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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

politicã / 3

- Guvernele, Popescule, au venit
ºi-au plecat, dar metehnele au
rãmas.

actualitate / 7

administraþie / 5

Ieri, la Craiova, ministrul Educaþiei Naþionale, Adrian Curaj :Ieri, la Craiova, ministrul Educaþiei Naþionale, Adrian Curaj :Ieri, la Craiova, ministrul Educaþiei Naþionale, Adrian Curaj :Ieri, la Craiova, ministrul Educaþiei Naþionale, Adrian Curaj :Ieri, la Craiova, ministrul Educaþiei Naþionale, Adrian Curaj :
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Ieri, la Sala Albas-

trã a Universitãþii din
Craiova  s-a defãºurat
prima dezbatere
regionalã privind
„Profilul absolventu-
lui”, realizatã în cadrul
Proiectului Naþional al
Administraiei Prezi-
denþiale „România
Educatã” (2016-2017).
Aceasta are ca obiec-
tiv antrenarea întregii
societãþi în construirea
unei viziuni pe termen
lung privind sistemul
naþional de educaþie ºi
cercetare, viziune care
sã sprijine apoi identi-
ficarea opþiunilor
strategice ale Româ-
niei ºi transformarea
lor în obiective de
þarã. La acest eveni-
ment a fost prezent
ministrul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, Adrian
Curaj, care a subliniat
cã acesta este un
proiect care încearcã
sã dea rãspunsuri unei
întrebãri esenþiale:
“Ce fel de Românie
vrem?”
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Când liberalii vorCând liberalii vorCând liberalii vorCând liberalii vorCând liberalii vor
revocarea lui Cãlinrevocarea lui Cãlinrevocarea lui Cãlinrevocarea lui Cãlinrevocarea lui Cãlin
Popescu TãriceanuPopescu TãriceanuPopescu TãriceanuPopescu TãriceanuPopescu Tãriceanu
la Senat!la Senat!la Senat!la Senat!la Senat!

Liderii de la centru ai PNL au
decis sã demareze strângerea sem-
nãturilor necesare revocãrii preºe-
dintelui Senatului, Cãlin Popescu
Tãriceanu. Aceasta ar fi noutatea
politicã. Procedura de revocare,
prevãzutã prin regulamentul Sena-
tului, a mai fost exersatã, ºi nu ul-
tima datã în cazul lui Mircea
Geoanã, fost lider al social-demo-
craþilor, basculat la solicitarea aces-
tora pentru... fracþionism. Situaþia,
într-un fel, se repetã. Cãlin Popes-
cu Tãriceanu, fost lider veritabil al
liberalilor, evident ºi premier din
partea acestora…

Primãria CãlãraºiPrimãria CãlãraºiPrimãria CãlãraºiPrimãria CãlãraºiPrimãria Cãlãraºi
a întins o mânãa întins o mânãa întins o mânãa întins o mânãa întins o mânã
de ajutorde ajutorde ajutorde ajutorde ajutor
agricultoriloragricultoriloragricultoriloragricultoriloragricultorilor
cu dosarelecu dosarelecu dosarelecu dosarelecu dosarele
pentru APIApentru APIApentru APIApentru APIApentru APIA

dezvoltare ruralã / 6 Cozile la plataCozile la plataCozile la plataCozile la plataCozile la plata
impozitelorimpozitelorimpozitelorimpozitelorimpozitelor
ar trebuiar trebuiar trebuiar trebuiar trebui
sã disparãsã disparãsã disparãsã disparãsã disparã

Direcþia Impozite ºi Taxe din
cadrul Primãriei Municipiului
Craiova,  informeazã contribua-
bilii persoane fizice ºi juridice din
municipiul Craiova cã, urmare
a unor modificãri legislative, se
fixeazã noi termene de platã a
obligaþiilor bugetare. Precizãri-
le privesc inclusiv persoane care
au sediul social al firmei la pro-
priul domiciliu, pe cei care au
radiat autoturisme ºi persoane-
le juridice ce, la data de 31 de-
cembrie 2015, aveau în proprie-
tate clãdiri.

Atingem LumeaAtingem LumeaAtingem LumeaAtingem LumeaAtingem Lumea
Muncind Altruist –Muncind Altruist –Muncind Altruist –Muncind Altruist –Muncind Altruist –
conceptul unorconceptul unorconceptul unorconceptul unorconceptul unor
tineri din Malutineri din Malutineri din Malutineri din Malutineri din Malu
Mare, pentruMare, pentruMare, pentruMare, pentruMare, pentru
binele comuneibinele comuneibinele comuneibinele comuneibinele comunei
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Ministrul
Justiþiei a transmis
preºedintelui
României
scrisoarea
de reînvestire
a Codruþei Kovesi

Ministrul Justiþiei, Raluca
Prunã, a transmis preºedintelui
României scrisoarea prin care
solicitã reînvestirea în funcþia
de procuror ºef al Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA)
a Laurei Codruþa Kovesi, au
declarat pentru MEDIAFAX
reprezentanþi ai Biroului de
Presã al Ministerului Justiþiei.
Preºedintele României, Klaus
Iohannis, urmeazã sã decidã
dacã semneazã decretul de
numire în funcþie a Laurei
Codruþa Kovesi pentru un nou
mandat la conducerea DNA.
Secþia de procurori a Consiliul
Superior al Magistraturii
(CSM) a avizat în unanimitate,
luni, numirea Laurei Codruþa
Kovesi, dupã ce aceasta a
susþinut în faþa procurorilor
din CSM proiectul de manage-
ment al instituþiei pentru
urmãtorul mandat. “Sunt
foarte mulþumitã de rezultat.
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 audiatã la sediul CSM,
unde a declarat cã “stabilitatea
instituþionalã a DNA este foarte
importantã ºi este importantã ºi
menþinerea cadrului legislativ”.
“Toate aceste rezultate nu ar fi
fost posibile fãrã contribuþia
importantã a echipei manage-
riale ºi mi-aº dori ca proiectele
managerile sã fie implementa-
te cu aceeaºi echipã manage-
rialã”, a mai spus procurorul
ºef al DNA.
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BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Recentele atentate din Belgia
riscã sã arunce în derizoriu în-
seºi bazele proiectului european.
Un proiect ale cãrui origini pu-
þini dintre observatorii conectaþi
ºi, de aceea, debusolaþi de inci-
denþa prezentului, îºi mai rezer-
vã rãgazul sã le evoce ºi, even-
tual, sã evalueze în spiritul lor
dacã nu soluþii, mãcar motive de
reflecþii rezolutive. Cât despre
politicieni, bruxellezi ori „cance-
lieri” naþionali, mã îndoiesc cã,
subjugaþi de o birocraþie corozi-
vã pe care ºi-au aservit-o cu o
gratuitate amarã, îndoielile nu pot
escamota carenþe de informaþie,
când nu-i vorba de-a dreptul de
inculturã: politicã, dar nu numai.

Câþi dintre cei pomeniþi mai
sus ºtiu cã originile unei Europe
unite se pierd departe în timp,
pânã la proiecþiile Umanismului
(ºi, apoi, ale Renaºterii) ivit, în
Italia, mai întâi, apoi extins în
restul continental, ca rãspuns, pe
de o parte, la capãtul unui creº-
tinism devenit autarhic, iar pe de
alta, la valul de conflicte interet-
nice ºi interstatale cu orori ce
aveau sã fie, ulterior, repetate ºi
potenþate? De la Erasmus la Vol-
taire, trecând prin Ducele de
Sully, ministrul francez de finan-
þe la curtea regelui Henric al IV-
lea ori ºi Charles-Irénée Castel,
„abatele de la St.Pierre”, cum a
rãmas cunoscut ºi care propu-
nea o ligã a statelor europene, un
Corps Européens bazat pe comerþ
liber ºi pe minuþioase proceduri

de vot, dotat, în plus, ºi cu ar-
matã proprie menitã a gestiona
eventuale revolte, ca ºi autono-
mia internã a fiecãrui stat mem-
bru, ºi pânã la Immanuel Kant.

Lucrarea sa, des invocatã dar
puþin cititã ori studiatã în
prospectivele sale intime, cu ti-
tlul „Pentru pacea eternã”, ori,
mai aproape de original (Zum
ewigen Frieden) „Cãtre pacea
eternã”, consideratã un corolar
la Revoluþia francezã abia înche-
iatã, devoala patru condiþii esen-
þiale ca soluþie pentru evitarea
conflictelor armate, cel dintâi –
ºi cel mai semnificativ – fiind
asumarea dimensiunii devasta-
toare a acestora. Celelalte vizau
un comerþ liber, ca un contract
strâns între state, din moment ce
acestea se recunoºteau membri
egali ai aceleiaºi planete, apoi de-
prinderea conºtiinþei civice repu-
blicane întemeiate pe libertate ºi
pe egalitate, iar ultima condiþie,
creºterea opiniei publice mondia-
le astfel încât sã consimtã la vio-
larea dreptului (internaþional, s-
ar spune azi) intervenit în orice
zonã de pe glob.

Cât de actuale sunt aceste per-
cepþii cu dublã conotaþie, juridicã
ºi politicã, e inutil de subliniat. ªi
existã încã destui gânditori care
resping catalogarea filosofului din

Könisberg ca „utopist”.
Dimpotrivã, nume de presti-

giul unui Habermas gãsesc în
proiecþiile kantiene premise,
cum spuneam, rezolutive pentru
grava crizã, europeanã ºi nu
numai, de astãzi. Iar dacã mai
adãugãm ºi propunerea aceluiaºi
Kant de constituire, desigur, în
perspectiva evoluþiei omenirii, a
unei Federalizãri republicane a
lumii, avem legitimarea deplinã
a viziunii sale.

Mai legitimã, în contextul gra-
velor insidii cu care se confruntã
UE – ºi nu doar în privinþa mili-
oanelor de imigranþi ºi, mai nou,
al atentatelor teroriste comise în
inima continentului, cauza fali-
mentului actualului proiect eu-
ropean.

Care sunt slãbiciunile instanþe-
lor europene la criza – de securi-
tate, înainte de toate, dar nu nu-
mai – indusã, în ultimii ani ºi, mai
ales, în aceste ultime zile, de aten-
tatele teroriste? Multe voci, din
arealul politic ºi al gândirii politi-
ce, dau vina pe absenþa unei coe-
ziuni la nivel instituþional continen-
tal, concretizând prin lipsa unor
organe ºi servicii efectiv comune
(servicii, ministere, organe juris-
dicþionale etc.), ca ºi pe „mode-
lul” unei Europe cu douã viteze,
traducând acestea în concluzia cã

proiectul e departe de a fi fost fi-
nalizat. Juriºti de marcã din Ita-
lia, Franþa ºi din alte þãri, experþi
în securitate, foºti ºi actuali, ob-
servã. acum, cã, în structurile ac-
tuale, Europa nu e pregãtitã sã ri-
posteze, coerent ºi cu succes,
provocãrilor cu care terorismul,
cel musulman in primis, o atacã.
Unii criticã lipsa unei coordonãri
între serviciile naþionale, cãci sis-
temele informative, oricât de cu-
plate, cad sub influenþa nefastã a
unor norme birocratice, încât ca-
pacitatea de reacþie devine aproa-
pe totdeauna tardivã.

Cât despre riscul compromi-
terii, prin exces al aceloraºi ser-
vicii, drepturilor elementare ale
cetãþenilor europeni, ridicat la
nivel de tabù, discuþiile sunt de-
parte de a se fi încheiat.

Puþine sunt, în context, solu-
þiile de urmat. Un lucru însã rã-
mâne cât se poate de valid: între
opoziþiile tranºante anti-imigraþie,
în rândul cãrora l-am regãsit, pa-
radoxal ori nu, ºi pe Lech Wale-
sa, alãturat astfel clanului anti-
europeist, ºi pledoariile pro- ale
altora, se distileazã douã feluri de
populisme, egal gratuite. Iar po-
pulismele, contrar a ceea ce ne-
am obiºnuit sã credem, nu au
culoare politicã. Nici, evident cu
atât mai  mult, „ideologicã”.

Prim-ministrul a fãcut aceste
afirmaþii, ieri, în cuvântarea sus-
þinutã la prezentarea raportului
anual al Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã (ANAF).
“Aþi cunoscut un proces de re-
structurare, de modernizare,
sunteþi încã în acest proces de
restructurare ºi de modernizare
ºi deja în ultima vreme aþi de-
monstrat cã, folosind aceste in-
strumente moderne pe care le
aveþi la dispoziþie, cu competen-
þã ºi cu onestitate vã puteþi face
treaba. E un proces de reformã
care trebuie sã continue, ºi
acesta a fost mesajul pe care l-
am transmis ºi domnului preºe-
dinte, cã aceastã reformare a

Cioloº: ANAF trebuie sã se bazeze pe oameni
care îºi fac treaba cinstit, fãrã sã închidã ochii

ANAF trebuie sã se clãdeascã pe acei oameni care
îºi fac treaba cinstit, transparent, fãrã sã abuzeze de
o putere pe care o are, dar fãrã sã închidã ochii sau
sã fie prea flexibili atunci când, reprezentând statul,
trebuie sã fie în mãsurã sã ia decizii ºi sã tranºeze, a

spus premierul Dacian Cioloº

ANAF trebuie sã se clãdeascã pe
acei piloni, pe acei oameni din
structurã care înþeleg sã-ºi facã
treaba în mod cinstit, onest,
transparent, fãrã sã abuzeze de
o putere pe care o au, dar fãrã
sã închidã ochii sau sã fie prea
flexibili atunci când, reprezen-
tând o instituþie a statului, tre-
buie sã fie în mãsurã sã ia decizii
ºi sã tranºeze”, a afirmat Dacian
Cioloº.

ªeful Executivului a subliniat
faptul cã ANAF trebuie sã fie tot-
odatã ºi un partener al mediului
de afaceri. “ANAF-ul trebuie sã
fie ºi un partener, în primul rând
un partener al mediului econo-
mic, al mediului de afaceri, pen-

tru cã, în general, statul ºi bu-
getul statului depind foarte mult
de modul cum sectorul econo-
mic se dezvoltã, de modul cum
sectorul economic îºi face trea-
ba, ºi asta nu trebuie sã uitãm
niciodatã, cã noi toþi, cei care
lucrãm în funcþia publicã, o fa-
cem folosind banii contribuabi-
lilor. Asta înseamnã nu doar cã
trebuie sã cheltuim banii contri-
buabilor într-un mod cât mai efi-
cient, dar trebuie sã învãþãm din
ce în mai mult sã fim transpa-
renþi ºi în modul în care colec-

tãm banii contribuabililor, ºi în
modul în care îi cheltuim. ªi, din
acest punct de vedere, ANAF-ul
joacã un rol central, pentru cã
sunteþi în prima linie în contact
cu contribuabilii, atunci când
colectaþi aceste taxe, impozite,
care sunt obligaþii ale celor care
îºi desfãºoarã activitatea econo-
micã în România, obligaþii nu
faþã de o persoanã sau alta, ci
obligaþii faþã de stat ºi faþã de so-
cietate”, le-a spus ºeful Execu-
tivului celor prezenþi la raportul
anual al ANAF.
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Liderii de la centru ai PNL au decis sã
demareze strângerea semnãturilor necesa-
re revocãrii preºedintelui Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu. Aceasta ar fi noutatea
politicã. Procedura de revocare, prevãzu-
tã prin regulamentul Senatului, a mai fost
exersatã, ºi nu ultima datã în cazul lui Mir-
cea Geoanã, fost lider al social-democraþi-
lor, basculat la solicitarea acestora pentru...
fracþionism. Situaþia, într-un fel, se repe-
tã. Cãlin Popescu Tãriceanu, fost lider ve-
ritabil al liberalilor, evident ºi premier din
partea acestora, s-a disociat de aceºtia,
însoþit de câþiva parlamentari, dupã rupe-
rea USL, contruind actuala formaþiune Par-
tidul Alianþa Liberalilor ºi Democraþilor

Când liberalii vor revocareaCând liberalii vor revocareaCând liberalii vor revocareaCând liberalii vor revocareaCând liberalii vor revocarea
lui Cãlin Popescu Tãriceanu la Senat!lui Cãlin Popescu Tãriceanu la Senat!lui Cãlin Popescu Tãriceanu la Senat!lui Cãlin Popescu Tãriceanu la Senat!lui Cãlin Popescu Tãriceanu la Senat!

MIRCEA CANÞÃR

(ALDE). Pânã la urmã, aceste manevre
politice, irelevante pentru omul de rând, nu
atestã altceva decât încercãri de reaºezare
- repoziþionare - în perspectiva alegerilor
locale ºi apoi parlamentare. Pentru a se
înfãptui dorinþa liberalilor, imperativã ar de-
veni “rãsucirea” UNPR, cu o nouã condu-
cere - Valeriu Steriu-preºedinte - invitatã
public sã-ºi repereze onoarea de a colabo-
ra cu PNL. “Fiecare secundã pe care
UNPR-ul o petrece în siajul PSD, în-
seamnã dispariþia UNPR”, spunea Alina
Gorghiu. Despãrþirea în public de PSD, a
UNPR, are avantajele ºi dezavantajele ei.
Mai nou, UNPR susþine alegeri locale în
douã tururi, ceea ce nu convine PSD. Apoi,

negocierile cu social-democraþii, pentru
Primãria Capitalei, dar ºi pentru primãriile
de sector, fuseserã finalizate, dar înaintea
reþinerii lui Niculae Onþanu. Unele formu-
lãri, destul de abrazive ale noii conduceri a
partidului “interesului naþional”, mai degra-
bã, iritã conducerea social-democraþilor.
Destul de vocal în ultima vreme, preºedin-
tele Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu, a
dus partidul sãu ALDE, la cote promiþã-
toare accederii, de sine stãtãtoare în Parla-
ment. Un sondaj recent realizat de Socio-
Pol, la solicitarea PSD, dovedeºte cã dreap-
ta ar câºtiga, la votul politic, în fiecare sec-
tor, dar ºi în cazul Primãriei Generale a Ca-
pitalei, doar în situaþia a douã tururi de

scrutin. Într-un singur tur de scrutin,
dreapta dezbinatã pierde, absolut peste tot.
Fãrã câºtiguri concludente la alegerile lo-
cale, rãmân slabe nãdejdile pentru alegerile
parlamentare. Cam aceasta este cheia în
care trebuie cititã intenþia de schimbare a
lui Cãlin Popescu Tãriceanu din funcþia de
preºedinte al Senatului. Cei doi lideri PNL,
Vasile Blaga ºi Alina Gorghiu, au refuzat sã
menþioneze cine l-ar putea înlocui pe Tãri-
ceanu. A cãrui schimbare ar sugera însã
raportul de forþe politice din Parlament, pe
de o parte ºi ar clarifica pentru moment,
poziþia UNPR. Cãruia i s-a cerut sã iese
din “sfera de influeþã a PSD”, adicã sã-ºi
proclame independenþa.

Cel mai aºteptat centru comer-
cial din Craiova va gãzdui, din 9 iu-
nie, peste o sutã de magazine, prin-
tre cele mai importante investiþii de
profil numãrându-se cea a retaile-
rului suedez H&M, care va deschi-
de aici un magazin pe douã etaje,
magazinele S. Oliver, Rinascenti,
Magic Shoes, Pepco, Cãtãlin Bote-
zatu, Top Sport, Diverta, Sevda,
Splend’Or, Kendra, Flanco, Germa-
nos ºi multe altele. Zona de food-
court de la etajul trei va ocupa un
spaþiu impresionant ºi va gãzdui re-
staurante ºi fast food-uri variate,
precum Spartan, McGrill, Pizzeria
Rio, restaurantul cu specific chine-
zesc Shanhay Bar, restaurant cu
specific romanesc Oºanu, cofetã-
ria Marie Luise.  Aria de cafenele
va include Tucano Coffee, Sweet
Escape, Victoria Cafe ºi altele.

MERCUR Center Craiova se deschide pe 9 iunie

MERCUR Center,  de þ inut  în  propor þ ie  de  93% de
SIF Ol tenia ,  are  o  suprafaþã  construi tã  desfãºuratã
de 24.000 de metr i  pãtraþ i  º i  a  fost  închis  d in luna
septembr ie  pent ru  lucrãr i  de  modern izare .  Invest i -
þ ia  se va r idica la aproximativ 12 mil ioane de euro.

MERCUR Center Craiova, cea mai importantã investi-
þie în acest an de pe piaþa centrelor comerciale din regiune
se va deschide pe 9 iunie, cu doar o zi înainte de debutul
Campionatului European de Fotbal. Centrul comercial,
ce are la aceastã datã peste 90 la sutã din spaþii închiriate
doreºte sã marcheze în forþã evenimentul, anunþând un
campionat întreg de surprize ºi distracþie la cumpãrãturi.

ªase sãli digitale
O mare varietate de magazine

ºi zone de distracþie pentru copii
vor fi disponibile la deschiderea
Mercur Center - Primigi, Bebeti,
Maison du Bebe, în timp ce cine-
matograful cu ºase sãli digitale,
Inspire Cinema (1.800 metri pã-
traþi, 580 locuri) va fi una dintre
atracþiile principale ale centrului
comercial. Toate acestea se vor
alãtura supermarketului Profi,
care va ocupa spatiul de la demi-
solul centrului comercial ºi vor
completa oferta variatã de cum-
pãrãturi ºi divertisment. „Gradul
ridicat de ocupare înregistrat la
aceastã datã pentru MERCUR
Center aratã atractivitatea de care
se bucurã acest proiect ºi încre-
derea pe care ne-o acordã parte-

nerii noºtri. Acest lucru ne respon-
sabilizeazã sã le oferim craioveni-
lor ºi nu numai, magazine de fas-
hion, cele mai bune restaurante ºi
cafenele, dar ºi un mediu plãcut
ºi alternativ pentru petrecerea tim-
pului liber de calitate. Suntem con-
vinºi cã vom îndeplini toate aces-
te condiþii ºi Craiova va avea un
centru comercial elegant, avan-
gardist, cu cele mai bune opþiuni
pentru întreaga familie. Pentru a
satisface toate preferinþele conti-
nuãm sã completãm mixul de chi-
riaºi ºi vom anunþa noi brand-uri
în perioada urmãtoare”, a decla-
rat Dumitru Rãduþ, Director Ge-
neral MERCUR Center.
Modernizarea se apropie
de final în partea de sud
a centrului comerciale

Gradul mare de ocupare obþi-
nut de MERCUR Center, cu aproa-
pe douã luni înainte de deschidere,
constituie de altfel o premierã pen-
tru piaþa de profil din Craiova. Pro-
cesul de modernizare a centrului
comercial va intra acum într-una
din cele mai spectaculoase etape,
întreaga faþadã a centrului comer-
cial urmând a fi îmbrãcatã într-o
soluþie constructivã avangardistã.
„În aceastã perioadã la interior lu-
crãrile sunt în linie dreaptã, s-a re-
alizat recompartimentarea spaþiilor,
iar o parte din ele au fost deja pre-
date chiriaºilor pentru amenajare.
De asemenea, modernizarea se
apropie de final în partea de sud a
centrului comercial, urmând ca
centrul de greutate al lucrãrilor sã
fie mutat spre faþadã. Va fi ultima
ºi poate cea mai spectaculoasã eta-
pã pentru MERCUR Center, pen-
tru cã va fi ºi cea care va schimba
cu totul înfãþiºarea centrului co-
mercial ºi a centrului oraºului, în
general. Lucrãrile continuã con-
form graficului programat, inau-
gurarea urmând sã aibã loc pe 9
iunie”, a spus Dumitru Rãduþ, Di-
rector General MERCUR Center.

MARGA BULUGEAN
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Reamintim cã, pe 7 aprilie 2015,
poliþiºtii craioveni anunþau cã au
fãcut 12 percheziþii în Craiova, la
punctele de lucru ale unor socie-
tãþi comerciale ºi locuinþele unor
persoane bãnuite de contrabandã
cu þigãri. Astfel, poliþiºti din cadrul
Secþiei 4 Craiova, împreunã cu
colegi din cadrul Secþiilor de Poli-
þie 5 ºi 6 Craiova ºi sprijiniþi de
„mascaþi” ai Serviciului Acþiuni

Ieri, în jurul orei 11.15, poliþiºtii
doljeni ºi cadrele Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au fost sesizaþi cu privire la
faptul cã, pe DJ 553, între locali-
tãþile Maglavit ºi Poiana Mare, un

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, ieri dimineaþã, poliþiºtii Ser-
viciului de Investigare a Criminali-
tãþii Economice au efectuat o per-
cheziþie domiciliarã, în municipiul
Bãileºti, la locuinþa lui Ionuþ Beche-
rescu, de 21 de ani, din localitate.

În arest pentru contrabandã cu þigãri
Un tânãr de 21 de ani

din Bãileºti a fost reþinut
pe 24 de ore, fiind introdus
în arest, în cursul zilei de
ieri, pentru comiterea
infracþiunii de contraban-
dã. În urma unei perchezi-
þii fãcute de poliþiºti din
cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalitã-
þii Economice la locuinþa
acestuia au fost gãsite
peste 1500 pachete de
þigarete de contrabandã.

În urma descinderii, oamenii legii
au descoperit ºi ridicat peste
30.000 tigarete (1500 de pachete),
diverse marci, care nu aveau apli-
cat timbru fiscal românesc. Þigã-
rile netimbrate au fost predate Di-
recþiei Regionale Vamale Craiova în
vederea calculãrii prejudiciului ca-
uzat bugetului consolidat al statu-
lui. În baza ordonanþei de reþinere
emise de procurorul de caz de la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Bãileºti, suspectul a fost încarce-
rat în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv din cadrul Inspectoratu-
lui Judeþean de Poliþie Dolj, urmând
ca astãzi sã fie prezentat instanþei
de judecatã cu propunere de ares-
tare preventivã pentru 30 de zile,
dupã cum a precizat agent ºef ad-
junct Amelia Barbu, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Cinci craioveni condamnaþi definitivCinci craioveni condamnaþi definitivCinci craioveni condamnaþi definitivCinci craioveni condamnaþi definitivCinci craioveni condamnaþi definitiv
pentru contrabandã cu þigãripentru contrabandã cu þigãripentru contrabandã cu þigãripentru contrabandã cu þigãripentru contrabandã cu þigãri

Curtea de Apel Craiova a pronunþat, luni,
sentinþa definitivã în cazul celor cinci craio-
veni „sãltaþi” de poliþiºti la începutul lunii
aprilie 2015, fiind suspectaþi cã se ocupã cu
contrabanda de þigãri. Condamnaþi pe fond,
la Judecãtoria Craiova, la pedepse cuprinse

între 2 ani ºi 6 luni de închisoare cu suspen-
dare ºi 2 ani de închisoare cu executare, in-
culpaþii au formulat apel, însã numai unul
dintre ei a obþinut reducerea pedepsei de la
2 ani, la 1 an ºi 8 luni închisoare, restul pre-
vederilor fiind menþinute.

Speciale, au descins la 8 locuinþe
ale unor persoane, dar ºi la 4 puncte
de lucru ale unor societãþi comer-
ciale din Piaþa Centralã Craiova
controlate de aceºtia. În urma per-
cheziþiilor, oamenii legii au desco-
perit ºi ridicat în vederea confis-
cãrii 2906 pachete (58 120 þigare-
te) fãrã timbru de marcaj fiscal,
provenind din Moldova ºi Ucrai-
na, valoarea pe piaþa neagrã a þigã-

rilor ridicându-se la peste 27.000
lei. Pachetele de þigãri au fost pre-
date Direcþiei Vamale Craiova. Opt
persoane cu vârste cuprinse 35 ºi
48 de ani au fost ridicate ºi duse la
sediul Secþiei 4 Poliþie Craiova pen-
tru audieri ºi continuarea cercetã-
rilor. În baza probelor administra-
te au fost introduºi în arestul IPJ
Dolj, pe bazã de ordonanþã de reþi-
nere emisã de procuroprul de caz
din cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, inculpaþii Flo-
rentin Dumitru, de 46 de ani, Mi-
rela Dumitru, de 37 de ani, Nelu
Matei, de 37 de ani, Elena Matei,
de 37 de ani, Florin Matei, de 36
de ani ºi Cãtãlina Matei, de 35 de
ani, toþi din Craiova. S-a reþinut cã
aceºtia aveau standuri în Piaþa Cen-
tralã din Craiova, unde vindeau
produse din tutun fãrã marcaje fis-
cale legale, iar în urma perchiziþii-
lor efectuate la domiciliile ºi sediile
societãþilor administrate de aceºtia
au fost gãsite 2906 pachete de þi-
gãri fãrã marcaje fiscale legale. Cu

excepþia Mirelei Dumitru, ceilalþi
cinci inculpaþi au fost trimiºi în ju-
decatã pentru infracþiuni la regimul
vamal. Judecãtoria Craiova a so-
luþionat cauza pe 27 octombrie
2015, toþi cei cinci fiind gãsiþi vi-
novaþi ºi condamnaþi. Astfel, Du-
mitru Gabriel Florentin, care mai
avea o pedeapsã cu suspendare, a
primit, în total, 2 ani închisoare cu
executare, în timp ce Nelu Matei,
Elena Matei, Claudiu Florin  Matei
ºi Mirela Cãtãlina Matei au primit
câte 2 ani ºi 6 luni închisoare cu
suspendare pe durata termenului de
supraveghere de 3 ani ºi sunt obli-
gaþi sã presteze o muncã neremu-
neratã în folosul Primãriei Munici-
piului Craiova sau al Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã Socialã ºi Pro-

tecþia Copilului Dolj, pe o duratã
de 90 zile. Instanþa a respins acþi-
unea civilã formulatã de partea ci-
vilã ANAF – Direcþia Regionalã a
Finanþelor Publice Craiova ºi a dis-
pus confiscarea pachetelor de þi-
garete ridicate de la inculpaþi ºi de-
puse la Direcþia Regionalã Vamalã
Craiova.

Cu toþii au declarat apel, iar Cur-
tea de Apel Craiova a pronunþat sen-
tinþa definitivã luni, 28 martie a.c.
instanþa a admis apelul lui Dumitru
Gabriel Florentin, cãruia i-a redus
pedeapsa de la 2 ani la 1 an ºi 8 luni
închisoare, tot cu executare, în timp
ce apelul declarat de inculpaþii Ma-
tei Nelu, Matei Elena, Matei Clau-
diu Florin ºi Matei Mirela Cãtãlina a
fost respins ca tardiv formulat.

O autocisternã încãrcatã cu 9000
litri de GPL s-a rãsturnat, ieri, pe DJ
553, între comunele doljene Maglavit
ºi Poiana Mare. Din fericire, ºoferul
nu a fost rãnit, iar cisterna nu a fost
afectatã de impact, însã pompierii din
Calafat au fost prezenþi în zonã pânã
la repunerea vehiculului pe carosabil.
ªoferul a fost sancþionat cu amendã
în valoare de 315 lei, iar traficul a
fost blocat toatã ziua, fiind deviat pe
rute ocolitoare.

ºofer în vârstã de 33 de ani, Ionuþ
Dumitrache, din judeþul Argeº, în
timp ce conducea o autocisternã,
a pierdut controlul asupra direcþiei
ºi s-a rãsturnat pe partea carosa-
bilã. Poliþiºtii din cele douã locali-

tãþi ºi cei din cadrul Secþiei de Po-
liþie Ruralã Poiana Mare s-au de-
plasat la faþa locului, traficul fiind
deviat pe alte rute, totodatã stabi-
lindu-se cã nu sunt persoane vãtã-
mate în urma evenimentului rutier.
Având în vedere faptul cã cisterna
era încãrcatã cu 9000 litri GPL, la
faþa locului au ajuns douã echipe
de intervenþie de la Detaºamentul
de Pompieri Calafat ºi o ambulan-
þã, care au rãmas acolo pânã la re-
punere pe carosabil a vehiculului,
operaþiune extrem de dificilã, pen-
tru care a fost nevoie de o maca-
ra. Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, ºoferul autocisternei a fost
sancþionat cu amendã contraven-
þionalã în valoare de 315 lei pentru
neadaptarea vitezei, iar traficul a
fost blocat pânã spre searã.

S-a rãsturnat cu autocisterna
încãrcatã cu GPL
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Prin modificãrilor aduse prin
OUG nr 8/2016 privind unele mã-
suri financiare în vederea finalizã-
rii proiectelor finanþate din fondu-
rile Uniunii Europene aferente pe-
rioadei de programare 2007-2013,
precum ºi unele mãsuri fiscal-bu-
getare, publicatã în M O 225 din
data de 25 martie 2016, mai multe
categorii de contribuabili de pe
raza municipiului Craiova trebuie
sã cunoascã noile termene de pla-
tã a impozitelor ºi taxelor, precum
ºi reglementãrile la care sunt su-
puºi cei ce au la adresa de domici-
liu ºi sediul social al firmei.

Firmele din apartament,
termenul de declarare

pânã la 31 mai a.c.
Persoanele fizice, care la data

de 31 decembrie 2015 au în pro-
prietate clãdiri nerezidenþiale sau
clãdiri cu destinaþie mixtã, au obli-
gaþia sã depunã declaraþii pânã la
data de 31 mai 2016, inclusiv.

Formularul tipizat al declaraþiei fis-
cale a fost aprobat prin Ordinul nr
2069/4087/2015 al ministrului fi-
nanþelor publice ºi ministrului dez-
voltãrii regionale ºi administraþiei
publice ºi poate fi descãrcat de pe
site-ul Primãriei Municipiului Cra-
iova http://www.primariacraiova.-
ro/ro/taxe-si-impozite/formulare-
pentru-impozitele-si-taxele-loca-
le.html/ sau pus la dispoziþie de

Cozile la plata impozitelor ar trebui sã disparãCozile la plata impozitelor ar trebui sã disparãCozile la plata impozitelor ar trebui sã disparãCozile la plata impozitelor ar trebui sã disparãCozile la plata impozitelor ar trebui sã disparã
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Direcþia Impozite ºi Taxe din cadrul Primãriei
Municipiului Craiova,  informeazã contribuabi-
lii persoane fizice ºi juridice din municipiul Cra-
iova cã, urmare a unor modificãri legislative, se
fixeazã noi termene de platã a obligaþiilor buge-
tare. Precizãrile privesc inclusiv persoane care
au sediul social al firmei la propriul domiciliu,
pe cei care au radiat autoturisme ºi persoanele
juridice ce, la data de 31 decembrie 2015, aveau
în proprietate clãdiri.

Direcþia Impozite ºi Taxe prin Bi-
roul de Registraturã/Informaþii sau
prin punctele de încasare deschi-
se în anul 2016 în cartierele Cra-
iovei, unde se pot depune ºi decla-
raþiile.

Primul termen de plata
a impozitelor este 30 iunie
Persoanele juridice au obligaþia

sã depunã declaraþii privind clãdi-
rile pe care le deþin în proprietate
la data de 31 decembrie 2015, des-
tinaþia ºi valoarea impozabilã a
acestora, pânã la data de 31 mai
2016 inclusiv. Persoanele fizice ºi
juridice care la data de 31 decem-
brie 2015 deþin mijloace de trans-
port radiate din circulaþie conform
prevederilor legale din domeniul
circulaþiei pe drumurile publice au
obligaþia sã depunã o declaraþie în
acest sens, însoþitã de documente
justificative, pânã la data de 31 mai
2016 inclusiv.

Pentru anul 2016, primul ter-

men de platã a impozitului pe clã-
diri, impozitului pe teren, respec-
tiv impozitului asupra mijloacelor
de transport, este de  30 iunie
2016.  Persoanele fizice ºi juridice
care achitã integral, pânã la 30 iu-
nie 2016, impozitul pe clãdiri,
impozitul pe teren, respectiv im-
pozitul pe mijloacele de transport
beneficiazã de bonificaþia stabilitã
de consiliul local de 10 %.

Atenþie la declararea clãdirilor
nerezidenþiale ºi mixte

Totodatã, Direcþia Impozite ºi
Taxe din cadrul Primãriei Munici-
piului Craiova face urmãtoarele
precizãri privind declararea clãdi-
rilor nerezidenþiale ºi mixte de cã-
tre persoanele fizice ºi juridice.
Astfel, vor depune declaraþii ºi per-
soanele fizice care au în proprie-
tate clãdiri cu destinaþie mixtã la

adresa cãrora nu se desfãºoarã
nicio activitate economicã. Decla-
raþiile depuse de persoanele fizice
care au în proprietate clãdiri nere-
zidenþiale ºi mixte vor fi însoþite
de unul dintre urmãtoarele docu-
mente: raportul de evaluare întoc-
mit de un evaluator autorizat, în
conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vi-
goare la data evaluãrii, care reflectã

valoarea clãdirii ulterioarã datei de
1 ianuarie 2011; procesul-verbal de
recepþie finalã, din care reiese va-
loarea clãdirii, în cazul unei clãdiri
finalizate în ultimii 5 ani; actul de
dobândire a dreptului de proprie-
tate asupra unei clãdiri, în ultimii 5
ani, din care reiese valoarea clãdi-
rii; în cazul în care valoarea clãdi-
rii nu se evidenþiazã distinct, im-
pozitul pe clãdiri se va stabili la
valoarea totalã din actul respectiv;

Nu se depun documentele pre-
cizate anterior în cazul clãdirilor cu
destinaþie mixtã: dacã la adresa clã-
dirii nu se desfãºoarã nicio activi-
tate economicã; dacã la adresa clã-
dirii se desfãºoarã activitate eco-
nomicã, suprafeþele folosite în
scop rezidenþial ºi cele folosite în
scop nerezidenþial nu pot fi eviden-
þiate distinct ºi cheltuielile cu utili-
tãþile nu sunt înregistrate în sarci-
na persoanei care desfãºoarã acti-
vitatea economicã.

Destinaþia clãdirii
trebuie declaratã

de persoanele juridice
Persoanele juridice care deþin în

proprietate clãdiri au obligaþia sã
depunã declaraþii, pânã la 31 mar-
tie 2016, în care se menþioneazã
destinaþia clãdirii, la care pot ane-
xa unul din urmãtoarele documen-
te: raportul de evaluare întocmit de
un evaluator autorizat, în confor-
mitate cu standardele de evaluare
a bunurilor aflate în vigoare la data
evaluãrii, care reflectã valoarea clã-
dirii la data de 31 decembrie 2015;
procesul-verbal de recepþie finalã,
din care reiese valoarea clãdirii, în
cazul unei clãdiri finalizate în ulti-
mii 3 ani; actul de dobândire a drep-
tului de proprietate asupra unei clã-
diri, în ultimii 3 ani, din care reiese
valoarea clãdirii.

Câteva exemplificãri
Cu titlu de exemplu, municipa-

litatea oferã modul de calcul al
impozitului pentru o clãdire nere-
zidenþialã cu o suprafaþã construi-

tã desfãºuratã de 382 mp situatã
în zona A, construitã în anul 2003,
cu declaraþia fiscalã depusã pânã
în termenul de 31 martie 2016 ºi
cu valoarea impozabilã rezultatã
din raportul de evaluare de
662.260 lei, impozitul pe clãdire
este în cuantum de 1.325 lei .

Dupã termenul de declarare de
31 martie 2016, în cazul în care
nu s-a depus declaraþia fiscalã im-
pozitul pe clãdirea nerezidenþialã,
cu o valoare impozabilã 955.000
mii lei calculatã conform  art. 457
din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, impozitul
pe clãdirea nerezidenþialã, în anul
2016 este 19.100 lei .

ªapte puncte de încasare
pe raza Craiovei

Programul de depunere decla-
raþii ºi încasãri la ghiºeele Direc-
þiei Impozite si Taxe, începând cu
anul 2016, este urmãtorul:

-punct de încasare Calea Bucu-
reºti nr. 51C (Piaþa centralã) în zi-
lele de luni, marþi, joi ºi vineri între
orele 08:30 – 16:00 ºi miercuri în-
tre orele 08:30 – 18:00;

-punct de încasare str. Mitro-
polit Firmilian nr. 14 de luni pânã
vineri între orele 08:30 – 16:00;

-punct de încasare Craioviþa
Nouã (Bulevardul Oltenia Bl.65A1-
parter), de luni pânã vineri, între
orele 10:30 – 18:00;

-punct de încasare Brazda (Str.
Doljului, nr.37, Bl. G4, parter), de
luni pânã vineri, între orele 10:30
– 18:00;

-punct de încasare Rovine (Str.
Nicolae Iorga, nr.31, Bl. E1, par-
ter), de luni pânã vineri, între ore-
le 10:30 – 18:00;

-punct de încasare 1 Mai (Str.
Independenþei nr. 12, Bl.7, parter),
de luni pânã vineri, între orele
10:30 – 18:00;

-punct de încasare Lapuº (Ca-
lea Bucureºti, nr.137,Bl.T6, parter),
de luni pânã vineri, între orele
10:30 – 18:00
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În aceste zile când crengile co-
pacilor încep sã înverzeascã mai
peste tot, la Cãlãraºi oamenii se
zoresc sã-ºi depunã documentaþia
pentru APIA, cu speranþa cã vor
primi la timp banii promiºi. Prima-
rul Vergicã ªovãilã le-
a întins o mânã de aju-
tor, oferindu-le sprijin
în întocmirea actelor.
Ieri, într-unul din bi-
rourile Cãminului Cul-
tural, agricultorii îºi aº-
teptau rândul, cu ac-
tele în mânã. „Sunt pa-
tru funcþionari care lu-
creazã, în aceastã pe-
rioadã, pentru întoc-
mirea dosarelor de ob-
þinere a subvenþiilor.
Dupã cum se ºtie, este
un proces care impli-
cã ºi destulã birocra-
þie, dar noi nu vrem ca oamenii sã
aºtepte sau sã fie puºi pe drumuri.
Cu dosarul completat aici, merg
direct la centrul din oraºul Bechet.
Ne-am gândit cã, în felul acesta, îi
ajutãm”, a declarat primarul Ver-
gicã ªovãilã.

40 de dosare pe zi
Cei patru funcþionari aveau, ieri,

aºadar, mult front de lucru fiindcã
localnicii veniserã pentru a-ºi rezol-
va problema cu APIA. „Încercãm
sã rezolvãm cât mai multe dosare,
ritmul este cam de 40 de solicitanþi
pe zi, poate ºi mai mult. Avantajul
este cã, faþã de anul trecut, docu-
mentaþia nu mai este aºa de stufoa-
sã. Au mai fost scoase niºte acte,
lucru care ne ajutã ºi pe noi ca sã
mergem mai repede cu întocmirea
documentaþiei”, a precizat, la rân-
dul lui, Ion Tudor, inginer agronom
în cadrul Primãriei Cãlãraºi. Func-
þionarii trebuie sã punã la dispoziþie
fiecãrui agricultor câte o adeverin-
þã din Registrul Agricol, în care se
specificã culturile de pe suprafeþe-
le din blocurile fizice. Totodatã, se
digitizeazã toate parcelele pe culturi
deþinute. Oamenii sunt însã extrem
de nemulþumiþi deoarece doar 25%
din suma de care ar fi trebuit sã
beneficieze au primit-o pânã acum.
ªi asta doar pentru cei care avea

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU
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Sala de festivitãþi de la Sãrata,Sala de festivitãþi de la Sãrata,Sala de festivitãþi de la Sãrata,Sala de festivitãþi de la Sãrata,Sala de festivitãþi de la Sãrata,
aproape gataaproape gataaproape gataaproape gataaproape gata

Pe 21 mai, de
ziua comunei, sala
de festivitãþi de la
Sãrata va fi gata de
inaugurare. Lucrã-
rile sunt foarte
avansate, con-
structorii muncind
acum finisajele in-
terioare, montarea
lambriurilor ºi a
parchetului. Sala
va avea o scenã
încãpãtoare ºi o
capacitate de 150
de locuri. La etaj, au fost amenajate spaþii pentru birouri, vestiare ºi o
salã de repetiþii pentru artiºti. Clãdirea a fost începutã în vara anului
trecut ºi, când va fi gata, va gãzdui evenimente din viaþa comunitãþii.

Alimentarea cu apãAlimentarea cu apãAlimentarea cu apãAlimentarea cu apãAlimentarea cu apã
se apropie de finalse apropie de finalse apropie de finalse apropie de finalse apropie de final

În aceastã pri-
mãvarã, toþi localni-
cii din cele douã
sate ale comunei vor
avea apã potabilã
curentã. Lucrãrile la
reþeaua de alimenta-
re cu apã se apro-
pie de final, execu-
tându-se în acest
moment ultimii kilo-
metri, care se aflã
pe ºoseaua princi-
palã. În acelaºi timp
se vor încheia ºi lu-
crãrile la prima etapã de canalizare. Veºtile sunt bune pentru cã, potrivit
primarului Vergicã ªovãilã, în scurt timp va începe ºi etapa II a canalizã-
rii, reprezentând 18 kilometri în satul Sãrata ºi alþi 7 kilometri în Cãlãraºi.
Pe strãzile pe care acum existã ºi apã ºi reþea de canalizare, Primãria
Cãlãraºi intenþioneazã sã vinã cu asfalt, fiind depus un proiect pentru
obþinerea de fonduri necesare pentru modernizarea a 8 kilometri de drum.

A început curãþenia de primãvarãA început curãþenia de primãvarãA început curãþenia de primãvarãA început curãþenia de primãvarãA început curãþenia de primãvarã
Primãvara vine cu un suflu nou pentru localitatea Cãlãraºi. Campania

de curãþenie este în toi, în aceste zile. Parcurile din Cãlãraºi ºi Sãrata
sunt dichisite, iar acolo unde este necesar sunt plantaþi lipani. ªi de pe
strãzi sunt adunate gunoaiele, cu ajutorul beneficiarilor de la Legea 416,
astfel încât vremea frumoasã sã gãseascã localitatea curatã.

Agricultorii din comuna Cãlãraºi îºi de-
pun, în aceastã perioadã, cererile pentru ob-
þinerea subvenþiei acordatã pe suprafaþa de
teren. Aºa se face cã aglomeraþia este ma-
ximã în aceste zile. Pentru a-i ajuta pe cei
1.100 de fermieri, câþi au fost anul trecut,

primarul Vergicã ªovãilã a luat iniþiativa de
a le întocmi dosarele necesare, cu ajutorul
funcþionarilor de la Registrul Agricol. Ne-
mulþumirea oamenilor este legatã însã de
întârzierea plãþilor pentru anul trecut, situa-
þie care este valabilã în toatã þara.

terenurile cultivate în totalitate. În
mod normal, subvenþia în acest caz
este de 230 de euro pe hectar, dar,
în toamnã, agricultorii au obþinut
doar un sfert, iar restul ar trebui sã
vinã în aprilie.

Se aºteaptã încã subvenþia pe
anul trecut

Stan Duculescu este un agricul-
tor în vârstã care, ca ºi alþi vecini ai
sãi, se afla la primãrie pentru a-ºi
întocmi dosarul pentru APIA. Deþi-
ne o suprafaþã de 2 hectare ºi14 ari
de teren, dintre care va obþine sub-
venþie doar pentru un hectar ºi 40
de ari. „Voi cultiva porumb ºi grâu.

Mai am douã vii pe care le am în
câmp. Sunt bãtrân ºi nu mai pot sã
muncesc tot pãmântul pe care îl am.
A mai rãmas necultivat ºi anul tre-
cut, ºi acum, ºi nu o sã mai primesc
nici un ban pentru suprafaþa asta.
Dar orice bãniºor este bun, cã este

un ajutor de care noi, þãranii, avem
mare nevoie”, a spus agricultorul. A
munci pãmântul nu mai este demult
o afacere. Agricultorii au îmbãtrânit
ºi ei, iar copiii lor nu mai sunt atraºi
de munca câmpului. „Muncesc cu
soþia ºi, când este forþã majorã, ape-
lez la vecini. Anul acesta a întârziat
ºi subvenþia, dar ni s-a promis cã îi
vom primi pe toþi în aprilie”, a mai
spus agricultorul.

A luat în plasament trei copii,
deºi mai avea acasã doi

La rând, aºtepta ºi Ileana Mãrun-
þelu, o femeie care este asistent
maternal ºi care are în grijã trei co-
pii daþi în plasament, o fetiþã ºi doi
bãieþei. Ea este ºi mamã a doi fii,
dar acest lucru nu a oprit-o sã în-
grijeascã ºi pe Alexandru, Ileana ºi
Darius. ”Mã ocup de ei, îi duc la
grãdiniþã, iar duminica mergem la
bisericã. Mi-am dorit sã fac lucrul

acesta, am urmat cursurile
pentru asistenþi maternali ºi,
în decembrie 2014, am pri-
mit primul copil. A fost foar-
te iubitor din prima clipã, s-a
ataºat de noi, iar bãiatul meu
Mãdãlin þine mult la ei ca la
niºte fraþi”, a mãrturisit Ilea-
na. Dupã ce i-a înmânat ade-
verinþa semnatã pentru APIA,
primarul Vergicã ªovãilã a lã-
udat-o pentru gestul sãu.
„Este pãcat cã unii copii ajung
pe drumuri, iar ea, deºi are
proprii copii, a decis sã îi
creascã ºi pe ei”, a spus pri-
marul din Cãlãraºi.

Cum a salvat primarul instalaþii-
le de irigaþii ale comunei

Tot pentru a-i ajuta pe oameni,
primarul Vergicã ªovãilã a venit cu
iniþiativa ca întreaga infrastructurã
pentru irigaþii sã fie ridicatã din câmp
ºi depozitatã în sediul OUAI (n.r. -
Organizaþia Utilizatorilor de Apã pen-
tru Irigaþii), unde este pusã ºi acum

sub pazã. „Toate conduc-
te, hidranþii, pompele ºi mo-
toarele instalaþiilor de iriga-
þii le-am strâns ºi le-am de-
pozitat într-un centru, unde
am bãgat pazã. Printr-o ho-
tãrâre de consiliu am apro-
bat ca toate instalaþiile sã fie
pãzite cu persoane de la
Legea 416 pentru cã sunt
bunuri care sunt ale oame-
nilor. Dacã nu le-am fi pã-
zit, ar fi fost furate pânã
acum”, a explicat Vergicã
ªovãilã. Ca urmare, între-
ga reþea de irigaþii a comu-
nei s-a pãstrat intactã, lu-
cru mai rar în Dolj. Potri-

vit primarului, este vorba de peste
70 de motoare, fiecare având 60
de kilograme de cupru ºi valorând
5.000 de lei. În cazul în care ar fi
nevoie, Primãria Cãlãraºi ar putea
sã punã în funcþiune rapid trei sta-
þii de irigaþii.
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Sunt tineri, plini de viaþã, dis-
puºi sã facã orice le stã în putinþã
pentru a le asigura membrilor co-
munitãþii un dram de bunãstare.
Fac parte din Asociaþia de Dezvol-
tare Comunitarã „ALMA” ºi au
primit, de curând, ºi personalitate
juridicã. Ieri, la Preajba, sat com-
ponent al comunei Malu Mare, ºi-
au prezentat realizãrile de pânã
acum ºi ºi-au expus planurile de
viitor. Totul porneºte de la volun-
tariat , iar cinci din membrii
„ALMA” au fost prezenþi la lansa-
rea oficialã a Asociaþiei:  Mihaela
Olaru  (preºedinte), Irina Vasile
(vicepreºedinte),  Laura Pîrlogea
(secretar), Darius Matache (din
partea etniei rrome) ºi  Ovidiu
Vrãjitoru , voluntari. „Scopul nos-
tru este acela de a dezvolta durabil
comunitatea din Malu Mare, prin
creºterea nivelului de trai, conso-
lidarea societãþii civile, promova-
rea valorilor socio-culturale, impli-
carea copiilor ºi tinerilor în activi-

Ieri, la Preajba, într-un ambient plãcut, ºi-
a fãcut promovarea o organizaþie neguver-
namentalã, care îºi propune o implicare în
viaþa comunitãþii, prin diferite programe de
dezvoltare ºi de incluziune socialã. ªi pânã
acum, chiar dacã nu avea personalitate ju-
ridicã, Asociaþia de Dezvoltare Comunitarã

„ALMA”, fiindcã despre ea este vorba, a
fost prezentã, prin asociere cu alte ONG-
uri, în foarte multe proiecte, uar viitorul
sunã bine, cu atât mai mult cu cât existã ºi
sprijinul administraþiei publice locale, iar
voluntariatul este principala componentã a
activitãþii desfãºurate.

tãþi de formare ºi susþinerea mem-
brilor comunitãþii în vederea apli-
cãrii în cadrul programelor de în-
vãþare pe tot parcursul vieþii. ALMA
este semnificaþia cuvântului „su-
flet”, iar pentru noi se traduce în
„Atingem Lumea Muncind Al-
truist”, ceea ce ne duce cu gândul
la altruism, pe acest concept ba-
zându-se organizaþia noastrã. Am
început ca ºi grup informal de ini-
þiativã, dar, pentru a putea accesa
fonduri ºi a încheia parteneriate
durabile, am hotãrât sã obþinem
personalitate juridicã. Ne-am dat
seama de acest lucru atânci când al
participat în Proiectul „Grow Up”,
derulat de Asociaþia „Allons y”, în
parteneriat cu Asociaþia „Evolve”,
care voza sensibilizarea cetãþeneas-
cã în problemele integrãrii rromi-
lor”, a precizat Mihaela Olaru.

Trecut ºi viitor
Cât timp au fost constituiþi drept

„grup de iniþiativã”, tinerii s-au

implicat în mai multe proiecte.
„Anul trecut, de 1 iunie, am par-
ticipat la serbarea copiilor, oferin-
du-le dulciuri, ºi, împreunã cu
Asociaþia „Terre des hommes”, le-
am asigurat o excursie la Mraco-
nia (jud. Mehedinþi). Tot cu aceas-
tã organizaþie am derulat Progra-
mul „After - school”, la care au
participat 15 copii ai cãror pãrinþi
sunt plecaþi în strãinãtate, iar alþi
150 de ºcolari au beneficiat de mai
multe programe. Cu sprijinul Aso-
ciaþiei „Mereu pentru Europa”, în
cadrul Programului „PROFEM –
Promovarea femeilor pe piaþa
muncii din regiunea Sud-Vest Ol-
tenia”, 150 de memei au benefi-
ciat de cursuri de formare, în di-
verse specialitãþi (lucrãtor în co-
merþ, florar-decorator, manichiu-
rist-pedichiurist, etc). Vom des-
fãºura cât mai multe programe,
iar, în aprilie, în timpul Sãptãmâ-
nii „ªcoala altfel”, cu 50 de copii
din cadrul Liceului Tehnologic
„Ing. Ionete Aurelian” din Malu
Mare, vom organiza o educaþie
sanitarã ºi de mediu. De aseme-
nea, vom fi prezenþi în Centrul
social pentru vârstnici „Sf. An-
drei”, din localitate, lângã bã-
trâni ºi vom încerca sã-i apro-
piem de familiile lor”, a spus
Laura Pîrlogea.

Planuri pentru co-
munitatea rromã

O parte importantã a fost inte-
grarea rromilor în societate, iar cel
care s-a implicat cel mai mult a
fost Darius Matache, absolvent al
studiilor superioare de drept. „Am
reuºit sã facem, zic eu, lucruri
bune pentru comunitate. Am or-
ganizat cursuri de calificare: con-
fecþioner textile – Proiectul „OP-

TIMAL – Înfiinþarea ºi dezvolta-
rea unei Reþele de Centre de In-
cluziune Socialã pentru Romi ”,
Asociaþia pentru Dezvoltare ºi
Promovare Socio-Economicã
„CATALACTICA”, respectiv
„tâmplari binale” în cadrul Proiec-
tului „Economie socialã – opor-
tunitate ºi sprijin pentru persoa-
nele defavorizate”. Câþiva dintre
absolvenþi au ºi locuri de muncã,
la Malu Mare, iar obiectivzul este
ca, în maximum cinci ani, sã
avem, din etnia rromã, zece ab-
solvenþi de studii superioare.
Deja, doi dintre ei sunt studenþi
ai Academiei de Poliþie”, a men-
þionat Darius Matache.

Sprijin din partea
administraþiei publi-
ce locale

Elanul ºi ambiþia tinerilor au gã-
sit sprijin ºi în reprezentanþii admi-
nistraþiei publice locale. „Sunt mân-
dru cã avem asemenea tineri care
vor sã ajute comunitatea. La mine,
vor gãsi întotdeauna un sprijin ºi
dorec sã fie cât mai multe astfel de
iniþiative. Cu toþii avem nevoie de
o implicare în binele comunitãþii.
Nu le pot dori acestor tineri decât
sã aibã cât mai multe succese ”, a
declarat Alexandru Dicu, prima-
rul comunei Malu Mare.

CRISTI PÃTRU

Jandarmii Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Dolj ºi Gru-
pãrii de Jandarmi Mobile Craio-
va au continuat ºi ieri seria acti-
vitãþilor înscrise în programul
dedicat aniversãrii a 166 de ani
de la înfiinþarea Jandarmeriei
Române.

Astfel, la sediul celor douã
unitãþi din Craiova, de la ora
08.00, aproximativ 50 de jan-
darmi din cadrul IJJ Dolj ºi
GJMb Craiova au participat la
activitatea de donare de  sânge

în punctul de colectare special
amenajat în cazarma proprie. De
la ora 10.00, cele douã unitãþi
de jandarmi au fost gazdele a
peste 700 de elevi ºi preºcolari
din mai multe instituþii de învã-
þãmânt preuniversitar, din muni-
cipiul Craiova. Toþi cei care au
trecut pragul celor douã unitãþi
de jandarmi au avut posibilitatea
sã viziteze Biserica, Sala Tradi-
þiilor ºi alte spaþii în care jandar-
mii îºi desfãºoarã activitatea. De
asemenea, au fost amenajate

mai multe ateliere unde a fost ex-
pusã o parte din tehnica din do-
tare folositã în îndeplinirea mi-
siunilor curente ºi cea din dota-
rea structurilor antiteroriste, tru-
sele criminalistice, tehnica de
comunicaþii ºi autovehiculele din
înzestrare. În plus, spre încân-
tarea celor mici, au fost pregã-
tite ºi prezentate mai multe exer-
ciþii demonstrative constând în
dresajul câinilor de serviciu ºi
exerciþii de autoapãrare.

CARMEN ZUICAN

Peste 700 de elevi ºi preºcolari au trecut, ieri, pragul celor douã unitãþi
de jandarmi din Craiova, care au organizat „Ziua Porþilor Deschise”,

o altã manifestare cuprinsã în programul dedicat aniversãrii
a 166 de ani de la înfiinþarea Jandarmeriei Române.
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La Craiova, a avut loc prima dez-
batere regionalã din cadrul proiec-
tului „România Educatã”. Eveni-
mentul cu tema „Profilul absolven-
tului” este organizat de cãtre Ad-
ministraþia Prezidenþialã în parte-
neriat cu Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi
cu sprijinul Universitãþii din Craio-
va. La dezbatere au luat parte elevi,
studenþi, pãrinþi ºi cadre didacti-
ce, reprezentanþi ai autoritãþilor pu-
blice ºi ai mediului privat din Re-
giunea de Dezvoltare Sud-Vest
(Oltenia) ºi de la nivel naþional.
Moderatorul dezbaterii a fost Mo-
nica Anisie, secretar de stat, Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice,

„România
Educatã” este

de fapt „România
Înþeleaptã”

Cuvântul de deschidere a lucrã-
rilor l-a avut prof.univ.dr Cezar
Spânu, rectorul Universitãþii din
Craiova. Acesta a spus cã Univer-
sitatea din Craiova trebuie sã de-
pãºeascã prejudecãþile ºi sã-ºi asu-
me poziþia de avanpost. „Suntem
onoraþi pentru cã aþi decis ca uni-
versitatea noastrã sã realizeze de-
butul celui mai ambiþios proiect.
Salutãm astfel demararea acestui
proiect, care poate sã însemne cu
adevãrat provocarea societãþii ro-
mâneºti. Educaþia este cea mai
mare ºi cea mai importantã pro-
vocare. De aceia este de salutat
acest dialog. „România Educatã”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ieri, la Craiova, ministrul Educaþiei Naþionale, Adrian Curaj :Ieri, la Craiova, ministrul Educaþiei Naþionale, Adrian Curaj :Ieri, la Craiova, ministrul Educaþiei Naþionale, Adrian Curaj :Ieri, la Craiova, ministrul Educaþiei Naþionale, Adrian Curaj :Ieri, la Craiova, ministrul Educaþiei Naþionale, Adrian Curaj :

Ieri, la Sala Albastrã a Universitãþii din Craiova  s-a defãºurat prima
dezbatere regionalã privind „Profilul absolventului”, realizatã în cadrul
Proiectului Naþional al Administraiei Prezidenþiale „România Educatã”
(2016-2017). Aceasta are ca obiectiv antrenarea întregii societãþi în con-
struirea unei viziuni pe termen lung privind sistemul naþional de educaþie
ºi cercetare, viziune care sã sprijine apoi identificarea opþiunilor strate-
gice ale României ºi transformarea lor în obiective de þarã. La acest eve-
niment a fost prezent ministrul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifi-
ce, Adrian Curaj, care a subliniat cã acesta este un proiect care încearcã
sã dea rãspunsuri unei întrebãri esenþiale: “Ce fel de Românie vrem?”

este de fapt „România Înþeleap-
tã”. Am asistat ºi am suportat cu
toþii consecinþele diverselor etape
evolutive postdecembriste, de la
entuziasm la pesimism administra-
tiv . Ideea de învãþãmânt universi-
tar a fost supusã exclusiv presiu-
nilor diverselor rating-uri interna-
þionale, fãrã sã luãm în calcul re-
sorturile care legitimeazã într-ade-
vãr universitãþile internaþionale dar
mai ales trebuie sã luãm în calcul
caracteristicile naþionale ºi regio-
nale. Educaþia este singura ºansã
a omului de a se salva. Cred cã
toþi suntem de acord cu acest fapt.
Inteligenþa nu este doar singura
resursã a umanitãþi. De aceia unul
din tre obiective trebuie sã fie
schimbarea percepþiei asupra ac-
tului didactic. Învãþãmântul româ-
nesc trebuie sã dea poziþia schim-
bãrilor, de paradigmã, de substan-
þã ºi de percepþie. ªi Universitatea
din Craiova trebuie sã depãºeascã
prejudecãþile ºi sã-ºi asume pozi-
þia de avanpost ...”, a subliniat
prof.univ.dr Cezar Spânu.

„Preºedintele
României,

în calitate de
mediator între

stat ºi societate”
Prezentarea proiectului a fost

fãcutã în detaliu de cãtre Ligia
Deca, Consilier de Stat, Departa-
mentul Educaþie ºi Cercetare, din
cadrul Administraþiei Prezidenþiale
care a precizat cã prin acest pro-
iect preºedintele României, în ca-

litate de mediator între
stat ºi societate, doreº-
te schiþarea unei strate-
gii ºi a unui plan de mã-
suri în sistemul naþional
de educaþie ºi cerceta-
re.  “Schimbãrile au fost
cele au caracterizat sis-
temul de învãþãmânt, iar
aceste schimbãri pot fi
oprite doar printr-un
proces în care gândim
de mai multe ori ºi
schimbãm o singurã
datã. Proiectul “Româ-
nia educatã” îºi propu-
ne ca pânã în anul 2018
sã avem cu toþii o idee
mai bunã înspre ce ne
îndreptãm la orizontul
anului 2030. De ce la
nivelul anului 2030?
Pentru cã ºtim cu toþii

cã nu e bine sã schimbi ceva pânã
nu vezi efectele la ce ai avut pânã
acum. ªi ne gândim cã dacã din
2018, anul centenarului României
moderne, pânã în anul 2030 apu-
cãm sã vedem o generaþie de copii
parcurgând de la clasa I pânã la
clasa a XII-a, poate vom putea
evalua dacã ceea ce am gândit cu
toþii împreunã ºi-a atins efectele”,
a spus Ligia Deca.

„Cheia este
sã ºtim cu toþii

înspre ce ne
îndreptãm ºi ca

societatea”
Reprezentantul Administraþiei

Prezidenþiale a mai spus cã demer-

sul diferã faþã de cele anterioare
prin faptul cã acesta începe cu o
viziune comunã ºi cu niºte obiec-
tive pe fiecare nivel educaþional pe
care sã le agreãm ºi pentru care sã
mergem cu toþii în aceeaºi direc-
þie. “Prima etapã, cea din 2016,
presupune o amplã dezbatere so-
cietalã realizatã prin diferite instru-
mente precum dezbaterile regiona-
le, iar la finalul acestui an sã fie
agreatã aceastã viziune ºi obiecti-
vele de þarã, pentru ca în 2017
preºedintele României, în calitate
de mediator între stat ºi societate,
sã poatã sã preia vocea societãþii
exprimatã prin aceastã viziune ºi
sã se întoarcã pentru schiþarea unei
strategii ºi a unui plan de mãsuri
cãtre instituþiile abilitate ºi cãtre ac-
torii politici care trebuie sã ducã
mai departe viziunea societãþii. Asta
înseamnã cã la finalul anului 2017
ne aºteptãm sã avem ºi o strategie
ºi un plan de mãsuri care sã ducã
spre obiectivele agreate. Acest de-
mers nu este despre o nouã lege a
educaþiei. Nu cred dupã atâþia ani

cã o simplã modificare legislativã
mai poate împinge sistemul spre
mai bine. O lege coerentã este evi-
dent necesarã, însã ea nu este che-
ia. Cheia este sã ºtim cu toþii în-
spre ce ne îndreptãm ºi ca socie-
tatea, dupã ce a existat o cristali-
zare a dorinþei comune, sã punã
presiune pe cei care sunt vremel-

nic în poziþia de a lua decizii sã
pãstreze vaporul pe chila dreaptã,
sã urmãrim acele obiective pe care
ajungem cu toþii la concluzia cã ni
le dorim”, a a precizat Ligia Deca,
Consilier de Stat, Departamentul
Educaþie ºi Cercetare, din cadrul
Administraþiei Prezidenþiale.

„Lumea se
miºcã spre un

total alt stil
de viaþã”

Ministrul Educaþiei Naþionale,
Adrian Curaj, a a afirmat la rândul
sãu cã acesta este un proiect care
încearcã sã dea rãspunsuri unei
întrebãri esenþiale: “Ce fel de Ro-
mânie vrem?”. “Lansat de Admi-
nistraþia Prezidenþialã, în partene-
riat cu Ministerul Educaþiei Naþio-
nale, ‘România educatã’ este un
proiect puternic care încearcã sã
dea rãspunsuri unei întrebãri
esenþiale: Ce fel de Românie vrem?
ªi dacã vrem o Românie care sã-

ºi valorifice potenþialul,
atunci ce trebuie sã facã
ºcoala ºi cercetarea?. Întâl-
nirea de astãzi ( n.r ieri)
discutã despre profilul ab-
solvenþilor ºi pentru mine
este echilibrul acesta în a-i
pregãti pentru viaþã ºi pen-
tru profesii. Þinta este
2.030 ºi 2.030 este doar
poimâine, dacã nu mâine.
Cei care sunt acum la grã-
diniþã vor fi absolvenþii de
ºcoalã superioarã din 2.030
ºi atunci orice acþiune pe
care o facem astãzi, mâi-
ne, poimâine, conduce la
rezultatul de atunci. Dar
pentru ce fel de viaþã? ªi
trebuie sã înþelegem ce se
va întâmpla ºi sã ne mon-
tãm întreaga abordare a
noastrã asupra vieþii de

atunci. Lumea se miºcã spre un
total alt stil de viaþã, oamenii sunt
mai conectaþi, mai mobili, aºteap-
tã sã aibã o educaþie personalizatã,
aºteaptã ca ceea ce primesc sã fie
recunoscut, sã primeascã credite,
sã se poatã duce cu ele oriunde,
pentru cã asta este lumea”, a mai
afirmat ministrul Educaþiei.

“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”“Ce fel de Românie vrem?”
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

O colecþie de obiecte provenite din Mexic va fi pre-
zentatã, timp de trei sãptãmâni, la Casa de Culturã Be-
chet. Intitulatã „Cosmogonia aztecã”, expoziþia va fi
vernisatã mâine, 31 martie, ora 12.00, cu sprijinul
Ambasadei Mexicului în România, organizatori fiind
Primãria oraºului Bechet, Liceul Teoretic Bechet ºi
Cenaclul Literar „Clepsidre”.

Potrivit prof. Gheorghe Boaghe, este vorba despre
o expoziþie de arheologie mexicanã, cu elemente pur-
tãtoare ale unei mari ºi vechi civilizaþii, ce reprezintã
doar o parte a universului spiritualitãþii acestei naþiuni.
Vor fi expuse 12 sculpturi din ceramicã aztecã, „reali-
zãri geniale rãmase peste veacuri ca ofrande aduse ci-

vilizaþiei urmãtoare”, spune prof. Gheorghe Boaghe.
Între acestea se remarcã un rãzboinic aztec în port
tradiþional, o statuetã reprezentând o fetiþã care poartã
un panaº drept podoabã, o femeie împodobitã cu panaº,
cercei ºi decoratã cu flori, Cinteotl – Zeul mayaº al
Porumbului, Chac Mool – zeitate mayaºã º.a.

La vernisaj ºi-au anunþat participarea ºi reprezen-
tanþi ai Ambasadei Mexicului la Bucureºti. Expoziþia va
rãmâne deschisã pânã pe data de 20 aprilie a.c., pu-
tând fi solicitatã apoi ºi de alte instituþii din judeþ. Me-
xicul nu este prima þarã cu care oraºul Bechet are rela-
þii culturale, în anii precedenþi colaborând cu Republi-
ca Gabon ºi Cuba.

Dedicatã în special copiilor din comunitãþile de ro-
mâni locale, caravana cuprinde o serie de reprezenta-
þii ale spectacolului „Prietenii Motanului Încãlþat”,
producþie a Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
din Craiova, în regia Iuliei Cârstea ºi scenografia Eu-
geniei Tãrãºescu-Jianu. În acelaºi context, instituþia
craioveanã organizeazã în aceastã perioadã, la sediu,
o campanie de strângere de cãrþi de poveºti în limba
românã, care vor fi donate copiilor din Timocul Bul-
gãresc. Între donatori s-au aflat pânã acum Grãdiniþa
„Gândãcelul”, Biserica Baptistã „Prodeo” din Craiova
ºi câteva persoane particulare, însã pentru sporirea
numãrului de volume campania va continua pânã la
sfârºitul acestei luni.

Caravana include ºi patru ateliere de þesut pânzã de
casã la rãzboi, susþinute de Cristina Niculescu, îm-
preunã cu alte trei þesãtoare. Cristina Niculescu este
singurul meºter popular din România care încã lu-
creazã pânza de borangic în rãzboi, având peste zece
ani de experienþã în tehnicile tradiþionale de þesut.

Caravana teatrului ºi folclorului
românesc în Bulgaria

În perioada
4-8 aprilie, în
regiunea Vidinu-
lui din Bulgaria
(localitãþile
Gâmzova,
Pocraina,
Kosava ºi
Kutova) se va
desfãºura o
caravanã a
teatrului ºi
folclorului
românesc,
organizatã de
Institutul
Cultural Român
(ICR) prin
Direcþia Româ-
nii din Afara
Graniþelor, în
parteneriat cu
Uniunea Etnici-
lor Români din
Bulgaria
„AVE”.

«Prin joc ºi artã teatralã copiii românilor din Bulga-
ria se vor familiariza cu limba românã literarã ºi vor
face cunoºtinþã cu personajele din poveste, iar meº-
terii populari din România vor oferi, din colecþia per-
sonalã, cu titlu gratuit, membrilor ansamblului popu-
lar românesc „Vidinul” o serie de costume populare,
specifice zonei Olteniei», menþioneazã ICR.

 Conform aprecierilor liderilor asociaþiilor româneºti
din Bulgaria, comunitatea româneascã este a doua
minoritate dupã cea turcã, numãrând circa 120.000-
150.000 de persoane, aflate în diferite etape de asimi-
lare. Cea mai mare parte a comunitãþii româneºti se
aflã în nordul Bulgariei ºi de-a lungul Dunãrii, între
Vidin ºi Balcic, zona Plevnei ºi Veliko Târnovo, Sofia,
Dupniþa, Giumaia, Pazargik, Velingrad º.a. Aceleaºi
date plaseazã în zona din vestul Vidinului 33 de sate
cu populaþie româneascã sau preponderent româneas-
cã. Deºi numãrul românilor din Bulgaria este semnifi-
cativ, educaþia în limba românã nu existã decât în eta-
pa-pilot, într-un numãr limitat de clase.

Potrivit organizatorilor evenimentului,
„Dolju-n bucate” „este un bun prilej pen-
tru a stabili o trainicã legãturã culturalã între
comunitãþile rurale ºi o ocazie extraordinarã
de a pune în valoare bu-
cãtãria tradiþionalã a ju-
deþului Dolj, nãscutã din
sãrãcia ºi lipsurile buni-
lor ºi strãbunilor noºtri,
dar atât de diversã ºi de
gustoasã încât îºi meri-
tã locul în galeria buca-
telor care întregesc ta-
bloul culinar tradiþional
românesc”.

„Dolju-n bucate”
este un proiect iniþiat în
anul 2014, de Centrul
Judeþean pentru Conser-
varea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale
Dolj, ca o cãlãtorie prin
viaþa satului tradiþional
doljean, ilustratã prin di-
versitate culinarã ºi po-
veºtile protagoniºtilor
care refac tabloul reuni-
rii familiei þãranului autentic în jurul mesei,
la care fiecare îºi spune bucuriile sau neca-
zurile. Proiectul a implicat îndeosebi comu-

„„„„„Dolju-n bucateDolju-n bucateDolju-n bucateDolju-n bucateDolju-n bucate”””””     –––––
astãzi,astãzi,astãzi,astãzi,astãzi,     la Pieleºtila Pieleºtila Pieleºtila Pieleºtila Pieleºti

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj,
Primãria, Consiliul Local ºi Cãminul Cultural Pieleºti organizeazã astãzi, ora

12.00, evenimentul „Dolju-n bucate”, la Muzeul Satului din Pieleºti. Alãturi de
gazde vin cu preparate tradiþionale ºi localitãþile Dãbuleni, Calafat, Ghidici,

Urzicuþa, Bãileºti, Periºor, implicaþi fiind atât localnici, cât ºi reprezentanþi ai
instituþiilor de culturã ºi administrative.

nitatea localã, cetãþenii fiind primii susþinã-
tori.

În anul 2015, evenimentul de amploare
s-a desfãºurat în holul central al Universitã-

þii din Craiova, alãturi de
zeci de studenþi voluntari
de la Facultatea de Lite-
re, localnici ºi reprezen-
tanþi ai instituþiilor de cul-
turã sau administrative din
Dãbuleni, Bârca, Giurgi-
þa, Calafat, Pieleºti. «Pen-
tru repunerea în valoare
ºi conservarea identitãþii
locale, deja unele comu-
nitãþi au decis sã îºi orga-
nizeze unul sau mai mul-
te momente „Dolju-n
bucate” ºi au ales ca o
datã pe an sã se alãture
Centrului nostru pentru
promovarea la Craiova a
satului tradiþional doljean
ºi pentru a avea în timp
cea mai mare masã tradi-
þionalã din aceastã parte
de þarã», se menþioneazã

într-un comunicat de presã al Centrului Ju-
deþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj.

Casa de Culturã „Traian Demetrescu”
va organiza luni, 4 aprilie, ora 18.00, în
Salonul Medieval, o nouã întâlnire – cu
acces liber pentru public – din cadrul
proiectului „În culisele scenei, în
culisele vieþii”. Invitatul acestei ediþii
este Antoniu Zamfir, managerul Operei
Române Craiova. „În cadrul întâlnirii
moderate de Cornel Mihai Ungureanu,
Antoniu Zamfir va povesti lucruri mai
puþin cunoscute din viaþa ºi activitatea
sa, iar la final va intra în dialog cu
publicul”, precizeazã organizatorii.

Antoniu Zamfir s-a nãscut la 15
septembrie 1980 ºi este licenþiat al
Universitãþii Naþionale de Muzicã Bucu-
reºti – Facultatea de Compoziþie, Muzi-
cologie ºi Pedagogie Muzicalã, unde a
obþinut ºi titlul de doctor. De asemenea,
este licenþiat în Teologie la Universitatea
din Craiova, Facultatea de Teologie
Ortodoxã. Este manager al Operei
craiovene din primãvara anului 2012.

Proiectul „În culisele scenei, în
culisele vieþii” aduce în faþa publicului
larg, în fiecare lunã, fie un om de scenã
(actor, interpret muzical), fie un alt
angajat al unei instituþii de spectacole, ce
contribuie la realizarea unui produs
artistic, de la sufleor sau tehnician la
managerul instituþiei. Invitatul acestor
întâlniri vorbeºte, dupã caz, despre
beneficiile ºi neajunsurile vieþii de artist
sau ale celei de om din spatele scenei,
împãrtãºeºte publicului întâmplãri din
experienþa personalã, dar ºi poveºti
nevãzute ºi neºtiute din culise.

„„„„„ În culisele scenei, în culisele vieþii  În culisele scenei, în culisele vieþii  În culisele scenei, în culisele vieþii  În culisele scenei, în culisele vieþii  În culisele scenei, în culisele vieþii ”””””
cu Antoniu Zamfircu Antoniu Zamfircu Antoniu Zamfircu Antoniu Zamfircu Antoniu Zamfir

De la debutul proiectului, în noiembrie
2015, invitaþi au fost actriþa Tamara
Popescu (Teatrul Naþional „Marin
Sorescu”), soprana Renata Vari (Opera
Românã Craiova), teatrologul Adriana
Teodorescu – manager al Teatrului
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, Vlad
Drãgulescu – antreprenor cultural ºi
manager al Filarmonicii „Oltenia”, ºi
Alexandru Boureanu – director general
interimar al Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”.
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Fayçal Cheffou, suspectat de asasinat tero-
rist în atacurile de la Bruxelles ºi eliberat luni,
are un alibi credibil ºi nu este “bãrbatul cu pã-
lãrie” care apare în înregistrãrile camerelor de
supraveghere de pe Aeroportul Bruxelles-Za-
ventem de dinaintea exploziei, a declarat ieri
avocatul sãu. Potrivit lui Olivier Martins, nici-
un element de expertizã - amprente sau urme
de ADN - nu permite ca Fayçal Cheffou sã fie
legat de atacul de la Bruxelles-Zaventem, iar
clientul sãu a fost suspectat în baza unei mãr-
turii - a ºoferului unui taxi care i-a condus pe
presupuºii kamikaze la aeroport. Fayçal Chef-
fou, eliberat la patru zile dupã ce a fost arestat,
a fost prezentat de unele instituþii media ca fi-
ind bãrbatul ce apare în imagini - îmbrãcat cu
o hainã deschisã la culoare, care purta o pãlã-
rie ºi împingea un cãrucior de bagaje - alãturi

Ungaria: Protestatarii i-au cerut
premierului Viktor Orban
sã-ºi prezinte sursele averii

Participanþi la un miting
organizat de cãtre Partidul
Egyutt (“Împreunã”, în
opoziþie) i-au cerut ieri premie-
rului Viktor Orban sã-ºi
prezinte public sursele averii.
Vicepreºedintele Egyutt Peter
Juhasz a cerut rãspunsuri la
întrebãri cu privire la active
asociate lui Viktor Orban ºi
membrilor familiei acestuia.
Juhasz a fãcut aceste declaraþii
ieri dimineaþa, la Szekesfeher-
var (vest), la mitingul de
protest organizat înaintea
scoaterii la licitaþie a unor
terenuri în localitate. El a
promis cã formaþiunea sa, în
cazul în care va ajunge la
putere, va “recupera” terenuri-
le de stat scoase “ilegal” la
licitaþie ºi le va restitui oameni-
lor, pentru a le cultiva. Viktor
Szigetvari, liderul Egyutt, a
declarat cã între terenurile
scoase la licitaþie se aflã 500
de hectare “adiacente proprie-
tãþii lui Orban”. El a sugerat
cã aceste licitaþii au scopul
“sã ajute oameni politici
corupþi din prima linie (sã
obþinã acces) la împrumuturi
de stat ºi la pãmânturi în
întreaga þarã”.

Coreea de Nord a lansat
o rachetã cu razã scurtã
de acþiune în Marea Japoniei

Coreea de Nord a lansat,
ieri, o rachetã cu razã scurtã de
acþiune având titlu experimen-
tal în Marea Japoniei, a
informat agenþia de presã sud-
coreeanã Yonhap, citând un
responsabil din cadrul armatei.
Racheta a fost lansatã din
oraºul de coastã Wonsan ºi a
zburat deasupra mãrii pe o
distanþã de 200 de kilometri
înainte de a i se pierde urma, a
mai informat Yonhap. Luni,
ministrul nord-coreean de
Externe, Ri Su-Yong, a averti-
zat cã þara sa poate lansa
oricând un “atac nuclear
preventiv” împotriva Statelor
Unite, subliniind cã Peninsula
Coreea este în pragul rãzboiu-
lui din cauza manavrelor
militare americano - sud-
coreene. “În momentul de
faþã, s-a ajuns la situaþia în
care în Peninsula Coreea
poate izbucni oricând rãzboi
din cauza activitãþilor Statelor
Unite, care efectueazã mane-
vre militare în condiþii reale”,
a declarat Ri Su-Yong într-un
interviu acordat agenþiei de
ºtiri ruse Tass. “În pofida
numeroaselor noastre avertis-
mente, Statele Unite efectuea-
zã manevre militare fãrã
precedent pe teritoriul Coreei
de Sud; aceste exerciþii sunt
îndreptate împotriva noastrã.
Coreea de Nord are o imensã
capacitate militarã ºi poate
face faþã unui rãzboi în orice
condiþii”, a adãugat oficialul
nord-coreean.

Un incendiu de proporþii a cuprins douã
turnuri locuite, într-o zonã rezidenþialã, în
Emiratele Arabe Unite (EAU), al treilea inci-
dent de acest fel în mai puþin de un an. In-
cendiul a izbucnit într-un turn din emiratul
Ajman, la nord de Dubai, dupã care s-a ex-
tins la alt turn. Locuitorii au fost evacuaþi,
iar mai mulþi au primit îngrijiri la faþa locului
pentru probleme respiratorii ºi rãni uºoare.
În Ajunul Anului Nou, un incendiu de pro-
porþii a cuprins Address Hotel, un turn de
63 de etaje, în centrul Dubaiului. Incendiul
din complexul Ajman One - un complex de
12 turnuri ºi aproximativ 3.000 de aparta-
mente - a izbucnit luni seara. Înregistrãri
video, postate de Poliþia din Ajman pe Twit-
ter, surprind flãcãrile care cuprind o parte a
imobilului ºi se ridicã mai multe etaje. Altã
înregistrare video surprinde fragmente din

Armata japonezã poate partici-
pa la rãzboaie în strãinãtate - pen-
tru prima datã de la sfârºitul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial - în-
cepând de ieri, odatã cu intrarea
în vigoare a unei reforme majore,
dar controversate, în domeniul
politicii securitãþii. Aceastã refor-
mã aprobatã de Parlament în sep-
tembrie, în pofida unei opoziþii
publice acerbe - este una dintre
politicile prioritate ale premierului
Shinzo Abe. Noua legislaþie permite
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de cei doi bãrbaþi care s-ar fi detonat. Elibera-
rea sa reprezintã o loviturã grea pentru anche-
ta cu privire la atacurile de la 22 martie, solda-
te cu 35 de morþi potrivit ultimului bilanþ, re-
vizuit luni în creºtere. “El (Cheffou) se afla
acasã, iar acest lucru a putut sã fie confirmat
prin apeluri telefonice”, a declarat Olivier Mar-
tins. “Este posibil sã se confirme cã avea asu-
pra sa telefonul mobil în acel moment (al ata-
cului) ºi cã în acel moment se afla acasã”, a
continuat avocatul. “I-am cerut judecãtorului
(sã dispunã) sã fie eliberat imediat”, a adãugat
el. Potrivit avocatului, Fayçal Cheffou rãmâne
- pentru moment - inculpat în mod oficial, însã
acest lucru nu va dura mult timp. Olivier Mar-
tins a declarat cã autoritãþile ar fi preferat sã-
l menþinã pe clientul sãu în detenþie provizo-
rie. Însã avocatul a apreciat cã ar fi fost scan-

dalos ca Cheffou sã rãmânã în arest. “Jude-
cãtorul ºtia cã trebuia sã soluþioneze problema
rapid”, a adãugat avocatul.

Armata japonezã poate participa la rãzboaie în strãinãtate
armatei sã acþioneze în numele “au-
toapãrãrii colective” pentru a ajuta
aliaþii þãrii, în special Statele Unite,
principalul aliat al Japoniei în re-
giune. Japonia ºi Statele Unite “se
pot ajuta de-acum reciproc în si-
tuaþii de urgenþã. Aceastã alianþã a
fost consolidatã de lege”, a decla-
rat premierul japonez ieri într-o
comisie parlamentarã. “Ministerul
Apãrãrii ºi Forþele pentru autoapã-
rare (armata) vor îndeplini mai
multe misiuni în baza noii legisla-

þii”, a anunþat într-o conferinþã de
presã Gen Nakatani, ministrul ni-
pon al Apãrãrii. Bãtãlia în vederea
modificãrii legislaþiei a început în
2014, dupã ce Cabinetul Abe a
aprobat o eventualã utilizare mai
mare a forþei de cãtre armatã în
strãinãtate, printr-o reinterpretare
a Constituþiei. Însã numeroºi avo-
caþi ºi experþi constituþionali con-
tinuã sã considere cã pachetul le-
gislativ care a intrat în vigoare în-
calcã Legea fundamentalã pacifis-
tã adoptatã dupã înfrângerea Ja-
poniei în al Doilea Rãzboi Mondial.
Articolul 9 al Constituþiei interzice
sã se recurgã la forþã în vederea
soluþionãrii disputelor internaþiona-
le. Susumu Murakoshi, preºedin-
tele Federaþiei Asociaþiilor Barou-
rilor Japoneze (JFBA), a declarat
ieri cã intrarea în vigoare a refor-
mei este “împotriva constituþiona-
lismului” ºi a denunþat faptul cã a
avut loc fãrã parcurgerea proce-
durilor necesare în vederea amen-
dãrii Constituþiei. Noua legislaþie

“creºte riscul ca Japonia sã se im-
plice în conflicte militare”, a aver-
tizat Murakoshi. Katsuya Okada,
liderul Partidului Democratic, prin-
cipala formaþiune japonezã de opo-
ziþie, a îndemnat puterea luni, la un
miting în faþa sediului Dietei (Par-
lamentul bicameral japonez), sã
renunþe la aceste legi. “Premierul
Abe a schimbat interpretarea Con-
stituþiei prin forþã. Este în regulã,
oare, sã se schimbe pacifismul
Constituþiei atât de uºor?”, a de-
nunþat el. Shinzo Abe a argumen-
tat cã reforma este necesarã în
vederea adaptãrii þãrii la mediul
securitãþii în Asia de Est, inclusiv
faþã de o consolidare a armatei
chineze ºi o agresivitate tot mai
mare a Beijingului pe mare ºi în faþa
ameninþãrii nucleare nord-coreene.
Potrivit unui sondaj realizat în we-
ekend de cãtre agenþia Kyodo
News, 39% dintre persoanele in-
tervievate s-au declarat în favoa-
rea noii legislaþii în domeniul se-
curitãþii, însã 49,9% o resping.

Incendiu de proporþii la douã turnuri
locuite într-un complex

din Emiratele Arabe Unite
clãdire, în flãcãri, care se desprind ºi cad la
sol. Apãrarea Civilã din Ajman a anunþat ieri
dimineaþã cã incendiul a fost stins ºi cã echi-
pe de intervenþie aºteptau ca imobilul sã se
rãceascã înainte sã intre. Complexul, în va-
loare de 735 de milioane de dolari, urma sã
fie deschis în 2009 dar a fost finalizat un an
mai târziu. Incendiul din Ajunul Anului Nou,
care a durat peste 20 de ore, s-a soldat cu
16 rãniþi, potrivit poliþiei. Focurile de artifi-
cii planificate atunci la Burj Khalifa, situat
în apropiere, au avut loc, în pofida faptului
cã incendiul a izbucnit doar cu puþin timp
înainte. Incendiul a fost a provocat de un
scurtcircuit la un reflector, potrivit anche-
tatorilor. În februarie 2015, un incendiu a
avariat grav Torch, un zgârie-nori din Du-
bai, unul dintre cele mai înalte turnuri locui-
te din lume.
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Lunetistul american

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 20:00

Chris este trimis în Irak cu
unica misiune de a-ºi proteja
camarazii pe câmpul de luptã.
Acurateþea þintei sale a salvat
multe vieþi, motiv pentru care
colegii de arme l-au supranu-
mit „Legenda”. Însã povestea
lui a ajuns dincolo de liniile
inamicilor, care au pus preþ
pe capul sãu ºi l-au transfor-
mat în þintã râvnitã pentru
insurgenþi...

Punct de impact

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Singurul lucru la care s-a
gândit vreodatã Kelly Reyes
(Melissa Keller) a fost sã joace
volei pe plajã. Apoi, într-o
bunã zi, dupã ce întâlneºte un
reporter misterios pe nume
Holden (Brian Austin Green),
constatã cã încep sã se pro-
ducã tot felul de evenimente
ciudate – nu numai cu ea, ci ºi
cu cei din jur. Tot mai scepticã
în ceea ce îl priveºte pe Hol-
den, Kelly trebuie sã îºi menþi-
nã concentrarea...

Dã-i bãtaie!

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Page este Bliss Cavender, o
tânãrã frumuºicã ºi cu ceva în
cap dintr-un orãºel texan care
viseazã la libertatea ce i-ar
putea-o oferi un oraº mai mare
din apropiere, Austin. Mama lui
Bliss viseazã cã aceasta va
câºtiga în viitor nenumãrate
concursuri de frumuseþe, dar
planurile eroinei sunt cu totul
altele, iar acestea deraiazã
complet când ajunge din întâm-
plare la un antrenant concurs...

MIERCURI - 30 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 În grãdina Danei
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
19:00 Preþuieºte viaþa!
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Maºini, teste ºi verdicte
00:10 Conspiraþia mondialã
2008, Marea Britanie, Dramã
01:50 Sport
02:00 Telejurnal
02:50 Vorbeºte corect!
02:55 Superconsumatorul
03:45 Preþuieºte viaþa!
04:25 Prim-Plan
05:35 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
09:30 Pescar hoinar
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 Scandal internaþional
1948, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 În umbra legii
2005, Canada, Crimã
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Festivalul Internaþional

George Enescu 2015
01:00 Cap compas
01:30 Mic dejun cu un campion
02:30 Locuri, oameni ºi comori
03:00 La fix
04:00 D'ale lu' Miticã

TVR 2

08:05 Domniºoara Julia
10:15 Aproape letalã
11:55 Bernard ºi Doris
13:35 Clopoþica ºi Legenda

Bestiei de Nicãieri
14:50 Cinema, mon amour
16:05 Jocul se schimbã
18:05 Visuri ºi obligaþii
20:00 Lunetistul american
22:10 Vinil
23:10 Fetele
23:40 Sub acelaºi acoperiº
00:15 Femeia în negru 2:

Îngerul Morþii

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
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

07:00 Mamã pe fugã (R)
08:45 La Mãruþã (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Conspiraþia tãcerii (R)
14:45 Seminþele distrugerii
16:45 La bloc
19:00 Harold, optimistul
20:30 Punct de impact
22:15 Dragoste otrãvitoare
00:30 Punct de impact (R)
02:15 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 În puii mei
22:15 In puii mei Xtra Show
23:15 Un show pãcãtos
01:00 Dã-i bãtaie!
2009, SUA, Comedie, 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 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Jurnalul STV Junior (R)
08:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:45 Focus din inima Româ-

niei (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 Justiþie la limita legii (R)
2012, Marea Britanie, Acþiune,

Crimã, Dramã
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
23:45 Focus din inima Româ-

niei
00:15 Focus Magazin
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:45 Justiþie la limita legii (R)
2012, Marea Britanie, Acþiune,

Crimã, Dramã
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 Fotbal
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 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Jackass
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmiercuri, 30 martie - max: 20°C - min: 8°C

$
1 EURO ........................... 4,4634 ............. 44634
1 lirã sterlinã................................5,6862....................56862

1 dolar SUA.......................3,9866........39866
1 g AUR (preþ în lei)........156,1455.....1561455

Cursul pieþei valutare din 30 martie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
TITULAR BROTAC RO-

BERT CATALIN ºi BACEALAN
BULGAROVKA, cu domiciliul
în Craiova, Soseaua Popoveni,
nr. 92, anunþã publicul intere-
sat asupra primei versiuni a
PUZ Construire Locuinþã
Sp+P+1E ºi împrejmuire teren
în Craiova, str. Gutuiului, nr. 16
ºi declanºarea etapei de înca-
drare pentru obþinerea avizu-
lui de mediu. Consultarea pri-
mei versiuni a planului se poa-
te realiza la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr.1, Craiova, jud.
Dolj, site-ul APM Dolj: htpp//
apmdj.anpm.ro. Comentariile
ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj, în ter-
men de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” organizeazã în data de
19.04.2016, ora 13.00, la sediul
sãu din str. A. I. Cuza, nr. 11,
concurs pentru ocuparea
postului de ºef serviciu pro-
ducþie. Relaþii la telefon: 0251/
411.725.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de recrutare pentru
ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de conducere vacante:

- director executiv adjunct în cadrul Direcþiei Servicii Publice din aparatul
de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post;

- ºef serviciu în cadrul Serviciului Administrarea ºi monitorizarea servi-
ciilor de utilitate publicã, Direcþia Servicii Publice din aparatul de speciali-
tate al primarului municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A.
I. Cuza, nr. 7, în data de 03.05.2016, ora 10.00 – proba scrisã, urmând ca
proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/
2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Le-
gea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifi-
ce de participare:

1. pentru postul de director executiv adjunct în cadrul Direcþiei Servicii
Publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraþiei pu-
blice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
3 ani;

2. pentru postul de ºef serviciu în cadrul Serviciului Administrarea ºi
monitorizarea serviciilor de utilitate publicã, Direcþia Servicii Publice din
aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraþiei
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
2 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului
în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova
ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G.
nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei. Informaþii suplimentare se pot
obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ o per-
soanã pentru îngriji-
re viþei. Ofer masã,
cazare, salariu. Tele-
fon: 0764/539.011.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. 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 avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament
2 camere - parter
Nicolae Titulescu,
preþ 200.000 lei.
Telefon: 0744/
581.777.
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.

Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
4 camere, bilate-
ral, ultracentral.
Telefon: 0721/
290.286.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând apartament 3
camere decoman-
date Brazdã par-
ter. Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + dependinþe,
apã curentã, canali-
zare la poartã, teren
4300 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând imobil str. Pã-
rului nr.33. Telefon:
0755/ 074.742
Casã mare boie-
reascã cu toate utili-
tãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã 2 came-
re, bucãtãrie, hol,
toate utilitãþile, 400
mp teren, str. Râului
nr. 162. Telefon:
0760/958.921;
0737/128.396.

Casã bãtrânescã
(nelocuibilã) sat
Dobromira, 3700
mp. 25000 lei, ne-
gociabil Telefon:
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 te-
ren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
Vând casã boiereas-
cã mare - central,
pretabilã clinicã, pen-
siune, firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
VÂND casã+te-
ren, zona Izvoru
Rece. Telefon:
0763/359.072.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând vatrã de sat
2100 mp în comu-
na Giubega preþ
3000 lei. Telefon:
0351/808.490
dupã ora 16.00
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.

Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua
Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea
Secui. Preþ convena-
bil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/
780.550.
Vând LOGAN 1400
Laureat, fabricat
2005, 89518 km,
toate opþiunile în
funcþiune, preþ 2100
euro, primul proprie-
tar. Telefon: 0799/
740.210.

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Ro-
mânia, benzinã. De-
talii la telefon: 0768/
954.944.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat;
6 airbaguri; - Gea-
muri Electrice; Inchi-
dere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700
Euro, negociabil.
Relatii la telefon:
0765/312.168.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
VÂND fazani argintii
maturi ºi pãuni.
Tel.0351.451.597,
0730.927.619.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând fotolii vechi în
stare bunã, aparat de
radio cu Pickup, tim-
bre (clasoare). Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut- 80 lei, cruce
marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã- 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445
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Vând maºinã de go-
goºi ineluº, chiuvetã
inox dublã pentru
Restaurant sau Co-
fetãrie tãietor meze-
luri, plitã fast food,
mese inox. Telefon:
0760/958.921;
0737/128.396.
Vând cutie metali-
cã pentru pãstrat
armã de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 1 loc de veci
Cimitir Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 funcþii
marcã germanã, hai-
nã de piele de cã-
prioarã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cu-
sut goblen. Telefon:
0752/236.667.

Vând 8 jaluzele
metalice (4 gri ºi
4 albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D
600.  Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de sur-
filat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã. Te-
lefon: 0351/459.314.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil .  Telefon:
0351/446.918.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un
calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament
3 camere, mobilat,
cu centralã, zona A
Ciupercã. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0251/510.581.
Închiriez camere la
casã (zona Brestei).
Telefon 0762/484.755;
0351/464.628.
Închiriez apartament
3 camere mobilat cu
centralã, zona A,
Ciupercã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/
510.581.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.
Închiriez apartament
2 camere, decoman-
date, etaj 2, ultracen-
tral, microcentralã,
aer condiþionat, liniº-
te ºi igienã deplinã,
înconjurat de ver-
deaþã. Telefon: 0722/
956.600.

DIVERSE
S.C YUKO GROUP
SRL, solicitã Aviz de
Amplasament pentru
investiþia “INSTALA-
ÞIE DESCÃRCA-
RE, INCÃRCARE,
DISTRIBUÞIE,
PRODUSE PE-
TROLIERE  CU IM-
PREJMUIRE, LU-
CRÃRI  HIDRO-
TEHNICE  AFE-
RENTE CHEULUI
ªI  PLATFORMEI  IN
PORTUL BECHET
JUD. DOLJ ”,  per-
soanele interesate  se
pot adresa la sediul
Primaria Bechet sau
la telefon contact
0732/707099.
Caut specialist pen-
tru emailat cãzi din
fontã. Telefon:0748/
195.954.
Achiziþionez cãrþi
pentru bibliotecã. Te-
lefon: 0351/449.469
dupã ora 20,30.

Solicit menajerã
curãþenie genera-
lã în apartament, o
zi pe sãptãmânã,
vârsta peste 55
ani. Telefon: 0727/
226.367.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
 COMEMORÃRI
Doina soþie, Radu
ºi Alina copiii,
Costel frate co-
memoreazã la 30
martie pe ION
BAZÃVERDE , rã-
pus de o boalã in-
curabilã, la o vâr-
stã destul de tâ-
nãrã. Nu te vom
uita niciodatã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

La trei zile dupã înfrângerea
suferitã în Capitalã, contra cam-
pioanei CSM (24-31), într-un
meci în care 50 de minute s-a pre-
zentat mai mult decât onorabil,
SCM Craiova s-a înclinat ºi în
compania celuilalt colos al campio-
natului, 21-31, luni, la Polivalentã,
cu HCM Baia Mare, însã de astã
datã jocul a lãsat mult de dorit.

O singurã datã s-au aflat în
avantaj fetele Simonei Gogârlã, în
minutul 3, la scorul de 2-1, pen-
tru ca ultimul egal se fie înregis-
trat douã minute mai târziu, 3-3.
Bãimãrencele s-au distanþat apoi
la trei lungimi, 4-7 (13), dar o
perioadã de aproape ºapte minute
fãrã gol marcat le-a permis alb-
albastrelor sã se apropie la o dife-
renþã minimã: 6-7 (19). Pânã la
pauzã, bãimãrencele au trecut au-
toritar la conducerea ostilitãþiilor,
la vestiare intrându-se cu scorul
de 8-13.

În actul secund, ecartul s-a
mãrit încet, dar sigur: 9-15 (min.
34), 10-18 (min. 37), 14-23 (min.

Restul rundei: ASC Corona Braºov – HC Alba Sebeº (asearã), HC Zalãu
– HC Dunãrea Brãila (vineri), CSM Unirea Slobozia – U Alexandrion Cluj,
HCM Roman – CS Mãgura Cisnãdie, HCM Râmnicu Vâlcea – CS Rapid
USL Metrou Bucureºti (toate sâmbãtã), CSM Ploieºti – CSM Bucureºti (luni).

1. CSM Buc. 66 8. Zalãu 32
2. Baia Mare* 63 9. Vâlcea 30
3. Braºov 44 10. Cluj 22
4. Brãila 43 11. Slobozia 17
5. Roman 38 12. Rapid 15
6. Ploieºti 37 13. Cisnãdie 13
7. CRAIOVA* 32 14. Sebeº 4
* - un joc în plus.

49), 17-27 (55), iar finalul avea
sã consemneze acelaºi 21-31 ca
în partida tur.

SCM Craiova: Paºca (16 in-
tervenþii), Petrescu, •ivkoviæ –
•ivkoviæ 7 (3 din aruncãri de la
7m), Iovãnescu 4, Bãbeanu 2,
Landre 2, Floricã 2, Cioaric 2,
Gavrilã 1, Andrei 1, Gogoriþã,
Georgescu, Horobeþ, Apipie, Ia-
naºi; antrenor: Simona Gogârlã;

HCM Baia Mare: Munteanu
(12 intervenþii), Dumanska (2),
Ungureanu – Abbingh 8 (2 de la
7m), Do Nascimento 7, Jezic 4,

Tãtar 4, Perianu 3, Tãnasie 2,
Ardean Elisei 1, Marin 1, Pineau
1, Vizitiu, Preda; antrenor: Aure-
lian Roºca.

Gogârlã: “Consider cã
nu ne-am respectat”
Jocul ºi rezultatul au dezamã-

git-o pe Simona Gogârlã, tehni-
cianul declarând cã n-a înþeles
evoluþia pe care au avut-o hand-
balistele sale „Nu înþeleg ce s-a
întâmplat. Le-am ºi spus fetelor
cã jucãm fãrã presiune ºi dacã
ar fi fost un rezultat pozitiv era

numai pentru noi. Am avut o oa-
recare teamã, poate teama de a
învinge. În prima reprizã am fã-
cut foarte multe greºeli. Consi-
der cã noi, astãzi (n.r. luni), nu
ne-am respectat. Am fi putut
scoate un rezultat bun. Baia Mare
nu a jucat decât ce le-am fãcut

noi sã joace, au profitat de gre-
ºelile noastre în apãrare”, a sups
Gogârlã.

În etapele rãmase, SCM mai
are de jucat cu ultimele trei clasa-
te, dupã cum urmeazã: Cisnãdie
(d, 2/3 aprilie), Sebeº (a, 9/10
aprilie), Rapid (d, 16/17 aprilie).

Lucian Bute (36 de ani) ºi-a îm-
plinit visul de a boxa în SUA cu o
centurã mondialã pe masã. Con-
tractul s-a semnat pe 12 martie,
însã abia ieri s-a stabilit ºi locul
unde se va derula marele meci.

Bute boxeazã pentru titlul WBC în SUA
“Sunt încântat sã am aceastã oportunitate extraordinarã. Badou Jack

este un mare campion ºi a meritat titlurile mondiale cucerite. Intenþionez
sã mã antrenez din greu ºi sã fiu în cea mai bunã formã a carierei mele pe
30 aprilie. Este ºansa mea sã câºtig centura ºi sã devin pentru a doua
oarã campion mondial. Voi câºtiga ºi le voi oferi iubitorilor boxului o
luptã spectaculoasã.”

Lucian Bute

“M-am antrenat din greu pentru acest meci ºi sunt nerãbdãtor sã urc
în ring. Abia aºtept sã-mi apãr din nou titlul pe 30 aprilie. Sunt cel mai
bun supermijlociu din lume ºi am calitãþile necesare sã înving orice ad-
versar cu care urc în ring. Sunt focalizat asupra lui Lucian Bute, însã
ºtiu cã o victorie îmi va aduce o confruntare uriaºã cu James DeGale.”

Badou Jack
Pe 30 aprilie, românul va urca

în ring chiar în capitala Statelor
Unite, la Washington, pe ”DC Are-
na”, cu o capacitate de 10.000 de
locuri, unde îl va înfrunta pe cam-
pionul mondial la categoria super-

mijlocie, versiunea WBC, Badou
Jack (32 ani), un suedez cu cetã-
þenie americanã.

Jack îºi va apãra centura a doua
oarã. În ultimul meci, l-a învins pe

George Groves, în septembrie anul
trecut. La profesioniºti, Jack are
20 de victorii, dintre care 12 obþi-
nute înainte de limitã ºi o singurã
înfrângere.

În aceeaºi galã de la Washing-
ton va boxa ºi ultimul adversar
al lui Bute, James De Gale, care
îºi va apãra centura mondialã IBF
la categoria supermijlocie în faþa
lui Rogelio Medina. Învingãtorii
celor douã meciuri vor boxa ul-
terior într-un meci pentru unifi-
carea centurilor.

Lucian Bute a fost campion
mondial la categoria supermijlo-
cie timp de 4 ani ºi jumãtate ºi
ºi-a apãrat centura IBF cu suc-
ces de 9 ori. Gãlãþeanul are 32
de victorii, dintre care 25 obþi-
nute înainte de limitã ºi 3 înfrân-
geri. Dacã va reuºi victoria pe 30
aprilie, Bute va fi singurul român
care a deþinut centuri mondiale
în douã versiuni.

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

Duminicã: Tractorul Cetate – Luceafãrul Craiova 8-0.
Luni: Unirea Leamna – Progresul Segarcea 1-8.
1. Cetate 48 7. Segarcea 31
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
Runda viitoare, ante-penultima (2 aprilie, ora 11:00): Luceafãrul Craio-

va – Metropolitan Iºalniþa, Viitorul Cârcea – SIC Pan Unirea, Progresul Segar-
cea – Tractorul Cetate, Dunãrea Bistreþ – Unirea Leamna, ªtiinþa Danubius
Bechet – ªtiinþa Malu Mare, Dunãrea Calafat – Recolta Ostroveni.

DIGI SPORT 1
16:00, 18:30, 21:00 – FOTBAL

– Liga I: FC Voluntari – CFR Cluj,
Concordia Chiajna – CSMS Iaºi,
Pandurii – Steaua.

DIGI SPORT 2
18:00 – VOLEI (F) – Cupa

Challenge, finala: CSM Bucureºti
– Trabzon Idman Ocagi / 20:00
– BASCHET (M) – Liga Naþio-
nalã: SCM U Craiova – Steaua
CSM Eximbank / 22:00, 4:00 –
TENIS (M) – Turneul de la
Miami, în SUA.

DIGI SPORT 3
18:00 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: CSM CSU Oradea – BC
Mureº.

DOLCE SPORT 1
16:00, 18:30, 21:00 – FOTBAL

– Liga I: FC Voluntari – CFR Cluj,
Concordia Chiajna – CSMS Iaºi,
Pandurii – Steaua / 2:30 – BAS-
CHET NBA: Toronto Raptors –
Atlanta Hawks.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 2
20:00, 2:00 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Miami, în SUA.
EUROSPORT 1
9:00 – SNOOKER – Openul

Chinei, la Beijing: etapa a 3-a /
16:00 – CICLISM – Cele trei zile
de la De Panne, în Belgia / 19:00 –
FOTBAL (F) – Liga Campioanelor
/ 21:00 – PATINAJ ARTISTIC –
Campionatul Mondial, la Boston, în
Statele Unite.

EUROSPORT 2
14:30 – SNOOKER – Openul

Chinei, la Beijing: etapa a 3-a /
20:00 – BASCHET (M) – Euro-
cupa, semifinale: Galatasaray Is-
tanbul – Gran Canaria.

LOOK TV
16:00 – FOTBAL – Liga I: FC

Voluntari – CFR Cluj.
LOOK PLUS
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga

I: Concordia Chiajna – CSMS Iaºi,
Pandurii – Steaua.

LIGA A IV-A – ETAPA A 20-A

Rezultate consemnate luni searã:
Ucraina* – Þara Galilor* 1-0 (Iarmolenko 27), Ir-

landa de Nord* – Slovenia 1-0 (Washington 41), An-
dorra – Moldova 0-1 (Armaº 45+2; s-a jucat în Mal-
ta), Liechtenstein – Insulele Feroe 2-3 (Gubser 74,
Wolfinger 90+3 / Olsen 6, Edmundsson 44, Holst 58;
s-a jucat în Spania).

Echipele urmate de (*) sunt calificate la EURO
2016.

La finalul campionatului,
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.

FOTBAL – MECIURI AMICALE INTERÞÃRI
Asearã s-au disputat nu mai puþin de alte 16 jocuri

test, programul fiind urmãtorul: Germania* – Italia*,
Anglia* – Olanda, Franþa* – Rusia*, Portugalia* –
Belgia*, Austria* – Turcia*, Suedia* – Cehia*, Irlan-
da* – Slovacia*, Elveþia* – Bosnia, Grecia – Islan-
da*, Luxemburg – Albania*, Scoþia – Danemarca,
Norvegia – Finlanda, Estonia – Serbia, Macedonia –
Bulgaria,

Muntenegru – Belarus, Georgia – Kazakhstan.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 23-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 23-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 23-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 23-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 23-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 23-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 23-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 23-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 23-A
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ACS Poli Timiºoara – Petrolul Ploieºti s-a jucat asearã
FC Voluntari – CFR Cluj, astãzi, ora 16
Concordia Chiajna – CSMS Iaºi, astãzi, ora 18.30
„U” Craiova – FC Botoºani, mâine, ora 16

Play-out, etapa IVPlay-out, etapa IVPlay-out, etapa IVPlay-out, etapa IVPlay-out, etapa IV-a-a-a-a-a

În seara aceasta, de la ora 20
(în direct la Digisport 2), Sala Po-
livalentã gãzduieºte cel de-al ºase-
lea duel din acest sezon dintre
SCMU Craiova ºi Steaua Exim-
bank Bucureºti. Douã s-au consu-
mat în primul tur al Cupei Româ-
niei, încheiate cu o victorie a ste-
liºtilor ºi o remizã, alte douã au
survenit în sezonul regulat, fieca-
re echipã câºtigând pe terenul ce-
leilalte, iar în turul grupei 1-6 Stea-
ua s-a impus la scor în sala pro-
prie, scor 81-68. Dupã douã eºe-
curi în Polivalentã în faþa steliºti-
lor, alb-albaºtrii sunt deciºi sã ofe-
re astãzi fanilor bucuria de a-ºi
vedea rivalii îngenuncheaþi. De alt-
fel, Cãtãlin Burlacu se aºteaptã la
o atmosferã deosebitã la derby-ul
de astãzi, sperând ca spectacolul
din tribune sã fie completat ideal
ºi cu o victorie a echipei din Bã-
nie. „ªtiu cã pentru craioveni me-
ciurile cu Steaua sunt unele spe-
ciale, aºa cã mã aºtept ca lumea

Pandurii Tg. Jiu – Steaua, astãzi ora 21
ASA Tg. Mureº – Viitorul, mâine ora 20.30
Dinamo – Astra Giurgiu, vineri, ora 20.30

Play-ofPlay-ofPlay-ofPlay-ofPlay-off, etapa IVf, etapa IVf, etapa IVf, etapa IVf, etapa IV-a-a-a-a-a

Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 3 2 0 1 3-2 32
2. Steaua 3 2 1 0 6-2 29
3. Pandurii 3 1 2 0 4-2 29
4. Dinamo 3 0 3 0 2-2 26
5. Viitorul 3 0 1 2 2-6 24
6. ASA 3 0 1 2 0-3 19

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. Craiova 3 2 0 1 4-1 22
2. CSMS Iaºi 3 1 0 2 2-4 22
3. CFR Cluj 3 1 2 0 4-2 19
4. Botoºani 3 1 1 1 2-4 17
5. Concordia 3 2 1 0 4-0 16
6. Voluntari 3 1 1 1 2-4 16
7. ACS Poli 3 0 2 1 2-3 15
8. Petrolul 3 0 1 2 1-3 5

Locurile 7 ºi 8 retrogradeazã,
locul 6 disputã un meci de baraj.

Antrenorul principal al Botoºaniu-
lui, Cristi Pustai, este încrezãtor cã
echipa sa va avea o prestaþie bunã
la Craiova ºi poate obþine toate
punctele în meciul programat mâi-
ne, de la ora 16, pe arena „Exten-
siv”. Pustai nu-i are la dispoziþie pe
Dimitrov, Vaºvari ºi Dan Roman,
accidentaþi. “Urmeazã un meci în
deplasare, la o echipã care în acest
play-out ºi-a câºtigat ambele me-
ciuri de pe teren propriu. Craiova
este o echipã care a ajuns pe primul
loc în play-out, o echipã foarte bunã.
Noi ne confruntãm cu probleme.
Dimitrov nu a putut fi recuperat ºi
nici Gabi Vaºvari. A mai apãrut ºi
accidentarea lui Dan Roman. Mai
sunt ºi alþi jucãtori care vor primi
ºansa sã joace. Important este sã
mergem la Craiova cu încredere cã
putem câºtiga. În play-out nu mai
existã teren propriu sau deplasare.

Clasamentul Ligii Naþionale masculine de baschet

Grupa 1-6

1. Steaua Eximbank 50p 21 8
2. Municipal Oradea 50p 21 8
3. „U” BT Cluj 48p 19 10
4. SCMU Craiova 46p 17 12
5. BC Tg. Mureº 45p 16 13
6. Atlassib Sibiu 44p 15 14

Grupa 7-12

1. Phoenix Galaþi 43p 14 15
2. Dinamo Bucureºti 42p 13 16
3. Energia Tg. Jiu 40p 11 18
4. BC Timiºoara 40p 11 18
5. BCMU Piteºti 38p 12 17
6.Gaz Metan Mediaº 33p 4 25

BCMU Piteºti are o penalizare de 3 puncte.

PustaiPustaiPustaiPustaiPustai: „Craiova are jucãtori rapizi,: „Craiova are jucãtori rapizi,: „Craiova are jucãtori rapizi,: „Craiova are jucãtori rapizi,: „Craiova are jucãtori rapizi,
dar avem încredere cã o putem bate”dar avem încredere cã o putem bate”dar avem încredere cã o putem bate”dar avem încredere cã o putem bate”dar avem încredere cã o putem bate”

Pe orice teren poþi sã obþii puncte.
Orice punct adãugat este bun. Cra-
iova a fost o echipã care aproape
tot campionatul a fost în zona celor
ºase din play-off, este o echipã des-
tul de omogenã, cu jucãtori, mai ales
de la mijloc în sus, foarte rapizi. În-
tâlnim o echipã redutabilã pe teren
propriu”.

Carralero ºi Casado, cei doi spa-
nioli din lotul FC Botoºani, se de-
clarã optimiºti înaintea meciului din
Bãnie. „Toate meciurile sunt des-
tul de grele, Craiova este o echipã
puternicã, cu jucãtori buni, rapizi,
cred cã vom avea un meci greu,
disputat, dar ne dorim sã câºtigãm
ºi cred cã vom ºi reuºi. Mã sur-
prinde faptul cã nu existe diferen-
þe între echipele din prima parte a
clasamentului ºi cele din subsol.
Liga I m-a surprins plãcut, pentru
cã ai ocazia sã vezi fotbal. Are vi-

tezã ºi un nivel ridicat, ceea este
foarte bine”, a spus Fernando Car-
ralero. “Întotdeauna este greu sã
joci în deplasare, mai ales cã acum
este vorba de o echipã puternicã.
Noi trebuie sã mergem cu gândul
de a câºtiga, de a obþine un rezul-
tat bun. Campionatul României este
unul destul de puternic, iar acest
lucru este dovedit ºi de faptul cã
se ajunge ca echipe teoretic mai
mici sã câºtige în faþa celor mari,
iar cele mari sã piardã acasã ºi sã
câºtige în deplasare”, a declarat
Jose Casado. Cel mai probabil,
Botoºaniul va alinia formula: Pleº-
ca – Patache, Ngadeu, Miron,
Muºat – Cucu, Fulop – Hadnagy,
Cabrera, Ivanovic – Matulevicius.
În cele douã meciuri disputate con-
tra Botoºaniului în acest sezon,
Craiova a câºtigat un singur punct,
pe teren propriu.

sã vinã în numãr mare la salã, iar
noi sperãm sã le rãsplãtim încre-
derea. Spectacolul nu vine numai
din teren, iar când eºti încurajat
frenetic nu poþi decât sã dai mai
mult de 100 % pentru victorie” a
declarat cãpitanul Craiovei. Alb-al-
baºtrii au un moral bun dupã suc-
cesul din ultima etapã, cu Munici-
pal Oradea, în care au revenit de
la minus 11 ºi au câºtigat fãrã emo-
þii contra echipei care ocupa atunci
primul loc în clasament. Cel mai
probabil, Vuksanovic ºi Aleksic vor
începe cu: Johnson, Hagrove, Bu-
reau, Burlacu ºi Pantic, iar pe bancã
vor fi: Pilcevic, Micic, Popescu,
Popa ºi Negoiþescu.

Steaua vine în Bãnie din postu-
ra de lider al Ligii Naþionale, în
care se aflã datoritã o serie for-
midabilã, întreruptã doar de eºe-
cul de la Sibiu, conturat doar pe
eficacitatea incredibilã a gazdelor
din afara semicercului (20 de co-
ºuri din 31 de aruncãri). În ulti-

ma disputã, ste-
liºtii au spulbe-
rat-o în propriul
fief pe „U” BT
Cluj, cãreia i-a
înscris 100 de
puncte. Fãrã
Barac ºi Lee, ac-
cidentaþi, Steaua
poate începe
meciul cu: Trou-
pe, Marinovic,
Malesevic, Ni-
coarã ºi Amis,
iar la dispoziþia
lui Claudiu Fometescu sunt alþi
jucãtori importanþi precum: Paul,
Szijarto, Cooper ºi Galdikas. Par-
tida va fi arbitratã de „Alexandru
Tudor” din baschet, Marius Ciu-
lin, acompaniat de Mircea ªer-
ban ºi Istvan Bertelan. În cele-
lalte meciuri de astãzi ale grupei
1-6: Municipal Oradea – BC
Mureº ºi „U” BT Cluj – Atlassib
Sibiu.

SCMU Craiova joacã în seara aceasta, de la ora 20,
derby-ul cu Steaua Eximbank Bucureºti
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