalul Dolj hotãrârea
de ieri a Judecãtoriei Craiova.

Reamintim cã, pe 11 decembrie
2013, Curtea de Apel Craiova l-a
condamnat la 6 ani de închisoare
cu executare pe Siclitaru, pentru
ucidere din culpã ºi pãrãsirea lo-

Judecãtori i  Tribunalului  Dolj  au
respins, miercuri, 23 martie a.c., ca ne-
fondate, contestaþiile formulate de cei trei
bucureºteni arestaþi preventiv în urmã cu
o sãptãmânã pentru spargeri de maºini în
Craiova: „Respinge contestaþiile formu-
late de inculpaþii Sandu Nicolae, Dobra
Cristian ºi Popa Constantin Cristian îm-
potriva încheierii nr 21 din 18.03.2016
pronunþatã de Judecãtoria Craiova în
dosarul nr 6461/215/2016. În baza art.
275 alin 2 C.pr.pen. obligã contestatorii
Dobra Cristian ºi Popa Constantin Cris-
tian sã plãteascã cate 70 lei fiecare chel-
tuieli judiciare cãtre stat iar pe contesta-
torul Sandu Nicolae sã plãteascã suma
de 200 lei cheltuieli judiciare cãtre stat
din care suma de 130 lei reprezintã ono-
rariu apãrãtor oficiu. Definitivã. Pro-
nunþatã în camera de consiliu, azi 23
martie 2016”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a Tribunalului. 

Reamintim cã, joia trecutã, poliþiºtii Sec-
þiei 4 Craiova împreunã cu poliþiºti din Ca-
pitalã au descins în 5 locaþii din Bucureºti
ºi Ilfov, la locuinþele unor persoane bã-
nuite de comiterea unor furturi din auto-
turisme. În urma percheziþiilor, Cristian

Curtea de Apel Craiova a accesat în mod
direct noi fonduri europene pentru proiectul
„Protecting the Civil Rights of the European
Citizens – Multidisciplinary Approach” de-
pus la Directoratul General de Justiþie al
Comisiei Europene, în cadrul liniei de finan-
þare „Action grants to support transnational
projects on judicial training covering civil
law, criminal law, fundamental rights and
fight against terrorism and radicalisation”.

Acesta se înscrie într-o serie de proiecte
pentru care s-a solicitat finanþare europeanã
ºi este al patrulea proiect aprobat de cãtre
Comisia Europeanã pen-
tru Curtea de Apel Cra-
iova. Proiectul a fost ad-
mis de Comisia Europea-
nã prin Decizia 1251313
/ 11.03.2016, Curtea de
Apel Craiova fiind invi-
tatã sã participe cu acest
proiect alãturi de cele mai
prestigioase instituþii ju-
diciare din Statele Mem-
bre ale Uniunii Europe-
ne. Programul se va des-
fãºura în colaborare cu
Tribunalul din Rijeka
(Croaþia), Fundaþia Ger-
manã pentru Cooperare
Judiciarã Internaþionalã –
IRZ ( Germania ) ºi Cur-
tea de Apel Suceava, pe
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Magistraþii Judecãtoriei Craiova au respins,
ieri, liberarea condiþionatã a lui Florin Iulian
Siclitaru, craioveanul de 24 de ani care, pe 31
martie 2013, a accidentat mortal doi tineri, pe
Calea Bucureºti din Craiova ºi a fugit. Siclita-

ru, în prezent deþinut în Penitenciarul Pelenda-
va, a fost condamnat în decembrie 2013 la 6
ani de închisoare cu executare, pânã în pre-
zent executând jumãtate din pedeapsã. Hotã-
rârea Judecãtoriei Craiova nu este definitivã.

cului accidentului fãrã încuviinþa-
rea organelor judiciare, dupã ce,
pe fond, la Judecãtoria Craiova
primise o pedeapsã de 4 ani închi-
soare. Dosarul în care Florin Iu-
lian Siclitaru a fost trimis în jude-
catã, în stare de arest preventiv, s-
a înregistrat pe 24 mai 2013 la Ju-
decãtoria Craiova. În rechizitoriul
întocmit de procurori s-a reþinut
cã: «În noaptea de 30 spre 31 mar-
tie 2013, în jurul orei 4.50, în timp
ce inculpatul se deplasa, la vola-
nul autoturismului Mercedes Benz
pe „Calea Bucureºti” din munici-

piu, direcþia de deplasare dinspre
centru cãtre Aeroport, în zona clu-
bului Krypton, a accidentat mor-
tal doi tineri, de 19, respectiv 20
de ani, apoi a pãrãsit locul faptei.
În urma expertizei tehnice s-a sta-
bilit cã inculpatul circula cu vite-
zã excesivã, mai exact, avea o vi-
tezã de deplasare de 125 km/h ºi
nu a acordat prioritate de trecere
victimelor angajate regulamentar
în traversarea strãzii», dupã cum
au precizat, la momentul respec-
tiv, reprezentanþii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova.
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Un nou proiect cu fonduri europene, pentru
formarea profesionalã a magistraþilor,

câºtigat de Curtea de Apel CraiovaCei trei bucu-
reºteni acuzaþi cã
se ocupau cu
spargeri de
autoturisme prin
Craiova rãmân în
spatele gratiilor.
Magistraþii
Tribunalului Dolj
le-au respins,
miercuri, conte-
staþiile formulate
împotriva hotãrâ-
rii Judecãtoriei
Craiova de la
sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute prin
care au fost arestaþi preventiv pe
30 de zile. Pânã acum poliþiºtii
craioveni au reþinut în sarcina lor
trei fapte de furt calificat, preju-
diciul fiind de 1.200 lei ºi 27.000
euro, iar cercetãrile continuã.

Dobra (45 de ani), Nicolae Sandu (43 de
ani) ºi Cristian Popa (47 de ani), toþi din
Bucureºti, au fost aduºi la sediul Secþiei 4
Craiova pentru audieri ºi continuarea cer-
cetãrilor. La locuinþele celor trei suspecþi,
oamenii legii au descoperit ºi ridicat în
vederea cercetãrilor, peste 22.000 lei ºi
peste 7.000 euro ºi dolari, telefoane mo-
bile, dar ºi dispozitive artizanale folosite
pentru forþarea sistemelor de închidere ale
uºilor ºi geamurilor autovehiculelor, dis-
pozitive pentru spargerea geamurilor ºi
dispozitive de bruiaj pentru sistemele de
închidere ale autoturismelor, dar ºi un pistol
neletal, cal. 9 mm, fãrã muniþie, deþinut
ilegal. În urma cercetãrilor efectuate, oa-
menii legii au stabilit faptul cã bãrbaþii au
comis, în perioada noiembrie – decembrie
2015, nu mai puþin de trei furturi din au-
toturisme parcate în municipiul Craiova.
Astfel, pe 19 noiembrie 2015, au sustras
dintr-un autoturism parcat pe strada „Fraþii
Goleºti” din Craiova, suma de 1.200 lei,
ulterior, în data de 4 decembrie 2015 au
sustras dintr-un alt autoturism 250 de pa-
chete de þigãri diferite mãrci, iar pe 14
decembrie 2015, dintr-un autoturism par-
cat pe bulevardul „Carol I”, din Craiova,
au furat aproximativ 27.000 euro pe care
partea vãtãmatã abia îi luase de la bancã.
Joi searã, cei trei suspecþi au fost reþinuþi
pentru 24 de ore, iar vineri dupã-amiazã
au fost prezentaþi magistraþilor Judecãto-
riei Craiova care le-au emis mandate de
arestare preventivã pentru 30 de zile.

Curtea de Apel Craiova a câºtigat
al patrulea proiect cu finanþare
europeanã. Este vorba despre un
proiect ce se va desfãºura în colabo-
rare cu Tribunalul din Rijeka
(Croaþia), Fundaþia Germanã pentru
Cooperare Judiciarã Internaþionalã
– IRZ (Germania) ºi Curtea de Apel
Suceava, pe o perioadã de 12 luni
ºi va include 3 sesiuni de formare
profesionalã intensivã a magistra-
þilor în Croaþia, Germania ºi
România, în domeniul protecþiei
drepturilor civile ale cetãþenilor în
spaþiul european.

o perioadã de 12 luni ºi va include 3 sesiuni
de formare profesionalã intensivã a magis-
traþilor în Croaþia, Germania ºi România, atât
pe componenta juridicã (mãsuri de protec-
þie în materie civilã, în considerarea Regula-
mentului (UE) nr. 606 / 2013 ºi a celor mai
recente instrumente europene în domeniul
cooperãrii judiciare în materie civilã), cât ºi
pe componenta sociologicã, urmãrindu-se
o instruire multidisciplinarã în domeniul pro-
tecþiei drepturilor civile ale cetãþenilor în
spaþiul european. Rezultatul final al proiec-
tului se va concretiza în elaborarea unui ghid
cu tema „Studiu legislativ ºi sociologic pri-
vind mãsurile de protecþie în materie civi-
lã”, destinat judecãtorilor din cadrul state-
lor membre UE, care va cuprinde prezen-
tãri teoretice ale instrumentelor juridice ºi
procedurilor aplicabile în domeniul coope-
rãrii judiciare internaþionale în materie ci-
vilã precum ºi jurisprudenþã relevantã. Ghi-
dul va fi disponibil în limbile englezã, ger-
manã, croatã ºi românã putând fi accesat
de pe site-ul dedicat proiectului „Protec-
ting the Civil Rights of the European Citi-
zens – Multidisciplinary Approach” cât ºi
de pe site-urile partenerilor implicaþi în
acest program, dupã cum au anunþat re-
prezentanþii Curþii de Apel Craiova.
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Belgia sau Siria în miniaturãBelgia sau Siria în miniaturãBelgia sau Siria în miniaturãBelgia sau Siria în miniaturãBelgia sau Siria în miniaturã
MIRCEA CANÞÃR

Atentatele de la Bruxelles, care au scos
armata belgianã în stradã, au relansat dez-
baterea aprinsã pe lupta antiteroristã. Cri-
ticile vehemente nu s-au lãsat aºteptate
ºi doi tenori, Hilary Clinton, de peste
Ocean, ex-secretar american de stat,
candidat la alegerile prezidenþiale din acest
an, ºi preºedintele turc Recep Tayyip
Erdogan s-au fãcut auziþi, plângându-se
de maniera timidã ºi incoerentã în care
UE acþioneazã. Recep Tayyip Erdogan a
aruncat petarda ºi Ankara susþine cã Ibra-
him el Bakraoui, identificat de autoritãþi-
le belgiene ca unul dintre cei doi kami-
kaze, care au produs explozii la aeropor-
tul Zaventem din Bruxelles, a fost expul-
zat de Turcia de douã ori, în iulie ºi au-
gust anul trecut, deºi fusese suspectat
de poliþia turcã a fi un combatant strãin,
arestat fiind în iunie 2015 la Gaziantep,

în apropierea graniþei cu Siria. Coordo-
natorul UE pentru lupta contra teroris-
mului, belgianul Gilles de Kerchove, es-
timeazã cã statele europene ar trebui sã
coopereze în materia schimbului de in-
formaþii cu Europolul. O declaraþie su-
perfluã. De altfel, cotidianul britanic “The
Independent” aratã cu degetul spre res-
ponsabilitatea colectivã a þãrilor europe-
ne. “O tragedie a erorilor” titreazã zia-
rul, care nu înþelege cum fraþii El Bakra-
oui au putut scãpa serviciilor de infor-
maþii, acestea avându-i fiºaþi. Deja inca-
pabilã de solidaritate în faþa dramei refu-
giaþilor, UE este într-o fazã regresibilã,
etalându-ºi mai mult vulnerabilitãþile,
scrie sever “Le Monde”, ºi în materia te-
rorismului. Miniºtrii de Interne ºi Justi-
þie ai celor 28 de þãri europene s-au reu-
nit, ieri, la Bruxelles, ca sã afle ce ºtiau.

În Comitetul ministerial restrâns, reunit
ieri, pe dosarul Ibrahim El Bakraoui, ex-
pulzat din Turcia, Jean Jambon ºi Koen
Geens, membri ai cabinetului premieru-
lui belgian, Charles Michel, ºi-au prezen-
tat demisiile, refuzate pe considerentul cã
deocamdatã contextul nu permite “ieºi-
rea” miniºtrilor de Interne ºi Justiþie. De
reþinut: El Bakraoui era cunoscut de jus-
tiþia belgianã. Fusese condamnat la 10 ani
de închisoare în 2010 ºi beneficiase de o
eliberare condiþionatã, în pofida unui aviz
negativ al administraþiei penitenciarelor.
Delincvenþa este un mod de viaþã pentru
jihadiºti. Atentatele sunt gândite în Siria,
preparate în Belgia, în cartierele Molen-
beek, Fores, Schaerbeek, Saint Gilles,
Saint Jose, teritorii ale islamului, ºi exe-
cutate unde sunt... comandate. Interven-
þiile antiteroriste nu sunt nici ferme ºi nici

reale. Cu atentatele din 22 martie a.c.,
de la Bruxelles, europenii descoperã sau
redescoperã cã sunt în rãzboi, unul con-
form asimetriei generale, impus de noile
tehnici ºi tehnologii militare, care nu mai
este cantonat într-o singurã regiune. Un
rãzboi nedeclarat de vreun parlament, al
vreunei þãri implicate. Comandouri care
se revendicã legate de Daech, comit
atentate dupã atentate: 7 ianuarie 2015
(Charlie Hebdo, Hypercacher), 13 noiem-
brie 2015 (Paris ºi Saint Denis), 22 mar-
tie a.c. (Bruxelles). În acest timp, Daech
suferã pierderi, în Siria ºi Irak, prin inter-
venþia coaliþiei arabo-occidentale, apoi a
Rusiei – aºa se declarã –, dar conflictele
se multiplicã pânã în Turcia, în Libia, Sa-
hel ºi Europa Occidentalã. Ceea ce s-a în-
tâmplat la Bruxelles, deunãzi, este un semn
rãu pentru Uniunea Europeanã.

Între 20 – 31 martie va avea loc o cam-
panie naþionalã privind respectarea legii în
ceea ce priveºte dialogul social ºi dreptu-
rile persoanelor cu dizabilitãþi. Conform le-
gislaþiei, se urmãreºte obligativitatea ne-
gocierii colective la nivel de unitate, acolo
unde sunt cel puþin 21 de salariaþi. „Este
vorba de Legea dialogului social nr.62/
2011, în scopul asigurãrii participãrii la ne-
gocierea contractelor colective de muncã
la nivel de unitãþi. Sesizãrile organizaþiilor
sindicale, situaþiile statistice privind înre-
gistrarea contractelor colective de mun-
cã, precum ºi controalele efectuate de in-
spectorii de muncã au scos în evidenþã
faptul cã existã situaþii în care unitãþile
angajatoare cu cel puþin 21 de salariaþi nu
respectã Legea nr.62/2011.

În Dolj, sunt, în prezent, înregistrate 450
de contracte colective de muncã (CCM),
iar numãrul agenþilor economici care au mai
mult de 21 de angajaþi este de 1.114. Ur-
mãrim ºi ceea ce se întâmplã cu CCM care
urmeazã sã-ºi înceteze valabilitatea în ma-
ximum 45 de zile calendaristice ºi vom ve-
rifica ºi sesizãrile venite din partea sindica-

Campanie pentru respectarea
legislaþiei de muncã

Pânã la sfârºitul acestei luni, este în plinã desfãºurare o
campanie naþionalã privind respectarea, de cãtre angajatori, a
legislaþiei în domeniul contractelor colective de muncã, res-
pectiv încadrarea persoanelor cu dizabilitãþi. Inspectoratul
Teritorial de Muncã Dolj va desfãºura controale tematice ºi,

acolo unde va fi cazul, vor fi aplicate ºi sancþiuni.

telor sau a salariaþilor. Acolo
unde va fi cazul, vom aplica
prevederile legale, pentru sanc-
þiunile constatate”, a declarat
Cãtãlin Mohora, inspector
ºef al Inspectoratului Teritorial
de Muncã Dolj.

Atenþie
la încadrarea
persoanelor
cu dizabilitãþi!

Al doilea scop al campaniei
este cel al protecþiei ºi promo-
vãrii drepturilor persoanelor cu
dizabilitãþi, aºa cum scrie în
Legea nr.448/2006, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare.
Conform actului normativ
amintit, instituþiile publice, in-

diferent de forma lor (publicã sau privatã),
care au minimum 50 de salariaþi, sunt obli-
gate sã angajeze persoane cu handicap, într-
un procent de cel puþin 4% din numãrul sa-
lariaþilor. Dacã nu fac acest lucru, pot opta
pentru plata lunarã, cãtre bugetul de stat, a
unei sume reprezentând 50% din salariul
minim brut pe þarã înmulþit cu numãrul de
locuri în care nu s-a fãcut încadrarea per-
soanelor cu dizabilitãþi. Angajatorii mai pot
sã achiziþioneze produse sau servicii realiza-
te din propria activitate a persoanelor cu
handicap, angajate în unitãþile autorizate pro-
tejate, pe bazã de parteneriat, în suma echi-
valentã cu suma datoratã la bugetul de stat.
„Conform statisticilor, angajatorii preferã
celelalte opþiuni, în afara angajãrii. Vom ve-
rifica dacã legea este respectatã. În Dolj,
conform datelor, sunt peste 420 de agenþi
care au peste 50 de salariaþi ºi care trebuie
sã respecte legea. Nerespectarea dispoziþii-
lor legale constituie contravenþie ºi este sanc-
þionatã cu amenzi între 15.000 – 20.000 de
lei”, a mai precizat Cãtãlin Mohora.

CRISTI PÃTRU

Elevii de gimnaziu ºi li-
ceu, cu vârsta cuprinsã
între 11 ºi 20 de ani, se
pot înscrie, gratuit, pânã
în data de 30 martie, la
concursul „Shakespeare
School Essay Competi-
tion”, organizat de Aso-
ciaþia „Shakespeare
School pentru Educaþie”,
ajuns la cea de-a VIII-a
ediþie. Câºtigãtorii vor
avea ºansa sã experimen-
teze viaþa într-un campus
universitar britanic ºi sã
studieze limba englezã la
cele mai înalte standarde.
Tot ce trebuie sã facã ti-
nerii este sã scrie un text
original în limba englezã,
care sã rãspundã la întrebarea „Ce pot
învãþa adulþii de la generaþia ta?”, eseul
urmând sã fie trimis pe site-ul shakespea-
re-school.ro, pânã pe 30 martie. Autorii
celor mai bune 30 de eseuri vor fi invitaþi
în etapa a II-a a competiþiei: un interviu
cu profesorii„Shakespeare School”, în
urma cãruia se va stabili ierarhia finalã,
câºtigãtorii fiind anunþaþi, în cadrul unei

gale, care va avea loc la Bucureºti, în iu-
nie 2016. Premiile sunt în valoare totalã
de minimum 5.000 de euro: douã tabere
în Marea Britanie, cursuri de limba en-
glezã la „Shakespeare School”, taxa de
înscriere la examenele „Cambridge”,
cãrþi, dicþionare etc. Este o ºansã în plus
pentru tinerii talentaþi.

CRISTI PÃTRU

Astãzi, începând cu ora 10.00, la
Liceul de Arte „Marin Sorescu” din
Craiova va avea loc faza judeþeanã a
concursului regional „Artã sau violen-

Ce aleg elevii?
þã? Tu alegi!”, organizat, în partene-
riat, de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj ºi Centrul Judeþean de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã (CJRAE) Dolj.

„Ne-am propus sã
responsabilizãm
personalul didactic de
la nivelul fiecãrei
instituþii de învãþãmânt
preuniversitar, astfel
încât elevii sã-ºi poatã
valorifica ºi valoriza
atât timpul ºcolar , cât
ºi pe cel liber. Laureaþii
vor participa, în
aprilie, la faza regiona-
lã, în cadrul aceleiaºi
instituþii de învãþã-
mânt”, a declarat
prof.dr. Marinela
Dumitrescu, director
al CJRAE Dolj.

CRISTI PÃTRU

Limba englezã deschide oportunitãþiLimba englezã deschide oportunitãþiLimba englezã deschide oportunitãþiLimba englezã deschide oportunitãþiLimba englezã deschide oportunitãþiLimba englezã deschide oportunitãþiLimba englezã deschide oportunitãþiLimba englezã deschide oportunitãþiLimba englezã deschide oportunitãþi
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În cadrul procesului colectiv
iniþiat de un grup de clienþi, repre-
zentaþi de casa de avocaturã Pipe-
rea ºi Asociaþii, Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie (ICCJ) a stabilit
cã nu existã clauze abuzive în con-
tractele de credit cu dobândã va-
riabilã ale BCR. Sentinþa este iden-
ticã cu alte 6 decizii anterioare ale
ICCJ care au stabilit cã, nu existã
clauze abuzive în contractele BCR,

La finele sãptãmânii trecute,
sâmbãtã, timp de o orã, 26.000
becuri de 150 W au fost stinse
în municipiile din aria de operare
CEZ. CEZ Distribuþie a monito-
rizat în staþii consumul de ener-
gie din timpul evenimentului Ora
Pãmântului, iar din comparaþia cu

Agenþia Judeþeanã pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã Dolj orga-
nizeazã joi, 14 aprilie 2016, Bursa
Generalã a Locurilor de Muncã.
Acþiunea se va desfãºura începând
cu ora 09.00 la Casa de Culturã a
Studenþilor din Craiova. Obiectivul
principal al acestei mãsuri active îl
constituie creºterea gradului de
ocupare a forþei de muncã dispo-
nibile în rândul ºomerilor, prin în-
tâlnirea directã a cererii cu oferta
de forþã de muncã. Bursa Genera-
lã a Locurilor de Muncã reprezintã
o oportunitate pentru toþi solicitanþii
de locuri de muncã interesaþi de a
cunoaºte mai bine piaþa muncii,
ofertele de locuri de muncã pentru
a putea astfel sã aleagã un loc de
muncã potrivit pregãtirii lor profe-
sionale, sau în ultimã instanþã sã
se (re)orienteze profesional cãtre

Bursa GeneralãBursa GeneralãBursa GeneralãBursa GeneralãBursa Generalã
a Locurilor de Muncãa Locurilor de Muncãa Locurilor de Muncãa Locurilor de Muncãa Locurilor de Muncã

ocupaþii / meserii cu mai mari po-
sibilitãþi de angajare pe termen
mediu ºi lung. Angajatorii partici-
panþi la Bursa Generalã a Locuri-
lor de Muncã vor avea prilejul sã
îºi recruteze personalul direct, fãrã
intermediari, în funcþie de cerinþe-
le concrete ale locului de muncã
pe care îl oferã. „Angajatorii care
dispun de locuri de muncã vacan-
te  ºi sunt interesaþi sã participe la
Bursa Generalã Locurilor de Mun-
cã, pot depune situaþia  privind lo-
curile de muncã vacante ce vor fi
oferite în cadrul bursei la sediul
Agenþiei Locale Craiova, strada
„Eugeniu Carada” nr. 13A sau le
pot transmite atât pe adresa de email
a instituþiei: ajofm@dj.anofm.ro,
cât si pe fax (0351/401.557)”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al AJOFM Dolj.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Oltenii au economisit peste 3.900 kWh
în timpul Orei Pãmântului

Anul acesta, locuitorii municipiilor Piteºti, Craiova,
Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Râmnicu
Vâlcea ºi Alexandria au economisit peste 3.900 kWh
în timpul Orei Pãmântului

valorile obþinute în sãptãmâna an-
terioarã, din aceeaºi zi ºi acelaºi
interval orar, a rezultat ca cea mai
mare economisire a fost fãcutã
în Craiova, judeþul Dolj.

Craiovenii au consumat cu
1.133 kWh mai puþinã energie
electricã decât pe data de 12 mar-

tie 2016, în acelaºi interval orar.
„Oraºul Râmnicu Vâlcea s-a cla-
sat pe locul II în clasamentul ora-
ºelor din zona noastrã de operare
care au economist energie elec-
tricã pentru ocrotirea planetei.
Aici, diferenþa de consum este în
valoare de 902 kWh în favoarea
intervalului orar dedicat Orei Pã-
mântului. Podiumul este finalizat
de severineni care au adãugat 682
kWh la rezultatul iniþiativei de anul
acesta. Alþi 380 kWh au rezultat
ca urmare a stingerii luminilor ora-

ºului Alexandria, judeþul Te-
leorman, care ocupa locul
patru în clasamentul nostru”,
se precizeazã în comunica-
tul CEZ Distribuþie.

La o mica diferenþã se
aflã ºi energia economisitã
de piteºteni cu o valoare de
337 kWh, urmaþi îndeaproa-
pe de slãtineni cu 314 kWh.
ªi locuitorii oraºului Târgu
Jiu au stins lumina de Ora
Pãmântului, ei consumând
cu 217 kWh mai puþin decât
în data de 12.03.2016, în
acelaºi interval orar. „Grupul
CEZ în România încurajea-
zã în continuare toate per-
soanele interesate de o dez-
voltare durabilã sã sprijine
astfel de acþiuni de econo-
misire a energiei electrice ºi
sã evite pierderile prin ges-
turi mici, dar de impact”, se
mai spune în comunicat.

 „Nu existã clauze abuzive „Nu existã clauze abuzive „Nu existã clauze abuzive „Nu existã clauze abuzive „Nu existã clauze abuzive
în contractele de credit ale BCR”în contractele de credit ale BCR”în contractele de credit ale BCR”în contractele de credit ale BCR”în contractele de credit ale BCR”

Sentinþa ÎCCJ a stabilit cã dobânzile sunt
calculate corect, însã BCR va propune clien-
þilor oferte de dobândã la nivelul actual al pie-
þei, urmãrind o relaþie amiabilã ºi de încrede-
re cu clienþii sãi. Deºi instanþa a stabilit ca
cei 120 de clienþi angrenaþi în proces sã plã-
teascã cheltuieli de judecatã, BCR nu va so-

licita recuperarea sumelor respective. Exis-
tã 160.000 de beneficiari ai soluþiilor comer-
ciale oferite de BCR clienþilor pentru a de-
pãºi problemele financiare ºi provocãrile con-
textului economic: 100.000 refinanþãri, 30.000
restructurãri ale creditelor, 30.000 de bene-
ficiari ai campaniei de scãdere a ratelor.

· 160.000 clienþi ai BCR sunt deja beneficiari ai soluþiilor co-
merciale oferite de bancã pentru a depãºi problemele financiare ºi
provocãrile contextului economic

· 100.000 de clienþi sunt beneficiari ai refinanþãrilor oferite de
bancã între anii 2010 – 2015. 30.000 de clienþi ai bãncii au primit
sprijin ºi soluþii de restructurare a creditelor (extinderea maturitãþii,
amânare la platã, reducerea temporarã a ratelor).

· 30.000 de clienþi, aflaþi in imposibilitatea ajustãrii costului cre-
ditelor, din cauza scãderii valorii garanþiilor ºi a veniturilor, au bene-
ficiat de scãderea ratei lunare în medie cu 20% în urma programului
Scade Rata.

motivând urmãtoarele: este inco-
rectã echivalarea “dobânzii de re-
ferinþã variabile” cu rata EURI-
BOR; instanþele nu pot ignora ter-
menii contractului dintre clienþi ºi
bancã, interpretând greºit sau atri-
buind alt înþeles angajamentului
contractual al pãrþilor ºi nu în ulti-
mul rând, clauzele din contract
sunt clare ºi exprimã voinþa realã a
pãrþilor, care au agreat modul de

calcul a dobânzii variabile.
Banca urmãreºte cu prioritate
înþelegerea situaþiei financiare
a clienþilor

Aºadar, instanþa a stabilit cã cei
120 de clienþi angrenaþi în proces
sã plãteascã cheltuieli de judecatã,
BCR nu va solicita recuperarea
acestora ºi va face clienþilor ofer-
te comerciale la nivelul actual al
pieþei, pentru a încheia amiabil ori-
ce diferend ºi pentru a consolida o
relaþie pe termen lung cu aceºtia,
susþin oficialii BCR. „Banca se aflã
într-un proces de negociere con-
structiv cu un grup anterior de apro-
ximativ 200 de clienþi reprezentaþi
de aceeaºi casã de avocaturã. 

Abordarea face parte din stra-
tegia BCR de a soluþiona prin par-
teneriat ºi reconciliere amiabilã ori-
ce diferend comercial cu clienþii

sãi. O abordare echilibratã între
interesul de afaceri al bãncii ºi in-
teresul clienþilor este soluþia con-
structivã pe termen lung, iar ban-
ca urmãreºte cu prioritate înþele-
gerea situaþiei financiare a clienþi-
lor ºi identificarea soluþiilor comer-
ciale adecvate“, se precizeazã în
comunicatul bãncii. 
Soluþiile comerciale ºi
economice raþionale

BCR a fãcut paºi decisivi ºi va
continua construcþia unei afaceri
responsabile, bazatã pe respecta-

rea reglementãrilor de protecþie a
consumatorilor, pe integrarea soli-
citãrilor clienþilor în procesele de
bazã ale bãncii, precum ºi pe ini-
þiative solide de educaþie financia-
rã a clienþilor, cu privire la îndato-
rare ºi administrarea finanþelor per-
sonale. Într-un mediu legislativ sta-
bil ºi modern, soluþiile comerciale
ºi economice raþionale pot rezolva
problemele financiare ºi sociale.
„Abordarea comercialã a BCR se
concentreazã pe servicii bancare
pe termen lung ºi preocupare faþã
de oameni în primul rând“.
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Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) infor-
meazã cã începând cu data de 22
martie 2016 se pot depun cereri
pentru ajutorul excepþional desti-
nat fermierilor din sectorul laptelui
ºi produselor lactate, conform HG
nr. 160/16 martie 2016 pentru dis-
tribuirea sumei stabilite în anexa la
Regulamentul (UE) nr. 1.853/2015
al Comisiei de acordare a unor aju-
toare excepþionale cu caracter tem-
porar fermierilor din sectorul creº-
terii animalelor. Cererile se depun
la Centrul judeþean APIA Dolj pânã
la data de 8 aprilie 2016.
Sã fie doar o simplã
coincidenþã?

Mãsura este oportunã ºi vine pe
fondul nemulþumirilor tot mai mari
ale fermierilor. Claudiu Frânc, pre-
ºedintele Federaþiei Crescãtorilor
de Bovine din România, la o con-
ferinþã de presã susþinutã la sediul
Federaþiei Naþionale Pro Agro a

Iniþial, cu bani de la Finanþe

Producãtorii de lapte primescProducãtorii de lapte primescProducãtorii de lapte primescProducãtorii de lapte primescProducãtorii de lapte primesc
ajutor excepþionalajutor excepþionalajutor excepþionalajutor excepþionalajutor excepþional

Situaþia criticã prin care trec fermierii din
sectorul laptelui ºi produselor lactate pare
sã fi fost înþeleasã de autoritãþi. Acestea fo-
losesc un artificiu financiar. Împrumutã câ-
teva miliarde de la Ministerul Finanþelor
Publice ºi, apoi, prin Declaraþiile lunare
transmise la Bruxelles, Comisia Europeanã
ramburseazã banii Ministerului Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale, urmând ca sumele sã
fie restituite înapoi Finanþelor Publice. Tot-

odatã, unul dintre partenerii de dialog dintre
MADR ºi fermieri, Claudiu Frâncu, preºe-
dintele Federaþiei Crescãtorilor de Bovine
din România, la o conferinþã de presã a dez-
vãluit schemele prin care profiturile super-
marketurilor pleacã în afarã. Producãtorii
agricoli români spun cã oricum nu au nimic
de pierdut, întrucât nu pot intra cu marfa lor
în reþelele de hipermarketuri, acolo unde le-
gea o fac importurile ºi mãrcile proprii.

declarat, miercuri, cã: „Niciun pro-
cesator nu vã va spune acest lu-
cru. De la poarta fermei se ia lap-
tele undeva cu medie cu 80 de bani,
prin procesare sã zicem cã rezultã
2 lei, procesatorul este obligat sã îl
factureze cu 4, iar hipermarketul
îºi mai pune 50 de bani ºi ne uitãm
pe toate site-urile ANAF ºi arãtaþi-
mi hipermarket sau un mare retai-
ler care are profit mai mare de 1-3
% pentru care plãteºte impozit ºi
taxe pentru statul român. Restul se
refactureazã la sfârºitul lunii la pro-
cesator pe diferite servicii ºi cel mai
costisitor serviciu este cel de audit
intern, de milioane de euro lunar,
fãcut de personal din þara de origi-
ne care iau aceºti bani ºi pleacã din
România. Sunt bani colectaþi de la
fiecare dintre noi care cumpãrãm,
bani care pleacã nefiscalizaþi din
România în afarã”.

Sã mai punctãm cã, în urmã cu
douã zile, fermierii nemulþumiþi cã
nu ºi-au primit subvenþiile de anul

trecut ºi, nu numai,
au protestat în Bu-
cureºti. Liderii lor
s-au întâlnit cu cei
ai deputaþilor, din
Comisia de Agri-
culturã, care le-au
promis cã vor dis-
cuta ºi Legea pajiº-
tilor ºi pe cea a eti-
chetãrii, de urgen-
þã. La miting au par-
ticipat, spun orga-
nizatorii, peste
4.000 de fermieri.

Se cer respectate
câteva condiþii

Pentru a beneficia de ajutorul
financiar producãtorii de lapte de
vacã trebuie sã îndeplineascã cu-
mulative urmãtoarele condiþii: sunt
înscriºi în sistemul cotelor de lap-
te la APIA, prin Compartimentul de
administrare a cotelor de lapte, ca
producãtori cu cote de livrãri pen-
tru anul de cotã 2014-2015, ºi de-
þin cotã de livrãri la data de 31
martie 2015; sunt în activitate, au
încheiat un contract pe o perioadã
de minimum 6 luni, valabil la data
depunerii solicitãrii, cu un prim –
cumpãrãtor, ºi deþin cel puþin un
document fiscal care sã ateste li-
vrarea laptelui, aferent contractu-
lui;  producþia de lapte livratã pe
beneficiar este de minimum 5 tone
lapte în anul de cotã 2014-2015.
Ajutorul financiar,
funcþie de laptele livrat

Suma cuvenitã fiecãrui produ-
cãtor, în cazul ajutorului financiar,
se calculeazã de cãtre APIA con-
form cantitãþii de lapte livratã în
anul de cotã 2014-2015, ast-
fel: 240 euro/beneficiar pen-
tru producãtorul care a livrat
o cantitate de lapte cuprinsã
între 5 tone inclusiv ºi 20
tone inclusiv;  12 euro/tonã
pentru producãtorul care a
livrat o cantitate de lapte mai
mare de 20 tone ºi pânã la
200 tone inclusiv; 2.900
euro/beneficiar pentru pro-
ducãtorul care a livrat o can-
titate de lapte mai mare de
200 tone.
Pãºunatul, o problemã
încã nerezolvatã

Ministrul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale a avut în 22 martie 2016
o întâlnire la sediul instituþiei cu
Claudiu Frânc, liderul Federaþiei
Crescãtorilor de Bovine din Româ-
nia, cu preºedintele Federaþiei Oie-
rilor de Munte, Gontea Eugen, ºi
reprezentanþi ai PRO AGRO, pen-
tru a gãsi o variantã prin care aso-
ciaþiile crescãtorilor de animale con-
stituite în baza O.G 26/2000 ºi co-
operativele constituite în baza Legii
566/2004 sã îndeplineascã condiþia
de fermier eligibil pentru schema de
plãþi directe. Au fost discutate as-

pecte legate de posibilitatea ca aces-
te forme asociative ale crescãtori-
lor de animale sã aibã alocate co-
duri ANSVSA temporare pe pajiºti-
le concesionate de la Consiliile Lo-
cale unde se deplaseazã ºi pãºunea-
zã animalele membrilor.

În urma întâlnirii a reieºit nece-
sitatea extinderii discuþiilor cu AN-
SVSA în sensul identificãrii unor
soluþii pentru a veni în sprijinul
cererii asociaþilor, în special pen-
tru clarificarea aspectelor ce þin de
legãtura între asociaþii/cooperative
ºi animalele membrilor acestora. O
altã idee desprinsã în urma discu-
þiilor a vizat necesitatea transmite-
rii cãtre Asociaþia Comunelor din
România ºi cãtre Instituþiile Prefec-
tului a semnalelor venite din terito-
riu pentru a nu rezilia contractele
de arendare ale pãºunilor având în
vedere cadrul legal existent.
Împrumut de miliarde de lei,
de la Finanþe

În ªedinþa Guvernului din 23
martie 2016 a fost aprobatã Hotã-
rârea ce reglementeazã unele mã-
suri financiare temporare pentru

stimularea gradului de absorbþie a
fondurilor alocate pentru agricul-
turã. Prin acest act normativ se
acordã un împrumut din partea
Ministerului Finanþelor Publice în
valoare de 3.600.000.000 lei, din
contul de venituri din privatizare,
pânã la sfârºitul anului 2016. Dupã
ce Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã efectueazã plã-
þile, cheltuielile realizate se trans-
mit Comisiei Europene prin Decla-
raþiile lunare, iar Comisia Europea-
nã le ramburseazã Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
urmând a fi restituite Ministerului
Finanþelor Publice.

Mãsura a fost necesarã pentru
a asigura cât mai rapid resursele
financiare necesare efectuãrii plã-
þilor menþionate mai sus din sume
alocate temporar din veniturile din
privatizare înregistrate în contul
curent general al Trezoreriei Sta-
tului de cãtre Ministerul Finanþelor
Publice.

Prin Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului nr. 3/2015 pentru apro-
barea schemelor de plãþi directe care
se acordã în agriculturã în perioada
2015-2020 ºi pentru modificarea
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societãþile agricole ºi alte forme de
asociere în agriculturã, au fost sta-
bilite schemele de plãþi directe care
se aplicã începând cu anul 2015,
categoriile de beneficiari ai acestor
scheme de plãþi, precum ºi condi-
þiile generale de eligibilitate pentru
acordarea plãþilor.
Nevoie de bani ºi în era
post-aderare a României

Prin Legea bugetului de stat pe
anul 2016 nr.339/2015, potrivit
art.28, s-a prevãzut în bugetul Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvoltãrii

Rurale, la capitolul
83.08 “Agriculturã, sil-
viculturã, piscicultura
ºi vânãtoare”, titlul
“Proiecte cu finanþare
din fonduri externe ne-
rambursabile (FEN)
post aderare”, articolul
“Programe din Fondul
European de Garanta-
re Agricolã – FEGA”,
din cadrul anexei nr. 3/
22/11, suma de
7.645.659.000 lei des-
tinatã prefinanþãrii chel-

tuielilor aferente schemelor de plãþi
directe, (schema de platã unicã pe
suprafaþã, plata redistributivã, plata
pentru practici agricole benefice
pentru clima si mediu, plata pentru
tinerii fermieri, schema de sprijin
cuplat, schema simplificatã pentru
micii fermieri), a mãsurilor de in-
formare ºi promovare pentru pro-
dusele agricole pe piaþa internã ºi în
þãrile terþe, a mãsurii de promovare
a vinurilor, precum ºi a mãsurilor
de piaþã ºi intervenþie în agricultu-
rã. Din aceastã sumã, se vor acor-
da prin acest act normativ
3.600.000.000 lei pentru asigurarea
plãþilor menþionate.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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“Astãzi este începutul mântuirii noastre ºi arãtarea tainei celei
din veac; Fiul lui Dumnezeu Fiul Fecioarei se face ºi Gavriil
harul bine-l vesteºte; pentru aceasta ºi noi, împreunã cu dânsul,
Nãscãtoarei de Dumnezeu sã-i strigãm: Bucurã-te, cea plinã de
har, Domnul este cu tine!”.

Bunavestire sau Blagoveºtenia cãtre Maica Domnului este
un Praznic Împãrãtesc al Bisericii Ortodoxe, sãrbãtorit la 25
martie. Dupã Sfânta Tradiþie, când Maria avea doar cincispre-
zece ani, în conformitate cu Evanghelia dupã Luca 1:26-38,
Arhanghelul Gavriil îi apare Sfintei Fecioare ºi îi spune cã va
concepe ºi naºte un fiu: “Bucurã-te, ceea ce eºti plinã de har!
Domnul este cu tine. Binecuvântatã eºti tu între femei... ªi
iatã, vei lua în pântece ºi vei naºte fiu, ºi vei chema numele lui
Iisus. Acesta va fi mare ºi Fiul Celui Preaînalt se va chema...”
(Luca 1, 28-32). Iar Fecioara, cutremurându-se în sufletul ei,
s-a smerit voii lui Dumnezeu, zicând: “Iatã roaba Domnului!
Fie mie dupã cuvântul tãu!” (Luca 1, 38). ªi Arhanghelul l-a
vestit în vis ºi pe Iosif (tutorele ºi logodnicul Mariei, care nu
se atinsese de ea, ci o avea doar în grijã) de zãmislirea ºi naº-
terea cea minunatã: “Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe
Maria, logodnica ta, cãci ce s-a zãmislit într-însa este de la
Duhul Sfânt...” (Matei 1, 20). Aceastã zi este fixatã exact la

Bunavestire
nouã luni înainte de Crãciun, fiind astfel aleasã de Pãrinþii Bi-
sericii ca sã indice cã Hristos a fost conceput într-o perioadã
de timp perfectã “din Duhul Sfânt ºi din Fecioara Maria”, aºa
cum este precizat în Crezul Niceo-Constantinopolitan. Din cli-
pa în care Maria a rostit cu smerenie, dar ºi cu fermitate,
cuvântul hotãrâtor “fie”, echivalentul lui “Sã fie luminã!” de la
începutul Genezei, Sfânta Treime a intrat în contact nemijlocit
cu fãptura omeneascã ºi, astfel, a fost deschis “circuitul sla-
vei”, care va readuce pe om prin Sfântul Duh la Dumnezeu
Tatãl.  De obicei, sãrbãtoarea Buneivestiri cade în Postul Mare,
dar, cu toate acestea, este o zi de bucurie. Astfel, postul este
mai puþin aspru în aceastã zi, fiind admis consumul de peºte.
Sã ne ajute Bunul Dumnezeu ca ºi noi sã o cinstim pe Maica
Domnului aºa cum a fãcut-o Arhanghelul Gavriil, sã învãþãm
de la Maica Domnului smerenia ºi sã avem nãdejdea cã Dum-
nezeu lucreazã totdeauna spre binele nostru, chiar dacã nu
înþelegem taina marilor bucurii sau taina marilor încercãri prin
care trecem. Astfel, Bunavestire este sãrbãtoarea în care ves-
tea cea bunã este aceasta: Dumnezeu ne iubeºte ºi doreºte sã
ne dãruiascã viaþa Lui cereascã ºi fericirea Lui cea veºnicã!
Amin!

Preot LIVIU SÃNDOI

Cu ocazia unei mese rotunde cu tema: “27 mar-
tie. Istorie. Aspiraþie. Perspective”, organizatã de
Comisia românilor de pretutindeni, împreunã cu
Asociaþia Pro Basarabia ºi Bucovina pentru a ani-
versa 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România,
senatorul liberal a spus cã îºi doreºte o iniþiativã le-
gislativã prin care sã fie eliminate deciziile pe care
tribunalele poporului sovietic din perioada imediat
de dupã anii 45 le-au luat împotriva basarabenilor.
Totodatã parlamentarul de Diaspora a spus cã iden-
titatea naþionalã “este atacatã sistematic, iar acest
atac vine în special din interior, slãbeºte naþiunile
din interior ºi deschide breºe, vulnerabilitãþi”.

„Este un genocid
care a fost trecut uºor cu vederea”

Viorel Badea a vorbit ºi de o strategie lansatã
recent privind abordarea relaþiilor cu Republica

“27 martie. Istorie. Aspiraþie. Perspective”“27 martie. Istorie. Aspiraþie. Perspective”“27 martie. Istorie. Aspiraþie. Perspective”“27 martie. Istorie. Aspiraþie. Perspective”“27 martie. Istorie. Aspiraþie. Perspective”
Senatorul Viorel Badea, vicepreºedinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni, a decla-

rat cã intenþioneazã sã depunã o iniþiativã legislativã care sã marcheze un moment recent din
istoria Basarabiei – “marea înfometare” din anii ’46 - ’47, când au murit 400.000 de oameni.

Senatorul Viorel
Badea: “I-au condam-

nat la moarte pe unii, i-
au deposedat de drep-

turi civile, pe alþii i-au
deportat în Siberia –

considerându-le ca fiind
totalmente nule,

pentru cã toate acele
decizii s-au luat de
cãtre tribunale de

ocupaþie, iar oamenii
care au fãcut obiectul

acelor decizii dupã anii
’45 pânã în ’50 - ’60 ºi

aºa mai departe erau
cetãþeni români. Statul
român niciodatã nu i-a
deposedat voluntar pe

aceºti oameni de
cetãþenia românã”.

Moldova. „Noi am lansat recent o strategie de
abordare a relaþiilor cu Republica Moldova într-
un fel mult mai aprofundat ºi mai pragmatic. În
baza acestei strategii ºi în urma acestor discuþii
deja unele instituþii din România au început sã se
activeze ºi sã lucreze în sensul unei mai bune
apropieri între cele douã pãrþi ale neamului româ-
nesc. Intenþionãm sã ieºim cu o declaraþie politi-
cã în Parlamentul României, în cel mai scurt timp,
urmatã de o iniþiativã legislativã, pentru a marca
un moment recent din istoria Basarabiei, ºi anu-
me marea înfometare din anii ’46 - ’47, când în
Basarabia, dintr-un total al populaþiei de 1,9 mili-
oane de oameni, au murit 400.000. Este un geno-
cid care a fost trecut uºor cu vederea de cãtre
foarte mulþi decidenþi ºi dintr-o parte ºi din cea-
laltã”, a afirmat  senatorul Badea.

MARGA BULUGEAN

Timp de trei zile, începând de astãzi, Asociaþia Studenþilor
Basarabeni (ASB) din Craiova organizeazã o suitã de mani-
festãri dedicate împlinirii celor 98 de ani de la Unirea Basara-
biei cu România. Studenþii basarabeni aflaþi la studii în Cen-
trul Universitar Craiova vor desfãºura o serie de activitãþi
culturale în cadrul Festivalului „Cu gândul spre Basarabia”.

ASB Craiova organizeazã
Festivalul „Cu gândul spre Basarabia”

Asociaþia Studenþilor Basarabeni
din Craiova, în parteneriat cu Pri-
mãria Municipiului Craiova ºi Casa
de Culturã a Studenþilor, va organi-
za o serie de activitãþi dedicate zilei
de 27 martie 1918. La acest eveni-
ment sunt invitaþi sã participe atât
studenþi, cât ºi reprezentanþi ai me-

diului academic din Craio-
va ºi nu în ultimul rând, ofi-
cialitãþi locale ºi centrale.
„Festivalul are drept scop
comemorarea eroilor Unirii,
trezirea spiritului naþional,
pãstrarea valorilor, promo-
varea culturii, precum ºi ex-
tinderea conceptului de „na-
þiune” în rândul tinerilor”, a
subliniat Oleg Untu, preºe-
dintele Asociaþiei Studenþi-
lor Basarabeni din Craiova. 

Manifestarea se va des-
fãºura pe parcursul a trei

zile zile. Începe  astãzi, ora 17:30,
în incinta Facultãþii de Drept ºi ªtiin-
þe Sociale, unde se va desfãºura
“Cupa Unirii” la Minifotbal ºi Tenis
de masã.  Duminicã, 27 martie, ora
12.00, când tinerii din Basarabia se
vor prinde alãturi de craioveni, în
tradiþionala „Horã a Unirii”, care va

avea loc în Piaþa Mihai Viteazul.
Tot aici, la statuia marelui con-

ducãtor se vor depunere flori ºi
coroane de flori. Festivalul “Cu
gândul spre Basarabia” continuã
cu un concert dedicat marelui eve-
niment  care va avea loc dumini-
cã,  începând cu ora 18.00, în sala
de spectacole a Casei de Culturã a
Studenþilor Craiova. Prezintã ma-
rea noastrã actriþã Alla Cebotari, un
suflet nobil, basarabean. Ansamblul
Folcloric „Maria Tãnase”, acom-
paniat de Ansamblul Folcloric „Te-
zaur” din Chiºinãu, Suzana Popes-
cu, Viorica Ciubotaru, Tatiana Pro-
fire dar ºi cântãreaþa Alla Cebotari,
în calitate de invitaþ speciali, vor
crea o atmosferã caldã ºi priete-
noasã acestei seri.     Vã aºteptãm
sã fãurim Unirea împreuna !”, a
spus liderul studenþilor basarabeni.

        MARGA BULUGEAN

Peste 100 de oraºe din Româ-
nia ºi Republica Moldova vor gãz-
dui la finalul acestei sãptãmâni
manifestarea „Marºul pentru via-
þã”. Aflat deja la a VI-a ediþie, anul
acesta „Marºul pentru viaþã” se va
desfãºura sub genericul „Pentru
viaþã, pentru femeie, pentru fami-
lie”. La Craiova manifestarea este
organizatã de filialele locale ale Pro-
Vita ºi Asociaþia Studenþilor Creº-
tini Ortodocºi Români (ASCOR) ºi
va avea loc duminicã, 27 martie,
ora 16.00, pe traseul: Catedrala
mitropolitanã „Sfântul Mare Mu-
cenic Dimitrie”, strada „Matei Ba-
sarab”, strada „Alexandru Ioan

„Marºul pentru viaþã”,
duminicã, la Craiova

Cuza”, Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” ºi retur.

“Dorim sã reafirmãm ºi cu acest
prilej dreptul la viaþã al copiilor ne-
nãscuþi ºi sacralitatea vieþii umane.
Sã nu uitãm cã în perioada 1958-
2008, în România au fost avortaþi
peste 22 milioane de copii. O sta-
tisticã sumbrã care ne aºeazã pe un
nedorit loc doi în lume, iar în pre-
zent avem în jur de 400 de avorturi
la cerere numai în spitalele de stat,
rata avorturilor rãmânând cea mai
mare din Europa cu 480 de avor-
turi la 1.000 de naºteri”, a precizat
George Ionescu, preºedintele Aso-
ciaþiei Pro-Vita, filiala Craiova.
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„Poveste despre Hansel ºi
Gretel”, un spectacol dupã Fra-
þii Grimm, de ºi cu Geo Dines-
cu, Marin Fagu ºi Mugur Pri-
sãcaru, deschide seria premie-
relor anului 2016 la Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri”.
Premiera, programatã mâine,
26 martie, la ora 18.00, „va fi
jucatã cu casa închisã, deoare-
ce nu mai sunt bilete pentru
aceastã reprezentaþie”, au anun-
þat organizatorii. Spectacolul
aduce în scenã elemente din
curentul steampunk (decoruri,
costume º.a.), fiind o premierã
ºi din acest punct de vedere. În
plus, regia, scenografia, muzica ºi scenariul aparþin în tota-
litate celor trei actori protagoniºti, care au dat o adevãratã
probã a creativitãþii ºi îndemânãrii pentru realizarea lor. Ur-
mãtoarele reprezentaþii cu „Poveste despre Hansel ºi Gre-
tel” vor avea loc duminicã, 27 martie, ora 11.00, ºi sâmbã-
tã, 9 aprilie, de la ora 18.00. Biletele costã 7 lei sau 10 lei, în
funcþie de categoria locului, ºi se pot procura de la Agenþia
Teatrului „Colibri”, de luni pânã sâmbãtã, între orele 10.00-
13.00 ºi 16.00-19.00, iar duminica, în intervalul 10.00-13.00.Vor sculpta toatã luna lui Cuptor

la Centrul Multifuncþional
Participanþii la simpozion vor fi se-

lectaþi pe baza CV-ului ºi portofoliului
profesional. Totodatã, ei trebuie sã tri-
mitã organizatorilor, pe adresa de e-mail
tradem@tradem.ro, o fotografie a ma-
chetei sculpturii pe care intenþioneazã sã
o realizeze la Craiova. Aceºtia urmeazã
sã sculpteze, timp de o lunã, în august,
sub privirile publicului, la Centrul Multi-
funcþional Craiova, în blocuri de piatrã
ºi marmurã cu dimensiuni de aproxima-
tiv 1,5-2 metri cubi. Lucrãrile lor vor
deveni, apoi, proprietatea oraºului, care
va achita fiecãrui artist participant o
sumã reprezentând contravaloarea drep-
turilor de autor, în cuantum de 11.000
lei net (echivalentul a 2.500 euro), dupã
cum se precizeazã în Regulamentul con-
cursului. În plus, artiºtilor le va fi asigu-
ratã cazarea pe întreaga perioadã a des-
fãºurãrii taberei, masa ºi transportul re-
venind acestora.

Doar un artist în juriul de selectare
a portofoliilor

Juriul de selectare a portofoliilor este
format din primarul Craiovei, Lia Ol-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

La Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri” are loc astãzi, începând cu ora
11.00, proba de teatru din cadrul „Com-
petiþiei Tinereþii”, ediþia a VIII-a. Eveni-
mentul este organizat de Direcþia Jude-
þeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj ºi In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi face
parte din Sãptãmâna Teatrului (20-27
martie). Concureazã trupe de la Colegiul
Naþional Economic „Gheorghe Chiþu”,
Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti”, Colegiul
Naþional „Elena Cuza”, Liceul Teoretic
„Tudor Arghezi”, Colegiul Tehnic de In-
dustrie Alimentarã ºi Colegiul Naþional
„Carol I”, care aduc pe scenã, timp de
10 minute fiecare, fragmente din seria
de comedii a lui Vasile Alecsandri ce au
ca personaj principal pe Coana Chiriþa.

«Chiriþa Bârzoi împreunã cu celelalte
personaje comice – Guliþã, Luluþa, Leo-

naº, ªarl, Safta, Grigore Bârzoi – sunt
reînviate de liceenii craioveni în faþã unui
juriu alcãtuit din specialiºti în domeniul
teatral: Adriana Teodorescu – teatrolog,
manager al Teatrului pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri”, actriþa Daniela Cazacu –
coordonatoare a Cercului de teatru de la
Palatul Copiilor Craiova, regizorul ªte-
fan Florescu – coordonator al trupei
„Teathron” a Casei de Cultura a Studen-
þilor, actriþa Mirela Diºa – coordonatoa-
re a trupei „FaceACT” a Casei de Cultu-
rã a Studenþilor, umoristul Marian Rãþu-
lescu ºi Adina Constantinescu – desin-
ger vestimentar. La evaluare, juriul va
avea în vedere prezenþa ºi miºcarea sce-
nice, dicþia, originalitatea ºi calitatea ar-
tisticã a interpretãrii, viziunea regizoralã
ºi scenograficã», precizeazã organizato-
rii într-un comunicat de presã. Intratrea
la spectacol este liberã.

Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” a anunþat,
recent, organizarea unei noi
ediþii, a IV-a, a Simpozionu-
lui Internaþional de Sculp-
turã în Piatrã „Drumuri
Brâncuºiene”. Aceasta se
va desfãºura în perioada 1-
31 august a.c. ºi va avea ca
temã creaþia poetului Adrian
Pãunescu. Înscrierile se pot
face pânã la data de 20 mai,
ora 16.00, opt artiºti urmând
sã fie selectaþi. Sculpturile
vor fi realizate în piatrã de
Vratza ºi marmurã de
Ruºchiþa ºi, potrivit Regula-
mentului concursului, „vor
contribui la îmbogãþirea
patrimoniului monumental al
municipiului Craiova”.

guþa Vasilescu, ºi managerii instituþiilor
de culturã ale Craiovei: Luiza Mitu
(Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu”), Antoniu Zamfir (Opera Românã
Craiova), Vlad Drãgulescu (Filarmoni-
ca „Oltenia”), Lucian Dindiricã (Biblio-
teca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”), Adriana Teodorescu (Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”). Sur-
prinzãtor, dat fiind cel puþin faptul cã
vorbim despre o competiþie naþionalã:
singurul artist din componenþa juriului
este sculptorul Ioana Flueraºu. Mai
multe detalii despre condiþiile de parti-
cipare ºi despre desfãºurarea simpo-
zionului se regãsesc pe site-ul Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”,
www.tradem.ro.

Peste 25 de artiºti au lucrat,
pânã acum, în cadrul taberei

Simpozionul de Sculpturã în Piatrã
„Drumuri Brâncuºiene” a fost iniþiat
în anul 2013, desfãºurându-se pe Ve-
lodromul din Parcul „Nicolae Romanes-
cu”, ºi a avut caracter naþional. Tema
simpozionului a fost la liberã alegere ºi
s-a lucrat în marmurã de Ruºchiþa.
Participanþi au fost Paul Popescu –
coordonatorul simpozionului (Târgu

Jiu), Eugen Barzu (Timiºoara), Valen-
tin Duicu (Bucureºti), Marcel Voinea,
Emilian Popescu – curatorul simpozio-
nului, Alin Totescu ºi Dan Nica, toþi
patru din Craiova.

Ediþiile din 2014 ºi 2015 au oferit
taberei vizibilitate la nivel internaþional.
În 2014 au participat opt sculptori din
cinci þãri: Grigore Sultan (Republica
Moldova), Emil Bachiyski (Bulgaria),
Ilie Berindei (Elveþia), Evrim Camoglu
(Turcia), Valentin Duicu, Vasile Sopo-
nariu, Dan Purcãrea, Paul Popescu
(România). Simpozionul s-a desfãºu-
rat la Centrul Multifuncþional, unde s-a
lucrat în piatrã de Vratza, tema fiind
opera lui Marin Sorescu.

În 2015, transpusã în piatrã de Vratza
ºi marmurã de Ruºchiþa a fost creaþia
maestrului Tudor Gheorghe.  La sim-
pozion au participat zece sculptori:
Michael ºi Anna Rofka (Germania),
Tibor Farkas (Germania), Andrej Mi-
tevski (Macedonia), Vlad Dan Perianu
(Bucureºti), Ana Maria Negarã ºi Alin
Neacºu (Iaºi), Gabriel Sitaru (Câmpi-
na), precum craiovenii Lucian Irimes-
cu, Virgil Pumnea ºi Laurenþiu Dimo-
iu. Li s-a alãturat Gabriel Rizea, care a
sculptat în lemn.
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Coana Chiriþa intrã în „Competiþia Tinereþii”!

Încep serile culturaleÎncep serile culturaleÎncep serile culturaleÎncep serile culturaleÎncep serile culturale
româneºti la TRADEMromâneºti la TRADEMromâneºti la TRADEMromâneºti la TRADEMromâneºti la TRADEM

Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” organizeazã
astãzi, de la ora 19.00, pri-
ma  întâlnire din cadrul pro-
iectului ,,Searã culturalã
româneascã”. Invitat în Sa-
lonul Medieval al instituþiei
este prof. dr. Irinel Cãnu-
reci, muzeograf în cadrul
Secþiei de Etnografie a Mu-
zeului Olteniei, care va sus-
þine conferinþa cu titlul
„Tradiþii ºi obiceiuri de
dragoste”. În dezbatere vor
fi puse cele mai reprezenta-
tive obiceiuri legate de dra-
goste din cultura tradiþionalã
româneascã, accentul fiind
pus pe specificul spaþiului
oltenesc. Moderatorul întâlnirii este Nicoleta Dumitru. Ac-
cesul publicului interesat este liber.

Andreea Oana Saghin, la primaAndreea Oana Saghin, la primaAndreea Oana Saghin, la primaAndreea Oana Saghin, la primaAndreea Oana Saghin, la prima
expoziþie personalã de picturãexpoziþie personalã de picturãexpoziþie personalã de picturãexpoziþie personalã de picturãexpoziþie personalã de picturã

În Salonul Medieval al
Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” are loc as-
tãzi, ora 19.00, vernisajul
primei expoziþii de picturã
semnate de Andreea Oana
Saghin, intitulatã „Des-
cântece”. „Arta este calea
pe care o folosesc spre a
cãlãtori cãtre cea mai cu-
ratã, greu accesibilã ºi fru-
moasã parte, cãtre copilul
care a reuºit sã supravie-
þuiascã în mine, în tãrâmul
fanteziei. Picturile mele
reprezintã vocea mea ne-
filtratã, expresia celor mai
ascunse gânduri ºi emoþii,
materializarea ºi îmblânzirea temerilor ºi dorinþelor mele mute.
De-a lungul acestui drum, am explorat diferite posibilitãþi de
exprimare, prin diverse tehnici, rãmânând în zona care îmi
oferã cea mai mare libertate: acrilicele ºi mixed-media pe
pânzã”, precizeazã autoarea. Despre lucrãrile sale va vorbi
sculptorul Gabriel Rizea.
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Ibrahim Bakraoui, identificat de autoritãþi-
le belgiene ca fiind unul dintre cei doi kami-
kaze care s-au detonat marþi, pe aeroportul
Zaventem din Bruxelles, a fost expulzat din
Turcia de douã ori anul trecut, în lunile iulie
ºi august, a declarat, ieri, un reponsabil din
cadrul Guvernului turc. Teroristul Ibrahim
Bakraoui, care a provocat masacrul de la aro-
portul din Bruxelles, a fost expulzat din Tur-
cia de douã ori. Un alt responsabil a explicat
cã prima expulzare a lui Ibrahim Bakraoui a
fost motivatã de o serie de presupuneri ale
poliþiei turce, potrivit cãrora acesta ar fi pu-
tut fi un combatant strãin. Ibrahim Bakraoui
nu a comis niciun delict în Turcia, iar expul-
zarea sa era “administrativã”, a adãugat el.
Ministrul belgian de Justiþie, Koen Geens,
neagã cã Ibrahim Bakraoui, care a fost prins
de autoritãþile turce în 2015, a fost extrãdat
în Belgia, fiind trimis, de fapt, în Olanda, in-
formeazã postul belgian RTBF. “Este vorba
mai mult ca sigur de o extrãdare din Turcia
de la frontiera cu Siria. În acel moment, per-
soana respectivã nu figura în evidenþele poli-
þiei (belgiene) pentru activitãþi teroriste, era
un infractor comun, eliberat condiþionat”, a

Salah Abdeslam
solicitã extrãdarea
în Franþa „cât mai
repede posibil”

Salah Abdeslam, islamistul
arestat vineri în Bruxelles
pentru implicare în atentatele
teroriste din Paris, vrea sã se
întoarcã în Franþa “cât mai
repede posibil” ºi nu se mai
opune extrãdãrii, susþine
avocatul sãu, la scurt timp
dupã ce a anunþat cã nu mai
colaboreazã cu autoritãþile
belgiene. “Salah Abdeslam mi-
a solicitat sã vã informez cã
doreºte sã plece în Franþa cât
mai repede posibil”, a declarat
avocatul sãu, Sven Mary,
adãugând cã Abdeslam “vrea sã
se justifice în Franþa”. “Mã voi
întâlni cu judecãtorul comisiei
pentru a nu se opune acestei
extrãdãri în Franþa care sperãm
cã se va face (...) cu cele mai
mici întârzieri”, a declarat
avocatul lui Abdeslam. Procu-
rorul Parisului, Francois
Molins, a declarat sãptãmâna
trecutã cã, în cel mai rãu caz,
Abdeslam ar urma sã fie predat
autoritãþilor franceze în trei
luni, dupã ce islamistul a
anunþat cã se opune extrãdãrii
în þara sa de origine. Abdeslam
este programat sã aparã în faþa
unui tribunal din Bruxelles pe
31 martie pentru executarea
mandatului internaþional emis
pe numele sãu pentru implicare
în atentatele teroriste din Paris,
de anul trecut, soldate cu 130
de morþi. Camera de consiliu, o
comisie de jurisdicþie belgianã,
va analiza ºi se va pronunþa joi
asupra statutului de detenþie al
lui Abdeslam. Anunþul fãcut de
avocatului lui Abdeslam vine la
puþin timp dupã ce a declarat
cã acesta nu va mai colabora
cu autoritãþile belgiene. Salah
Abdeslam, de 26 de ani, este
considerat singurul atacator din
Paris rãmas în viaþã, care a fost
arestat vinerea trecutã de
autoritãþile belgiene în apropie-
re de Bruxelles, dupã patru luni
de fugã. El s-a aflat în legãturã
ºi cu atacatorii kamikaze din
Bruxelles care s-au detonat,
marþi dimineaþã, pe aeroportul
Zaventem ºi la staþia de metrou
Maelbeek. Khalid El Bakraoui,
cel care a comis atacul sinuci-
gaº de la metrou, ar fi închiriat
sub un nume fals un aparta-
ment din zona Forest, din
suburbiile Bruxellesului, unde
au avut loc sãptãmâna trecutã
operaþiuni de amploare ale
poliþiei pentru arestarea lui
Salah Abdeslam. În aparta-
mentul respectiv, au fost gãsite
amprentele lui Abdeslam ºi a
murit un islamist algerian în
confruntãrile cu poliþia. Însã
întrebat de jurnaliºti dacã
Abdeslam ºtia de atacurile din
Bruxelles, avocatul acestuia a
negat, spunând cã “nu era la
curent” cu respectivele atenta-
te, în care au murit cel puþin
31 de persoane.

Doi membri ai reþelei teroriste
Stat Islamic ameninþã, într-o înre-
gistrare video, cã vor comite aten-
tate la biroul premierului Marii Bri-
tanii ºi la aeroporturi din Londra.
Înregistrarea prezintã doi bãrbaþi cu
cagule, având accente britanice,
care celebreazã comiterea atenta-
telor de la Bruxelles, soldate cu 31
de morþi ºi revendicate de reþeaua
teroristã Stat Islamic. “Belgia: ae-

Miniºtrii belgieni de Interne ºi
al Justiþiei ºi-au prezentat demi-
siile în urma atacurilor de la Bru-
xelles, însã le-au fost refuzate de
premierul Charles Michel, a
scris ieri presa belgianã. Minis-
trul de Interne Jan Jambon ºi al
Justiþiei Koen Geens nu erau dis-
ponibil imediat sã comenteze pe
aceastã temã. Autoritãþile belgie-
ne se aflã într-o situaþie jenantã,

Miniºtrii belgieni de Interne ºi al Justiþiei
ºi-au prezentat demisia dupã atacuri

dupã ce Turcia a anunþat mier-
curi cã Ankara l-a expulzat anul
trecut în Europa pe Ibrahim El
Bakraoui, unul dintre atacatorii
sinucigaºi de marþi ºi cã a aver-
tizat Belgia cã acesta era jihadist.
“Belgia ne-a ignorat avertismen-
tul potrivit cãruia aceastã per-
soanã este un luptãtor strãin”, a
declarat miercuri seara preºedin-
tele turc Recep Tayyip Erdogan.

roportul din Bruxelles a explodat.
... Heathrow...”, afirmã unul din-
tre teroriºti. “Gatwick, Downing
Street... înþelegeþi??”, afirmã celã-
lalt terorist în înregistrarea video
postatã pe reþeaua Instagram. Ae-
roporturile Heathrow ºi Gatwick
sunt situate la periferia oraºului
Londra, iar Downing Street 10 este
reºedinþa ºi biroul premierului Ma-
rii Britanii.

Membri ai reþelei teroriste Stat Islamic
ameninþã cã vor comite atentate la Londra

O companie care oferã spre în-
chiriere maºini cu ºofer a trimis,
contactatã de atacatorii din Bruxel-
les înaintea atentatelor, o berlinã
care sã îi transporte pe aceºtia la
aeroport în loc de autoutilitara co-
mandatã de ei, ºi astfel, ce-a de-a
patra bombã nu a mai încãput în
portbagajul vehiculului. Citând sur-
se neidentificate, publicaþia DH,
citatã de Daily Mail, a informat cã
Ibrahim Bakraoui ºi alþi doi bãrbaþi,
suspectaþi cã au comis atacul, au
comandat o autoutilitarã care sã îi

Ibrahim Bakraoui a fost expulzatIbrahim Bakraoui a fost expulzatIbrahim Bakraoui a fost expulzatIbrahim Bakraoui a fost expulzatIbrahim Bakraoui a fost expulzat
din Tdin Tdin Tdin Tdin Turcia de douã oriurcia de douã oriurcia de douã oriurcia de douã oriurcia de douã ori

explicat, miercuri searã, Geens, pentru postul
VRT. “Când a fost extrãdat, potrivit infor-
maþiilor pe care mi le-a comunicat Parchetul
federal, a fost trimis cãtre Olanda, nu cãtre
Belgia”, a declarat ministrul belgian de Justi-
þie. Preºedintele turc, Recep Tayyip Erdogan,
a declarat miercuri cã unul dintre teroriºtii de
la Bruxelles a fost arestat în iunie 2015 la
Gaziantep, fiind expulzat în Belgia pe 14 iulie
2015, iar ambasada belgianã a fost informa-
tã. “Autoritãþile belgiene au fost avertizate cã
acest individ avea legãturi cu organizaþii te-
roriste”, a subliniat Erdogan, fãrã a dezvãlui
identitatea islamistului. Potrivit unor surse
citate de presa belgianã ºi germanã, teroris-
tul care a fost arestat scurt timp în Turcia în
2015 a fost Ibrahim Bakraoui. Ibrahim Bak-
raoui ºi Najim Laachraoui s-au detonat marþi
dimineaþã pe aeroportul Zaventem din Bru-
xelles, iar la scurt timp fratele sãu, Khalid
Bakraoui, a comis atacul sinucigaº de la sta-
þia de metrou Maelbeek. Cel puþin 31 de per-
soane au murit ºi 250 au fost rãnite în aten-
tatele de marþi din Bruxelles. Autoritãþile bel-
giene cautã doi suspecþi, unul care s-ar fi
aflat pe aeroportul Zaventem ºi care a aban-

donat un pachet exploziv, reuºind sã fugã,
ºi un al doilea care l-ar fi însoþit pe Khalid
Bakraoui la staþia de metrou Maelbeek. Toþi
cei trei atacatori kamikaze, de naþionalitate
belgianã, fãceau parte din lista celor mai
cãutaþi suspecþi în cadrul anchetei privitoa-
re la atentatele din Paris din noiembrie 2015,
soldate cu 130 de morþi.

Teroriºtii voiau sã aducã patru bombe la aeroportul
din Bruxelles, dar nu au putut din cauze logistice

transporte la aeroportul din Zaven-
tem marþi dimineaþa, dintr-o zonã
din nordul oraºului, unde se afla
apartamentul în care se ascundeau.
Atunci când ºoferul s-a prezentat
la adresa respectivã cu o berlinã,
cei trei bãrbaþi ºi-au dat seama cã
nu pot încãrca în portbagaj toate
cele patru genþi de mânã, ºi au lã-
sat una în apartament Doi dintre
eu s-au aruncat în aer la termina-
lul de plecãri al aeroportului Zaven-
tem din Bruxelles, iar cel de-al trei-
lea a fugit, abandonând cel mai

greu dispozitiv de explozibil, pe
care serviciile de securitate l-au
detonat ulterior. Dupã ce au fost
difuzate imagini cu suspecþii la
câteva ore dupã atac, ºoferul ºi-a
dat seama cã i-a transportat la ae-
roport în maºina respectivã ºi a
alertat poliþia. Acesta a spus cã
bãrbaþii s-au plâns cã vehiculul nu
era “suficient de mare” pentru toate
bagajele lor. Ei s-au arãtat furioºi
pentru cã au fost nevoiþi sã lase
un bagaj în aparta-
mentul din cartierul
Schaerbeek. ªoferul
a avut unele suspi-
ciuni atunci când
bãrbaþii nu i-au per-
mis sã îi ajute sã îºi
încarce bagajele în
maºinã. Poliþia a pu-
tut localiza aparta-
mentul de unde au
plecat teroriºtii cu
ajutorul ºoferului
care condus berlina.
Dupã ce au efectuat
un raid marþi seara
la locuinþa respecti-
vã, poliþiºtii au gãsit

un alt dispozitiv explozibil ce conþi-
nea cuie. Frederic Van Leeuw,
procurorul-ºef al Belgiei, a decla-
rat cã în apartament au fost gãsi-
te, de asemenea, 15 kilograme de
material exploziv de tipul celui
care a fost folosit ºi în atacurile
de la Paris. Ofiþerii de securitate
au mai gãsit 150 de litri de aceto-
nã, pungi în care se aflau cuie,
detonatoare de bombe ºi un steag
al reþelei Stat Islamic.
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Femeia în negru 2:
Îngerul Morþii

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 22:15

Din cauza bombardamentelor
din timpul celui de Al Doilea
Rãzboi Mondial, profesoarele
Eve Parkins (Phoebe Fox) ºi
Jean Hogg (Helen McCrory)
sunt nevoite sã îºi evacueze
elevii în Crythin Gifford, un
sãtuc aflat la micã distanþã de
oraº. Aceºtia se cazeazã în
aceeaºi casã, în care, în urmã
cu 40 de ani, Arthur Kipps...

Cronicile Casterilor:
A 16-a lunã

Se difuzeazã la PRO TV,  ora 23:00

Uniþi de dorinþa de a evada
din realitate, cei doi îndrãgos-
tiþi descoperã secretele întu-
necate ale propriilor familii ºi
misterele micului lor oraº. În
timp ce Ethan îºi doreºte sã
scape cât mai curând de plicti-
seala orãºelului conservator
în care locuieºte, misterioasa
Lena trebuie sã înfrunte un
blestem antic ºi sã aleagã felul
în care îºi va folosi puterile
supranaturale.

Aviatorul

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Una dintre cele mai impunã-
toare figuri ale secolului 20,
Howard Huges a fost un ino-
vator remarcabil, un indus-
triaº cu simþul realitãþii, un
producãtor de filme plin de
farmec, întruchiparea america-
nului care ºtie sã-ºi asume
riscuri dar, mai presus de orice,
el s-a considerat un aviator.
Prin AVIATORUL, regizorul
Martin Scorsese a þesut...

VINERI - 25 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 În culisele energiei
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:50 Sãptãmâna generozitãþii
17:00 Ne vedem la TVR
18:00 Ne vedem la TVR
19:00 Cooltura
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 O datã’n viaþã
22:25 Starea zilei
22:35 O datã’n viaþã
00:00 Sãptãmâna generozitãþii
00:15 Zece ierni
02:00 Telejurnal
02:50 Tot ce conteazã
03:40 Zon@
04:05 Cooltura
04:45 Ne vedem la TVR
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:30 Naturã ºi aventurã (R)
10:00 Documentar 360° - GEO

(R)
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Fotbal . Meci amical:

Armenia-Belarus
19:00 Documentar
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Sunt ceea ce sunt
2011, SUA, Comedie
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Dincolo de viitor
23:10 Autostrada 60
2002, SUA, Aventuri, Comedie,

Dramã, Fantastic, Mister, SF,
Thriller

01:10 Dincolo de viitor
01:40 Documentar
02:30 Europa 360°

TVR 2

07:45 Houdini
10:40 Marea aventurã Lego
12:20 Labirintul: Evadarea
14:15 Haide, Eddy!
15:55 Fiecare se crede normal
17:40 Filme ºi vedete
18:15 Nu eºti tu
20:00 Femeia în negru 2:

Îngerul Morþii
21:40 Aventuri în Mexic
23:15 Hãrþi cãtre stele
01:05 Acel moment penibil
02:40 Hercules
04:20 Femeia în negru 2:

Îngerul Morþii
06:00 Crãciunul în Conway

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:40 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:00 Cronicile Casterilor:

A 16-a lunã
2013, SUA, Dramã, Fantastic
01:30 Ce spun românii (R)
02:15 Cronicile Casterilor: A 16-

a lunã (R)
2013, SUA, Dramã, Fantastic
04:30 Vorbeºte lumea (R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Regina
00:45 Santa Diabla
01:45 Lupta rozelor (R)
03:45 Regina (R)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Istorie în farfurie

07:45 La Mãruþã (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Karate Kid II (R)
14:15 Un soþ perfect: Povestea

lui Laci Peterson (R)
16:00 La bloc
18:15 Karate Kid III
20:30 Aviatorul
00:00 Heli
02:00 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

10:55 Teleshopping
11:15 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 Infernul
1999, SUA, Acþiune, Dramã
22:30 În puii mei (R)
00:15 Dragonul Roºu
2002, SUA, Dramã, Horror,

Thriller
02:30 Observator (R)
03:30 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 TELESHOPPING
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 VACANÞA MARE
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Dosarele DNA (R)

08:45 Focus din inima
României (R)

09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping

11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 All Inclusive (R)

13:20 Teleshopping
14:00 Focus

14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs

15:30 Mondenii
2006, România, Comedie

16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie
18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai
bine

20:30 Sosesc pãsãrile
cãlãtoare

1984, SUA, Comedie
23:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie
01:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:45 Trãdaþi în dragoste

04:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie

04:45 Adevãrul Live
05:30 Cireaºa de pe tort (R)

06:15 Focus (R)
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
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 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Marea Þãcãnealã
20:30 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Fight Night
23:00 Jackass
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Fight Night
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Înnorat cu
averse de ploaievineri, 25 martie - max: 26°C - min: 14°C

$
1 EURO ........................... 4,4655 ............. 44655
1 lirã sterlinã................................5,6515....................56515

1 dolar SUA.......................3,9974........39974
1 g AUR (preþ în lei)........156,5808.....1565808

Cursul pieþei valutare din 25 martie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
PETRESCU PETRE, titular al

proiectului” SCHIMBARE DESTINA-
ÞIE IMOBIL C5, C6, C7 DIN GRAJD ÎN
DEPOZIT CEREALE ªI C8 DIN
GRAJD ÎN DEPOZIT LEGUME”, anun-
þã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- AVIZARE FÃRÃ ACORD DE
MEDIU, pentru proiectul” SCHIMBA-
RE DESTINAÞIE IMOBIL C5, C6 C7
DIN GRAJD ÎN DEPOZIT CEREALE
ªI C8 DIN GRAJD ÎN DEPOZIT LEGU-
ME”, propus a fi amplasat în Comu-
na Coþofenii din Dos, sat Mihãiþa, str.
Dan Defleury, nr. 80, judeþul Dolj. 1.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J
între orele 8-16 ºi Vineri între orele 8-
14, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet http// arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare (în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului
anunþ), pânã la data de 29.03.2016.

PRIMÃRIA comunei Celaru cu
sediul în loc. Celaru, str. Inv. M. Geor-
gescu, nr. 525, organizeazã concurs
de recrutare pentru ocuparea a douã
funcþii publice de execuþie vacante
de inspector asistent în cadrul com-
partimentului financiar contabil, cla-
sa - I- ºi de referent debutant, clasa -
III-în cadrul compartimentului casie-
rie, din cadrul aparatului de specia-
litate al primarului comunei Celaru,
astfel: Data desfãºurãrii concursu-
rilor: proba scrisã în data de
26.04.2016, ora 10.00; interviul în data
de 29.04.2016, ora 10.00. Candidaþii
vor depune  dosarele de participare
la concurs în termen de 20  zile de la
data apariþiei anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a-III-a, la sediul Primã-
riei Celaru- Dolj. Relaþii suplimenta-
re la nr. de telefon 0251.375.509.

ANUNÞ

În conformitate cu art.57 alin.1-5 ºi art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmã-
toarelor funcþii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj, astfel:

   -  1 funcþie publicã de execuþie de inspector gradul profesional debutant din cadrul Direcþiei
Afaceri Europene, Dezvoltare Regionalã, Proiecte cu Finanþare Internaþionalã-Serviciul Dezvoltare
Regionalã, Proiecte cu Finanþare Internaþionalã-Compartiment Implementare, Monitorizare ºi Evalua-
re  Proiecte cu Finanþare.

Condiþii specifice de ocupare:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,

absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în specializarea: Construcþii Civile, industriale ºi
agricole;

-vechime: -
-cunoºtinþe de limba englezã- nivel mediu;
- cunoºtinþe operare pe calculator: Windows 8.1, 8,7 sau Vista, Microsoft Office 2007, 2010, 2013

(Word, Excel, Outlook Express), Internet.

   -  1 funcþie publicã de execuþie de consilier gradul profesional asistent din cadrul Direcþiei
Afaceri Europene, Dezvoltare Regionalã, Proiecte cu Finanþare Internaþionalã-Serviciul Dezvoltare
Regionalã, Proiecte cu Finanþare Internaþionalã-Compartiment Implementare, Monitorizare ºi Evalua-
re  Proiecte cu Finanþare.

    Condiþii specifice de ocupare:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,

absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în specializarea: Construcþii Civile, industriale ºi
agricole;

-vechime: minim 1 an;
-cunoºtinþe de limba englezã- nivel mediu;
-cunoºtinþe operare pe calculator: Windows 8.1, 8,7 sau Vista, Microsoft Office 2007, 2010, 2013

(Word, Excel, Outlook Express), Internet.

- 1 funcþie publicã de execuþie de consilier gradul profesional principal din cadrul Direcþiei
Afaceri Europene, Dezvoltare Regionalã, Proiecte cu Finanþare Internaþionalã-Serviciul Dezvoltare
Regionalã, Proiecte cu Finanþare Internaþionalã-Compartiment Implementare, Monitorizare ºi Evalua-
re  Proiecte cu Finanþare.

Condiþii specifice de ocupare:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,

absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în ramura de ªtiinþã: ªtiinþe economice;
-vechime: minim 5 ani;
-cunoºtinþe de limba englezã- nivel mediu;
- cunoºtinþe operare pe calculator: Windows 8.1, 8,7 sau Vista, Microsoft Office 2007, 2010, 2013

(Word, Excel, Outlook Express), Internet.
De asemenea, candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea

nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea Unirii, nr. 19, în data de

26.04.2016, ora 10, proba scrisã ºi în data de 28.04.2016, proba de interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicãrii în Moni-

torul Oficial al României, Partea a-III-a, respectiv pânã la data de 13.04.2016, ora 16,00 la sediul
Consiliului Judeþean Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr.19, camera 1.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu documentele prevãzute la art.
49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþio-
narilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

          Actele solicitate candidatilor ºi bibliografia se afiºeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj ºi
pe site-ul Consiliului Judeþean Dolj www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Judeþean Dolj din mun. Craiova, Calea Uni-
rii, nr. 19, camera 1 ºi la telefon: 0251 408 270.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Tapi þer  la  domic i l iu .
Telefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Execut masaj la domiciliu
Telefon: 0251/446.535;
0760/071.644.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucu-
reºti, ªoseaua Panduri
(vis-a -vis de Spitalul Cli-
nic Panduri) Telefon:
0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.

Vând apartament 2 ca-
mere - parter Nicolae Ti-
tulescu, preþ 200.000 lei.
Telefon: 0744/581.777.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.
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DIRECÞIA DE EVIDENÞÃ
A PERSOANELOR

În contextul proceselor electorale care urmeazã
sã se desfãºoare în acest an, facem un apel cãtre
toþi cetãþenii municipiului Craiova ºi ai localitãþi-
lor deservite de Direcþia de Evidenþã a Persoane-
lor Craiova, respectiv Almãj, Bratovoeºti, Bresta,
Bulzeºti, Coþofenii din Dos, Coþofenii din Faþã,
Gherceºti, Ghindeni, Malu Mare, Mischii, Podari,
Robãneºti, Terpeziþa, Þuglui, Vîrvoru de Jos, sã
verifice valabilitatea actelor de identitate.

Primãria comunei Ostroveni,judeþul Dolj,organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei publice vacante de referent debutant în cadrul
Compartimentului Agricol.

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Ostroveni,judeþul Dolj în data
de 25.04.2016 ora 10.00 proba scrisã ºi în data de 27.04.2016 ora 10.00 proba
interviu.

Condiþii de participare la concurs
-condiþiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r) cu modi-

ficãrile ºi completãrile ulterioare,
-cond. specifice: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu

diplomã de bacalaureat.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la

data publicãrii anunþului in Monitorul Oficial al Romaniei  Partea a III-a.
Dosarul trebuie sã conþinã:
-formularul de înscriere prevazut in Anexa 3 la HG 611/2008 cu modificãrile

ºi completãrile ulterioare,
-copia actului de identitate
-copiile diplomelor de studii ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor

specializãri
-cazierul judiciar
-adeverinþã care sã ateste starea de sanãtate corespunzãtoare ,eliberata cu

cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al
candidatului

-declaraþia pe proprie rãspundere din care sã ateste cã nu a desfãºurat ac-
tivitãþi de poliþie politicã

Formularul de înscriere este pus de Primãria Ostroveni la dispoziþia
candidaþilor.

Condiþiile de participare la concurs, ºi bibliografia se gãsesc afiºate la se-
diul Primãriei com. Ostroveni ºi pe pagina de internet a instituþiei.

Relaþii suplimentare la tel. 0251.337.366, secretar comisie Sadoveanu
Camelia.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ dependinþe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4300 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 2 camere,
bucãtãrie, hol, toate
utilitãþile, 400 mp teren,
str. Râului nr. 162. Te-
lefon: 0760/958.921;
0737/128.396.
Casã bãtrânescã (ne-
locuibilã) sat Dobromi-
ra, 3700 mp. 25000 lei,
negociabil Telefon:
0744/648.927; 0741/
197.391.
Vând casã comuna
Periºor,  cadastru, te-
ren 2000 mp, fântânã
în curte, vie, pomi fruc-
tiferi + Anexe, zonã
centralã. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.

Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece.
0763.359.072.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/ 995.405.

Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþi-
onalã Craiova- Bechet,
localitatea Secui. Preþ
convenabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul
Istoric. Telefon: 0744/
581.777.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþinu-
tã, toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodirec-
tie; Xenon; - Interior
recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vân combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.

Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/ 995.405.
Vând fotolii vechi în
stare bunã, aparat de
radio cu Pickup, timbre
(clasoare). Telefon:
0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine între-
þinut- 80 lei, cruce mar-
murã scrisã 1200/400/
100- 80 lei, sãpun de
casã 5 lei kg, televizor
color Grunding cu tele-
comandã- 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445
Vând radio MPT Sony
4x45w, USB, telecom-
andã, în garanþie. Te-
lefon: 0723/984.309.
Vând maºinã de go-
goºi ineluº, chiuve-
tã inox dublã pentru
Restaurant sau Co-
fetãrie tãietor meze-
luri, plitã fast food,
mese inox. Telefon:
0 7 6 0 / 9 5 8 . 9 2 1 ;
0737/128.396.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrã-
midã completã, po-
lizor 2500W. Tele-
fon: 0768/083.789.

Vând 8 jaluzele me-
talice (4 gri ºi 4
albe). Telefon: 0251/
452.233.
Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã de
piele de cãprioarã
nouã lungã ºi Mouli-
ne  pentru cusut go-
blen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

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

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

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

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

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

S.C. 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.

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.

Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.

Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez camere la
casã (zona Brestei).
Telefon 0762/484.755;
0351/464.628.

Închiriez apartament
3 camere, mobilat, cu
centralã, zona A Ciu-
percã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
510.581.
Închiriez apartament
3 camere mobilat cu
centralã, zona A, Ciu-
percã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
510.581.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

CITAÞII
Societatea Mora-
cont SRL este citatã
la Judecãtoria Cra-
iova pe data de luni,
28.03.2016, ora 8.30,
completul C10, în ca-
litate de pârâtã în do-
sarul civil nr.22914/
215/2015, în proces
cu reclamanta Aso-
ciaþia de Proprietari
162B Craioviþa Nouã.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi pen-
tru bibliotecã. Telefon:
0351/449.469 dupã
ora 20,30.
Solicit menajerã cu-
rãþenie generalã în
apartament, o zi pe
sãptãmânã, vârsta
peste 55 ani. Telefon:
0727/ 226.367.

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

PIERDERI
Pierdut carnet de stu-
dent ºi legitimaþie de
student eliberate de
Facultatea de Agricul-
turã ºi Horticulturã-
Craiova  pe numele
Vintilescu Anca Ionela.
Se declarã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

În aceastã dupã-amiazã avem
derby oltenesc la Iºalniþa, faþã în
faþã urmând sã se gãseascã cele
douã echipe secunde, din serie, ale
unor prim-divizionare.

Bãieþii lui Bogdan Vrãjitoarea,
care au stat runda trecutã, au în-
ceput excelent partea secundã a
campionatului, cu o remizã ºi o
victorie, fãrã gol primit. În
schimb, gorjenii au pornit modest
în retur, luând doar un punct din
nouã posibile, iar cel mai recent
au fost învinºi, pe propriul teren,
de Cetate Deva (1-2).

Întâlnirea a fost prefaþatã de
Ciprian Urican, directorul tehnic
al Centrului de copii ºi juniori al
clubului: „Va fi un meci interesant
pentru cã se întâlnesc douã echi-
pe compuse din tineri, cãrora le
place jocul, le place sã paseze, sã
dribleze, sã atace poarta. Pe noi ne
dezavantajeazã starea vremii ºi
implicit a gazonului. Pentru cã echi-
pa care va juca mâine (n.r. azi)
este una valoroasã ºi încrezãtoare
în potenþialul ei, iar dacã terenul

Ciocnirea sateliþilorCiocnirea sateliþilorCiocnirea sateliþilorCiocnirea sateliþilorCiocnirea sateliþilor
CS U II Craiova – Pandurii II Tg. Jiu, astãzi, ora 15:00

SERIA 4 – ETAPA A 19-A
Astãzi, 15:00: CS U II CRAIOVA  – Pandurii II Tg. Jiu, Mãgura

Cisnãdie – ACSO FILIAªI, Millenium Giarmata – Metalurgistul Cugir,
Cetate Deva – FC Hunedoara.

Mâine, 15:00: ASU Poli Timiºoara – CSM Lugoj, CS Ineu – Naþional
Sebiº, Performanþa Ighiu – Minerul Motru. Nouva Mama Mia Beciche-
recu Mic stã.

1. ASU Poli 40 9. Pandurii II 19
2. Cugir 38 10. Ineu* 19
3. Ighiu 35 11. CRAIOVA II* 18
4. Becicherecu 30 12. Motru 18
5. Sebiº 30 13. Deva* 17
6. Hunedoara 27 14. FILIAªI 12
7. Lugoj 23 15. Giarmata 8
8. Cisnãdie 20
* - un joc mai puþin.

ne va permite vom face un joc
bun”, a spus Urican.

Cum Liga I este întreruptã ca
urmare a acþiunilor naþionalei, sa-
telitul ar putea primi întãriri de la
echipa mare. S-au vehiculat ºi
douã nume, cele ale lui Bãluþã ºi
Herghelegiu.

Brigada care va conduce

aceastã partidã este alcãtuitã din
Ioan Iulian Mihai (Rm. Vâlcea) –
Adrian Pãunescu ºi Florin Aure-
lian Mocanu (ambii Târgoviºte).
Obsevatori vor fi Ioan Filip (Sla-
tina) ºi Gheorghe Croitoru (Tr.
Severin).

În meciul tur, Pandurii II s-au
impus cu 2-0.

Filiaºiul luptã
pentru puncte

la Cisnãdie
De asemenea azi, ACSO Filiaºi

va încerca obþinerea primului suc-
ces din retur, dupã un egal ºi douã
înfrângeri. Un 0-1 cu Nuova
Mama Mia Becicherecu Mic re-
prezintã precedentul rezultat al tru-
pei pregãtite de cãtre Dragoº Bon,
tehnician care a debutat  în acest
joc pe banca grupãrii doljene. De
partea cealaltã, Mãgura Cisnãdie,
triumfãtoare în turul de la Iºalniþa

cu 1-0, este una dintre cele mai
în formã echipe ale seriei (7 punc-
te din ultimele 9 posibile) ºi vine
dupã o victorie la Lugoj, 2-1.

Rareº Moca, Alin Mureºan
(ambii Cluj) ºi Ion Nelu Glãvan
(Vladimir/Gorj) au fost desemnaþi
sã împartã dreptatea la Cisnãdie,
în vreme ce la masa observatori-
lor vor sta Cornel Sorescu (Pi-
teºti) ºi Constantin Mara (Predeal/
Braºov).

În Seria 3, CS Podari (locul 10,
cu 18 puncte) primeºte, mâine,
vizita ilfovenilor de la CS Afumaþi
(locul 2, cu 29 de puncte).

Dupã aproape o lunã de pauzã,
cauzatã de o dublã acþiune a echi-
pei naþionale, Liga Naþionalã revi-
ne din nou în actualitate. Iar SCM
Craiova are parte de douã jocuri
consective de foc, întâlnind pri-
mele douã clasate. Formaþii care
impresioneazã nu numai în între-
cerea internã, ci ºi în Liga Cam-
pionilor, acolo unde sunt califica-
te în faza sferturilor de finalã.

Într-o conferinþã de presã sus-
þinutã, ieri, la Sala Polivalentã, teh-
nicianul Simona Gogîrlã a spus:
“În primul meci, pe care îl vom

HANDBAL

Alb-albastrele stau sã îºi mãsoare forþele cu granzii
campionatului: “Sperãm sã ne autodepãºim”

SCM Craiova joacã în aceastã searã (ora 20:00, Digi Sport 1),
pe terenul liderului fãrã sincopã, CSM Bucureºti,

pentru ca mai apoi, luni (16:30), s-o primeascã în Bãnie pe
a doua clasatã, HCM Baia Mare

Celelalte jocuri ale rundei cu numãrul 22 din
Liga Naþionalã: HCM Baia Mare – HCM Roman
(asearã), CS Rapid USL Metrou Bucureºti – HC
Zalãu, CSM Unirea Slobozia – CSM Ploieºti, HC
Alba Sebeº – HCM Râmnicu Vâlcea, CS Mãgura
Cisnãdie – ASC Corona Braºov (toate mâine), U
Alexandrion Cluj – HC Dunãrea Brãila (duminicã).

1. CSM Buc. 63 8. Zalãu 32
2. Baia Mare 57 9. Vâlcea 27
3. Braºov 41 10. Cluj 22
4. Brãila 40 11. Slobozia 16
5. Roman 38 12. Cisnãdie 13
6. Ploieºti 36 13. Rapid 12
7. CRAIOVA 32 14. Sebeº 4

susþine, mâine (n.r. azi), la CSM.
Bucureºti vom încerca sã avem o
evoluþie cât mai bunã. La partida
de luni, de acasã, cu HCM Baia
Mare sperãm, din tot sufletul, sã
ne autodepãºim. Va fi un joc foarte
important pentru noi, în faþa pro-
priilor suporteri, ºi trebuie sã fa-
cem o partidã bunã. Sperãm sã le
facem un cadou frumos tuturor
susþinãtorilor ºi celor care sunt
aproape de noi. Suntem optimis-
te, atât eu, cât ºi fetele ºi, de ce
nu, poate producem surpriza. Tre-
buie sã eliminãm greºelile din jo-

curile anterioare ºi sã ieºim cu
capul sus de pe teren”.

„Urmeazã o perioadã foarte
grea cu cinci meciuri în campio-
nat ºi unul în Cupa României. Vom
lua fiecare partidã în parte, nu se
ºtie niciodatã ce se poate întâm-
pla. Ne vom juca ºansele în spe-
cial în meciul de acasã, unde sper
sã practicãm un handbal de cali-
tate. Apoi, vom lua fiecare meci
în parte ºi vom lupta pentru fie-

care punct. Sper ca ºi fe-
tele accidentate sã îºi re-
vinã ºi sã ne ajute cât mai
repede, a afirmat ºi Da-
niela Bãbeanu.

“În aceste douã jocuri
fetele pot evolua împotri-
va unor adversare de ta-
lie mondialã. Cred cã vor încerca
sã joace foarte bine, atât pentru
ele, cât ºi pentru echipã”, a în-
cheiat Grigore Albici, antrenorul

cu portarii.
În tur, SCM a pierdut cu 23-34

meciul cu CSM Bucureºti ºi cu 21-
31 pe cel cu Baia Mare.

Naþionala Poloniei, una dintre
rivalele tricolorilor în calificãrile
pentru Cupa Mondialã de peste
doi ani, din Rusia, a întrecut cu 1-
0, Serbia, într-un joc de verificare
disputat miercuri searã, la Poznan.

Echipierul Fiorentinei, “Kuba”
B³aszczykowski, a înscris unicul
gol al disputei, în minutul 28.

Selecþionerul Adam Nawalka s-
a bazat pe urmãtorii jucãtori: Fa-
bianski (Szczêsny 46) – Piszczek,
Salamon (Pazdan 87), Glik, Rybus
– Krychowiak (Jodlowiec 76) –
B³aszczykowski, Zielinski (Bory-
siuk 83), Grosicki (Kapustka 75) –
Lewandowski (Teodorczyk 73), Milik.

În alte amicale jucate miercuri: Slovenia – Macedonia
1-0 (Bezjak 58), Croaþia – Israel 2-0 (Perisic 4, Brozovic
34), România – Lituania 1-0 (Stanciu 65) – meci inserat pe
larg în ultima paginã.

Revenind, Polonia va mai susþine un test ºi mâine,

DIGI SPORT 1
20:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: CSM Bucureºti – SCM
Craiova / 21:45 – FOTBAL – Meci
amical: Olanda – Franþa.

DIGI SPORT 2
17:00 – TENIS (M) – Turneul

de la Miami, în SUA.
DIGI SPORT 3
16:30 – GIMNASTICÃ –

“World Challenge Cup”, la Doha,
în Qatar / 19:30 – VOLEI (F) – Di-
vizia A1: CSM Târgoviºte – CSM
Bucureºti.

DIGI SPORT 4
18:00 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: Steaua CSM Eximbank
– U-BT Cluj / 20:00, 21:45 – BAS-
CHET (M) – Euroliga: Cedevita Za-
greb – Fenerbahce Istanbul, Olym-

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

piacos Pireu – Real Madrid.
DOLCE SPORT 1
15:00 –JUDO – Grand Prix, la

Tbilisi, în Georgia / 2:30 – BAS-
CHET NBA: San Antonio Spurs –
Memphis Grizzlies.

DOLCE SPORT 2
19:00 – TENIS (F) – Turneul de

la Miami, în SUA.
EUROSPORT 1
16:30 – CICLISM – Turul Cata-

luniei, în Spania: etapa a 5-a / 21:00
– SNOOKER – Campionatul Play-
ers, la Manchester, în Regatul Unit:
sferturi de finalã.

EUROSPORT 2
16:00 – CICLISM: GP E3.
TVR 2
17:00 – FOTBAL – Meci ami-

cal: Armenia – Belarus.

Adversare România preliminarii CM 2018

Polonia – victorie scurtã cu Serbia, într-un amical
contra Finlandei, tot pe teren
propriu.

Alãturi de România ºi Polo-
nia, din grupã mai fac parte
Danemarca, Muntenegru, Ar-
menia ºi Kazahstan. Iatã ºi jo-
curile în care au fost sau urmea-
zã sã fie implicate aceste naþio-
nale: Danemarca (a jucat asea-
rã, pe teren propriu, cu Islan-
da, iar marþi va evolua în Sco-
þia), Muntenegru (a jucat, asea-
rã, în deplasare, cu Grecia, iar
marþi va juca, acasã, cu Bela-
rus), Armenia (azi, în Belarus),
Kazahstan (mâine, în deplasa-

re, cu Azerbaidjan, marþi, tot în deplasare, cu Georgia).
Iatã ºi programul rivalelor din grupa de la Euro 2016:

Franþa (cu Olanda, în deplasare, astãzi, ºi cu Rusia, aca-
sã, marþi), Elveþia (cu Irlanda, în deplasare, astãzi, ºi cu
Bosnia, acasã, marþi), Albania (au Austria ºi Luxemburg,
ambele “afarã”, mâine ºi marþi).

LIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-A
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România a arãtat ceva fotbal în
amicalul cu Lituania când au intrat
pe teren cei mai în formã jucãtori
din campionatul intern, Stanciu în-
deosebi, dar ºi Ivan sau Hora. Noul
decar al naþionalei, aflat chiar la de-
but, a ºi marcat unicul gol, unul
superb, cu un ºut de la 25 de metri.
Introdus în minutul 58, Andrei Ivan
a avut o ocazie peste doar douã
minute, când a deviat mingea la un
corner, iar portarul Zubas a intrer-
venit salvator pe linia porþii. Tot Ivan
a reluat pe respingere, din foarfe-

O veste teribilã a îndurerat
ieri lumea fotbalului: legenda-
rul fotbalist ºi antrenor olan-
dez Johan Cruyff a decedat la
vârsta de 68 de ani. Fosta glo-
rie a fotbalului mondial sufe-
rea de cancer pulmonar-
. Diagnosticul a fost dat pe 20
octombrie, de medicii de la Spi-
talul Clinic din Barcelona. „În
viaþã am avut douã vicii: fot-
balul, care mi-a dat totul ºi fu-
matul, care mi-a luat totul”
spunea Johan Cruyff. Supra-
numit „Olandezul Zburãtor”,
Johan Cruyff primit Balonul
de Aur de trei ori (1971, 1973,
1974). Celebrul „numãr 14”
marcat 190 de goluri în 240 de
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contra Cehieicontra Cehieicontra Cehieicontra Cehieicontra Cehiei
Mijlocaºul Craiovei, Alin Manea,
a fost folosit în ultimul sfert de
orã, scorul final fiind stabilit din
prima reprizã

Mijlocaºul Universitãþii Craiova,
Alin Manea, a jucat în ultimul sfert
de orã al meciului pierdut ieri cu 3-
0 de naþionala under 19 a României
în faþa reprezentativei similare a
Cehiei, la debutul Turneului de Eli-
tã, desfãºurat în Austria. Cehii au
înscris de trei ori în prima jumãtate
de orã prin Mihalik, Pulkrab ºi Tru-
bac. Alin Manea a intrat pe final ºi a
ratat douã ocazii de a reduce handi-
capul. Selecþionerul Andrei Spier a
utilizat echipa: Tordai - Cr. Manea,
Dudea, R. Popa, Chelaru - Dr. Ne-
delcu, Dr. Cojocaru (Botã 60) -
Vâlceanu (Al. Manea 75), Cicâldãu,
Al. Stoica (P. Petre 66) - Cr. Ene.
Astãzi, tricolorii joacã împotriva
naþionalei Austriei, iar marþi vor evo-
lua împotriva Slovaciei. Pentru a se
califica la turneul final al Euro 2016,
care se va disputa în perioada 11-
24 iulie în Germania, România va
trebui sã ocupe locul 1 la finalul
Turului de Elitã. Cele ºapte câ’tigã-
toare ale grupelor din Turul de Elitã
vor fi prezente în ultima fazã a com-
petiiei, alãturi de Germania, þara or-
ganizatoare a Euro U19.

România – Lituania 1-0România – Lituania 1-0România – Lituania 1-0România – Lituania 1-0România – Lituania 1-0
A marcat: Stanciu 65.
Stadion: „Marin Anastasovici”, Giurgiu. Spectatori: 5000.
România: Pantilimon 7 – Mãþel 6, Chiricheº 7, Moþi 7, S. Filip 6

(Toºca 86') – Pintilii 5, Sânmãrtean 5 (Hoban 59') 6 – Torje 4 (Ivan
58') 6, B. Stancu 5 (Hora 76') 6, Fl. Tãnase 4 (Stanciu 46') 8 - Ru-
sescu 5 (Keºeru 46') 5. Selecþioner: Anghel Iordãnescu.

Lituania: Zubas - Vaitkunas, Georgas, Girdvainis, Andriuskevi-
cius - Slivka (Kuklys 68'), Zulpa - Petravicius (Veliulis 84'), Cer-
nych (Panka 83'), Luksa (Mikoliunas 58) - Spalvis (Matulevicius
68'). Selecþioner: Edgaras Jankauskas.

Arbitru: David Fernandez Borbalan (Spania).

Atacantul ªtiinþei a fost aproape sã
deschidã scorul imediat dupã ce a fost
introdus în meciul amical câºtigat de
România contra Lituaniei, la Giurgiu

cã, dar mingea a trecut pe lângã
poartã. Atacantul de 19 ani a mai
avut un ºut blocat, pe final, dupã o
acþiune bunã a lui Hora. Site-ul ofi-
cial au UEFA noteazã în privinþa me-
ciului de la Giurgiu: „Stanciu a avut
un debut de vis, marcând unicul gol
al partidei cu un ºut de la distanþã.
O altã rezervã, Ivan, l-a întrebuin-
þat pe Zubas, iar Moþi a avut o altã
ocazie, reuluând cu capul pe lângã
poartã”. Prestaþii modeste au avut
Torje, Rusescu, Sânmãrtean, Ke-
ºeru ºi Florin Tãnase. România va

mai disputa un meci amical, dumi-
nicã, la Cluj-Napoca, cu Spania, de
la ora 21.45. Anghel Iordãnescu a
declarat despre meciul cu Litua-
nia: “Am avut multe momente
bune, dar trebuie sã precizez cã
am avut ºi momente moarte în
echipa noastrã. Trebuie sã luãm

în calcul ºi cã am avut multe
schimbãri, am avut jucãtori care
au debutat ºi þin sã-l remarc aici
pe Nicuºor Stanciu. Mãþel nu joa-
cã la echipa lui de club, Torje nu
mai este titularul pe care îl ºtiam
la echipa de club. Mai sunt ºi alþii,
dar o sã mã opresc aici. Am me-

najat ºi câþiva jucãtori pentru me-
ciul cu Spania, jucãtori care au
dus greul în meciurile din preli-
minarii. Vom schimba personajele
la meciul cu Spania, nu sistemul.
Sper ca pânã la ora jocului de du-
minicã sã se corecteze problema
cu gazonul la Cluj”.
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apariþii în tricoul lui
Ajax, cu care a câº-
tigat de 3 ori Cupa
Campionilor Euro-
peni, trecându-ºi în
palmares ºi Cupa
UEFA ºi Cupa Inter-
continentalã. A jucat 46 de me-
ciuri ºi a marcat 33 de goluri
pentru naþionala Olandei, cu
care a jucat finala Mondialului
din 1974, pierdutã în faþa Ger-
maniei. Cruyff este cunoscut
drept exponentul filozofiei „fot-
bal total”, dezvoltatã de Rinus
Michels. Dupã retragerea sa din
fotbal, în 1984, a avut o carierã
de succes ca antrenor la Ajax
Amsterdam ºi FC Barcelona,

rãmânând în continuare sfãtui-
tor la ambele cluburi. În 2010 a
fost numit preºedinte de onoa-
re al clubului Blaugrana. Fostul
mijlocaº al Barcelonei, Xavi Her-
nandez, spunea cã Johan Cruyff
a implementat stilul „tiki-taka”
la gruparea catalanã, el fiind pã-
rintele celebrei „La Masia”. „A
avut o influenþã asupra fotbalu-
lui ca nimeni altul, atât ca jucã-
tor, cât ºi ca antrenor” spunea ºi

Pep Guardiola. Ca antrenor, a
câºtigat Cupa Cupelor cu Ajax,
iar cu FC Barcelona a cucerit 4
titluri, Cupa Campionilor Euro-
peni ºi Cupa Cupelor. El a fost
cel care i-a transferat la FC Bar-
celona pe Gicã Popescu ºi Gicã
Hagi. Federaþia Internaþionalã
pentru Statistica ºi Istoria Fot-
balului l-a proclamat în 1999
„cel mai bun fotbalist european
al secolului 20”.
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