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- Au venit în þara noastrã haite
de ºacali, Popescule. Nu ne ajun-
geau “ºacalii” pe care îi aveam
noi.
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Un comerþ în toatã pute-
rea cuvântului, e drept,
ca aici, la porþile Orientu-
lui. Pe jos, pe tarabe, pe
sârme, pe umeraºe
agãþate în apropierea
zidurilor. Oriunde priveºti,
comercianþii din Piaþa
Centralã îþi dau certitudi-
nea cã suntem la sute de
ani distanþã de civilizaþia
unui Occident, în care
ne-am integrat de
aproape un deceniu.
Agitaþie multã, vorbã ºi
mai multã, fum sufocant
al „mititeilor” balcanici ºi
muzicã popularã oferitã
cu toatã largheþea. Cam
aºa se aratã atmosfera
zilnicã, de aici, împãnatã
cu mii de destine neînþe-
lese, peste care viaþa a
lãsat adânc ceea ce a
ºtiut mai bine – grija
clipei ºi speranþa viitoare! 55555 AC
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S.R.I.: BilanþS.R.I.: BilanþS.R.I.: BilanþS.R.I.: BilanþS.R.I.: Bilanþ
sub nori negrisub nori negrisub nori negrisub nori negrisub nori negri
ºi ameninþãtoriºi ameninþãtoriºi ameninþãtoriºi ameninþãtoriºi ameninþãtori

ªtirea în sine sunã mecanic:
sâmbãtã 26 martie a.c., Servi-
ciul Român de Informaþii a ani-
versat 26 de ani de intelligence
în slujba cetãþenilor. Acest mo-
ment va fi marcat prin organi-
zarea, în ziua de marþi, 29 mar-
tie a.c., a activitãþii de bilanþ
pentru anul 2015. Sunt prevã-
zute declaraþii de presã la înche-
ierea bilanþului S.R.I. ªi atât.
Simbolistica evenimentului
menþionat este, însã, una aug-
mentatã de aceastã datã, dat fi-
ind contextul european ºi, indis-
cutabil, accentele aparte vor con-
tribui la substanþa discuþiilor.

Apel amânat în
dosarul prejudicierii
Cargill Podari cu
peste 2,3 milioane lei

Curtea de Apel Craiova a amâ-
nat pentru luna viitoare soluþio-
narea apelurilor în cazul prejudi-
cierii firmei Cargill Podari cu peste
2,3 milioane de lei. Este vorba
despre cei ºase inculpaþi, între
care ºi o laborantã de la Cargill,
trimiºi în judecatã de procurorii
Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel Craiova la sfârºitul anului
2013 ºi condamnaþi pe fond, anul
trecut, de judecãtorii Tribunalu-
lui Dolj la pedepse cuprinse între
3 ani ºi 6 ani ºi 6 luni închisoare
cu executare. Între timp, incul-
paþii rãmân sub control judiciar,
dupã cum au stabilit, vineri, ju-
decãtorii Curþii de Apel.
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ACCES Oltenia a marcat
Ziua Mondialã a Teatrului
«««««FestivalulFest ivalulFest ivalulFest ivalulFest ivalul
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SRI: Cartele de telefonie româ-
neºti, folosite în areale de con-
flict, inclusiv Siria ºi Irak

SRI a precizat, la solicitarea MEDIAFAX,
cã sunt folosite “cartele nenominale ale
operatorilor români de telefonie mobilã” în
zone de conflict, inclusiv Siria ºi Irak, exis-
tând posibilitatea ca cei care le utilizeazã sã
fie cetãþeni români dar ºi persoane având
conexiuni cu entitãþi teroriste. “Potrivit in-
formaþiilor pe care le deþinem, inclusiv din
cooperare cu alte structuri din SNPCT ºi
parteneri externi, cartele nenominale ale ope-
ratorilor români de telefonie mobilã sunt fo-
losite în areale de conflict, inclusiv Siria ºi
Irak. Întrucât identitatea persoanelor care
le utilizeazã nu poate fi stabilitã, existã posi-
bilitatea ca aceste cartele sã fie utilizate de
cetãþeni români, rezidenþi în Siria (sau alte
zone de conflict), dar ºi de persoane având
conexiune cu entitãþi teroriste”, a transmis
SRI. Precizarea vine dupã ce premierul Da-
cian Cioloº a declarat cã “au fost folosite în
ultima perioadã cartele prepay din Româ-
nia în pregãtirea unor atentate în altã parte
în UE, tocmai pentru cã existã aceastã flexi-
bilitate în România”. “Sunt câteva lucruri
care vor fi puse în discuþie în perioada ur-
mãtoare. Ministrul Justiþiei ºi ministrul de
Interne vor veni cu o notã în Guvern cu aces-
te elemente ºi ele vor fi supuse dezbaterii
publice. Vor fi puse în dezbatere publicã în
momentul în care vor fi sintetizate’’, a anun-
þat ºeful Executivului duminicã, la Pro TV.

DNA a cerut documente de la
MAE legate de firme apropiate
lui Sebastian Ghiþã

DNA Ploieºti a solicitat documente de la
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) lega-
te de firme apropiate lui Sebastian Ghiþã
privind contractul “Sistemul Informatic
pentru Managementul Integrat al Servicii-
lor pentru Cetãþeni” (SIMISC), au declarat
surse judiciare pentru MEDIAFAX. Con-
tractul de aproape ºapte milioane de euro a
fost atribuit în 2015 de Ministerul de Exter-
ne asocierii dintre Siveco ºi Expert One
Research, o firmã cu acþionari apropiaþi de
Sebastian Ghiþã. SIMISC face parte din
amplul proces de informatizare ºi moderni-
zare a prestãrii tuturor serviciilor consulare
demarat de MAE, prin crearea unei platfor-
me electronice integrate, cunoscutã sub de-
numirea „E-cons”, ce cuprinde mai multe
sisteme informatice care deservesc dome-
niul consular. MAE a confirmat, ieri, cã DNA
Ploieºti a cerut documente referitoare la
contractul pentru SIMISC, care a fost atri-
buit asocierii Siveco România SA ºi Expert
One Research SRL, iar valoarea acestuia a
fost de 25.001.400 lei, fãrã TVA.

Secþia de procurori a Consiliul Su-
perior al Magistraturii (CSM) a avizat
în unanimitate numirea Laurei Codruþa
Kovesi pentru un nou mandat la ºefia
DNA. „Sunt foarte mulþumitã de rezul-
tat. Avem toate premisele sã credem cã
DNA va continua munca începutã
acum câþiva ani”, a declarat ministrul
Justiþiei Raluca Prunã, dupã avizarea
Laurei Codruþa Kovesi de cãtre CSM.

Laura Codruþa Kovesi, a fost audia-
tã la sediul CSM, unde a declarat cã
“stabilitatea instituþionalã a DNA este
foarte importantã ºi este importantã ºi
menþinerea cadrului legislativ”. “Toa-
te aceste rezultate nu ar fi fost posibile
fãrã contribuþia importantã a echipei
manageriale ºi mi-aº dori ca proiectele
manageriale sã fie implementate cu ace-
eaºi echipã managerialã”, a mai spus
Kovesi. Totodatã procurorul ºef al
DNA, a spus cã cererile de apãrare a reputaþiei
chiar dacã “nu au ca finalitate sancþiuni reprezintã
un instrument important pentru sistemul judiciar
ºi trebuie menþinut ºi folosit”.

“Existã ºi CNA, care are cam acelaºi rol, dar
pentru magistraþi este mai important instrumentul
legislativ pe care CSM îl are. Atunci când se stabi-
leºte cã afirmaþiile au fost denigratoare ºi CSM dã
o hotãrâre, aceasta ar trebui sã fie obligatorie ca ºi
dreptul la replicã, sã fie publicatã în ziarul sau la
postul de televiziune unde s-au fãcut afirmaþiile iar
în momentul în care hotãrârea CSM este adoptatã,
ar trebui sã fie obligatorie”, a mai declarat aceasta.

În ceea ce priveºte scurgerile de informaþii Ko-
vesi recunoaºte cã au existat astfel de situaþii din
“nefericire” ºi cã în cazul procurorilor “criteriile de

Comisia româno-rusã pentru studierea pro-
blemelor privind istoria relaþiilor bilaterale, in-
clusiv problema Tezaurului României depus la
Moscova în timpul Primului Rãzboi Mondial, s-
a întâlnit, dupã o pauzã de 10 ani, stabilindu-se
înfiinþarea unor noi grupuri de experþi pentru
analizarea arhivei.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat, ieri, cã
în perioada 25-26 martie 2016 a avut loc, la Sinaia,
cea de-a IV-a sesiune a Comisiei comune româno-
ruse pentru studierea problemelor izvorâte din is-
toria relaþiilor bilaterale, inclusiv problema Tezau-
rului României depus la Moscova în timpul Primu-
lui Rãzboi Mondial. Cele douã pãrþi au continuat

Federaþia Sindicalã Hipocrat ºi
Sindicatul Promedica continuã cu
protestele, dupã ce s-a anulat în-
tâlnirea de la Camera Deputaþilor,
care ar fi trebuit sã aibã loc ieri, în-
trucât Comisia de Sãnãtate ºi-a
schimbat programul aprobat iniþi-
al. Peste 12.000 de angajaþi din sis-
temul sanitar din toatã þara au pro-
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integritate trebuie sã fie superioare oricãrei cate-
gorii”. “Ne-am confruntat în anul 2013 cu o astfel
de situaþie, când un procuror ºef al DNA a fost
acuzat de acest lucru. Nimic nu ne-a împiedicat sã
facem dosar. De fiecare datã când genul acesta de
dezvãluiri poartã semnul unor infracþiuni, am fãcut
dosare. Avem ºi poliþiºti care au lucrat în cadrul
DNA ºi au fost condamnaþi definitiv pentru acest
gen de infracþiuni. Avem reguli foarte stricte referi-
toare la modul în care sunt folosite informaþii clasi-
ficate”, a spus Kovesi în faþa procurorilor.

Laura Codruþa Kovesi considerã cã ar trebui
înfiinþatã “Agenþia pentru administrarea bunurilor
sechestrate” pentru o mai bunã evaluare a bunuri-
lor pe care statul ar trebui sã le recupereze. “Coo-
perarea va fi una instituþionalã, vom avea o impli-

care foarte activã, este foarte impor-
tant cã aceastã agenþie poate fi con-
dusã de un procuror sau un judecã-
tor”.

Cererea de reînvestire a Laurei Co-
druþa Kovesi va fi trimisã preºedinte-
lui Klaus Iohannis, care va decide dacã
o va numi pe aceasta în funcþia de pro-
curor ºef al DNA, pentru al doilea man-
dat. Procurorul-ºef al DNA a declarat,
dupã interviul pe care l-a susþinut la
CSM, cã o modificare legislativã ar aju-
ta procurorii sã aplice “instituþia acor-
dului de recunoaºtere a vinovãþiei”. În
prezent, acordul de recunoaºtere a vi-
novãþiei prevede o limitã a pedepsei
de ºapte ani. Majoritatea infracþiunilor
pe care noi le investigãm depãºesc
aceastã limitã de ºapte ani. O modifi-
care legislativã ne-ar ajuta ca ºi în ca-
zul infracþiunilor de luare de mitã ºi spã-

lare de bani sã putem aplica aceastã instituþie” a
declarat Laura Codruþa Kovesi, la sediul CSM.

Totodatã, Kovesi a mai spus cã în ultimii ani
“de foarte multe ori inculpaþii au dorit sã întoc-
meascã acest acord de recunoaºtere a vinovãþiei
dar din cauza acestei limite prevãzute în lege nu s-
a putut încheia”. Referitor la proiectele pe care
conducerea DNA le are având în vedere ultima
decizia a Curþii Constituþionale a României, cu pri-
vire la instituþia care pune în aplicare mandatul de
supraveghere, Laura Codruþa Kovesi a precizat cã
aºteaptã “acea suplimentare a posturilor de poli-
þiºti ºi suplimentarea bugetului” iar ulterior se va
decide în cadrul direcþiei dacã se va “replica la
toate serviciile teritoriale” sau vor fi întãrite “cele
patru centre zonale” care existã ºi în prezent.

Comisia româno-rusã privind Tezaurul României
s-a întâlnit dupã o pauzã de 10 ani

schimbul de opinii privind diferite aspecte referi-
toare la Tezaurul României, inclusiv la valorile Bãn-
cii Naþionale a României depuse la Moscova în
timpul Primului Rãzboi Mondial, precum ºi la resti-
tuirile din 1935 ºi din 1956 de cãtre Uniunea Sovi-
eticã a unor pãrþi din valorile româneºti, se aratã
într-un comunicat de presã al MAE.

“Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin
Declaraþia comunã a miniºtrilor Afacerilor Exter-
ne, din 2003, pãrþile au convenit dinamizarea acti-
vitãþii Comisiei comune, aprofundarea activitãþii
de identificare a documentelor în arhive, iniþierea
elaborãrii unor publicaþii comune, precum ºi în-
fiinþarea unor grupuri comune de experþi pentru

cercetarea documentelor de arhivã referitoare la
tematica activitãþii Comisiei”, mai menþioneazã
sursa citatã.

Discuþiile au fost reluate dupã o pauzã de 10
ani, MAE susþinând cã reuniunea s-a desfãºurat
“într-o atmosferã deschisã ºi constructivã, mar-
când un nou important pas în direcþia studierii pro-
blemelor care intrã în competenþa Comisiei”. De
asemenea, partea rusã a mulþumit Bãncii Naþionale
a României pentru sprijinul logistic oferit bunei
desfãºurãri a sesiunii Comisiei comune, mai preci-
zeazã MAE. Urmãtoarea sesiune a Comisiei comu-
ne ar urma sã aibã loc în Federaþia Rusã, la Mosco-
va, în a doua parte a anului 2017.

Medicii continuã protestele. Pe 31 martie
vor picheta sediul Ministerului Muncii

testat între 21 ºi 27 martie prin gre-
vã de tip japonez.

Astfel, pe 31 martie medicii vor
picheta sediul Ministerului Mun-
cii, apoi pe 7 aprilie de Ziua Mon-
dialã a Sãnãtãþii va avea loc piche-
tarea Ministerului Sãnãtãþii, iar pe
11-17 aprilie va fi Grevã de Avertis-
ment, cu încetarea activitãþii timp

de douã ore. Dacã pânã atunci re-
vendicãrile sindicaliºtilor nu vor fi
soluþionate, pe 18 aprilie medicii vor
declanºa Grevã Generalã, cu susþi-
nerea unei treimi din activitatea
medicalã ºi asigurarea urgenþelor.

Reprezentanþii celor douã sindi-
cate s-au întâlnit la începutul aces-
tei sãptãmâni cu Ministrul Sãnãtã-

þii, Patriciu Achimaº, ºi cu
Ministrul Secretar de Stat,
Francisk Iulian Chiriac. „Dis-
cuþiile au vizat soluþionarea
revendicãrilor salariaþilor din
Sãnãtate ºi nu s-au finalizat
cu un calendar concret ºi re-
alist pentru rezolvarea aces-
tor probleme”, mai spun sin-
dicaliºtii.

Solicitãrile F.S. „Hipo-
crat” ºi CFSMR vizeazã apli-
carea prevederilor Legii 284/
2010 privind salarizarea uni-
tarã ºi în sãnãtate, în sen-
sul reîncadrãrii personalu-
lui având ca valoare de re-
ferinþã salariul minim brut
pe economie de 1250 lei;
acordarea tuturor sporuri-

lor, calculate la salariul efectiv, pre-
cum sporul de condiþii deosebite
de muncã, sporul de doctorat; res-
pectarea normei de muncã ºi a tim-
pului de muncã ºi de repaus pen-
tru toate categoriile de personal
din Sãnãtate, prin reducerea pânã
la eliminare a deficitului de perso-
nal. Lipsa personalului din siste-
mul sanitar duce la o normã de
muncã efectivã mare, timpul de re-
paos ºi de refacere fiind mult mai
redus decât timpul de muncã; asi-
gurarea în regim gratuit ºi prioritar
a serviciilor medicale acordate per-
sonalului angajat în sistemul de
sãnãtate; creºterea valorii decon-
tate pentru serviciile medicale din
spitale, ambulator ºi medicinã de
familie.

Sindicaliºtii mai atrag atenþia cã,
„în lipsa unei decizii rectificative
solicitate, se poate ajunge la esca-
ladarea stãrii conflictuale, în perioa-
da urmãtoare mergând pânã la în-
treruperea parþialã a activitãþii, dis-
funcþionalitãþile create cãzând ex-
clusiv în responsabilitatea Guver-
nului României”.
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ªtirea în sine sunã mecanic:
sâmbãtã 26 martie a.c., Serviciul
Român de Informaþii a aniversat
26 de ani de intelligence în slujba
cetãþenilor. Acest moment va fi
marcat prin organizarea, în ziua de
marþi, 29 martie a.c., a activitãþii
de bilanþ pentru anul 2015. Sunt
prevãzute declaraþii de presã la
încheierea bilanþului S.R.I. ªi atât.
Simbolistica evenimentului menþi-
onat este, însã, una augmentatã de
aceastã datã, dat fiind contextul
european ºi, indiscutabil, accen-
tele aparte vor contribui la substan-
þa discuþiilor. ªtim, în general,
puþine lucruri despre activitatea
discretã a celor din “intelligence”
ºi faptul cã reuºesc, precumpãni-
tor, sã nu-ºi maculeze imaginea
publicã, nu înseamnã cã doar “as-
cultã telefoanele”, cum prozaic
este propagatã, în spaþiul public,
îndeletnicirea lor. Etalonul de efi-

cienþã rãmâne prevenirea, adicã
“sã fim pregãtiþi ºi pentru rãul la
care nu ne aºteptam”. Contextul
european la care ne raportãm este
acum cel ºtiut, survolând unele
dintre competenþele de rutinã ale
S.R.I., cea mai importantã struc-
turã informativã: este vorba de
dublul atentat mortal de marþi, 22
martie a.c., de la Bruxelles, cu 31
de morþi, care a ridicat numãrul
acestora pe continent la aproape
1.800 dupã anul 2001 ºi 6.500 de
rãniþi. Sunt incluse ºi persoanele
ucise în atentatele din partea eu-
ropeanã a Rusiei ºi Turciei, aceasta
din urmã, membrã NATO, dar
ambele membre ale coaliþiilor in-
ternaþionale contra Statului Isla-
mic. Astãzi, ca niciodatã, este clar
cã suntem confruntaþi cu o pro-
vocare insolitã. Masacrele de sãp-
tãmâna trecutã nu au vizat doar
belgieni. Lovitã a fost, de fapt, ini-

ma Europei, atentatele îndoliind
aproape 40 de naþionalitãþi. În sta-
þia de metrou Maelbeek, dar ºi în
staþia de aºteptare a aeroportul
Zaventem, au pierit femei, bãrbaþi
ºi copii nevinovaþi. Eurodeputatul
Renate Weber, extrasã din zonã
societãþii civile, declara deunãzi
pentru RFI cã “serviciile de in-
formaþii din România ºi din alte
þãri au foarte multe puteri, pro-
blema fiind dacã ºtiu sã le folo-
seascã”. Raportându-ne la rezul-
tatele concrete – fiindcã nu avem
de ce sã ascundem adevãrul sub
preº –, Serviciul Român de Infor-
maþii, prin activitatea laborioasã a
agenþilor sãi, de la antitero, iese
bine. Suntem convinºi cã activi-
tatea de ansamblu este una real-
mente fertilã, cuprinzând identifi-
carea ºi înlãturarea ameninþãrilor,
a vulnerabilitãþilor ºi pericolelor, în
diferitele lor stadii, de la intenþie la

planuri, de la act preparator la ten-
tative. Dar referirile noastre sunt,
în cazul de faþã, secvenþiale. ªtim
cã, actualmente, celulele teroriste
sunt organizate, foarte mobile ºi
autonome, fãrã comandã unicã,
inspirate clar din tacticile Daech,
factorul de instabilitate al UE, pen-
tru cele derulate în Siria, Irak ºi
Libia. Momentul este unul sensi-
bil. În faþa unui flux incontrolabil
de refugiaþi, a unei Rusii cu inte-
rese proprii, deloc clare, ºi a aten-
tatelor barbare, nu se nãdãjduieº-
te la altceva, de cetãþeanul de rând,
decât la buna coordonare a servi-
ciilor de informaþii ºi anti-terorism.
Preþul? Posibile limitãri ale unor
drepturi individuale. Sunt opinii
justificate, conform cãrora crea-
rea unui serviciu supra-naþional,
abilitat sã colecteze informaþii la
nivelul “celor 28”, a devenit o ne-
cesitate. Cooperarea între statele

membre UE, în materie de infor-
maþii, este destul de limitatã, nee-
xistând la ora actualã nici o forþã
de apãrare europeanã. Theresa
May, ministrul britanic de interne,
spunea fãrã echivoc cã agenþii
englezi de informaþii asistã servi-
ciile belgiene în ultimele lor inter-
venþii. Colaborarea de acest tip
permiþând nu atât partajarea com-
petenþelor, cât o eficacitate spori-
tã. ªi dacã teroriºtii nu respectã
frontiere, de ce agenþii de infor-
maþii sã le respecte în demantela-
rea celulelor teroriste. Atentatele de
la Paris ºi Bruxelles sunt un “11
septembrie” al Europei, o spune
europarlamentarul Guy Verhof-
stadt, liderul ALDE din PE, fost
premier britanic. ªi, cetãþeni ai
Europei fiind, nu putem decât sã
salutãm împlinirile celor care ve-
gheazã, prin sagacitatea lor, la li-
niºtea noastrã.

Consiliului director al organizaþiei europene de afaceri,
cu sediu la Londra, în Marea Britanie, a recomandat com-
pania craioveanã pentru premiul “Cea mai bunã întreprin-
dere”, iar conducãtorul acesteia, managerul Constantin Mi-
triþã, a fost propus pentru “Managerul anului”, distincþie pe care
a ºi primit-o.

“A fost o zi importantã din viaþa mea, spre apusul carierei
profesionale am fost recunoscut ca fiind unul din managerii anului
din partea Europe Business Assembly Oxford la Institute of Di-
rectors, Londra, Marea Britanie. Mulþumesc tuturor care m-au
ajutat prin munca ºi devotament faþã de Compania de Apã Olte-
nia pentru a obþine aceste rezultate!”, a declarat managerul CAO,
Constantin Mitriþã.

Premiile au fost prezentate la Forumul Internaþional, pe data
de 22 martie, la Institutul director, din Londra, Marea Britanie.
Compania din Craiova a fost recompensatã „pentru poziþia pu-
ternicã pe piaþa în domeniu, dorinþa de a continua dezvoltarea
acesteia, inclusiv bunãstarea angajaþilor, precum ºi calitatea ser-
viciilor ºi a satisfacþiei clienþilor”.

Compania de Apã „Oltenia”Compania de Apã „Oltenia”Compania de Apã „Oltenia”Compania de Apã „Oltenia”Compania de Apã „Oltenia”,,,,,
premiatã la Londrapremiatã la Londrapremiatã la Londrapremiatã la Londrapremiatã la Londra

Compania de Apa „Oltenia” a fost desem-
natã o companie-lider în industrie, pe plan
internaþional. În urma evaluãrii realizate
de Europe Business Assembly Oxford, com-
pania craioveanã a fost premiatã pentru ca-
litatea serviciilor, iar Constantin Mitriþã,
pentru serviciile de management.

Constantin Mitriþã a fost primit premiul Europe Business As-
sembly Oxford deoarece a implementat „cele mai bune practici
de management ºi servicii pentru angajaþi ºi clienþi”. Potrivit or-
ganizatorilor, selecþia s-a bazat pe mai multe criterii: performan-
þa întreprinderii, eficacitate, viziune, spiritul de inovare, creativi-
tate, profesionalism, abilitãþi manageriale excepþionale, etica afa-
cerilor ºi responsabilitatea socialã.

Studiul a fost realizat de centrele analitice ale organizaþiei Eu-
rope Business Assembly Oxford, care este o organizaþie influen-
tã ºi respectatã în Marea Britanie, cu succes mai mult de 100 de
ani pentru membrii sãi. Include lideri de afaceri calificaþi ºi cu
experienþã din întreaga lume, conducãtori din sectorul public ºi
directori generali ai organizaþiilor multinaþionale, reprezentând o
organizaþie internaþionalã de lucru în vederea promovãrii cola-
borãrii, inovãrii ºi dezvoltãrii pentru afaceri ºi educaþie.

LAURA MOÞÎRLICHE

Conform Ordinului nr.3384/
11.03.2016 al ministrului Edu-
caþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, s-au alocat 10, 8 mi-
lioane de lei pentru retipãrirea
manualelor ºcolare, destinate
elevilor din clasele a V-a – a X-
a, în anul ºcolar 2016-2017. Ju-
deþul Dolj se aflã pe locul al op-
tulea în ceea ce priveºte sume-
le acordate.

S-a pornit de la completarea sto-
curilor de manuale ºcolare, fiind
nevoie de o retipãrire a unora din-

S-au alocat baniS-au alocat baniS-au alocat baniS-au alocat baniS-au alocat bani
pentru retipãrirea de manualepentru retipãrirea de manualepentru retipãrirea de manualepentru retipãrirea de manualepentru retipãrirea de manuale

tre ele, unitãþile de învãþãmânt fi-
ind principalele responsabile. „Fie-
care unitate de învãþãmânt respec-
tã, cu prioritate, urmãtoarele cri-
terii de selecþionare a manualelor
care urmeazã a fi achiziþionate: în-
locuirea manualelor ºcolare aflate
în stare avansatã de uzurã; retipã-
rirea pentru învãþãmântul gimna-
zial a celor de la Limba ºi literatura
românã, Matematicã, Limba ºi li-
teratura maternã (acolo unde este
cazul), asigurarea manualelor care
nu fac obiectul recartãrilor... Fie-

care Inspectorat ªcolar Judeþean
beneficiazã de ele în proporþie de
15% din totalul elevilor înscriºi,
precum ºi pentru cei care au defi-
cienþe de vedere”, se menþioneazã
în actul emis de MENCS.

Judeþul Dolj are la dispoziþie
324.690 de lei, fiind pe locul opt la
nivel naþional, primele trei poziþii
fiind ocupate de Bucureºti (circa
800.000 de lei)ºi judeþele Iaºi ºi
Suceava (500.000 de lei, respec-
tiv 400.000 de lei).

CRISTI PÃTRU
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La sfârºitul sãptãmânii trecute,
vineri, 25 martie a.c., Curtea de
Apel Craiova a decis sã-i menþinã
sub control judiciar pe patru din
cei ºase inculpaþi condamnaþi în
dosarul prejudicierii firmei Cargill
Podari: „Menþine mãsura contro-
lului judiciar dispusã faþã de in-
culpaþii apelanþi Chereji Mihail
Daniel, Þînþu Marius Cristian,
Calafeteanu Marian, Sima Ionel
Laurenþiu. Definitivã. Pronunþatã
în ºedinþã publicã, 25.03.2016”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. La acelaºi termen, jude-
cãtorii au decis sã amâne judeca-
rea cauzei, stabilind urmãtorul ter-
men pentru 26 aprilie a.c.

Reamintim cã procurorii Secþiei
de urmãrire penalã din cadrul Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova i-au trimis în judecatã, la
sfârºitul lui decembrie 2013, pe
 Ramona ªtefania Toader (fostã
Nedeianu), Mihai Daniel Chereji zis

Poliþiºtii din cadrul Serviciului Rutier
Dolj – Biroul Drumuri Naþionale ºi Eu-
ropene, în colaborare cu lucrãtorii din
cadrul Biroului Rutier Craiova ºi ai for-
maþiunilor rutiere din cadrul poliþiilor
municipale ºi orãºeneºti au executat, du-
minicã, o acþiune pentru prevenirea ºi
combaterea evenimentelor rutiere cau-
zate de încãlcarea regimului legal de vi-
tezã instituit pe anumite sectoare de
drum. Astfel, potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj,
ca urmare a abaterilor constatate, oame-
nii legii au aplicat 149 de sancþiuni con-
travenþionale, valoarea amenzilor fiind de
peste 36.500 lei, dintre care 95 de sanc-
þiuni au fost aplicate pentru vitezã nere-

Pe 3 aprilie se împlinesc 166 de ani de la
înfiinþarea Jandarmeriei Române, astfel cã,
în cadrul celor douã unitãþi de jandarmi din
Craiova, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Dolj ºi Gruparea de Jandarmi Mobilã Craio-
va, s-au desfãºurat o serie de activitãþi pen-
tru a marca acest moment deosebit. Astfel,
dupã ce, sâmbãtã, s-a desfãºurat „Ziua Ve-
teranilor ºi Rezerviºtilor Unitãþii”, ocazie
cu care veteranii jandarmi din municipiul
Craiova, precum ºi cadrele militare în re-
zervã au participat la o întâlnire cu repre-
zentanþii celor douã unitãþi, ieri, în Grãdina
Botanicã din municipiu, jandarmii s-a între-
cut la... fugã. Mai exact, în prezenþa pre-
fectului de Dolj, Nicolae Sorin Rãducan, a
Nataliei Andrei, fostã mare campioanã mon-
dialã la atletism, fostei glorii a Universitãþii
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Curtea de Apel Craiova a amânat pentru
luna viitoare soluþionarea apelurilor în ca-
zul prejudicierii firmei Cargill Podari cu
peste 2,3 milioane de lei. Este vorba de-
spre cei ºase inculpaþi, între care ºi o labo-
rantã de la Cargill, trimiºi în judecatã de
procurorii Parchetului de pe lângã Curtea

de Apel Craiova la sfârºitul anului 2013 ºi
condamnaþi pe fond, anul trecut, de judecã-
torii Tribunalului Dolj la pedepse cuprinse
între 3 ani ºi 6 ani ºi 6 luni închisoare cu
executare. Între timp, inculpaþii rãmân sub
control judiciar, dupã cum au stabilit, vineri,
judecãtorii Curþii de Apel.

Ungurul, Marius Cristian Þînþu zis
15 sau Þambal, Ionel Laurenþiu
Sima zis Puiu, Marian Calafeteanu
ºi Marius Alin Melcea, pentru în-
ºelãciune în formã continuatã, spã-
lare de bani, respectiv complicita-
te la aceste infracþiuni, dosarul fi-
ind înregistrat la Tribunalul Dolj pe
30 decembrie 2013. Dosarul a de-
marat cu cercetarea primilor patru
inculpaþi. Astfel, anchetatorii co-
municau la trimiterea în judecatã
cã, în perioada septembrie 2012 –
februarie 2013, Marius Cristian
Þînþu, în calitate de administrator
în fapt al SC Prior Autoprest PMI
SRL Giurgiu, împreunã cu Chereji,
administrator al SC Keda Servicii
SRL Bucureºti, folosindu-se de
încrederea pe care o prezenta cel
din urmã ca urmare a derulãrii an-
terior a unor contracte, au pus la
cale un plan pentru a induce în
eroare reprezentanþii SC Cargill
Oils SA ºi SC Cargill Agricultura

SRL ºi sã obþinã astfel sume de bani
necuvenite. În acest scop, Marius
Þînþu a luat legãtura cu Ramona
Toader, laborantã la SC Cargill Oils
SA – punct de lucru Podari, jude-
þul Dolj, pe care a convins-o sã
ateste aprovizionãri nereale de se-
minþe de floarea-soarelui de la fur-
nizorul SC Keda Servicii SRL Bu-
cureºti, care au fost achitate de SC
Cargill Agricultura SRL, valoarea
prejudiciului cauzat fiind de
2.309.819 lei. Inculpatul Þînþu
Marius Cristian a planificat un cir-
cuit al actelor justificative ºi al ba-
nilor plãtiþi pentru transporturile
fictive de marfã, care sã nu per-
mitã identificarea persoanei sale, ci
sã se evidenþieze doar implicarea
Ramonei Toader. Cei doi au fost
sprijiniþi de Ionel Laurenþiu Sima,
care, deºi nu cunoºtea integral pla-
nul lor, le-a pus la punct baza ope-
raþionalã care presupunea înfiinþa-
rea unor societãþi comerciale tip

„fantomã”. Ulterior, alþi doi bãrbaþi
au fost inculpaþi în acest dosar,
pentru implicare în prejudicierea
Cargill. Este vorba despre Marian
Calafeteanu, de 34 de ani, din Cra-
iova, reþinut pe 28 martie 2014, ºi
de Marius Alin Melcea, ambii acu-
zaþi de înºelãciune ºi fals în înscri-
suri sub semnãturã privatã.

La un an ºi jumãtate de la trimi-
terea în judecatã, pe 26 iunie 2015,
magistraþii Tribunalului Dolj au pro-
nunþat sentinþa, toþi inculpaþii fiind
condamnaþi la pedepse cu execu-

tare. Astfel, cele mai mari pedepse
le-au primit Mihai Daniel Chereji ºi
Marius Cristian Þînþu – câte 6 ani
ºi 6 luni închisoare, laboranta Ra-
mona ªtefania Toader a primit 4
ani ºi 8 luni închisoare, Marian Ca-
lafateanu ºi Marius Alin Melcea
câte 5 ani ºi 2 luni închisoare, iar
Ionel Laurenþiu Sima 3 ani închi-
soare. Nemulþumiþi de hotãrârea de
pe fond, toþi inculpaþii au declarat
apel, care s-a înregistrat pe 13 au-
gust 2015 la Curtea de Apel Craio-
va, fiind acum în curs de judecare.
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gulamentarã. În plus, ca mãsurã com-
plementarã, poliþiºtii au reþinut în vede-
rea suspendãrii dreptului de a conduce
5 permise de conducere. Culmea este cã
recordul de vitezã înregistrat pe parcur-
sul acestor activitãþi îi aparþine... unei
ºoferiþe. Ramona M., de 40 de ani, din
Craiova, a fost depistatã de un echipaj
de poliþiºti care acþiona cu aparatul ra-
dar pe strada „Râului” din Craiova în
timp ce conducea un autoturism cu vi-
teza de 97 km/h.  Conducãtoarea auto a
fost sancþionatã contravenþional cu
amendã în conformitate cu prevederile
OUG nr. 195/2002 privind circulaþia pe
drumurile publice, dupã cum au mai pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Cei mai rapizi jandarmiCei mai rapizi jandarmiCei mai rapizi jandarmiCei mai rapizi jandarmiCei mai rapizi jandarmi
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Craiova, Nicolae Ungureanu, a lui Felix Gri-
gore, managerul general al CSU Craiova, ºi
al comandanþilor celor douã unitãþi, s-a des-
fãºurat etapa finalã a probei de atletism, la
care s-au calificat cei mai buni jandarmi.
Odatã cu premierea celor mai buni atleþi, a
fost organizatã ºi o festivitate de premiere a
câºtigãtorilor concursurilor de ºah, tenis de
masã ºi tir, organizate pe parcursul sãptã-
mânii trecute. Dupã încheierea concursului
oficial, la aceeaºi probã de atletism s-au în-
trecut ºi 20 de elevi de la Liceul cu Program
Sportiv „Petrache Triºcu”, din Craiova, cei
mai buni dintre ei fiind premiaþi de jandarmi
ºi reprezentanþii CSU Craiova. Activitãþile
jandarmilor dedicate împlinirii celor 166 de
ani de la înfiinþare continuã ºi pe parcursul
acestei sãptãmâni.
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La puþine ore dupã deschiderea
activitãþii, Piaþa Centralã din Cra-
iova musteºte de sute ºi sute de
cumpãrãtori, comercianþi, bãgãtori
de seamã ºi, nu în ultimul rând, de
suflete ce-ºi cautã satisfacerea
unor nevoi pe cât de banale, pe atât
de frustrante. Pentru cã, sã fim
corecþi, presupune folosirea porto-
felelor, ce au ajuns tot mai goale.

De la intrarea dinspre strada
„Fraþii Goleºti”, agitaþia cuprinde,
în valuri, mai toatã piaþa. Pe mar-
ginea trotuarelor, aici, zãrim bãtrâ-
neii Craiovei, veniþi, zilnic, din zona
Brestei, cu traseul nr. 2 al RAT.
Oameni simpli, ridaþi de amar de
ani, având în faþa lor câteva chite
de verdeþuri, PET-uri cu lapte
proaspãt, gãleþi cu ouã ºi, ca sã
confirme primãvara, buchete su-
perbe de flori de tot felul, îndeo-
sebi narcise ºi zambile. Zarvã pro-
voacã o familie de comercianþi ad-
hoc, ce decide sã-ºi aºtearnã mar-
fã, jos, în chiar mijlocul strãzii. Zis
ºi fãcut. Zeci de perechi de cio-
rapi de damã primesc privilegiul de
a fi admiraþi la baza carosabilului
grabnic circulat.

Un comerþ în toatã puterea cuvântu-
lui, e drept, ca aici, la porþile Orientu-
lui. Pe jos, pe tarabe, pe sârme, pe ume-
raºe agãþate în apropierea zidurilor.
Oriunde priveºti, comercianþii din Pia-
þa Centralã îþi dau certitudinea cã sun-
tem la sute de ani distanþã de civilizaþia
unui Occident, în care ne-am integrat de

aproape un deceniu. Agitaþie multã, vor-
bã ºi mai multã, fum sufocant al „miti-
teilor” balcanici ºi muzicã popularã ofe-
ritã cu toatã largheþea. Cam aºa se aratã
atmosfera zilnicã, de aici, împãnatã cu
mii de destine neînþelese, peste care via-
þa a lãsat adânc ceea ce a ºtiut mai bine
– grija clipei ºi speranþa viitoare!

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Preþuri mai mici
decât prin pieþele
de cartier

La sectorul producãtorilor agri-
coli, ce denumire plinã de falsita-
te, adicã în piaþa amenajatã, cu
acoperiº ºi acces la apã curentã,
zecile de vânzãtori au împrumutat
reflexul verbal al angajaþilor de la
multinaþionale. Te întreabã despre
nevoile curente fãcând o sumarã
prezentare a mãrfii. Mulþi dintre ei
sunt producãtori veritabili ºi noi îi
credem pe cuvânt! „Bã, fratele
meu, roºiile astea nici culoare nu
au. Alt lot nu gãsiºi, mâncaþi-aº
gura ta!?” i se adresa un zilier, dis-
tribuitorului ce tocmai îi dãdea la
mânã, lãdiþã cu lãdiþã, un palet de
roºii de import.

Dacã despre provenienþa legu-
melor ºi fructelor ne-am lãmurit,
ar trebui sã mai precizãm cã mã-
car preþurile sunt ceva mai mici
decât cele din pieþele de cartier.
Sâmburii de nucã nu depãºesc 35
de lei/kg, morcovii pãstraþi în ni-
sip nu sar de 1,5 lei/kg, ceapa –

doar 2,5 lei, iar castraveþii – 3 lei/
kg. Preþuri acceptabile ºi la raio-
nul de brânzeturi. Poate chiar mai
mici decât la samsarii de cartier.
ªi dacã mai pui cã în Piaþa Centra-
lã unii vânzãtori de brânzã poartã
clop, au mustaþã ºi îþi vorbesc cu
acel accent transilvãnean inconfun-
dabil, parcã ai mai avea încredere
în marfa lor.

Muncã în tãcere
La latura dinspre est a pieþei,

în zona articolelor menajere întâl-
nim o doamnã, puþin trecutã de
semicentenarul vieþii. Pe ge-
nunchi, fãcând abstracþie de lar-
ma din jur, broda într-o liniºte
numai de ea acceptatã, un tablou.
Îl cumpãrase de pe un site ºi îi
dãdea, acum, culorile vii, natura-
le. Nimic surprinzãtor pânã aici.
Când vedem cã folosea doar mâna
stângã, am înþeles cã era o pro-

blemã. În câteva clipe se întoar-
ce ºi zãrim cã braþul drept era
amputat de la umãr. „Cumpãr de
pe internet aceste tablouri ºi le re-
dau frumuseþea. Este nevoie sã
fac acest lucru suplimentar, pen-
tru cã am avut un necaz destul de
mare”, ni se destãinuie doamna cu
lacrimi în ochi, fãrã a se opri din
cusut. Nu insistãm, dar înþelegem
cã ar fi fost vorba de o amendã
usturãtoare. Nu vinde, zilnic, ta-
blourile concepute, dar când îi su-
râde ºansa este cea mai fericitã.

Dacã-i târg, pãi mici
sã fie!

Pe câteva sute de metri pãtraþi,
în apropierea Direcþiei de Taxe ºi
Impozite, întâlnim ºi haine second-
hand, dar ºi spaþii de alimentaþie
publicã cu renumiþii mititei. Fumul
grãtarelor sfârâind urcã liniºtit,
neatins de vreo adiere de vânt, în
acord cu muzica de petrecere ce
zvâcneºte, din apropiere, dintr-un

spaþiu comercial de profil. O at-
mosferã ce destinde feþele consu-
matorilor. Pâine la discreþie, felia-
tã ºi ambalatã, preþ rezonabil la mici
ºi prilej de sporovãialã. Într-o idee,
o aventurã culinarã din vechime a
trecãtorilor prin cea mai mare pia-
þã a municipiului.

Geamgiii, ultimii doi
mohicani

Printre atâtea lucruri scoase la
mezat întâlnim ºi doi profesioniºti
vechi în arta ramelor ºi oglinzilor.
Unul în partea de nord a pieþei, cu
atelierul renovat dupã standardele
cerute de municipalitate, altul
aproape de ieºirea din sud a peri-
metrului comercial. O lume ce stã
sã apunã cât de curând ºi aceasta
a geamgiilor. Modernitatea, termo-
panele, noi tehnologii în industria

tâmplãriei de domiciliu îi lasã, uºor-
uºor, fãrã pâine. ªansa lor este cã
lucrurile nu au evoluat atât de re-
pede pentru majoritatea craioveni-
lor ºi, încã, mai avem nevoie ºi de
serviciile celor doi geamgii.

Carnea de miel încã
aºteaptã muºterii

În hala de carne a pieþei nu era
mare vânzolealã. Postul Paºtelui

îºi spune cuvântul. „Mezeluri de
post” este oferta întâlnitã la mai
multe chioºcuri de produse natu-
riste. Sã ne fi lovit pioºenia ºi
smerenia, acum, în ceasul al doi-
sprezecelea? Greu de crezut. La
preþul de 15 lei/kg de miel, craio-
venii mai stau oleacã ºi amânã
asaltul victorios asupra redutei
culinare. Cã oricum nu-i dau bani
afarã din casã. În rest, oferta de
organe este cam aceeaºi ca peste
tot: între 4 ºi 9 lei kg.

Lung e drumul...
oaselor!

Pãrãsim Piaþa Centralã cu sen-
timentul cã, aºa cum soarele strã-
luceºte pentru toþi, la fel ºi so-
cietatea noastrã originalã va prin-
de din urmã un firesc ºi o dez-
voltare pe care le meritã. Nu sun-
tem nici mai rãi, nici mai igno-
ranþi, nici mai trântori ºi nici mai
hulpavi decât alþii. Poate atâta
doar cã, aici, pe meleagurile
noastre, vântul suflã molatic ºi
fãrã vigoare. Un licãr de speran-
þã apare când vedem cum bãn-
cile din parcul amenajat recent
deasupra parcãrii subterane au
primit infuzia de romantism. Pe
la ora prânzului, ieri, câteva pe-
rechi de tineri îºi luaserã, în po-
sesie vremelnicã, locul sub ce-
rul senin ºi, mai mult ca sigur,
dacã nu versuri demodate, mã-
car jurãminte pline de patos pu-
teau fi auzite sub imperiul taini-
celor iubiri.

Suntem un municipiu care trã-
ieºte, cu bune ºi cu rele. Cu ge-
neraþii noi, care vin din urmã, cu
o vitezã ameþitoare generatã ºi de
intensitatea tuturor transformã-
rilor din mai toate domeniile. La
fel de adevãrat este cã unii dintre
noi nu suntem încã prieteni sta-
tornici cu regulile de civilizaþie ºi,
în fond, cu bunul-simþ ancestral.
Dar, de aici – un pic, de acolo –
încã ceva ºi, uite aºa, putea sã
sperãm cã vom deveni un muni-
cipiu mai viguros ca oricând.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Datele de istoric relevã faptul cã
BCR Leasing IFN a încheiat în tot
acest timp un numãr de aproxima-
tiv 95.000 contracte pentru mari
companii, entitãþi din sectorul pu-
blic, firme mici sau mijlocii ºi
clienþi individuali, care au accesat
finanþãri pentru 106.000 de bunuri.
Din totalul bunurilor finanþate în 15
ani, 74% reprezintã finanþãri pen-
tru vehicule (cumulând procente
de 42% pentru autoturisme, 22%
pentru vehicule comerciale grele ºi
10% pentru vehicule comerciale
uºoare), 20% finanþãri pentru echi-
pamente ºi 6% finanþãri pentru
bunuri imobiliare. Compania a fi-
nanþat 63.300 de automobile,
12.320 vehicule comerciale uºoa-
re, 8.063 vehicule comerciale gre-
le, 5.254 echipamente, dar ºi pes-
te 700 de tractoare. „Strategia de
business a companiei este de a
creºte sustenabil prin oferirea de
soluþii de finanþare specifice care
sã sprijine clienþii noºtri, ai Grupu-
lui BCR, sã îºi îndeplineascã do-
rinþele: fie cã vorbim de autoturis-
mul personal, de investiþia în vehi-
cule comerciale necesarã pentru a
dezvolta o nouã afacere sau inves-
tiþia în echipamente pentru a con-
solida afacerile mature”, a decla-
rat Bogdan Speteanu, director ge-
neral BCR Leasing IFN.

“România va deþine pentru pri-
ma datã, în al doilea semestru al
anului 2019, preºedinþia Consi-
liului. Cred cã prioritatea Româ-
niei pentru anul 2019 trebuie sã
fie viitorul european al Republi-
cii Moldova, dacã nu chiar ade-
rarea. Voi propune ca membrii
Coaliþiei România 2019 sã susþi-
nã acest proiect. Întâlnindu-ne
pe 27 martie, putem sã conside-

“2019 - Împreunã în Uniunea Europeanã”“2019 - Împreunã în Uniunea Europeanã”“2019 - Împreunã în Uniunea Europeanã”“2019 - Împreunã în Uniunea Europeanã”“2019 - Împreunã în Uniunea Europeanã”
Prezent la Chiºinãu cu ocazia evenimentului “2019 -

Împreunã în Uniunea Europeanã”, organizat de PES
activists Republica Moldova ºi Partidul Democrat din
Moldova, europarlamentarul Victor Negrescu a subliniat
nevoia stabilirii unor obiective comune privind aderarea
Republicii Moldova la Uniunea Europeanã.

rãm aceastã datã un simbol pen-
tru proiectul european al Repu-
blicii Moldova”, a declarat eu-
roparlamentarul român.

Acesta a explicat cã aderarea
la Uniunea Europeanã aduce avan-
taje clare Republicii Moldova dar
ºi cetãþenilor moldoveni. “Adera-
rea presupune lucruri simple pre-
cum subvenþii pentru agricultori
sau dispariþia taxei de roaming, dar

ºi posibilitatea reprezentãrii la ni-
vel decizional în Europa. Dacã un
stat precum Malta, de aproxima-
tiv 500 de mii de locuitori, are 6
europarlamentari ºi o subvenþie pe
hectar de peste 1.500 de euro,
imaginaþi-vã cum ar arãta Repu-
blica Moldova în Uniunea Euro-
peanã” a continuat europarlamen-
tarul Victor Negrescu.

La eveniment au participat li-
derul PDM Marian Lupu, preºe-
dinta Comisiei de Politicã Externã
ºi Integrare Europeanã din Parla-
mentul Republicii Moldova, Valen-
tina Buliga, Ministrul Tineretului,
Victor Zubcu ºi deputaþii Dumitru
Diacov ºi Eugen Nichiforciuc.

IMM-urile reprezintã 84% din clienþii BCR Leasing IFNIMM-urile reprezintã 84% din clienþii BCR Leasing IFNIMM-urile reprezintã 84% din clienþii BCR Leasing IFNIMM-urile reprezintã 84% din clienþii BCR Leasing IFNIMM-urile reprezintã 84% din clienþii BCR Leasing IFN
Pe parcursul celor 15 ani de activitate, BCR Leasing

IFN a evoluat odatã cu piaþa de leasing, rãspunzând
nevoilor de dezvoltare a economiei româneºti prin
soluþii de finanþare oferite companiilor ºi persoanelor
fizice, al cãror volum total a depãºit 2,2 mld. euro.
Numãrul de clienþi care au beneficiat de serviciile
BCR Leasing IFN a fost de aproape 50.000.

În ultimii ani, serviciile de
leasing ale companiei au fost
aduse mai aproape de client

IMM-urile reprezintã aproxima-
tiv 84% din clienþii BCR Leasing
IFN, iar finanþãrile sunt direcþio-
nate cãtre comerþ (31%), transpor-
turi (10%), producþie (10%), con-
strucþii (8%), servicii (5%), agri-
culturã (3%), IT (3%), servicii
private de sãnãtate (2%), industrie
hotelierã (2%) energie, precum ºi
orice alt domeniu economic a cã-
rui dezvoltare a impus utilizarea
leasing-ului pentru optimizarea
mobilitãþii sau pentru retehnologi-
zare. În ultimii ani, serviciile de lea-
sing ale companiei au fost aduse
mai aproape de client, fiind pre-
zente atât în reþeaua proprie din
marile oraºe cât ºi în unitãþile BCR,
precum ºi în reþelele de vânzare ale
partenerilor (dealeri, brokeri, im-
portatori etc.). În plus, optimiza-
rea continuã a fluxurilor interne a
scurtat timpul de rãspuns la cere-
rile de finanþare ale clienþilor retail
la doar câteva minute.
Finanþãrile auto în leasing
s-au dublat

În 2015, profitabilitatea BCR
Leasing IFN a atins 26 mil. lei, iar
cota de piaþã a avansat la 9,4%.

Volumul contractelor noi
a crescut cu 72% faþã de
anul precedent, (149 mil
euro, fata de 86 mil.
euro). Finanþãrile auto în
leasing s-au dublat, cea
mai mare creºtere fiind
înregistratã pe segmentul
de vehicule comerciale, a
cãrui pondere a crescut de
aproximativ trei ori faþã de
anul precedent. Pe seg-
mentul de leasing pentru
echipamente, creºterea a
fost de 46% faþã de 2014.
Configuraþia portofoliului
BCR Leasing IFN la fina-
lul anului trecut cuprindea
81% leasing auto ºi 19%
leasing pentru echipa-
mente ºi utilaje. Finanþã-
rile pentru autoturisme au
reprezentat 22% din portofoliu,
vehiculele comerciale uºoare 7%,
iar vehiculele comerciale grele
52% din totalul finanþãrilor com-
paniei. Totodatã, activul total s-a
majorat cu 19% comparativ cu
anul precedent, ajungând la o va-
loare de 1.220 mil. lei, în timp ce
ponderea expunerilor neperfor-
mante a continuat sã se îmbunã-
tãþeascã de la 13,4% în 2014 la
10,6% în 2015. Veniturile totale ale
companiei în 2015 au ajuns la ni-
velul de 360 mil. lei, iar cheltuieli-
le totale la 334 mil. lei.
Activele companiei
au continuat sã creascã
ºi au ajuns la 140 mil. lei

Prin subsidiara sa BCR Fleet
Management, compania a devenit
în ultimii doi ani un jucãtor im-
portant ºi pe piaþa de leasing ope-
raþional. La finalul anului 2015,
flota administratã de BCR Fleet
Management numãra aproximativ
3.000 de vehicule, în creºtere cu
peste 50% faþã de finalul anului
2014. Marea majoritate a autove-
hiculelor livrate în 2015 au avut
la bazã contracte încheiate cu
companii de dimensiuni mari, ro-
mâneºti ºi multinaþionale, precum
ºi cu instituþii din sectorul public.
Ponderea cea mai importantã a
fost adjudecatã de clienþi cu acti-
vitãþi în domeniul energiei, logis-
ticã ºi transporturi, dar ºi media
sau FMCG. La finele anului 2015,

activele companiei au continuat sã
creascã ºi au ajuns la 140 mil. lei,
cu echivalentul a 78 mil. lei peste
nivelul de la finalul anului trecut-
. Venitul din leasing operaþional în
2015 a ajuns la 17 mil. lei, cu 10
mil. lei mai mult decât în anul pre-
cedent. Profitul net obþinut în
2015 a fost de 1,7 mil. lei.
În 20016 o creºtere a vânzãrilor
cu 10%-15% faþã de 2015

În anul 2016, BCR Fleet Mana-
gement îºi propune sã creascã flota
la nivelul a 4.000 de vehicule prin
dezvoltarea relaþiilor cu clienþii gru-
pului BCR. „BCR Leasing îºi da-

toreazã reuºita clienþilor sãi, alãturi
de care am parcurs timp de 15 ani
un traseu în tandem, experimen-
tând împreunã provocãri ºi împli-
niri, regândind business-urile noas-
tre în termeni de stabilitate ºi tran-
zitând o economie emergentã cu
satisfacþia de a fi reuºit. Mulþumim
clienþilor noºtri pentru încrederea
pe care ne-au acordat-o acceptân-
du-ne ca parteneri”, a precizat
Bogdan Speteanu. Pentru 2016,
BCR Leasing IFN îºi propune o
creºtere a vânzãrilor cu 10%-15%
faþã de 2015, mizând în continua-
re pe autoturisme, vehicule comer-
ciale, echipamente ºi utilaje.
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E un trist truism a mai afirma cã starea
sistemului de sãnãtate din România în anul
de graþie 2016 este deplorabilã. Excepþiile,
câte mai pot fi inventariate, þin mai degrabã
de specificul capitalismului autohton care,
ca ºi în alte domenii, a sfârºit prin a deroba
statul de atribuþii fireºti ºi esenþiale, în sol-
dul unei privatizãri hei-rupiste ce s-a mate-
rializat într-un „atentat” la rata sãracã a ve-
niturilor majoritãþii populaþiei. Neremonta-
te la minime standarde de asistenþã, unitãþi-
le medicale de stat au lãsat locul celor par-
ticulare care, clinici ori cabinete ceva mai
bine dotate, sunt preferate de cele mai mul-
te ori ºi din cauza lipsei alternativei.

N-aº vrea sã se înþeleagã cumva cã pri-
vatizarea în sine ar fi imputabilã ºi cã,
Doamne fereºte, ne-ar anima cine ºtie ce
nostalgii dupã un sistem defunct, socialist
cu pretinsã „faþã umanã”, chiar dacã, nu
pot fi negate, fãrã cuvenite amendãri, bine-
facerile, atâtea câte ºi cum erau ele, pe care

Paºi spre normalitatePaºi spre normalitatePaºi spre normalitatePaºi spre normalitatePaºi spre normalitate

La nivel naþional, în fiecare an
tuberculoza ucide 1.200 de persoa-
ne ºi afecteazã alte 16.000, majo-
ritatea din rândul populaþiei tinere
ºi active. Chiar dacã numãrul de
îmbolnãviri a mai scãzut în ultimii
ani, judeþul Dolj rãmâne printre
primele în þarã în privinþa inciden-
þei cazurilor de TBC. La sfârºitul
anului 2014, se aflau în evidenþã
783 de bolnavi, din care 620 de
cazuri noi. Incidenþa tuberculozei
a scãzut la 113 cazuri la 100.000
de locuitori, iar rata de vindecare
depãºeºte 80%. ªi rata de depista-
rea este foarte bunã, ajungând la
86%. Specialiºtii continuã însã sã
avertizeze cu privire la pericolul
reprezentat de TBC.
Aproape 15.000 de bolnavi de
TBC la nivel naþional

România are o ratã a mortali-
tãþii prin tuberculozã de 6,4% la
fiecare 100.000 de  locuitori,
peste media europeanã de 5,3%,
clasându-se pe locul 6 în Euro-
pa la acest capitol din 17 þãri eu-
ropene, conform ultimelor date

Doljul, între judeþele cele mai afectate de tuberculozã

accesul gratuit la serviciile de sãnãtate le
oferea. Însã e greu de ignorat faptul cã
unitãþile medicale particulare private – de la
laboratoare la cabinete ºi chiar la unele cu
pretenþii de clinici ori chiar de spitale – s-
au înmulþit la concurenþã cu barurile ºi re-
staurantele. ªi asta în detrimentul edificii-
lor statale destinate sãnãtãþii ºi educaþiei.

În context, nu-i deloc întâmplãtor faptul
cã sãnãtatea, în ipostaza sa de barometru
al normalitãþii unei societãþi, continuã sã fie
„calul de bãtaie” al discursului public ºi al
disputelor politice din toatã perioada post-
decembristã.

Or, un eveniment recent consumat la
Craiova ºi despre care s-a scris ºi s-a
vorbit zilele trecute, se constituie, în opi-
nia mea, într-un argument în legitimarea
unui adevãr ce-a funcþionat ºi ca slogan
al campaniei electorale a preºedintelui
american Obama ºi care sunã cât se poa-
te de simplu: se poate.

Evenimentul la care mã refeream a fost
inaugurarea de cãtre actuala administra-
þie a Craiovei a unei investiþii care a trans-
format o veche unitate medicalã, cu o is-
torie secularã, într-o structurã mai mult
decât frecventabilã, aº spune chiar un
punct de reper pe calea unei reforme,
materiale ºi profesionale, de care se dis-
cutã de douã decenii.

Întâmplarea – cu toatã doza ei de neplã-
cere, cãci spitalizarea nu-i niciodatã un lux
– a fãcut ca sã mã aflu internat, timp de
câteva zile, chiar la Clinica medicalã I a Spi-
talului Filantropia, cãci despre aceasta este
vorba, ºi pot depune mãrturie cã nici orgo-
liul Primãriei craiovene, ca iniþiator ºi titu-
lar al investiþiei, nici satisfacþia colectivului
medical respectiv nu au nimic din retorica
goalã specificã unui festivism de paradã.

Senzaþia pe care am resimþit-o la pri-
mul contact cu clinica reînnoitã a fost de
incredulitate: de la trecerea pragului tre-

când pe coridoare ºi pânã la saloane, la
cabinetele medicilor ºi la cele de tratament,
pânã la bãi, totul degajã un simþ al unei
griji pentru condiþii care, pânã la urmã,
atestã gradul normalitãþii atât de dorite.
Faptul cã eforturile investiþionale îºi au aici
un corespondent real în expertiza, verifi-
cabilã prin gradul de solicitudine faþã de
nevoile pacienþilor, colectivului, de la me-
dici la asistenþi ºi la infirmiere (grija pen-
tru conservarea curãþeniei resimþitã la fie-
ce pas) a reprezentat, pentru mine, ca ºi
pentru pacienþii cu care am discutat, încã
un argument cã, da, iatã, se poate.

Lecþia, cea mai importantã, e aceea cã,
depãºind starea inerþialã în care încã ne pre-
zervãm ºi, cu asumarea proiectelor de care
comunitatea ºi societatea au atâta nevoie,
încã mai e posibilã speranþa ieºirii dintr-un
tunel al lentorii care, în sistemul sanitar, ca
ºi în cel educaþional, acuzã din plin un pã-
gubos sindrom al neputinþei.

În România, tuberculoza rãmâne una dintre principalele
probleme de sãnãtate publicã, fiind þara UE cu cele mai
multe cazuri de TBC: peste 34.000, dintre care 1.500
cazuri de multidrog-rezistentã. Ceea ce înseamnã de patru
ori media europeanã. Doljul se numãrã printre judeþele
cele mai afectate de aceastã boalã.

ale INSP-CNSISP.
În anul 2014, în România, con-

form Buletinului Informativ al In-
stitutului Naþional de Sãnãtate Pu-
blicã, s-au înregistrat 14.938 bol-
navi de tuberculozã comparativ cu
15.523 bolnavi de tuberculozã în
anul 2013, incidenþa fiind de 70,2
%000 locuitori (comparativ cu
73,3%000 în anul 2013). Numã-
rul bolnavilor noi a fost de 12.562
(59,1% 000 locuitori) comparativ
cu 12.944 bolnavi noi (60,7%000
locuitori) în anul 2013. Pe judeþe,
Dolj, Mehedinþi, Olt prezintã cele
mai multe cazuri, iar Harghita,
Covasna ºi Sibiu cele mai puþine.

Potrivit medicilor, un tratament
complet împotriva tuberculozei,
desfãºurat sub supraveghere me-
dicalã, aduce, în mod normal, vin-
decarea în ºase luni.
Tot mai mulþi pacienþi se
confruntã cu rezistenþa la
tratament

Tuberculoza multirezistentã la
medicamente (MDR) este una din-
tre formele cele mai agresive de

TBC ºi se instaleazã atunci când
organismul bolnavului nu mai rãs-
punde la medicaþie. În majoritatea
cazurilor MDR apare din cauza
abandonului sau a medicaþiei in-
complete. Este cel mai negru sce-
nariu pentru orice pacient care su-
ferã de aceastã boalã, dar ºi pen-
tru medicul care îl îngrijeºte. Pe
de-o parte, terapia devine multa
mai complicatã, pe de altã parte
costurile cresc de câteva zeci de
ori. În România trãiesc aproxima-
tiv 1.500 de pacienþi cu tuberculo-
zã rezistentã la tratament. În situa-
þia în care pacientul abandoneazã
tratamentul ºi revine atunci când
simptomatologia este mult mai gra-
vã, acesta riscã sã nu mai rãspun-
dã la medicaþie, adicã sã dobân-
deascã multidrog rezistenþã. În
plus, costurile cresc de zece ori,
întrucât medicamentele sunt mai
puþin eficiente, mult mai scumpe
iar tratamentul poate sã dureze ºi
doi ani. În aceste condiþii, specia-
liºtii spun cã pentru bolnavii de tu-
berculozã care refuzã sã facã tra-
tamentul ar trebui poate sã se in-
troducã o serie de mãsuri care sã-
i oblige sã urmeze medicaþia la timp
ºi în mod corect, adicã sub supra-
vegherea medicului.

În România, Strategia Naþiona-
lã de Control al Tuberculozei are

ca scop oprirea cât mai rapidã a
rãspândirii infecþiei în rândul po-
pulaþiei, prin diagnosticarea cât mai
promptã a tuberculozei la persoa-
na simptomaticã ºi tratarea ei pânã
la vindecare. România continuã
Programul Naþional de Control al
Tuberculozei aliniindu-se obiecti-
velor ºi strategiei OMS ºi Stop TB.

Ca numãr de decese cauzate de
tuberculozã, în 2014 s-au înregis-
trat 1.125 cazuri (dintre care 876
bãrbaþi ºi 249 femei).

Deºi în România incidenþa glo-
balã (IG) a TB (cazuri noi ºi reci-
dive) este de departe cea mai mare
din UE ºi una dintre cele mai mari

din Regiunea Europeanã a OMS,
aceasta a scãzut în ultimii 12 ani
cu 48,7% de la un maximum de
142,2%000 în anul 2002, la
72,9%000 în anul 2013.

În ceea ce priveºte numãrul de
cazuri noi ºi recidive înregistrate
anual, s-a înregistrat o scãdere cu
15.462, de la 30.985 în anul 2002
la 15.523 în anul 2013. Mortalita-
tea a scãzut de la 10,8%000 în anul
2002 la 5,3%000 în anul 2013. Rata
de succes terapeutic la cazurile noi,
pulmonare, confirmate bacteriolo-
gic, a crescut de la 78,8% în anul
2002, la 85,4% în 2012.

RADU ILICEANU
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Etapa a II-a începe prin afiºa-
rea la unitãþile de învãþãmânt ºi pe
site-ul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj a procedurilor de re-
partizare a copiilor pe locurile dis-
ponibile, conform procedurii ela-
borate de ISJ. Începând cu 30
martie ºi pânã pe 8 aprilie, va fi
perioada în care se vor depune
cereri tip de înscriere la secreta-
riatul fiecãrei unitãþi ºcolare aflate
pe prima poziþie dintre cele trei
opþiuni exprimate pentru etapa aII-
a, de cãtre pãrinþii copiilor care nu
au fost cuprinºi în nicio unitate în
faza anterioarã sau care nu au par-
ticipat, din varii motive, la prima
etapã. De asemenea, în acelaºi ter-
men, vor fi validate cererile de în-
scriere pe prima poziþie în ceea ce

Începe etapa a II-a de înscriere în clasa pregãtitoareÎncepe etapa a II-a de înscriere în clasa pregãtitoareÎncepe etapa a II-a de înscriere în clasa pregãtitoareÎncepe etapa a II-a de înscriere în clasa pregãtitoareÎncepe etapa a II-a de înscriere în clasa pregãtitoare
Astãzi începe cea de-a doua etapã de înscriere a copiilor în clasa pregãtitoare, în anul ºcolar

2016/2017. Peste 800 de locuri sunt disponibile în unitãþile ºcolare din judeþul Dolj.

priveºte opþiunile. Pentru etapa a
II-a, pãrinþii trebuie sã completeze
o nouã cerere, dar numai pentru
ºcolile care au locuri disponibile ºi
cu maximum de trei preferinþe, în
ordinea lor descrescãtoare.Pe 15
aprilie va fi afiºatã lista cu cei ad-
miºi, iar între 19 – 22 aprilie va
urma centralizarea ºi soluþionarea,
de cãtre Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj, a tuturor dosarelor
copiilor neînscriºi, interesul pri-
mordial fiind cel al copilului.

La Segarcea, cele mai multe
locuri disponibile

Pentru anul ºcolar 2016/2017,
planul de ºcolarizare prevede 5.861
de locuri, în clasa pregãtitoare, din
care, dupã prima etapã, au fost apro-

bate de Ministerul Educaþiei Naþio-
nale ºi Cercetãrii ªtiinþifice 4.970,
891 fiind disponibile. Cele mai mul-
te sunt ªcoala Gimnazialã Segarcea
(30). Cu 24 de poziþii figureazã Li-
ceul Tehnologic „Dimitrie Filiºanu”
Filiaºi ºi ªcoala Gimnazialã „Mihai
Viteazul” din Craiova, iar Liceul
„Matei Basarab” Craiova ºi ªcoala
Gimnazialã „Ion Creangã” Craiova
mai au câte 22 de locuri, cu 20 fiind
ªcoala Gimnazialã „Anton Pann”
Craiova, iar Colegiul Tehnic de In-
dustrie Alimentarã Craiova, ªcoala
Gimnazialã „Elena Farago” Craiova,
ªcoala Gimnazialã „Lascãr Catar-
giu” Craiova, Liceul Teoretic „Con-
stantin Brâncoveanu” Dãbulenile vor
pune la dispoziþie micuþilor câte 19
locuri. Pentru ceea ce înseamnã for-

ma „step by step”, la Liceul Teore-
tic „Henri Coandã” ºi ªcoala Gim-
nazialã „Mihai Viteazul”, ambele din
Craiova, capacitatea maximã a fost

atinsã. La unitãþile particulare de în-
vãþãmânt, mai sunt locuri la ªcoala
„Ethos” (17) ºi la „Terraverde” (16).

CRISTI PÃTRU

Nu mai puþin de 43 de voluntari,
elevi de la colegiile craiovene „Fra-
þii Buzeºti”, „Carol I”, „Elena Cuza”
ºi Liceul de Arte „Marin Sorescu”
au participat la festivalul de teatru,
derulat sub genericul „Teatrul spe-
ranþei” de cãtre A.C.C.E.S. Oltenia,
în parteneriat cu Facultatea de ªtiin-
þe Sociale a Universitãþii din Craio-
va. Evenimentul a avut loc dumini-
cã, în sala de festivitãþi a Liceului
de Arte „Marin Sorescu”, ºi a fost
o adevãratã încântare pentru publi-
cul numeros din salã, mulþi elevi
care au venit sã-ºi încurajeze ºi sã
aplaude colegii de pe scenã.

«Am celebrat alãturi de voluntarii
A.C.C.E.S. Oltenia Ziua Mondialã a
Teatrului! Aºa cum spunea Bartolo-
meu Anania, „Hrãniþi speranþa cu
fapte bune”,  încercãm  prin fiecare
acþiune pe care o desfãºurãm sã ofe-
rim oportunitatea voluntarilor sã se
hrãneascã cu energie pozitivã prin
fapte bune, iar Festivalul „Teatrul
speranþei” ne-a umplut inimile cu
luminã! A fost un eveniment mult
aºteptat de elevi, pãrinþi, profesori,
prieteni ºi de toþi susþinãtorii echipe-
lor participante, întrucât emoþiile au

ACCES Oltenia a marcat Ziua Mondialã a Teatrului

Asociaþia de Consultanþã ºi Consiliere Econo-
mico-Socialã (ACCES) Oltenia, în parteneriat cu
Facultatea de ªtiinþe Sociale a Universitãþii din
Craiova ºi-au propus sã marcheze Ziua Mondialã
a Teatrului, cum altfel decât printr-un festival de
teatru. Interpretându-ºi propriile piese sau frag-
mente din dramaturgia clasicã, elevi de la cole-

giile craiovene au fost actori pentru o zi, reuºind
sã încânte publicul, dar în special juriul care a
fost plãcut surprins de originalitatea scenariilor
ºi spontaneitatea interpretãrilor. Odatã cu pre-
miile, care au fost acordate celor mai buni dintre
cei buni, s-a nãscut ºi speranþa cã existã ºi se for-
meazã trupe de teatru de amatori în Craiova.

fost surprinse încã de la repetiþii.
Mulþumim domnului Vlad Drãgu-
lescu pentru implicarea ºi devota-
mentul acordat acestei campanii,
aportul dumnealui a fost unul sem-
nificativ ºi suntem mândri de pre-
staþia fiecãrei echipe participante.
Felicitãri câºtigãtorilor, felicitãri tu-
turor celor implicaþi», a mãrturisit
preºedinte A.C.C.E.S. Oltenia, An-
dreea Mihaela Niþã.

Juriul a fost impresionat de
talentul actoricesc al elevilor
Pe scenã au urcat patru trupe de

teatru, fiecare reprezentând câte un
liceu. Vlad Drãgulescu, actor ºi re-
gizor, dar ºi manager al Filarmoni-
cii „Oltenia”, a fost cel care i-a con-
siliat pe copii atât în privinþa modu-
lui de interpretare a rolului, dar ºi a
punerii în scenã. Vlad Drãgulescu
s-a aflat ºi în juriu, iar impresia lui a
fost cã prima ediþie a festivalului a
ieºit extraordinar de bine, copiii fi-
ind deosebit de talentaþi.

„Eu am remarcat energia cu care
copiii au urcat pe scenã, venind cu
tot sufletul lor în faþa noastrã. Pânã
la urmã, acesta este rolul teatrului
sã ne facã sã ne deschidem sufle-
tele ºi sã îi lãsãm pe ceilalþi sã ne
cunoascã altfel decât ne ºtiu. Iar
energia pe care ei au adunat-o cred
cã ne dã tuturor speranþã cã lucru-
rile vor fi din ce în ce mai frumoa-
se, chiar dacã trãim vremuri agita-
te, grele. Aceºti copii nu au experi-
enþã ºi nici nu au lucrat foarte mult,
pregãtirile au fost din scurt, dar lu-
crurile au ieºit extraordinar ºi sunt
convins cã, de la anul, acest festi-
val va revigora un pic scena artisti-
cã de amatori a Craiovei ºi va scoate
niºte trupe de teatru foarte bune.

Avem o pepinierã aici, cel puþin eu
am vãzut destui copii care pot sã
meargã mai departe”, a precizat
Vlad Drãgulescu.

Fiecare liceu a plecat acasã
cu câte un premiu

Câºtigãtorul competiþiei „Teatrul
speranþei” a fost echipa „Violinne”,
reprezentatã de elevii Colegiului Na-
þional „Carol I” – Daniela Petruþa
Prunã, Daria Maria Buhuº, Ru-
xandra ªtefania Dragotã, Anca
Irina Spiridon, Andreea Nedel-
cu ºi Ana Maria Pirianu –, care
au interpretat piesa „Peºtera fãgã-
duinþei”. Textul are autor anonim
ºi a fost constituit predominant din
dialoguri între personaje de naturã
psihologicã, în care au fost anali-
zate procesele de conºtiinþã ce au
loc la nivelul mental-emoþional al in-
dividului. Coordonatorii echipei au
fost profesorul Mihaela Vasilcoiu
ºi Cristina Florea. Premiul pen-
tru cel mai bun afiº a fost câºtigat
tot de echipa „Violinne”.

În cadrul competiþiei, echipa
„Art” reprezentatã de elevii Liceu-
lui de Arte „Marin Sorescu” ºi co-

ordonatã de Monica Dincã a câºti-
gat Premiul pentru cea mai bunã in-
terpretare a temei „Speranþei”, cu
piesa „Sinucigaºul”.

Premiul pentru cea mai bunã in-
terpretare femininã în rol principal
a fost acordat Ancãi Spiridon, ele-
vã în clasa a XI-a la Colegiul Naþi-
onal „Carol I”, iar Sebastian Do-
bre, elev în clasa a IX-a la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”, a câºtigat
Premiul pentru cea mai bunã inter-
pretare masculinã, în piesa „Dorul
de speranþã”, pusã în scenã de echi-
pa „Teactral On”, reprezentatã de
elevii Colegiului Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” ºi coordonatã de profesor
Diana Cotescu ºi Iulia Ciocoiaº.

Premiul special al juriului a fost
acordat echipei „Teatru Cuza” a
Colegiului Naþional „Elena Cuza”,
coordonatã de profesorii Lumini-
þa Pavel ºi Corina Andriescu, care
au interpretat ultimul act, scena 12
ºi scena 13,  din piesa de teatru „Ti-
tanic Vals” de Tudor Muºatescu,
împreunã cu Alexandra Grindea-
nu, care a susþinut monologul
„Minciuni adevãrate”.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Casa Bãniei organizeazãCasa Bãniei organizeazãCasa Bãniei organizeazãCasa Bãniei organizeazãCasa Bãniei organizeazã
ateliere interactive pentru eleviateliere interactive pentru eleviateliere interactive pentru eleviateliere interactive pentru eleviateliere interactive pentru elevi

Secþia de Etnografie
a Muzeului Olteniei –
Casa Bãniei a dat star-
tul atelierelor interacti-
ve, devenite deja tradi-
þie pentru craioveni: olã-
rit – lut (coordonat de
meºterul olar ªtefan
Truscã), iconãrit pe
lemn (îndrumãtor: ar-
tistul plastic Doru Dra-
gomir), iconãrit ºi pic-
turã pe sticlã (îndrumã-
tor: Cãtãlin Ostroveanu), bijuterii (îndrumãtor: Costinela Iacob), sculp-
turã în lemn (îndrumãtor: prof. Ionuþ Smarandache). „La ateliere pot sã
participe preºcolari, ºcolari ºi liceeni, însã, funcþie de specificitãþile teh-
nicilor utilizate, este recomandabil încadrarea în urmãtoarele clase de
vârste: olãrit – 5-14 ani; iconãrit pe lemn – 10-16 ani; iconãrit ºi picturã
pe sticlã – 9-16 ani; sculpturã în lemn – 8-16 ani; bijuterii – 7-14 ani”,
precizeazã reprezentaþii muzeului. Atelierele se desfãºoarã pe tot parcur-
sul sãptãmânii, inclusiv sâmbãta, iar cei interesaþi se pot înscrie sau pot
cere detalii la numerele de telefon 0351.444.030 (Casa Bãniei) ºi
0769.057983.

Actorii TActorii TActorii TActorii TActorii Teatrului „Colibri”,eatrului „Colibri”,eatrului „Colibri”,eatrului „Colibri”,eatrului „Colibri”,
invitaþi la Drinvitaþi la Drinvitaþi la Drinvitaþi la Drinvitaþi la Dr. T. T. T. T. Trrrrr. Severin. Severin. Severin. Severin. Severin

Trupa Teatrului
pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri” din Cra-
iova poposeºte as-
tãzi pe scena Teatru-
lui „Teodor Costes-
cu” din Drobeta-
Turnu Severin, pen-
tru a media întâlni-
rea copiilor cu spec-
tacolul „Fata babei
ºi fata moºneagu-
lui”, dramatizare de
Valentin Dobrescu dupã Ion Creangã, în regia lui Todor Valov. Scenogra-
fia este realizatã de Stefka Kyuvlieva, iar muzica îi aparþine lui Alin Ma-
covei-Moraru. Viaþã poveºtii dau actorii Iulia Cârstea, Alis Ianoº, Rodica
Prisãcaru, Ionica Dobrescu, Mugur Prisãcaru, Adriana Ioncu ºi Daniel
Mirea. Spectacolul va putea fi (re)vãzut ºi la Craiova – sâmbãtã, 2 apri-
lie, de la ora 18.00, fiind primul din seria lunii viitoare. Îi vor urma „Jo-
curi magice” (duminicã, 3 aprilie, ora 11.00), „Poveste despre Hansel ºi
Gretel” (9 aprilie, ora 18.00), „Buna dimineaþa, noapte bunã” (10 apri-
lie, ora 11.00), „Prinþul Broascã” (16 aprilie, ora 18.00) ºi „Cheiþa fer-
mecatã” (17 aprilie, ora 11.00).
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pentru apelul de proiecte privindpentru apelul de proiecte privindpentru apelul de proiecte privindpentru apelul de proiecte privindpentru apelul de proiecte privind
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Programul Operaþio-
nal Regional (POR) a
lansat linia de finanþare
pentru apelul de proiec-
te privind patrimoniul
natural ºi cultural, valoa-
rea eligibilã pentru un
proiect fiind de mini-
mum 100.000 de euro ºi
maximum 10 milioane
de euro, potrivit Media-
fax. Proiectele destinate
conservãrii, protejãrii,
promovãrii ºi dezvoltãrii patrimoniului natural ºi cultural se pot depune
spre finanþare în perioada 25 mai – 25 noiembrie 2016. Apelul de proiecte
POR a fost lansat vineri, 25 martie, de Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Manage-
ment a programului. “Pentru apelul destinat proiectelor de patrimoniu,
bugetul alocat este de 270,83 de milioane euro, din care 233 de milioane
provin din Fondul European de Dezvoltare Regionalã. Ce urmãrim este
ca, dupã finanþarea acestor investiþii, sã creascã gradul de conservare la
obiectivele de patrimoniu sau numãrul de vizitatori. Proiectele finanþate
prin acest apel POR vor contribui la conservarea identitãþii culturale ºi
dezvoltarea economicã localã”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîn-
cu, citat de Mediafax. Pentru detalii puteþi descãrca „Ghidul Solicitantu-
lui”, accesibil la www.fonduri-structurale.ro.

Spectacolul „Omul pernã” se joacã joi la Craiova

Muzeul Olteniei,
a zecea instituþie din provincie

care a gãzduit expoziþia
Povestea fabuloasã a Tezauru-

lui Antic al României se apropie de
final la Craiova, dupã o perioadã
de aproximativ cinci luni cât ex-
poziþia „Aurul ºi argintul antic al
României” a fost gãzduitã de
Muzeul Olteniei. Planificatã iniþial
pentru a fi prezentatã la aici în in-
tervalul 19 noiembrie 2015 – 31
ianuarie 2016, expoziþia continuã
sã rãmânã în spaþiile expoziþionale
ale instituþiei pânã la data de 1 aprilie
a.c., inclusiv, „urmare a interesu-
lui crescut al publicului din regiu-
nea Olteniei faþã de expunerea ce-
lor peste 1.000 de artefacte istori-
ce de excepþie, ce au incitat ºi fa-
cilitat vizitatorilor o cale de cunoaº-
tere directã cãtre cea mai specta-
culoasã ºi strãlucitoare parte a is-
toriei României”, precizeazã repre-
zentanþii muzeului.

Pânã în prezent, în afarã de in-
stituþia organizatoare – Muzeul Na-
þional de Istorie a României –, ex-
poziþia a mai fost gãzduitã de mu-
zeele din Timiºoara, Oradea, Satu
Mare, Sibiu, Cluj Napoca, Târgu
Mureº, Alba Iulia, Sfântu Gheor-
ghe ºi Buzãu, adunând
peste 85.000 de vizitatori.

Celebrul Tezaur
de la Pietroasele,

expus pentru prima
datã la Craiova

Este pentru prima datã
când publicul craiovean
are posibilitatea de a ve-
dea, reunite într-un singur
loc, cele mai importante
capodopere ale orfevrãriei
pre- ºi protoistorice sau
de epocã anticã din colec-
þiile muzeale din þarã. «Podoabele
din aur ºi argint, accesoriile vesti-
mentare, armamentul de paradã,
piesele de harnaºament, consemna-
te în documentaþia istoriograficã ro-

Dacã nu aþi apucat pânã acum sã ajungeþi la
Secþia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei
ºi sã vizitaþi expoziþia „Aurul ºi argintul antic al
României”, mai aveþi la dispoziþie doar patru zile.
Impresionantã prin numãrul ºi valoarea pieselor
arheologice pe care le cuprinde – peste o mie, lu-
crate din aur ºi argint, toate descoperite pe terito-

riul României ºi aparþinând unui numãr de 31 de
instituþii muzeale –, expoziþia s-a bucurat de un
real succes la Craiova. Din 18 noiembrie 2015, când
a fost vernisatã, ºi pânã în prezent, peste 10.000
de vizitatori i-au trecut pragul! Expoziþia îºi va
continua periplul prin þarã, urmând sã fie prezen-
tatã apoi la Complexul Naþional „Moldova” Iaºi.

Comedia neagrã „Omul Pernã”
de Martin McDonagh, un basm mo-
dern cu accente de thriller poliþist în
regia lui Eugen Gyemant, se joacã joi,
31 martie, de la ora 19.00, pe scena
Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”. Spectacolul are la bazã piesa
de succes a dramaturgului britanic
Martin McDonagh, câºtigãtoare a
Premiului Olivier.

Într-un stat totalitar fictiv, un scri-
itor este interogat în legãturã cu po-
veºtile lui macabre ºi asemãnãrile din-
tre acestea ºi o serie de crime petre-
cute în oraº. Timp de douã ore, pu-
blicul devine martorul anchetei con-
duse de doi detectivi excentrici, într-
o comedie (foarte) neagrã ce îmbinã
suspansul lui Hitchcock cu umorul lui Tarantino ºi
lumea magicã ºi întunecatã a lui Tim Burton. O po-

veste cu rãsturnãri de situaþie neaºtep-
tate, în care basmul se confundã cu re-
alitatea, iar personajele nu sunt nici pe
departe ceea ce par a fi.

„Omul pernã” îi are în distribuþie
pe unii dintre cei mai importanþi actori
ai tinerei generaþii – Ionuþ Grama, Lu-
cian Iftime, Cãtãlin Babliuc, Dan Rã-
dulescu ºi Teodora Iancu. Regizor ºi
coproducãtor este Eugen Gyemant, iar
scenografia este semnatã de Maria Ni-
cola. Spectacolul este interzis persoa-
nelor sub 16 ani!

„Omul pernã” este un proiect reali-
zat de Fundaþia „Calea Victoriei”, con-
ceput de Roxana Criºan ºi finanþat de
ArCuB prin programul cultural „Eºti Bu-
cureºti” 2015. Biletele se pot procura de

la Agenþia Teatrului „Colibri”, zilnic, între orele 10.00-
13.00 ºi 16.00-19.00, la preþul de 20 lei.

mâneascã, constituie puncte de
atracþie pentru vizitatorii din zona
Olteniei, ce s-au oprit timp îndelun-
gat asupra vitrinelor ce adãpostesc:
brãþãrile regale plurispiralice de aur
de la Sarmizegetusa Regia, tezau-
rul de la Pietroasa (comuna Pietroa-
sele, judeþul Buzãu), binecunoscut
publicului sub numele de „Cloºca
cu puii de aur”, ansamblurile prin-
ciare getice de la Agighiol (judeþul
Tulcea) ºi Peretu (judeþul Teleor-
man), piese din inventarele princia-
re de la Apahida, Cluj-Someºeni, te-
zaurul monetar de la Vârtop (jude-

þul Dolj), cuprinzând 45 de mone-
de, numeroase fibule, fragmente de
coliere, pandantive, brãþãri, inele
etc., sau alte artefacte de o realã
valoare, descoperite în siturile ar-

heologice din Dolj (Moþãþei, Drã-
nic, Brabova, Daneþi, Maglavit, Ra-
dovan), dar ºi în Mehedinþi ºi Olt»,
menþioneazã reprezentanþii Muzeu-
lui Oltenia.

Vizitatori din toatã Oltenia,
dar nu numai,

au trecut pragul muzeului
Potrivit acestora, o analizã atentã

a audienþei publicului relevã faptul
cã s-a înregistrat un numãr impre-
sionant de vizitatori individuali,
proveniþi din toatã regiunea Olte-
niei ºi/sau zone limitrofe acesteia

(Olt, Gorj, Vâlcea, Mehe-
dinþi, Caraº-Severin, Hune-
doara, Teleorman etc.),
„peste 6.000, net superior
publicului organizat în gru-
puri, aproximativ 4.110,
ceea ce valideazã pe deplin
succesul/interesul real pe
care aceastã expoziþie l-a de-
terminat”. Cei interesaþi mai
pot vedea  „Aurul ºi argin-
tul antic al României” în
urmãtoarele patru zile, la se-
diul Secþiei de Istorie-Arheo-
logie a Muzeului Olteniei
(strada „Madona Dudu” nr.

14). Expoziþia este deschisã între
orele 9.00 ºi 17.00, iar un bilet costã
5 lei pentru adulþi ºi 2,5 lei pentru
elevi, studenþi ºi pensionari.
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Aproximativ 100 de cartiere pre-
zintã asemãnãri cu cartierul Molen-
beek de la Bruxelles, a declarat Pa-
trick Kanner, ministrul Tineretului
ºi Sporturilor, adãugând cã Guver-
nul acþioneazã în legãturã cu aceastã
problemã. Mai mulþi membri ai co-
mandoului care a comis atacurile de
la 13 noiembrie la Paris ºi Saint-
Denis erau originari din acest car-
tier din aglomeraþia Bruxellesului, în
care Salah Abdeslam a fost arestat
pe 18 martie (dupã patru luni de
fugã) ºi care este considerat de cã-
tre unii o adevãratã “pepinierã” de
islamiºti radicali. “În prezent existã
în Franþa, aºa cum ºtim, aproxima-
tiv 100 de cartiere care prezintã
potenþiale asemãnãri cu ceea ce s-a
întâmplat la Molenbeek”, a decla-
rat Patrick Kanner. În opinia sa,
Molenbeek “este o concentrare
enormã de sãrãcie ºi ºomaj, este un
sistem ultracomunitar, este un sis-
tem mafiot, cu o economie subte-
ranã, este un sistem în care serviciile publice
aproape au dispãrut, este un sistem în care ale-
ºii au renunþat”. “Însã existã, de asemenea, o
diferenþã enormã ºi (...) nu am de dat lecþii Bel-
giei ºi puterilor ei publice, dar este adevãrat cã
noi luãm taurul de coarne în aceste cartiere”, a
spus el. Consilierul regional socialist din Ile-de-
France Julien Dray a recuzat însã expresia
“Molenbeek francez”. “Credem cã rezolvãm
problema prin formule. Cedãm facilitãþii comu-
nicãrii, iar asta nu oferã nicio informaþie realã”,
a declarat el. Dray a prezentat, însã, o situaþie
coparabilã cu cea descrisã de cãtre Kanner,
declarând cã “ghetoizarea urbanã” socialã ºi

ªTIRI

ªTIRI

Israelul îºi îndeamnã cetãþenii
sã pãrãseascã Turcia, evocând
o ameninþare din partea SI

Israelul ºi-a îndemnat ieri
cetãþenii sã pãrãseascã Turcia
“cât mai rapid posibil”, în
actualizarea unui avertisment
de cãlãtorie în care evocã
posibile noi atentate în urma
atacului sinucigaº cu bombã
de pe 19 martie de la Istanbul,
revendicat de Statul Islamic.
Trei turiºti israelieni (dintre
care doi cu cetãþenie america-
nã) ºi unul iranian au fost
uciºi în atacul de la Istanbul,
care a determinat Biroul
premierului Benjamin Netany-
ahu sã ridice, la vremea
respectivã, la “nivelul 3” o
alertã de cãlãtorie în Turcia.
Biroul a anunþat ieri, într-un
comunicat, ridicarea acestei
alerte la “nivelul 2”. Acest
nivel semnaleazã o “ameninþa-
re concretã ridicatã” ca Statul
Islamic (SI) sau alte grupãri
extremiste sã atace destinaþii
turistice turce. Biroul nu
precizeazã care este motivul
creºterii nivelului alertei.
Israelienii sunt îndemnaþi, în
acest comunicat, sã evite sã
plece în Turcia, iar dacã se
aflã deja acolo “sã plece cât
mai rapid posibil”. În cazul
unei alerte de “nivelul 1”,
israelienii ar fi îndemnaþi sã
pãrãseascã þara “imediat”.

Japonia îºi exprimã
preocuparea privind
consolidarea capacitãþilor
militare ruse în Insulele Kurile

Guvernul Japoniei ºi-a
exprimat preocuparea în
legãturã cu planul Rusiei de a
construi o bazã navalã în
Arhipelagul Kurile, o zonã
disputatã între cele douã þãri.
“Am informat partea rusã prin
canale diplomatice cã suntem
preocupaþi de afirmaþiile
ministrului Serghei ªoigu”, a
declarat Yoshihide Suga, un
oficial guvernamental nipon.
Rusia va instala sisteme de
rachete în Insulele Kurile,
situate în Oceanul Pacific, ºi
analizeazã posibilitatea
construirii unei baze a Flotei
Pacificului în aceastã zonã, a
anunþat vineri ministrul rus al
Apãrãrii, Serghei ªoigu.
“Unitãþile militare din Insule-
le Kurile vor primi armament
nou. Vor fi instalate sisteme de
rachete Bal ºi Bastion ºi drone
ultramoderne de tip Eleron-
3”, a declarat Serghei ªoigu.
Specialiºtii armatei ruse vor
iniþia o expediþie de trei luni
pentru explorarea Insulelor
Kurile, în scopul construirii
unei baze a Flotei Pacificului.
Rusia ºi Japonia nu au semnat
niciun acord de pace dupã Al
Doilea Rãzboi Mondial, iar
Insulele Kurile sunt disputate
între cele douã þãri. Japonia
susþine cã insulele Shikotan,
Khabomai, Iturup ºi Kunashir
sunt teritorii proprii.

Forþele mexicane
de securitate au
arestat un bãrbat pe
care l-au prezentat
ca fiind „trezorierul”
cartelului baronului
drogurilor Joaquin
“El Chapo” Guzman
ºi despre care afir-
mã cã ar fi “spãlat”
peste patru miliarde
de dolari în decurs
zece ani, a anunþat
poliþia. Forþe de eli-
tã “din cadrul poli-
þiei federale ºi arma-
tei mexicane l-au
arestat pe Manuel
Alvarez Inzunza, alias «regele
Midas», la Oaxaca”, precizeazã
poliþia într-un comunicat. Potri-
vit anchetatorilor, acest bãrbat în
vârstã de 34 de ani conducea o
reþea de societãþi ºi de birouri de
schimb prin care tranzitau între
300 ºi 400 de milioane de dolari
pe an, în contul cartelului lui „El
Chapo”, adicã peste patru mili-
arde de dolari în decurs de un
deceniu. Alvarez Inzunza îºi des-
fãºura operaþiunile în statele Si-
naloa ºi Jalisco, dar se afla în va-
canþã la Oaxaca, unde a fost

Bilanþul atacurilor comise mar-
þea trecutã, la ore de vârf, pe ae-
roport ºi într-o staþie de metrou
la Bruxelles a ajuns la 35 de morþi,
a anunþat ministrul belgian al Sã-
nãtãþii. “Patru pacienþi decedaþi la
spital. Echipe medicale au fãcut
tot posibilul. Total victime: 35. (În-
demn la) curaj toate familiile
#BrusselsAttacks (atacurilor de la
Bruxelles)”, a anunþat Maggie De
Block într-un mesaj postat pe
Twitter. Bilanþul îi include pe cei
trei atactori sinucigaºi. Alte peste
300 de persoane au fost rãnite în
atacuri. Centrul de crizã belgian a
anunþat anterior cã 28 de victime
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f ranceze  seamãnã  cu  Mo lenbeekf ranceze  seamãnã  cu  Mo lenbeekf ranceze  seamãnã  cu  Mo lenbeekf ranceze  seamãnã  cu  Mo lenbeekf ranceze  seamãnã  cu  Mo lenbeek

etnicã a societãþii franceze din ultimii 20 de ani
a condus la apariþia unor “ghetouri sociale (care
se confruntã) cu o creºtere a delincvenþei, cu
nuclee islamiste care încearcã sã utilizeze aceste
probleme sociale, sã le instrumentalizeze”. În
opinia lui Patrick Kanner, aceastã situaþie îºi are
rãdãcinile în revoltele urbane din 2005, care au
contribuit la dezvoltarea salafismului în anumi-
te cartiere, fragilizând tineretul care a devenit
ulterior þinta unor “predatori”. “Avem cu toþii o
parte de responsabilitate”, a subliniat el, punând
în discuþie scãderea mijloacelor alocate poliþiei,
Educaþiei naþionale ºi lumii asociative de cãtre
precedenta majoritate politicã. “A existat o pro-

blemã de proastã gestionare a aces-
tor cartiere în mandatul domnului
Sarkozy”, a acuzat Patrick Kanner.
La o zi dupã unele declaraþii pole-
mice ale lui Michel Sapin despre o
presupusã “naivitate” a clasei poli-
tice belgiene în faþa islamiºtilor,
dupã doar câteva ore de la atacuri-
le de la Bruxelles, Manuel Valls afir-
ma miercuri cã Franþa nu are de
dat lecþii Belgiei în privinþa comu-
nitarismului. “ªi noi, în Franþa,
avem cartiere care se aflã în ghea-
rele traficanþilor de droguri ºi unor
reþele islamiste ºi salafiste”, decla-
ra premierul pentru postul Euro-
pe1. “Existã echivalentul Molenbe-
ekului în Franþa, în anumite cartie-
re”, aprecia în aceeeaºi zi Bruno Le
Maire, un deputat din cadrul Parti-
dului Les Républicains (LR) din
Eure ºi candidat în alegerile prima-
re ale dreptei în vederea alegerilor
prezidenþiale din 2017. Expresia
“Molenbeek francez” a fost, de ase-

menea, utilizatã joi, de cãtre deputatul LR Yon-
ne Guillaume Larrivé, care se referea la Argen-
teuil, în momentul în care o operaþiune antite-
roristã era în curs în acest oraº din Val-d’Oise.
“În ultimele zile am spus tot ºi orice despre Ar-
genteuil”, dar acest oraº “nu este ºi nu va fi
niciodatã Molenbeek”, i-a replicat primarul LR
din localitate Georges Mothron, într-o postare
pe blog plinã de critici adresate lui Guillaume
Larrivé. “Este uºor sã denunþi ºi sã spui vorbe
într-un platou de televiziune pentru a atrage
atenþia, dar este mai dificil sã acþionezi zilnic pe
teren pentru a face lucrurile sã avanseze în di-
recþia bunã”, a subliniat el.

Bilanþul atacurilor de la Bruxelles
a ajuns la 35 de morþi, anunþã
ministrul belgian al Sãnãtãþii

au fost identificate. Dintre aces-
tea, 15 au murit pe aeroport - din-
tre care ºase erau belgieni iar nouã
strãini. Cele 13 victime de la me-
trou sunt zece belgieni ºi trei
strãini. Strãinii uciºi în atacuri
sunt britanici, chinezi, olandezi,
francezi, germani, italieni, suedezi
ºi americani. Gruparea Statul Is-
lamic (SI) a revendicat atacurile
de marþi ºi a acuzat Belgia de
“atacarea islamului ºi poporul
sãu”. Belgia face parte din coali-
þia condusã de Statele Unite care
efectueazã atacuri aeriene asupra
jihadiºtilor din SI atât în Siria, cât
ºi în Irak.

„Trezorierul” cartelului lui
“El Chapo” Guzman, arestat în Mexic,

urmeazã sã fie extrãdat în SUA

arestat, fãrã sã se tragã vreun foc
de armã, a precizat poliþia. El a
fost transferat la Ciudad de Me-
xico ºi plasat în detenþie provi-
zorie, urmând sã fie extrãdat cã-
tre Statele Unite. Operaþiunile sale
de spãlare de bani se extindeau
în Columbia, Panama ºi Statele
Unite. “El Chapo” a fost captu-
rat, la rândul sãu, în ianuarie,
dupã ce a reuºit sã evadeze în
mod spectaculos dintr-o închisoa-
re de înaltã securitate, printr-un
tunel care pornea de la duºul din
celula acestuia.
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Vice

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

Bruce Willis joacã în acest
thriller SF despre resortul Vice,
locul unde clienþii îºi pot înde-
plini cele mai sãlbatice fantezii,
alãturi de locuitori, ce aratã
precum oamenii.
Cu:
Thomas Jane, Bruce Willis,

Ambyr Childers
Gen film:
Acþiune, SF

Prietenie cu folos

Se difuzeazã la Pro Cinema,  ora 00:45

Dylan (JUSTIN TIMBERLAKE)
ºi Jamie (MILA KUNIS) nu au
nici cea mai micã intenþie sã-
ºi punã pirostriile în cap.
Când Jamie, o recrutoare de
personal din New York, în-
cearcã sã-l convingã pe di-
rectorul artistic Dylan, din
Los Angeles sã accepte un
job la New York, cei doi încep
sã-ºi dea seama cã sunt
suflete pereche. Ei au avut
atâtea relaþii eºuate încât s-au
hotãrât sã renunþe la dragoste
ºi sã se limiteze la distracþie.

Imperiul

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

O poveste ce poartã am-
prenta unei realitãþi crude,
unde drogurile pot distruge
cele mai importante relaþii ºi
vieþi. În Bronx, un traficant
de droguri de origine hispa-
nicã, în momentul în care
aflã cã soþia sa este însãrci-
natã, încearcã sã pãraseas-
cã grupul pe care–l condu-
cea pentru a începe o viaþã
nouã...

MARÞI - 29 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 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Europa mea
19:00 Ochiul magic
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Câteva zile din viaþa lui

Oblomov
1980, Rusia, Dramã
01:55 Sport
02:05 Telejurnal
02:55 Europa mea
03:45 Ochiul magic
04:25 Prim-Plan
05:35 Nocturne
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Drumul lui Leºe
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:30 A doua emigrare
10:00 Documentar 360°-GEO
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
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
21:10 Cartea cea de toate zilele
21:20 Meci amical: Elveþia-

Bosnia Herþegovina
23:30 Festivalul Internaþional

George Enescu 2015
01:00 Locuri, oameni ºi comori
01:30 Memorialul Durerii
02:30 Naturã ºi sãnãtate
03:00 La fix

TVR 2

07:30 Buddy
09:05 Dl Turner
11:30 Pe platourile de filmare
12:00 Don Juan DeMarco
13:35 Sub acelaºi acoperiº
14:05 Sub aceeaºi stea
16:10 Domniºoara Julia
18:20 Aproape letalã
20:00 Knick
20:55 Vice
22:35 Insidious: Capitolul 3
00:10 Legea armei
02:00 Zulu
03:45 Vera
04:15 Mi-5: Pentru binele

tuturor
06:00 Sub aceeaºi stea

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 Ferma vedetelor
22:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:05 Crizã naþionalã
2014, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
01:00 Spitalul de demenþã (R)
2012, România, Comedie
02:30 Vorbeºte lumea (R)
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (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
00:30 Santa Diabla
01:15 Lupta rozelor (R)
03:00 Avenida Brasil (R)
04:00 Regina (R)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Vorbeºte lumea

08:15 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Karate Kid
14:45 Vizitatorii în America (R)
16:30 La bloc
18:45 Mamã pe fugã
20:30 Tatãl vitreg
22:30 Fustangii
00:45 Prietenie cu folos (R)
02:45 Cine A.M.

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 Chefi la cuþite
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Imperiul
2002, SUA, Dramã
02:45 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 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (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 60 de minute (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 Focus Magazin (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
19:15 Mama mea gãteºte mai

bine
20:15 Cronica cârcotaºilor
21:00 Epicentru
2000, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
23:45 Focus din inima României
00:15 Focus Magazin
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:45 Epicentru (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri
04:45 Adevãrul Live
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 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 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Fotbal
23:00 ªtiri Sport.ro
23:10 Regii KO-ului
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratmarþi, 29 martie - max: 16°C - min: 5°C

$
1 EURO ........................... 4,4619 ............. 44619
1 lirã sterlinã................................5,6627....................56627

1 dolar SUA.......................3,9963........39963
1 g AUR (preþ în lei)........156,2896.....1562896

Cursul pieþei valutare din 29 martie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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12 / cuvântul libertãþii marþi, 29 martie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
ORGANIZAÞIA „Salvaþi Copiii” Româ-

nia, filiala Dolj, invitã membrii la Aduna-
rea Generalã a Organizaþiei desfãºuratã
în data de 07.04.2016, ora 18.00, la sediul
organizaþiei din Craiova.

Societate Cooperativã Meºteºugã-
reasca “DERMA LUX” SCM CRAIOVA, str.
Calea Bucureºti, nr. 7, bl. U2, et. 1 CIF: RO
2319503 ; Nr. ORC : C16/21/2005. C O N V O
C A T O R. Administratorul Unic – Preºedin-
te al Societãþi Cooperative DERMA LUX
S.C.M., având în vedere prevederile Legii 1/
2005 privind organizarea ºi funcþionarea co-
operaþiei, convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a membrilor cooperatori pentru
data de 15.04.2016, ora 15:00. ªedinþa va
avea loc la punctul de lucru al societãþii din
Craiova, str. Dimitrie Gerota nr.1 B, ºi va cu-
prinde urmãtoarea ordine de zi: 1. Raportul
administratorului privind activitatea econo-
mico-socialã a societãþii DERMA LUX 2. Bi-
lantul contabil, contul de profit ºi pierderi ºi
modul de repartizare al profitului net afe-
rent anului 2015. 3. Raportul comisiei de
cenzori pe anul 2015. 4. Raportul privind
realizarea bugetului de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2015. 5. Raportul privind modul de
îndeplinire de cãtre administrator a obliga-
þiilor ce i-au revenit potrivit contractului de
administrare ºi criteriilor de performanþã sta-
bilite pe anul 2015. 6. Aprobarea programu-
lui economico-social ºi al planului de inves-
tiþii pe anul 2016. 7. Aprobarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli pentru anul 2016. 8.
Aprobarea criteriilor de performanþã ce se
stabilesc administratorului ºi se prevãd în
anexele contractelor de administrare ale
acestuia pentru anul 2016. 9. Aprobarea sis-
temului de salarizare pentru anul 2016. 10.
Stabilirea indemnizaþiei fixe ale administra-
torului ºi cenzorilor pe anul 2016. 11. Apro-
barea ROI si ROF. 12. Excluderea membrii-
lor cooperatori plecaþi din societate. 13. Di-
verse. 14. Imputerniceste consilierul juridic
al societãþii, în persoana domniºoarei Cio-
cotoiu-Zamfir Ana-Maria, pentru a se pre-
zentã ºi a întreprinde toate formalitãþiile ne-
cesare la ORC Dolj, în vederea depunerii,
menþionãrii ºi publicãrii prezentei hotãrâri,
în Monitorul Oficial al României. In cazul în
care nu vor fi întrunite condiþiile pentru cã
Adunarea Generalã sã fie statutarã, ºedinþa
se va reprograma pe data de 18.06.2016 în
acelaºi loc la orã 15:00. CRAIOVA DATA:
28.03.2016 ADMINISTRATOR UNIC – PREªE-
DINTE AL DERMA LUX S.C.M. Ec. Ciocotoiu
– Zamfir Nicolae.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!

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.

APM DOLJ ºi HEINEKEN ROMÂNIA
S.A., cu sediul în Bucureºti, sector 1, str.
Tipografilor nr. 11-15, corp A 2L, et. 4,
anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „DEMOLARE
CLÃDIRE CORP C 25- HALÃ FERMENTA-
RE ªI CONSOLIDARE PARÞIALÃ CLÃDI-
RE C 21- SECÞIE FIERBERE„ propus a fi
amplasat în judeþul Dolj, municipiul Cra-
iova, Calea Severinului, nr. 50. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, municipiul
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, ºi la se-
diul HEINEKEN ROMÂNIA S.A. Bucureºti,
sector 1, str. Tipografilor, nr. 11-15, corp
A 2L, et.4, în zilele de L-J, între orele 8.00-
16,30 ºi vineri între orele 8.00- 14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zilinic la
sediul APM Dolj, municipiul Craiova, str.
Petru Rareº, nr.1, fax: 0251/ 419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Societate Cooperativa Meºteºugã-
reascã “DERMA LUX” SCM CRAIOVA, str.
Calea Bucureºti, nr. 7, bl. U2, et. 1 CIF:
RO 2319503; Nr. ORC: C16/21/2005 C O N
V O C A T O R. Administratorul Unic –
Preºedinte al Societãþii Cooperative DER-
MA LUX S.C.M., având în vedere preve-
derile Legii 1/2005 privind organizarea
ºi funcþionarea cooperaþiei, convoacã
Adunarea Generalã  Extraordinarã a
membrilor cooperatori pentru data de
15.04.2016, ora 16:30 . ªedinþa va avea
loc la punctul de lucru al societãþii din
Craiova, str. Dimitrie Gerota nr.1 B, ºi va
cuprinde urmãtoarea ordine de zi: 1.
Modificarea capitalului social. 2. Desfiin-
þarea punctului de lucru din Craiova, str.
Brazda lui Novac, nr. 64, bl. C5, ap. Par-
ter, jud. Dolj. 3. Infiinþarea unui punct de
lucru în Craiova, str. 1 Decembrie 1918,
nr. 18, bl. N11 parter, jud. Dolj. 4. Inchi-
rierea imobilelor devenite disponibile. 5.
Schimbarea destinaþiei unor spaþii co-
merciale. 6. Diverse. 7. Imputerniceºte
consilierul juridic al societãþii, în persoa-
na domniºoarei Ciocotoiu-Zamfir Ana-
Maria, pentru a se prezenta ºi a între-
prinde toate formalitãþiile necesare la
ORC Dolj, în vederea depunerii, menþio-
nãrii ºi publicãrii prezentei hotãrâri, în
Monitorul Oficial al României. CRAIOVA
DATA: 28.03.2016 ADMINISTRATOR UNIC
– PREªEDINTE AL DERMA LUX S.C.M. Ec.
Ciocotoiu – Zamfir Nicolae.

Convocator. În temeiul prevederilor
Legii nr. 1/2005 ºi ale actului constitutiv,
Consiliul de Administraþie al Societãþii Co-
operativa de Consum Segarcea convoacã
adunãrile generale ordinarã ºi extraordi-
narã ale membrilor cooperatori la sediul
din localitatea Segarcea, strada Unirii, nr.
115, judeþul Dolj, pentru data de 14.04.2016,
ora 11,00, respectiv ora 13,00, având ur-
mãtoarea ordine de zi: Adunarea Generalã
Ordinarã: 1. Prezentarea ºi aprobarea Ra-
portului CA pe anul 2015. 2. Prezentarea ºi
aprobarea Raportului Cenzorului. 3. Pre-
zentarea ºi aprobarea situaþiilor financia-
re pentru anul 2015. 4. Descãrcarea de ges-
tiune a administratorilor. 5. Adoptarea BVC
pe anul 2016 ºi mãsurile pentru realizarea
acestuia. 6. Stabilirea indemnizaþiei pen-
tru membrii CA ºi a cenzorului. 7. Aproba-
rea cotizaþiei lunare pentru UJCCDolj. 8.
Aprobarea ca un procent de 15% din vân-
zãrile de active sã fie virat la UJCC Dolj. 9.
Alegerea delegaþilor pentru adunãrile ge-
nerale ale UJCCDolj ºi Federalcoop Dolj.
10. Diverse. Adunarea Generalã Extraordi-
narã. 1. Aprobarea bunurilor aparþinând
SCC Segarcea, care pot face obiectul ipo-
tecãrii, gajului, închirierii sau înstrãinãrii
pe parcursul anului 2016. 2. Mandatarea
C. A cu îndeplinirea demersurilor necesa-
re executãrii operaþiunilor de la punctul 1.
În cazul în care la data ºi ora convocãrii
nu se întruneºte cvorumul de ºedinþã, Adu-
nãrile Generale se reconvocã pentru data
de 21.04.2016, la aceeaºi orã, în acelaºi loc
ºi cu aceeaºi ordine de zi.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Consiliul Judeþean Dolj, cu sediul în Craiova, str. Unirii nr. 19, în
cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deºeurilor în
judeþul Dolj”, intenþioneazã sã solicite de la Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu avizul de gospodãrire a apelor pentru activitatile

· “Închidere depozit neconform de deºeuri în mediul urban Se-
garcea-Unirea,  judeþul Dolj, în cadrul proiectului ”Sistem de Mana-
gement Integrat al Deºeurilor în judetul Dolj” din bazinul hidrografic
Jiu;

· “Închidere depozit neconform de deºeuri urbane în oraºul Fi-
liaºi,  judeþul Dolj, în cadrul proiectului ”Sistem de Management Inte-
grat al Deºeurilor în judetul Dolj” din bazinul hidrografic Jiu;

· ”Construire staþie de transfer deºeuri în oraºul Filiaºi, judeþul
Dolj” în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deºeu-
rilor în judetul Dolj” din bazinul hidrografic Jiu;

·”Construire staþie de transfer deºeuri în comuna Dobreºti, ju-
deþul Dolj” în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al
Deºeurilor în judetul Dolj” din bazinul hidrografic Jiu;

  ”Construire staþie de transfer deºeuri în municipiul Bãileºti, ju-
deþul Dolj” în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al
Deºeurilor în judetul Dolj” din bazinul hidrografic Jiu;

Ca rezultat al activitãþilor vor rezulta ape uzate menajere, ape tehno-
logice rezultate din spalarea zonelor de lucru, ape pluviale neimpurifi-
cate, ce vor fi deversate dupã ce au fost epurate,  conform prevderilor
legislaþiei în domeniul apelor.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recoman-
dãri se pot adresa solicitantului.

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.

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ o persoanã pen-
tru îngrijire viþei. Ofer masã,
cazare, salariu. Telefon:
0764/539.011.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc sã fiu
angajat la un patron cu ma-
ºina proprie, marca Espero.
Telefon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu
Telefon: 0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucureºti,
ªoseaua Panduri (vis-a -vis
de Spitalul Clinic Panduri)
Telefon: 0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re - parter Nicolae Titules-
cu, preþ 200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.
Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, microcen-
tralã, coloanã apã separat,
etaj 4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã parter.
Telefon: 0762/280.739.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, teren
4300 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.

Vând imobil str. Pãrului
nr.33. Telefon: 0755/
074.742
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 2 camere, bucã-
tãrie, hol, toate utilitãþile, 400
mp teren, str. Râului nr. 162.
Telefon: 0760/958.921;
0737/128.396.
Casã bãtrânescã (nelocuibi-
lã) sat Dobromira, 3700 mp.
25000 lei, negociabil Tele-
fon: 0744/648.927; 0741/
197.391.
Vând casã comuna Periºor,
cadastru, teren 2000 mp,
fântânã în curte, vie, pomi
fructiferi + Anexe, zonã cen-
tralã. Telefon: 0751/
035.819; 0730/366.954.
Vând casã nouã Bordei cu
700 m teren vie, pomi sau
schimb cu apartament +
diferenþa. Telefon: 0752/
641.487.

Vând vilã în zona Ford. Preþ
negociabil. Telefon: 0251/
418.864.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã cli-
nicã, pensiune, firmã. Tele-
fon: 0741/219.483.

TERENURI
VÂND casã+teren, zona Iz-
voru Rece. Telefon: 0763/
359.072.
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând – sau schimb teren
intravilan 4300 mp la 10 km
de Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea tarlaua 17.
Telefon: 0721/ 995.405.
Vând teren 1000 m Cârcea
10.000 Euro. Telefon: 0752/
641.487.

Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând terenuri locuri casã
la ªoseaua Naþionalã Cra-
iova- Bechet, localitatea
Secui. Preþ convenabil. Te-
lefon: 0764/214.269.
Vând 5000 m gara Pie-
leºti, 20.000 Euro ºi
parcelat. Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãi-
le Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând LOGAN 1400 Laure-
at, fabricat 2005, 89518
km, toate opþiunile în func-
þiune, preþ 2100 euro, pri-
mul proprietar. Telefon:
0799/ 740.210.

Vând Logan culoare roºie, fa-
bricaþie 2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/780.550.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen Golf
4 din 2002, înmatriculat în
România, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar-
de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inma-
triculata RO; - An fabrica-
tie: 2003; Km: 195000; -
105 CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Electrice;
Inchidere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la
telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc, original,
stare foarte bunã, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

Vân combinã JOHN DEE-
RE-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 Pi-
ckup, timbre (clasoare). Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând covor persan 2200/
1800 bine întreþinut- 80 lei,
cruce marmurã scrisã
1200/400/100- 80 lei, sãpun
de casã 5 lei kg, televizor
color Grunding cu telecom-
andã- 70 lei. Telefon: 0770/
303.445
Vând maºinã de gogoºi
ineluº, chiuvetã inox dublã
pentru Restaurant sau Co-
fetãrie tãietor mezeluri, pli-
tã fast food, mese inox. Te-
lefon: 0760/958.921; 0737/
128.396.
Vând TV color D- 102 cm,
cãrucior handicapat, pat
mecanic, schelã construcþii,
sobã cãrãmidã completã,
polizor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metalice (4
gri ºi 4 albe). Telefon: 0251/
452.233.
Vând 1 loc de veci Cimitir
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12 ºi
LADA 1025 (eventual
subansamble). 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 Samsung
pentru firme. Telefon:
0727/884.205.
Vând robot (PLANETARIA)
3 funcþii marcã germanã,
hainã de piele de cãprioarã
nouã lungã ºi Mouline  pen-
tru cusut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri, bo-
canci, ghete, pantofi militari
noi piele negru, piese Da-
cia noi, calculator instruire
copii prin televozor, telefon
Eboda sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon: 0735/
445.339.
Vând loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse, bo-
canci din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de ghiloti-
nã noi-1,15ml preþ 100 lei.
Telefon: 0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV nou,
arzãtoare gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi
- 60 lei negociabil, cãruþ co-
pil sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.

Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fi-
neþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou. Te-
lefon: 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, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova dimen-
siuni  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 ca-
mere, mobilat, cu centralã,
zona A Ciupercã. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
510.581.
Închiriez apartament 3 ca-
mere mobilat cu centralã,
zona A, Ciupercã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
510.581.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50 locuri
(Piaþa Gãrii). Telefon: 0744/
629.775.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, decomandate, etaj 2,
ultracentral, microcentralã,
aer condiþionat, liniºte ºi igie-
nã deplinã, înconjurat de
verdeaþã. Telefon: 0722/
956.600

DIVERSE
Caut specialist pentru emai-
lat cãzi din fontã. Tele-
fon:0748/ 195.954.
Achiziþionez cãrþi pentru bi-
bliotecã. Telefon: 0351/
449.469 dupã ora 20,30.
Solicit menajerã curãþenie
generalã în apartament, o zi
pe sãptãmânã, vârsta pes-
te 55 ani. Telefon: 0727/
226.367.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

S.C YUKO GROUP SRL,
solicitã Aviz de Amplasa-
ment pentru investiþia “IN-
STALAÞIE DESCÃRCARE,
INCÃRCARE, DISTRIBU-
ÞIE, PRODUSE PETROLIE-
RE  CU IMPREJMUIRE,
LUCRÃRI  HIDROTEHNICE
AFERENTE CHEULUI ªI
PLATFORMEI  IN  PORTUL
BECHET JUD. DOLJ ”,  per-
soanele interesate  se pot
adresa la sediul Primaria
Bechet sau  la telefon con-
tact 0732/707099.

PIERDERI
Pierdut adeverinþe de licen-
þã ºi modul pedagogic
(DPPD) eliberate de Univer-
sitatea din Craiova, Faculta-
tea de litere (ID) Românã –
Englezã pe numele BÃN-
DOIU RALUCA – MARIA. Se
declarã nule.

CONDOLEANÞE
Colectivul Teatrului Naþi-
onal „Marin Sorescu” din
Craiova transmite since-
re condoleanþe îndurera-
tei familii a celui care a
fost colegul nostru CRIS-
TIAN PICU, smuls dintre
cei vii mult prea devreme.
Cu adâncã tristeþe ºi com-
pasiune, rugãm pe Dom-
nul nostru Iisus Hristos
sã îi vegheze somnul veº-
nic, acolo unde nu este
durere, nici întristare,
nici suspin. Dumnezeu
sã-l odihneascã!

Ing. Bãlan Ilie regretã
decesul vecinului de
apartament prieten ºi
colaborator DUMITRU
LEOVEANU (85 ani).
Sincere condoleanþe
familiei îndoliate! Dum-
nezeu sã-l odihneascã!
Familia Colonel  (rtr.)
Deca ªtefan, col.(r) Or-
þãnescu Nicolae ºi Lt.
(rtr) Hristea Mircea îºi
exprimã întreaga com-
pasiune ºi sunt alãturi
în aceste momente de
grea încercare ºi sufe-
rinþã de Fam. Col.(rtr.)
Diaconu Dumitru, fiicei
sale Aida ºi nepoatei
Irina provocatã de du-
reroasa despãrþire a
ginerelui, soþului ºi ta-
tãlui ing. VLADIMIR
SIMANSCHI, un om cu
suflet deosebit de ge-
neros. Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniºte ºi
pace!
Familia Colonel  (rtr.)
Deca ªtefan  ºi  col.(r.)
Ortãnescu Nicolae re-
gretã trecerea în eterni-
tate a bunului lor vecin
ºi prieten de o viaþã
LEOVEANU DUMITRU
(MITICÃ) un om deose-
bit. Transmitem sincere
condoleanþe familiei
Olga ºi Nelu Leoveanu
în aceste momrnte gre-
le. Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova a câºtigat, în
weekend, la Polivalentã, primele
douã încleºtãri cu Explorãri Baia
Mare, din cadrul semifinalelor Di-
viziei A1, iar cu un nou succes, vi-
neri, în deplasare, poate reveni în
ultimul act al campionatului, la o
distanþã de trei ani de la preceden-
ta performanþã de acest gen.

Disecând o idee cele petrecute,
jocul inaugural, de sâmbãtã, s-a
prezentat drept unul extrem de
echilibrat, trei din cele patru seturi
încheindu-se la limitã, cu douã din-
tre ele având nevoie chiar de pre-
lungiri. A fost 25-23, 25-20, 29-31 ºi 29-27. Du-
minicã, trupa pregãtitã de cãtre Dan Pascu s-a
impus din nou cu 3-1, ºi tot cu emoþii. Toate
adunate de astã datã în prima parte a meciului,
când SCM U s-a trezit condusã cu set (20-25) ºi
10-15. Craiova a revenit ºi a închis actul la 23 ºi,
mai important decât restabilirea egalitãþii, i-a
bulversat serios pe oaspeþi, care n-au prea mai

Naþionala de tineret a României se aflã în
faþa celui de-al 7-lea meci din grupa de accede-
re la CE 2017, oponentã urmând a-i fi, la Me-
diaº, selecþionata similarã a Þãrii Galilor.

Pentru aceastã partidã, selecþionerul Cristian
Dulca l-a pierdut pe cãpitanul Deian Boldor, care
s-a accidentat în urmã cu trei zile ºi a pãrãsit
cantonamentul naþionalei. În schimb, dupã du-
bla acþiune a reprezentativei mari, cu Lituania ºi
Spania, s-au alãturat lotului craioveanul Anderi
Ivan (foto) ºi Florin Tãnase (Viitorul).

Lotul complet:
Portari: Valentin Cojocaru (Steaua), Relu

Stoian (ACS Berceni);
Fundaºi: Ionuþ Nedelcearu, Vlad Olteanu

SERIA 1 – etapa a 16-a: Viitorul Ciupercenii Noi –
Avântul Rast 5-1, Avântul Giubega – Viitorul Vâr-
top 10-1, Recolta Galicea Mare – SC Poiana Mare 0-
3, Unirea Vela – Progresul Ciupercenii Vechi 3-0,
Viitorul Dobridor – Victoria Pleniþa 1-6, Vânãtorul
Desa – Flacãra Moþãþei 1-2, Fulgerul Maglavit –
Voinþa Caraula 2-1.

Clasament (primele 5): 1. Poiana Mare 41p, 2. Ple-
niþa 35p, 3. Rast 34p, 4. Giubega 31p, 5. Moþãþei 31p.

SERIA 2 – etapa a 19-a: Unirea Goicea – Dunãrea
Negoi 13-0, Viitorul Mãceºu de Sus – Recolta Urzi-
cuþa 3-1, Viitorul Siliºtea Crucii – Trimuf Bârca 3-1,
Dunãrea Gighera – Gloria Catane 8-0, Progresul Ce-

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL U21 – Preliminarii Euro 2017:

România – Þara Galilor / 20:30 – FOTBAL – Liga I:
ACS Poli Timiºoara – Petrolul.

DIGI SPORT 2
18:00, 4:00 – TENIS (M) – Turneul de la Miami, în

SUA.
DIGI SPORT 3
22:00 – FOTBAL – Meci amical: Franþa – Rusia.
DIGI SPORT 4
21:30 – FOTBAL – Meci amical: Austria – Turcia.
DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoara –

Petrolul.
DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Meci amical: Germania – Italia.
SPORT.RO
22:00 – FOTBAL – Meci amical: Anglia – Olanda.
EUROSPORT 1
9:00 – SNOOKER – Openul Chinei, la Beijing: eta-

pa a 2-a / 15:45 – CICLISM – Cele trei zile de la De
Panne, în Belgia.

EUROSPORT 2
14:30 – SNOOKER – Openul Chinei, la Beijing:

etapa a 2-a / 21:00 – BASCHET (M) – Eurocupa:
Strasbourg – Trento.

TVR 2
21:30 – FOTBAL – Meci amical: Elveþia – Bosnia.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timiºoara

– Petrolul.
Juniori A Elitã (amical)

Universitatea Craiova – Dacia Mioveni 3-0
Au marcat: Cãpãþânã, Petre, Armãºelu.
Universitatea: Dicã – Ghincea, Puþintelu, Hre-

niuc, Drãghici – Ciocotealã, Hodea, Armãºelu,
Geanimu - Cãpãþânã, Petre. Au mai intrat: C.
Ion, Constantin, C. Andrei, Rodeanu, Iuga,
Stroe.

 Juniori B – Liga Elitelor
Centrul de Excelenþã Târgu Mureº – Univer-

sitatea Craiova 1-0
Universitatea: Nedeianu – Constantinescu,

Bãloi, Bogdan, Borþa – Buzan, Dinu – Pacionel,
Bârzan, Gârbiþã – Cârlig. Au mai intrat: Marcov,
Cãlãraºu, Guºatu, Vintilã, Popescu. Antrenor:
Mugur Guºatu.

FOTBAL – MECIURI AMICALE INTERÞÃRI
Astãzi

Muntenegru – Belarus 19:00
Estonia – Serbia 19:00
Macedonia – Bulgaria 20:00
Georgia – Kazakhstan 20:00
Grecia – Islanda 20:30
Norvegia – Finlanda 21:00
Luxemburg – Albania 21:45
Elveþia – Bosnia* 21:30
Suedia – Cehia 21:30
Austria – Turcia* 21:30
Germania – Italia* 21:45
Irlanda – Slovacia 21:45
Portugalia – Belgia 21:45
Anglia – Olanda* 22:00
Franþa – Rusia* 22:00
Scoþia – Danemarca 22:00
Partidele însoþite de (*) vor fi la TV.

PRELIMINARII CM 2018 – AMERICA DE SUD
Etapa a 6-a (desearã/la noapte): Colum-

bia – Ecuador (23:30), Uruguay – Peru (2:00),
Argentina – Bolivia (2:30), Venezuela – Chile
(2:30), Paraguay – Brazilia (3:45).

1. Ecuador 13 6. Chile 7
2. Uruguay 10 7. Columbia 7
3. Brazilia 8 8. Peru 4
4. Paraguay 8 9. Bolivia 3
5. Argentina 8 10. Venezuela 1

La CM acced direct primele 4 clasate, în
vreme ce locul 5 va susþine un baraj inter-
continental.

Alb-albaºtrii, un singur pas pânã la marea finalãAlb-albaºtrii, un singur pas pânã la marea finalãAlb-albaºtrii, un singur pas pânã la marea finalãAlb-albaºtrii, un singur pas pânã la marea finalãAlb-albaºtrii, un singur pas pânã la marea finalã

contat în urmãtoarele manºe, 25-18 ºi 25-17.
„Au fost douã victorii pe care ni le doream,

am muncit pentru ele ºi le-am realizat. Au fost
meciuri frumoase, echilibrate, chiar seturi dra-
matice, în unele momente. Este frumos atunci
când câºtigi în condiþii grele. Asta înseamnã cã
echipa are tãrie de caracter, se mobilizeazã în mo-
mentele grele ºi evolueazã bine pe final de meci.

În ambele zile au fost partide frumoase.
Mã bucur în special pentru public. La-
ureþiu Licã este alãturi de noi, dupã cum
ºtiþi, are acea accidentare seriosã ºi în
mod sigur nu vom putea conta pe el
nici în deplasarea de la Baia Mare”, a
declarat tehnicianul Dan Pascu.

„Mai este mult de muncã pânã sã
ajungem în finalã. Baia Mare va dis-
puta douã meciuri acasã ºi nu vor fi
deloc uºoare. Toatã lumea a jucat
bine, fiecare îºi face datoria când in-
trã în teren. Sper sã terminãm califica-
rea vineri, vrem sã ajungem cât mai
repede în finalã”, a spus ºi Rãzvan

Vâlcelean, unul dintre cei mai buni oameni de
la Universitatea.

Meciurile trei ºi patru sunt programate la Baia
Mare, vineri ºi sâmbãtã, iar dacã va mai fi nevoie
decisivul se va juca în Bãnie, în 6 aprilie.

În cealaltã semifinalã, Municipal Zalãu are
de asemenea 2-0, ºi tot dupã meciuri încheiate
cu 3-1, contra Arcadei Galaþi.

FOTBAL U21 – PRELIMINARII CE 2017

România întâlneºte Þara Galilor
Partida va fi astãzi, de la ora 18:00, în direct la Digi Sport 1

Clasament grupa 5

Se mai joacã azi ºi meciurile Armenia – Danemarca ºi Luxemburg – Bulgaria.
Câºtigãtoarea grupei se va califica direct la turneul final, iar cele mai bune 4 din 9 ocupante

ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a decide ultimele douã selecþionate care
vor merge la EURO 2017 din Polonia.

În afarã de meciul cu Þara Galilor, cu care a remizat în tur (1-1, la Wrexham; gol Nedelcea-
ru), România mai are de jucat cu Luxemburg (2 septembrie, acasã), cu Danemarca (6 septem-
brie, deplasare) ºi cu Bulgaria (11 octombrie, deplasare).

(ambii Dinamo), Robert Hodorogea (FC Viito-
rul), George Miron (FC Botoºani), Bogdan Þâru
(FC Voluntari);

Mijlocaºi: Rãzvan Marin, Florin Tãnase (am-
bii FC Viitorul), Ovidiu Popescu (ACS Poli Ti-
miºoara), Alexandru Pãun (CFR Cluj), Dorin

Rotariu (Dinamo), Claudiu Bumba (Hapoel Tel
Aviv / Israel), Iulian Cristea (Gaz Metan Me-
diaº), Alexandru Ioniþã (Astra);

Atacanþi: Andrei Ivan (CS U Craiova), Geor-
ge Puºcaº (FC Bari / Italia), Alexandru Tudorie,
Mihai Voduþ (ambii FC Voluntari).

Victorii pe linie, cu o excepþie. Rezultatele juniorilor Universitãþii în weekend-ul trecut
 Juniori B

LPS Piteºti – Universitatea Craiova 1-5
Au marcat: Zbona 2, Mihãilã, Nichifor, Va-

dasis.
Universitatea: Bobonete – ªerban, Modora,

Sima, Vadasis – Dobre, Stãiculescu, Pacionel –
Nichifor, Zbona, Mihãilã. Au mai intrat: Manea,
Grigoraºcu. Antrenor: Marian Calafeteanu.

Juniori C
Universitatea Craiova – Dinamyk Craiova 2-0
Au marcat: Pãtulea, Tudor.
Universitatea: Zdrancotã – Pãun, Manea, Io-

nescu, Marin – Rezeanu, Niþuicã, Pãtulea, Ba-
iaram – Pacionel, Tudor. Au mai jucat: Manea,
Drãgãnoiu, Militaru, Popa. Antrenor: Nelu Pe-
triºor.

 Juniori D
ªoimii Craiova – Universitatea Craiova 1-2
A marcat: Vãduva 2.
Universitatea: Vlãsceanu – Sârbu, Neicu, Ne-

delcu, B. Duþã, L. Duþã, Banã, Vãduva, Capac.
Au mai intrat: Gãgeatu, Zaharia, Lepãdãtescu,
Buºu. Antrenor: Bogdan Vrãjitoarea.

 Juniori E
Universitatea Craiova – Dinamyk Craiova 5-0
Au marcat: Capac 2, Lepãdãtescu, Sârbu, B.

Duþã.
Universitatea: Vlãsceanu – Sârbu, Zaharia,

Nedelcu, Lepãdãtescu, B. Duþã, L. Duþã, Ca-
pac. Au mai jucat: Gãgeatu, Sichitiu. Antrenor:
Bogdan Vrãjitoarea.

Sâmbãtã: Metropolitan Iºalniþa – SIC Pan Unirea 1-5, Recol-
ta Ostroveni – ªtiinþa Danubius Bechet 3-0, ªtiinþa Malu Mare –
Dunãrea Bistreþ 1-7, Dunãrea Calafat – Viitorul Cârcea 2-1.

Duminicã: Tractorul Cetate – Luceafãrul Craiova 8-0.
Luni, dupã închiderea ediþiei: Unirea Leamna – Progresul

Segarcea.
1. Cetate 48 7. Segarcea* 28
2. Ostroveni 47 8. Unirea 23
3. Calafat 44 9. Iºalniþa 18
4. Cârcea 42 10. Leamna* 13
5. Bechet 37 11. Luceafãrul 13
6. Bistreþ 31 12. Malu Mare 1
* - un joc mai puþin.

LIGA A V-A

rãt – Viitorul Giurgiþa 3-1, Progresul Bãileºti – Recol-
ta Seaca de Câmp 13-1, Aktiv Padea – Fulgerul În-
torsura 5-0. Recolta Mãceºu de Jos a stat.

Clasament (primele 5): 1. Cerãt 49p, 2. Bãileºti
45p, 3. Mãceºu S. 44p, 4. Goicea 40p, 5. Urzicuþa 34p.

SERIA 3 – etapa a 16-a: Victoria ªtiinþa Celaru –
Avântul Daneþi 1-0, Unirea Tâmbureºti – Unirea
Amãrãºtii de Jos 5-2, Viitorul Gângiova – Viitorul
Sadova 2-3, Fulgerul Mârºani – AS Rojiºte 2-1, Pro-
gresul Amãrãºtii de Sus – Ajax Dobroteºti 3-2, Avân-
tul Dobreºti – Unirea Tricolor Dãbuleni 1-3. Victoria
Cãlãraºi a stat.

Clasament (primele 5): 1. Celaru 29p, 2. Tâmbu-
reºti 29p, 3. Amãrãºtii S. 29p (- 1 joc), 4. Sadova 29p,
5. Dobroteºti 27p.

SERIA 4 – etapa a 16-a: Viitorul II Cârcea – Spor-
ting Leu 6-3, Avântul Pieleºti – Arena Bulls Preajba
3-1, Luceafãrul Popânzãleºti – Flacãra Drãgoteºti 2-
5, Viitorul Coºoveni – Viitorul Ghindeni 2-5, Atletico
Zãnoaga – Unirea Câmpeni 4-4, Progresul Castra-
nova – Viitorul Teasc 11-2, Progresul Mischii – Voin-
þa Puþuri 5-3.

Clasament (primele 5): 1. Castranova 41p, 2. Leu
37p, 3. Cârcea II 35p, 4. Mischii 32p, 5. Ghimdeni 29p.

SERIA 5 – etapa a 16-a: Inter Secui – AS Greceºti
5-0, ªtiinþa Calopãr – Vulturul Cernãteºti 3-1, Fortu-
na Craiova – Viitorul Valea Fântânilor 1-1, Voinþa
Raznic – Rapid Potmelþu 0-3, AS Pietroaia – Voinþa
Belcin 1-4, Jiul Breasta – AS Scãieºti 1-0. Viitorul
ªtiinþa Craiova a stat.

Clasament (primele 5): 1. Secui 33p, 2. Belcin 32p,
3. Calopãr 30p, 4. Cernãteºti 27p, 5. Scãieºti 24p.

LIGA A IV-A – ETAPA A 20-A La finalul campionatului,
adicã peste douã etape,
clasamentul se va împãrþi în
douã, primele ºase mergând în
play-off, iar celelalte în play-
out. Punctele se înjumãtãþesc,
unde este cazul rotunjundu-se
ascendent. Se vor juca
“duble” fiecare cu fiecare,
primul loc din play-off urmând
sã-ºi asigure prezenþa într-un
baraj de promovare în Liga a
III-a, în timp ce ultimele douã
din play-out vor retrograda în
liga secundã judeþeanã.

VOLEI – PLAY-OFF DIVIZIA A1VOLEI – PLAY-OFF DIVIZIA A1VOLEI – PLAY-OFF DIVIZIA A1VOLEI – PLAY-OFF DIVIZIA A1VOLEI – PLAY-OFF DIVIZIA A1VOLEI – PLAY-OFF DIVIZIA A1VOLEI – PLAY-OFF DIVIZIA A1VOLEI – PLAY-OFF DIVIZIA A1VOLEI – PLAY-OFF DIVIZIA A1
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România îºi continuã perioada
de invincibilitate, care dureazã de
aproape doi ani ºi jumãtate, ºi dupã
amicalul de galã cu Spania, de la
Cluj. Într-o atmosferã frumoasã,
tricolorii au oferit o replicã destul
de consistentã “Furiei Roja”, cele
douã formaþii împãrþindu-ºi oca-
ziile de gol, egalul fiind echitabil
dupã cum s-a jucat. România a
blocat eficient construcþia iberici-
lor, dar a avut totodatã perioadele
sale de forcing, demonstrând cã
poate fi o naþionalã decentã, cu
pretenþii de calificare din grupã la
Euro 2016. Tricolorii au fost agre-
sivi, uneori peste media obiºnuitã
la un meci amical, convenindu-le
apoi construcþia pe spaþiile libere
gãsite în jumãtatea adversã.

Tãtãtuºanu a oferit siguranþã în
poartã ºi a prins ºuturile lui Pique,
Nolito ºi Pedro, Sãpunaru a fost
depãºit de Nolito ºi Silva la douã
ocazii spaniole, iar pe final l-a faul-
tat pe Fabregas în careu. Filip a
fost de netrecut pe stânga, chiar
dacã uneori a degajat haotic, în loc
sã iasã cu pase scurte. Stoperii

Jurnaliºtii de la
cotidianul L’Equipe
au scris dupã meciul
de la Cluj, dintre
România ºi Spania,
cã echipa antrenatã
de Didier Des-
champs ar putea
avea probleme se-
rioase în meciul de

deschidere al Campionatului European ce se va disputa la
Paris, pe 10 iunie. Jurnaliºti de la L’Equipe îl laudã ºi pe
Nicuºor Stanciu, despre care spun cã “În faþa Lituaniei,
evoluþia sa i-a sedus pe români dar ºi pe selecþioner. Astfel
cã a fost titularizat împotriva dublei campioane europene ºi

Presa internaþionalã ne elogiazãPresa internaþionalã ne elogiazãPresa internaþionalã ne elogiazãPresa internaþionalã ne elogiazãPresa internaþionalã ne elogiazã
a confirmat. Mijlocaºul ofensiv al Stelei a avut a fost foarte
prezent în ofensivã, obligându-l pe Casillas la douã parade ºi
cãutând mereu spaþii, el a trimis un lob de la 45 de metri
într-o situaþie de 3-2, în minutul ’76. A fost singura lui deci-
zie greºitã în meciul de asearã”. France Football scrie cã
România nu ºtie doar sã se apere ºi cã selecþionerul Didier
Deschamps ar trebui sã-ºi ia mãsuri speciale pentru a-i blo-
ca pe Nicuºor Stanciu ºi Adrian Popa, cei mai buni jucãtori
ai României. Francezii noteazã cã “Adrian Popa, chiar dacã
nu a jucat prea mult în preliminarii, a lãsat o impresie foarte
bunã cât a fost pe teren. Extrem de incisiv, mijlocaºul echi-
pei Steaua Bucureºti a condus cele mai bune atacuri ale na-
þionalei României. Concentrat doar pe a ataca poarta spanio-
lilor, Popa nu a ezitat sã aibã iniþiativa ºi sã dribleze în careul
Spaniei ºi cã echipa lui Del Bosque a plecat neînvinsã de la

Cluj datoritã prestaþiei excelente a lui Iker Casillas.
Incursiunile lui Popa i-au uimit ºi pe jurnaliºtii spanioli:-

 ”Ca o motocicletã a urcat Popa pentru România. ªi-a câº-
tigat partea lateralã ºi apoi a centrat, dar defensiva spaniolã a
reacþionat bine” - au notat cei de la El Mundo Deportivo în
comentariul meciului. ”Ce rapid este Popa! A scapat cu multã
uºurinþã din marcaj, dar centrarea sa pe partea dreaptã a
ajuns direct la Sergi Roberto”, au scris cei de la AS. Cotidia-
nul madrilen “Marca” în cronica meciului criticã prestaþia
naþionalei iberice: “A fost o exprimare fadã, ca ºi cum l-ai
vedea pe Robert de Niro jucând în comedii uºoare, dupã
atâtea roluri excepþionale”.  Celãlalt ziar din capitala Spaniei,
“AS”, scrie cã “Iniesta ºi Busquets sunt esenþiali pentru
Spania, Iker Casillas nu este la fel de bun ca De Gea, iar
Bartra ºi Nacho sunt prea cruzi”.

Selecþionerul Anghel Iordãnescu-
 a fost mulþumit de evoluþia jucãto-
rilor ºi a recunoscut cã lista pentru
lotul de la Euro rãmâne deschisã.
“A fost un test util. M-am bucurat
cã au respectat planul tactic. Au
jucat cu inteligenþã, au fost momen-
te în care am ajuns la poartã aºa
cum am pregatit meciul cu o tran-
ziþie bunã. Încã avem foarte multe
lucruri pe care nu le putem rezolva
decât în timp. Sunt jucãtori care nu
au continuitate la echipele de club.
Sunt jucãtori care sperã sã se urce
în avionul de Franþa, aºa cã lista
rãmâne deschisã ºi aºtept sã îmi
demonstreze cã meritã sã fie aco-
lo. Au fost 4 jucãtori tineri în teren,
printre care Andone ºi Ivan. Spe-
rãm sã creascã. E foarte greu când
întâlneºti echipe mari ca Spania, cu

IordãnescuIordãnescuIordãnescuIordãnescuIordãnescu: “Am jucat inteligent,: “Am jucat inteligent,: “Am jucat inteligent,: “Am jucat inteligent,: “Am jucat inteligent,
e greu cu echipe mari ca Spania”e greu cu echipe mari ca Spania”e greu cu echipe mari ca Spania”e greu cu echipe mari ca Spania”e greu cu echipe mari ca Spania”

jucãtori de Champions League ºi
Europa League. Spania are jucãtori
la Chelsea, Juventus, în timp ce noi
ne luptãm cu play-off-ul nostru”, a
spus selecþionerul.

Cãpitanul naþionalei noastre, Vlad
Chiricheº, a tras concluziile dupã
egalul cu Spania: “Este un rezultat
foarte bun pentru noi. Am jucat cu
campioana Europei, am reuºit un
joc bun, o atitudine bunã. Cred cã
în decursul campaniei de calificare
am arãtat cã suntem un grup pu-
ternic ºi o demonstrãm în continua-
re. A trebuit sã ne apãrãm foarte
bine, compact, dar se pare cã am
reuºit. Nu ºtiu dacã-l pot numi un
nou început, sper sã fie o conti-
nuare a lucrurilor bune, sper sã fa-
cem un EURO frumos. Cine a in-
trat ºi-a fãcut treaba foarte bine”.

Del Bosque: “România nu ne-a
permis sã ne facem jocul”

Selecþionerul Spaniei, Vicen-
te del Bosque, a vorbit despre
egalul cu România, 0-0, ºi laudã
prestaþia naþionalei noastre.
“Trebuie sã tragem o singurã
concluzie: România nu ne-a per-
mis sã ne facem jocul. Ei au avut
profunzime, ceea ce ne-a lipsit
nouã, dar au avut probleme la
finalizare. Noi nu am avut pro-
funzime în atac ºi nici pe benzi.
Totuºi, echipa a jucat bine, atât
defensiv, cât ºi ofensiv. Dacã
România va juca la fel ca azi, cu
dãruire ºi cu presiune, va trece
de grupe la EURO 2016. Româ-
nia ne-a încomodat ºi a avut o
calitate bunã în ofensivã. Româ-

nia a jucat cu vitezã ºi a pus pre-
siune. Jucãtorii români au fost
exacþi în momentele importante
ale meciului. Terenul nu ne-a pus
probleme. Trebuie sã mergem
înainte ºi sã câºtigãm EURO” a
spus selecþionerul iberic. “Am
încercat sã avem posesia, sã ata-

cãm, dar ei au avut un rãspuns
bun. Porneau foarte rapid pe
contraatac dupã ce recuperau
mingea. Ieºeau foarte rapid din
propria jumãtate ºi ne-a fost
greu sã ne organizãm” a decla-
rat ºi mijlocaºul lui Atletico Ma-
drid, Koke.
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România – Spania 0-0

Cluj Arena, spectatori: 30.000
România: Tãtãruºanu 7 – Sãpunaru 6, Chiricheº 7, Dr. Grigore 7, St.

Filip 7 - Pintilii 7 (Ropotan 90), Hoban 7 - Ad. Popa 8 (Torje 61) 5, N. Stanciu
8 (Sânmãrtean 87), Stancu 6 (A. Ivan 67) 6 – Andone 6 (Rusescu 74) 5.

Spania: Casillas 7 - Mario Gaspar 6, Bartra 6, Pique 6 (Nacho 52) 6, Jordi
Alba 6 – Koke 6, Sergi Roberto 6 (Fabregas 60) 7 - Pedro 6 (Mata 67) 5, Silva
7 (Morata 79) 7, Nolito 6 (Isco 46) 6 - Paco Alcacer 5 (Aduriz 60) 5.

Arbitru: Ruddy Buquet (Franþa) 5.

România a remizat
cu Spania la Cluj,
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Chiricheº ºi Grigore au fost impe-
cabili. Hoban a fost cel care a do-
vedit stãpânire de sine ºi a încer-
cat sã dezvolte acþiunile de atac cu
pase filtrante. Pintilii a fost agre-
siv, s-a lipit de mijlocaºii adverºi
din faza de iniþiere a atacurilor, de
multe ori cu preþul unor faulturi,
care într-un meci oficial ar fi fost
sancþionate. Adi Popa a zburdat pe
dreapta, doar ultima pasã sau pre-
cizia la finalizare lipsindu-i. Stan-
ciu a fost cel mai bun de pe teren,
a driblat, a pasat ºi a avut douã
ºuturi foarte periculoase. Unica
exagerare a fost tentativa de la 40
de metri de a-l surprinde pe Casil-
las, într-un moment în care trico-
lorii aveau superioritate pe contra-
atac, dar ºi aceastã iniþiativã aratã
tupeul ºi personalitatea noului “de-
car” al naþionalei. Bogdan Stancu
a fost plasat în stânga ºi a fost
sub media echipei. Florin Ando-
ne a irosit cele douã mingi pe
care le-a avut în careu, la una fi-
ind intimidat pe Pique, iar la cea-
laltã a arãtat cã stângul nu este
piciorul pe care se bazeazã. To-

tuºi, vârful Cordobei a fãcut pre-
sing agresiv la fundaºii care în-
cercau sã demareze tiki-taka ºi
totodatã a fost prompt la redu-
blãri ºi a pãstrat mingea în avan-
posturi, ajutându-ºi coechipierii
sã iasã din jumãtatea proprie.
Dintre rezerve, nu a  impresio-
nat nimeni. Ivan a avut douã faze
în care ºi-a pus în valoare vite-

za, la una dintre ele fiind oprit de
Isco cu preþul unui cartonaº gal-
ben, dar în alte trei rânduri a pier-
dut uºor posesia. Torje ºi Ruses-
cu au fost modeºti, în special
primul, care ºi-a bãtut joc de
contraatacul în care putea sã-l
lase singur cu Casillas pe Ruses-
cu. Spania n-a dovedit acelaºi an-
gajament precum tricolorii ºi s-a

simþit absenþa unor jucãtori im-
portanþi, în special în linia me-
dianã. Del Bosque ar fi avut o al-
ternativã pentru echipa aliniatã la
Cluj, aceasta arãtând cel puþin la
fel de bine, cu: De Gea – Dani
Carvajal, Sergio Ramos, Albiol,
Azpilicueta – Navas, Santi Cazor-
la, Thiago Alcantara, Busquets,
Iniesta – Diego Costa.


