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- Ne plângem, Popescule, de tra-
iul pe care îl ducem, dar sã ne
fereascã Dumnezeu sã-ncepem
sã-l jelim.
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Procurorii din cadrul
Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) –
Secþia de
combatere a
corupþiei au reþinut-
o, ieri dupã-amiazã,
pentru 24 de ore, pe
Lia Olguþa Vasilescu,
primarul Craiovei,
pentru luare de mitã,
spãlare de bani ºi
folosirea autoritãþii
sau influenþei în
scopul obþinerii de
bani, bunuri sau alte
foloase necuvenite.
În acelaºi dosarul
sunt cercetaþi Radu
Preda, administrator
public al Craiovei, ºi
Elena Daniela
Popescu, administra-
tor al unei organizaþii
non-profit, ambii
fiind plasaþi sub
control judiciar
pentru urmãtoarele
60 de zile, timp în
care nu au voie sã
pãrãseascã þara.
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„Pâine ºi Mâine”,„Pâine ºi Mâine”,„Pâine ºi Mâine”,„Pâine ºi Mâine”,„Pâine ºi Mâine”,
sprijin pentrusprijin pentrusprijin pentrusprijin pentrusprijin pentru
copiii fãrãcopiii fãrãcopiii fãrãcopiii fãrãcopiii fãrã
posibilitãþi dinposibilitãþi dinposibilitãþi dinposibilitãþi dinposibilitãþi din
judeþul Doljjudeþul Doljjudeþul Doljjudeþul Doljjudeþul Dolj

World Vision România lan-
seazã programul „Pâine ºi Mâi-
ne”, menit sã asigure unui nu-
mãr de 2.500 de copii, din zone-
le defavorizate, o masã caldã în
fiecare zi ºi sprijin pentru rea-
lizarea temelor. Astfel, progra-
mul urmãreºte în egalã mãsu-
rã asigurarea nutriþiei necesa-
re pentru dezvoltarea copiilor ºi
diminuarea ratei abandonului
ºcolar în satele sãrace din jude-
þele Vaslui, Dolj ºi Vâlcea.

ªcoala Gimnazialãªcoala Gimnazialãªcoala Gimnazialãªcoala Gimnazialãªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazul” din„Mihai Viteazul” din„Mihai Viteazul” din„Mihai Viteazul” din„Mihai Viteazul” din
Craiova, o mostrã deCraiova, o mostrã deCraiova, o mostrã deCraiova, o mostrã deCraiova, o mostrã de
management veritabilmanagement veritabilmanagement veritabilmanagement veritabilmanagement veritabil

În urmã cu puþin timp, ªcoala
Gimnazialã nr. 30 „Mihai Viteazul” din
Craiova a primit o veste plãcutã, ce
confirmã încã o datã cã doar printr-
un efort susþinut se pot face lucruri
frumoase. Instituþia de învãþãmânt
este singura din Dolj care a câºtigat
un loc pe podiumul unui concurs cu
finanþare consistentã organizat de
compania Kaufland. Concret, 20.000
de euro vor putea fi cheltuiþi de ºcoa-
lã, bani mai mult decât necesari, având
în vedere cã unitatea se poate lãuda
cu unul dintre cele mai mari efective
de elevi aflaþi în studiu dintre toate
celelalte ºcoli.

TTTTTramvaiulramvaiulramvaiulramvaiulramvaiul
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acad. Ion Dogaruacad. Ion Dogaruacad. Ion Dogaruacad. Ion Dogaruacad. Ion Dogaru
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Guvernul a numit noi prefecþi
în judeþele Caraº-Severin,
Maramureº, Mehedinþi
ºi Prahova

Guvernul i-a numit pe
Florenþa Maria Albu prefect al
judeþului Caraº-Severin, pe
Sebastian Mihai Lupuþ, prefect
de Maramureº, pe Cristinel
Pavel, prefect de Mehedinþi, pe
Cosmin Georgescu, prefect de
Prahova, iar Terente Ciuci a
fost numit subprefect al judeþu-
lui Bistriþa-Nãsãud, a anunþat
Dan Suciu. Purtãtorul de cuvânt
al Guvernului a fãcut acest
anunþ, ieri, la finalul ºedinþei
sãptãmânale a Executivului. El
a mai precizat cã numirile sunt
cu caracter temporar, prin
detaºare în condiþiile legii, ºi cu
respectarea principiului
mobilitãþii înalþilor funcþionari
publici.

Ministerul Sãnãtãþii, amendat
cu 5.000 de lei de CNCD

Ministerul Sãnãtãþii a fost
amendat cu 5.000 de lei de
Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii
(CNCD) pentru cã nu a dat
criterii obiective ºi transparente
privind declararea persoanelor
cu deficienþe auditive ca inapte
pentru obþinerea permisului de
conducere auto. Ministerul a
mai fost amendat în trecut
pentru acelaºi motiv, dar cu
2.000 de lei. „Lipsa unor criterii
obiective si transparente privind
declararea persoanelor cu
deficienþe auditive ca inapte
pentru obþinerea permisului de
conducere auto reprezintã
discriminare (...). S-a aplicat
amendã contravenþionalã în
cuantum de 5.000 lei pentru
Ministerul Sãnãtãþii, þinând cont
ºi de faptul cã nu au fost luate
mãsurile necesare pentru
eliminarea situaþiei de discrimi-
nare, deºi primiserã deja o
amendã de 2.000 lei”, se aratã
în sursa citatã.

Camera Deputaþilor a adoptat, ieri, cu unanimi-
tate de voturi, proiectul de lege prin care cresc
indemnizaþiile pentru creºterea copilului, dar ºi eli-
minarea plafonului de 3.400 de lei pentru pãrinþii
care câºtigã mai mult de atât.

Principala modificare adusã legislaþiei vizea-
zã eliminarea plafonului maxim de 3.400 lei/lunã
al indemnizaþiei pentru creºterea copilului, pre-

Senatorii din Comisia juridicã au fãcut un prim
pas pentru oferirea unor condiþii mai bune pen-
tru fumãtori, fiind de acord cu serie de amenda-
mente potrivit cãrora spaþiile închise unde nu se
poate fuma sunt doar cele cu pereþi de jur împre-
jur, în schimb se va putea fuma în camere special
amenajate.

Amendamentele au fost citite în Comisia juri-
dicã de senatorul PNL Steliana Miron, care a sem-
nat în calitate de iniþiator alãturi de deputaþii Da-
niel Fenechiu ºi Rãzvan Tãnase modificarea legii.

Parlamentarii vor sã modifice definiþia spa-
þiului unde se poate fuma, astfel potrivit artico-
lului 2, spaþiul public închis este definit ca orice
spaþiu accesibil publicului sau destinat utilizãrii
colective, indiferent de forma de proprietate sau
de dreptul de acces, care are un acoperiº, plafon
sau tavan care este încadrat de pereþi de jur îm-

Preºedintele Klaus Iohannis va
participa la Summitul securitãþii nu-
cleare, care are loc la Washington
astãzi ºi mâine, 1 aprilie, din dele-
gaþia preºedintelui fãcând parte mi-
nistrul de Externe Lazãr Comãnes-

Legea salarizãrii bugetare va fi
supusã spre aprobare Guvernului
sãptãmâna viitoare ºi va fi supusã
dezbaterii publice, a anunþat purtã-
torul de cuvânt al Executivului, Dan
Suciu, el precizând totodatã cã au
apãrut mereu presiuni asupra bu-
getului care au dus la necesitatea
“unor calibrãri”.

Suciu a explicat cã au apãrut me-
reu modificãri suplimentare asupra
bugetului de stat ºi a dat de înþeles
cã eliminarea plafonului indemniza-
þiei pentru mame, decisã de Parla-
ment, poate constitui un exemplu,
ceea ce a dus la nevoia “unor cali-
brãri” a draftului legii. Referitor la
vechiul proiect al Legii salarizãrii,
elaborat de Guvernul Ponta, purtã-
torul de cuvânt al Executivului a
spus cã acesta ieºea mult din cadrul
financiar-bugetar pe care actualul
Guvern ºi-l putea permite ºi a tre-
buit revizuit semnificativ.

‘’Vom elimina anumite dezechilibre
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cum ºi acordarea indemnizaþiei pe perioada pânã
când copilul împlineºte vârsta de doi ani. Mai
exact, persoanele care timp de doi ani au realizat
minim 12 luni venituri supuse impozitului vor
beneficia de concediu pentru creºterea copilu-
lui timp de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilu-
lui cu handicap.

Calculul indemnizaþiei se stabileºte în cuan-

tum de 85% din media veniturilor
nete realizate în ultimele 12 luni din
ultimii doi ani ºi nu poate fi mai micã
de 85% din cuantumul salariului mi-
nim brut pe þarã garantat în platã.
De asemenea, în situaþia în care
decide sã se întoarcã în câmpul
muncii, pãrintele va primi un sti-
mulent de inserþie în cuantum lu-
nar de 50% din indemnizaþia mini-
mã stabilitã – indemnizaþia minimã
este de 85% din salariul minim brut
pe þarã garantat în platã.

Totodatã, nivelul indemnizaþiei
lunare se majoreazã cu 85% din
cuantumul salariului minim brut pe

þarã garantat în platã, pentru fiecare copil nãscut
dintr-o sarcinã gemelarã, de tripleþi sau multipleþi,
începând cu al doilea copil provenit dintr-o ast-
fel de naºtere. Decizia a fost luatã deºi guvernul
a avut obiecþii legate de eliminarea plafonului,
precizând cã Parlamentul ar trebui sã indice sursa
de finanþare. Legea merge la preºedintele Klaus
Iohannis pentru promulgare.

Suciu: Legea salarizãrii va intra în Guvern sãptãmâna
viitoare ºi va fi supusã dezbaterii publice

prin legea salarizãrii pe care o propu-
nem, în limitele bugetului pe care îl
avem. Nu are niciun rost sã venim cu
promisiuni cum s-a fãcut în 2010, sã
venim cu promisiuni pe 7-8 ani, cu o
creºtere a masei salariale pe care ºtim
cã nu o putem susþine ºi care ne pune
în pericol credibilitatea – inclusiv
economicã. Deci, ceea ce facem acum
ºi sper eu ca sãptãmâna viitoare sã
fim în mãsurã sã punem în dezbatere
publicã un prim proiect pentru legea
salarizarii unitare, vedem acum mar-
jele de creºtere a bugetului salarizãrii
pe care le avem pentru urmãtorii 4
ani ºi cu acele marje obiectivul este
sã ducem salariile mai mici ºi deze-
chilibrele salariilor mai mici, sã le du-
cem în sus. Salariile care deja sunt
mari în unele ministere nu le vom
putea creºte. Nu vom putea creºte
toate salariile, dar vom elimina cel
puþin dezechilibrele în interiorul ace-
loraºi instituþii’’, a declarat premierul
Dacian Cioloº, duminicã, la ProTv.

Klaus Iohannis merge la Washington,
la Summitul securitãþii nucleare

cu ºi consilierul prezi-
denþial Leonard Orban,
potrivit unor surse ofi-
ciale. Ieri, preºedintele a
vizitat Memorialul Holo-
caustului ºi a participat
la cina gãzduitã de pre-
ºedintele SUA, Barack
Obama, la Casa Albã, în
onoarea ºefilor de dele-
gaþii prezenþi la summit.

Klaus Iohannis par-
ticipã astãzi la un dejun
de lucru ºi la discuþia pe
baza unui scenariu pre-
gãtit de organizatori
care constã în prezenta-
rea, prin intermediul
unui videoclip, a unui

caz ipotetic de terorism nuclear -
furtul de material nuclear sau radi-
oactiv de cãtre actori nestatali ºi
utilizarea parþialã a acestuia. De
asemenea, preºedintele are în pro-
gram ºi unele întâlniri bilaterale.

prejur, indiferent de natura acestora
sau de caracterul temporar sau per-
manent, cu excepþia spaþiilor cu desti-
naþie locativã.

Ei dau o nouã definiþie ºi spaþiului
închis de la locul de muncã, care este
„spaþiul care are un acoperiº, plafon
sau tavan, ºi care este încadrat de pe-
reþi, de jur împrejur, indiferent de na-
tura acestora sau de caracterul tem-
porar sau permanent, aflat într-un loc
de muncã, astfel cum este definit în

legea securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã 319/2006,
cu modificãrile ulterioare. Un alt amendament
depus la proiectul de lege prevede eliminarea
limitãrii doar la zona de tranzit a aeroporturilor
internaþionale a fumatului.

Potrivit modificãrilor dorite, fumatul va fi per-
mis în camere special amenajate, cu respectarea
urmãtoarelor condiþii – sã serveascã exclusiv fu-
matului ºi activitãþilor asociate fumatului, cum ar
fi de exemplu consumul de cafea, bãuturi calde
sau bãuturi rãcoritoare.

Amendamentele au primit susþinerea tuturor
senatorilor prezenþi la ºedinþa comisiei juridice.
„Mi-au semnalat, m-au bombardat cu mail-uri,
restrângerea în totalitate a posibilitãþii fumãtori-
lor de a fuma. (…) Suntem oamenii extremelor –
sau e alb sau e negru. Sã recunoaºtem cã e gri.
Legea trebuie sã izvorascã din viaþa cu zi cu zi.

Definirea spaþiului public, astãzi, legea prevede
cã dacã are doi pereþi ºi un acpoperiº, terasã pe
malul mãrii, acolo nu se poate fuma. Cred cã e
cam mult“, a spus preºedintele Comisiei juridice,
liberalul Cãtãlin Boboc.

La rândul ei, iniþiatoarea amendamentelor, Ste-
liana Miron, a oferit ºi un motiv hazliu pentru
aprobarea amendamentelor. „Am primit petiþii de
la patronii de cluburi din centrul vechi în care se
plângeau cã sunt clienþi care nu îºi mai achitã
notele de platã, fiindcã spun cã ies la fumat ºi nu
mai vin”, a spus Miron.

În apãrarea fumãtorilor a sãrit ºi un senator
nefumãtor, Cristian Bodea. “Mi s-a spus cã dacã
nu sunt fumãtor, nu am autoritate în domeniu.
Nu sunt de acord cu aceastã lege tâmpitã. Nu
sunt de acord sã interzicem. Dacã vrem sã ne
sinucidem cu þigãrile, ne sinucidem. Dacã îmi
convine, stau lângã un fumãtor, dacã nu, plec.
Eu aº considera potrivit, dacã unii sunt derag-
njaþi cã se fumeazã într-o camerã, sã se decidã
localurile pentru fumat ºi cele pentru nefumã-
tori. Nu trebuie sã ne simþim vinovaþi cã modifi-
cãm legea. Dupã corupþi au apãrut fumãtorii. E
ca o anatemã“, a spus Bodea.

Comisiile de Sãnãtate ºi Economicã din Senat
vor redacta un raport pe marginea unui proiect
de lege care transpune o directivã europeanã în
legislaþia româneascã. Senatul este primã came-
rã sesizatã.

Legea antifumat ar putea fi modificatã
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Calea de rulare a tramvaiului,
care a fost reabilitatã în ultima pe-
rioadã, ar fi trebuit sã se afle pe
ordinea de zi a ºedinþei CLM de
astãzi, sub forma unui proiect de
hotãrâre prin care investiþia sã in-
tre în patrimoniul municipiului ºi,
apoi, dat în administrare SC RAT
Craiova. Procedura nu ºi-a mai ur-

TTTTTramvaiul mai stã o turãramvaiul mai stã o turãramvaiul mai stã o turãramvaiul mai stã o turãramvaiul mai stã o turã
Tramvaiul nu va circula pe data de 31 martie, aºa cum se anunþase oficial. Autoritãþile
locale au dat un nou termen, spunând cã este posibil sã fie repus pe ºine de sãptãmâ-

na viitoare deoarece nici acum nu s-a reuºit sã se facã recepþia la Calea Bucureºti.
Automat, nici calea de rulare a tramvaiului nu poate fi datã în folosinþã.

mat însã acest curs. Aleºii locali
sunt convocaþi astãzi într-o ºedin-
þã ordinarã, dar pe lista celor 37
de proiecte, la care se adaugã încã
douã peste ordinea de zi, nu se aflã
nici o iniþiativã de acest gen.

Calea Bucureºti nu a fost
recepþionatã

Viceprimarul Craiovei, Mihail
Genoiu, a explicat cã Primãria
Craiova nu a putut sã vinã cu un
astfel de proiect din motive teh-
nice. Potrivit acestuia, recepþia
care a fost începutã de munici-
palitate la Calea Bucureºti nu a
putut fi încheiatã deocamdatã.
„Au fost semnalate unele reme-
dieri de execuþie pe care con-
structorul le-a fãcut. Aceste lu-
crãri au fost verificate, dar tre-
buie sã intre din nou în comisia
de recepþie, care le va analiza ºi
va vedea dacã au fost executate
corespunzãtor. Din acest motiv s-
a întârziat recepþia”, a precizat
Mihail Genoiu.

Comisia se va întruni vineri
Comisia de recepþie a Cãii Bu-

cureºti ar urma sã se întruneas-
cã, potrivit viceprimarului, la sfâr-
ºitul acestei sãptãmâni, mai exact
vineri. Dacã se vor gãsi defecte
de execuþie, funcþionarii din pri-
mãrie trebuie sã întocmeascã din

nou o anexã în care sã precizeze
ce mai trebuie refãcut. „Sã spe-
rãm cã nu va mai fi nevoie de o
altã anexã ºi cã totul este bine
executat pe Calea Bucureºti.
Dupã ce va fi fãcutã recepþia la
lucrãri, atunci noi vom veni cu
proiect de hotãrâre pentru calea
de rulare a tramvaiului. Mai mult
ca sigur va fi o ºedinþã extraordi-
narã sãptãmâna viitoare”, a mai
spus Genoiu.

13 tramvaie
au fost modernizate

Tramvaiul nu a mai circulat în
Craiova din mai 2013, când au în-
ceput lucrãrile de reabilitare a cãii
de rulare. În acest timp, traseele

reþelei de tramvai au fost deser-
vite de autobuze. Odatã cu repu-
nerea în funcþiune a liniei, vor fi
scoase pe traseu ºi cele 13 tram-
vaie care au fost modernizate, în
regie proprie. Potrivit raportului
primarului, care se aflã pe ordi-
nea de zi de astãzi, intervenþiile la
tramvaie au fost axate, în princi-
pal, pe reparaþiile capitale la bo-
ghie, iar pe partea de caroserie
s-au înlocuit porþiunile ruginite ºi
degradate, s-au recondiþionat po-
delele ºi s-a montat covor antide-
rapant, s-au pus scaune tapiþate
ºi iluminat cu leduri. Potrivit au-
toritãþilor, în tramvaie vor fi mon-
tate ºi aparate de aer condiþionat.

LAURA MOÞÎRLICHE

Conform rapoartelor prezentate
de reprezentanþii instituþiilor care
trebuia sã prezinte situaþiile gradua-
le, problemele nu sunt foarte mari,
în judeþ, la „finanþe” fiind chiar date
îmbucurãtoare, comparativ cu anul
2014, ceva probleme existând la
AJOFM, în ceea ce priveºte lipsa
normelor metodologice în ceea ce
priveºte punerea în aplicare a Legii
nr.219/2015 – referitoare la eco-
nomia socialã. Altfel, s-a supus
aprobãrii plenului „Planul de acþiu-
ne al judeþului Dolj pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul
de Guvernare pe anul 2016”, pre-
fectul judeþului Dolj,  Nicolae So-
rin Rãducan, prezentând situaþia de
ansamblu: „Aº dori sã fac unele pre-
cizãri privind planul de acþiuni pen-
tru realizarea în judeþ a obiectivelor
guvernului, cuprinse în Programul

Colegiul Prefectural Dolj a aprobat
planul de guvernare pe 2016

Ieri, a avut loc ºedinþa lunarã a Colegiului Prefectural Dolj, la
care au fost dezbãtute rapoartele Direcþiei de Sãnãtate Publicã a
Judeþului Dolj, Agenþiei Judeþene de Ocupare a Forþei de Muncã,
respectiv Agenþiei Judeþene de Administrare Fiscalã. De asemenea,
a fost aprobat „Planul de acþiune al judeþului Dolj pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare pe anul 2016”.

de guvernare, în conformitate cu
prevederile art.19, alin.1, lit.b, din
Legea nr.340/2004 – „Prefectul ac-
þioneazã pentru realizarea în judeþ a
obiectivelor cuprinse în Programul
de guvernare ºi dispune mãsurile
necesare pentru îndeplinirea lor, în
conformitate cu competenþele ºi atri-
buþiile ce îi revin, conform legii”. ...
Politicile economice iau în conside-
rare, din ce în ce mai mult, prevede-
rile conceptului de dezvoltare dura-
bilã, adoptat ºi aplicat, în ultimii ani,
de majoritatea statelor, ca bazã a dez-
voltãrii lor în perspectiva ultimilor
ani. Programul are 13 capitole, cu
220 de direcþii de acþiune ºi 609 mã-
suri. De aceea, îl spun aprobãrii”.
Fãrã niciun vot împotrivã sau vreo
abþinere, Colegiul Prefectural Dolj a
aprobat planul guvernamental.

CRISTI PÃTRU
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Exerciþiul, vizând producerea
unui incendiu de amploare, a în-
ceput ieri, la ora 12.00, ºi s-a des-
fãºurat la hotelul Rexton din Cra-

Poliþiºtii de proximitate din cadrul Secþiei
5 Poliþie au participat, marþi, la ºedinþele
Adunãrii Generale ale Asociaþiilor de loca-
tari nr. 21 Craioviþa Nouã ºi Asociaþia de lo-
catari bl. B1ANL alãturi de reprezentanþi ai
U.J.A.L.P., precum ºi de 70 locatari, membri
ai celor douã asociaþii.

Cu aceastã ocazie, având în vedere cele
3 programe prioritare de prevenire a crimi-
nalitãþii aflate în derulare la nivelul I.P.J. Dolj,
respectiv „Programul de prevenire a delic-
venþei juvenile ºi a victimizãrii minorilor” ,
,,Programul de prevenire a infracþiunilor de
furt din locuinþe, curþi, anexe gospodãreºti

Reprezentanþii Tribunalului
Dolj, în temeiul art. 26, alin (5)
din Legea nr. 115/2015 pentru ale-
gerea autoritãþilor administraþiei
publice locale, pentru modificarea
Legii administraþiei publice locale
nr. 215/2001, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea Legii
nr. 393/2004 privind statutul ale-
ºilor locali, aduc la cunoºtinþa pu-
blicã faptul cã, în data de 8 aprilie
a.c., ora 13.45, la sediul Tribuna-
lului Dolj, din Craiova, strada
„Brestei” nr. 12, în ºedinþã publi-
cã, se va efectua tragerea la sorþi
pentru desemnarea celor doi ju-
decãtori care vor face parte din
Biroul Electoral Judeþean nr. 17
Dolj. De asemenea, tot pe 8 apri-
lie a.c., ora 14.00, la Tribunalul

Dupã ce, în urmã cu o lunã, a
fost inaugurat noul sediu al Tribu-
nalului Dolj, reprezentanþii instan-
þei anunþã cã, de luna viitoare, vor
începe sã-ºi desfãºoare activitatea
în noua clãdire. Astfel, începând
cu data de 11 aprilie a.c., activita-
tea Secþiei I-a Civi-
lã, Secþiei a II-a Ci-
vilã, Secþiei Conflicte
de Muncã ºi Asigu-
rãri Sociale ºi Sec-
þiei Contencios Ad-
ministrativ ºi Fiscal
din cadrul Tribuna-
lului Dolj se va relo-
ca în noul sediu de
pe strada „Brestei”
nr. 12 din Craiova.
Din cauza operaþiu-
nilor de mutare este

„Incendiu” de proporþii la un„Incendiu” de proporþii la un„Incendiu” de proporþii la un„Incendiu” de proporþii la un„Incendiu” de proporþii la un
hotel din Craiovahotel din Craiovahotel din Craiovahotel din Craiovahotel din Craiova

De luna viitoare încep proceseleDe luna viitoare încep proceseleDe luna viitoare încep proceseleDe luna viitoare încep proceseleDe luna viitoare încep procesele
în noul sediu al Tîn noul sediu al Tîn noul sediu al Tîn noul sediu al Tîn noul sediu al Tribunalului Doljribunalului Doljribunalului Doljribunalului Doljribunalului Dolj

Judecãtorii care vor face parte dinJudecãtorii care vor face parte dinJudecãtorii care vor face parte dinJudecãtorii care vor face parte dinJudecãtorii care vor face parte din
BEJ Dolj BEJ Dolj BEJ Dolj BEJ Dolj BEJ Dolj se trag la sorþi la Tse trag la sorþi la Tse trag la sorþi la Tse trag la sorþi la Tse trag la sorþi la Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj

Dolj, în ºedinþã publicã, se va efec-
tua tragerea la sorþi pentru desem-
narea preºedinþilor/locþiitorilor Bi-

rourilor electorale de circumscrip-
þie municipale, orãºeneºti ºi comu-
nale din judeþul Dolj.

posibil sã aparã inconveniente în
activitatea Compartimentelor Arhi-
vã ºi Registraturã, motiv pentru
care reprezentanþii instanþei doresc
sã cearã scuze justiþiabililor, orice
fel de probleme urmând sã fie re-
mediate în cel mai scurt timp.

Un incendiu de proporþii a izbucnit, ieri, în
bucãtãria hotelului Rexton din Craiova. Cu-
loarele de la parter ºi etajele superioare au
fost invadate de un fum dens ºi înecãcios,
generând panicã în rândul persoanelor aflate
în clãdire. Având în vedere numãrul mare de
victime, prefectul judeþului Dolj este informat
despre situaþia creatã, solicitând punerea în
aplicare a Planului Roºu de Intervenþie al Ju-

deþului Dolj, precum ºi deplasarea la faþa lo-
cului a unor forþe suplimentare din cadrul ISU
Dolj. Zeci de pompieri s-au implicat în acþiu-
nea de evacuare ºi salvare a persoanelor aflate
în hotel. Din fericire, totul a fost doar un sce-
nariu pus la cale de reprezentanþii ISU Dolj,
pentru a verifica modul de reacþie al forþelor
care trebuie sã intervinã în cazul unei ase-
menea situaþii de urgenþã.

iova. Potrivit scenariului pus la
cale de reprezentanþii Inspectora-
tului pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj,din cauza funcþionãrii

la capacitate maximã a maºinilor
de gãtit, grãsimile acumulate în in-
teriorul hotelor ºi a tubulaturii de
ventilaþie s-au aprins ºi astfel a iz-
bucnit un puternic incendiu care
a cuprins instalaþia de aerisire ºi
climatizare, cu tendinþe de propa-
gare pe orizontalã, la restaurant,
ºi pe verticalã, la nivelele superi-
oare. Culoarele de la parter ºi eta-
jele superioare au fost invadate de
un fum dens ºi înecãcios gene-
rând panicã în rândul persoanelor
aflate în clãdire, îngreunând ast-
fel prima intervenþie.

În momentul producerii eveni-
mentului, în hotel se aflau 33 de
persoane cazate, încã 185 partici-
pau la mese festive ºi 14 angajaþi.
ISU Dolj a fost anunþat prin 112
despre producerea evenimentului
de cãtre persoanele aflate în incin-
ta hotelului, iar la locul intervenþiei

s-a deplasat Detaºamentul 1 de
Pompieri Craiova cu trei autospe-
ciale ºi o ambulanþã SMURD. A
fost activatã Celula de Urgenþã a
obiectivului, care organizeazã ºi
coordoneazã acþiunile de interven-
þie, în vederea limitãrii ºi lichidãrii
efectelor incendiului, concomitent
cu desfãºurarea acþiunilor de eva-
cuare a persoanelor din incintã,
pânã la sosirea forþelor specializa-
te din cadrul ISU Dolj.

Având în vedere numãrul mare
de victime, prefectul judeþului Dolj
este informat de inspectorul-ºef al
ISU Dolj despre situaþia creatã,
solicitând punerea în aplicare a Pla-
nului Roºu de Intervenþie al Jude-
þului Dolj, precum ºi deplasarea la
faþa locului a grupei operative, for-

þe din cadrul Detaºamentul 2 de
Pompieri Craiova ºi Secþiei de
Pompieri Craiova. Toate persoanele
au fost evacuate ºi au primit îngri-
jiri, iar incendiul a fost lichidat.

Toatã aceastã desfãºurare de
forþe a fost pusã la cale pentru ve-
rificarea asigurãrii unui rãspuns
coordonat al tuturor componente-
lor Sistemului Judeþean de Mana-
gement al Situaþiilor de Urgenþã,
evaluarea informaþiilor ºi analiza si-
tuaþiei iniþiale ºi stabilirea variante-
lor optime de intervenþie pentru con-
ducerea acþiunilor de limitare ºi în-
lãturare a efectelor unui incendiu la
un hotel. La acþiune au mai partici-
pat poliþiºti, dar ºi jandarmi ai IJJ
Dolj ºi GJMb Craiova, reprezentaþi
ai CEZ Distribuþie ºi GDF Suez.

Poliþiºtii Secþiei 5, în mijlocul locuitorilor din Craioviþa Nouã
ºi gospodãrii” , ºi ,,Programul de prevenire
a violenþei domestice”, poliþiºtii de proximi-
tate au prezentat unele aspecte referitoare
la prevenirea faptelor antisociale în care pot
fi implicaþi minori în calitate de autori sau
victime, aspecte referitoare la prevenirea fur-
turilor din locuinþe, boxe ºi anexe, precum
ºi aspecte pentru prevenirea faptelor de vio-
lenþã domesticã, fiind aduse la cunoºtinþa
celor prezenþi unele moduri de operare ale
infractorilor ºi felul în care trebuie sã acþio-
neze pentru a nu cãdea victime ale faptelor
antisociale. 

De asemenea, s-a procedat la instruirea

celor prezenþi pentru o supraveghere mai
atentã a minorilor, sã nu intre în legãturã cu

persoane necunoscute, sã nu cumpere de la
acestea bunuri sau valori ce pot proveni din

sãvârºirea unor infracþiuni, iar în mediul
familial sã-ºi rezolve problemele prin co-
municare, înþelegere ºi respect reciproc-
. Totodatã, celor prezenþi le-au fost expu-
se prevederile Legii 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi protec-
þia persoanelor, prevederile Legii 61/1991
R., pentru sancþionarea faptelor de încãl-
care a normelor de convieþuire socialã, a
ordinii ºi liniºtii publice, precum ºi preve-
derile Codului Penal Român, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, vineri, 25 martie a.c., Clau-
diu Nicola, de 32 de ani, din co-
muna Întorsura, aflat în stare de
ebrietate, în urma unor discuþii
telefonice cu mama sa, care lo-
cuieºte în Craiova, privind moº-
tenirea familiei, a spart cu un to-

por mai multe geamuri ale locuin-
þei din comunã, iar apoi a urcat
în pod, a aruncat cu lichid infla-
mabil pe cãpriorii acoperiºului ºi
a aprins focul, dupã care a pãrã-
sit domiciliul mergând la o rudã.

La faþa locului a ajuns un
echipaj al ISU Dolj, care a lo-

calizat ºi stins focul, arzând cir-
ca 40 mp., cãpriori ºi tablã,
prejudiciul  r id icându-se  la
5.000 lei. La data respectivã,
poliþiºtii ajunºi la faþa locului l-
au identificat pe suspect, iar
împotriva sa a fost luatã mãsu-
ra internãrii la Spitalul de Neu-
ropsihiatrie Craiova, iar în ca-
uzã s-a întocmit dosar penal-
 pentru comiterea infracþiunii
de distrugere.

 Procurorul de caz a dispus

însã efectuarea unei expertize
medico-legale psihiatrice în ca-
zul bãrbatului, care marþi, 29
martie a.c., a fost examinat de
o comisie din cadrul I.M.L.
Craiova, astfel stabilindu-se cã
are discernãmântul faptelor ºi al
consecinþelor acestora ºi l-a avut
ºi la data comiterii faptei, respec-
tiv în data de 25.03.2016.

 „Faþã de cel în cauzã Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria
Bãileºti a dispus continuarea

urmãririi penale pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii de distrugere,
pe numele doljeanului fiind
emisã ordonanþã de reþinere pe
o perioadã de 24 ore. Acesta a
fost încarcerat în Centrul de
Reþinere º i  Arest  Preventiv
Dolj, urmând ca sã fie prezen-
tat instanþei de judecatã cu pro-
punere de arestare preventivã”,
a precizat agent-ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

Reprezentanþii DNA au comu-
nicat oficial, ieri dupã-amiazã, cã
au emis ordonanþã de reþinere
pentru 24 de ore pe numele pri-
marului Craiovei, Lia Olguþa Va-
silescu, acuzatã de luare de mitã
(4 infracþiuni), folosirea autoritã-
þii sau influenþei în scopul obþine-
rii de bani, bunuri sau alte foloase
necuvenite (3 infracþiuni) ºi spã-
lare de bani. De asemenea, pro-
curorii anticorupþie au mai dispus
punerea în miºcare a acþiunii pe-
nale faþã de Radu Cosmin Preda,
administratorul public al Craiovei,
sub aspectul sãvârºirii a douã in-
fracþiuni de complicitate la luare
de mitã, ºi de Elena Daniela Po-
pescu, reprezentant al unei aso-
ciaþii non profit, sub aspectul sã-
vârºirii a patru infracþiuni de com-
plicitate la luare de mitã, faþã de
ambii fiind dispusã mãsura con-
trolului judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit comunicatului DNA, s-a
reþinut faptul cã, în cursul anului

Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA) –
Secþia de combatere a corupþiei au
reþinut-o, ieri dupã-amiazã, pentru
24 de ore, pe Lia Olguþa Vasiles-
cu, primarul Craiovei, pentru lua-
re de mitã, spãlare de bani ºi folo-
sirea autoritãþii sau influenþei în
scopul obþinerii de bani, bunuri sau

alte foloase necuvenite. În acelaºi
dosarul sunt cercetaþi Radu Pre-
da, administrator public al Craio-
vei, ºi Elena Daniela Popescu, ad-
ministrator al unei organizaþii non-
profit, ambii fiind plasaþi sub con-
trol judiciar pentru urmãtoarele 60
de zile, timp în care nu au voie sã
pãrãseascã þara.

2012, cu prilejul campaniei elec-
torale pentru alegerea primarului
municipiului Craiova, mai mulþi
oameni de afaceri au fost deter-
minaþi de candidatul Vasilescu Lia
Olguþa, personal sau prin interme-
diul unor persoane din echipa de
campanie, sã efectueze diverse
sponsorizãri. În scopul obþinerii
acestor foloase, inculpata s-a fo-
losit de influenþa pe care o avea
asupra oamenilor de afaceri, în
calitatea sa de vicepreºedinte al
organizaþiei judeþene a unui par-
tid politic (n.r. – PSD). „Dona-
þiile” respective, estimate la
135.907 euro, fãcute în condiþii-
le de mai sus, s-au concretizat atât
în realizarea de materiale electo-
rale, dar ºi pentru organizarea
unor spectacole în susþinerea cam-
paniei inculpatei. Materialele res-
pective au fost folosite de incul-
patã, cunoscând cã provin din
sãvârºirea infracþiunii de folosi-
rea autoritãþii sau influenþei în sco-

pul obþinerii de bani, bunuri sau
alte foloase necuvenite.

Ar fi primit mitã
peste 500.000 lei

În plus, procurorii DNA susþin
cã, într-un alt context, în cursul
anului 2014, inculpata Vasilescu
Lia Olguþa a pretins ºi primit de
la mai mulþi oameni de afaceri,
pentru ºi printr-o asociaþie non-
profit, cu titlu de mitã, suma to-
talã de 544.209,33 lei, în legãtu-
rã cu îndeplinirea unor acte ce in-
trau în îndatoririle sale de servi-
ciu. Concret, în perioada respec-
tivã, inculpata Vasilescu Lia Ol-
guþa, direct sau prin intermediari,
beneficiind de ajutorul celorlalþi
inculpaþi, a solicitat oamenilor
de afaceri care aveau în derulare
contracte cu Primãria Craiova, sã
efectueze sponsorizãri cãtre aso-
ciaþia reprezentatã de inculpata
Popescu Elena Daniela, în vede-
rea efectuãrii unor lucrãri de rea-
bilitare a faþadelor unor clãdiri
din municipiul Craiova. Oamenii
de afaceri au acceptat solicitãri-
le formulate de inculpata Vasiles-
cu Lia Olguþa în considerarea
atribuþiilor pe care aceasta le
avea în calitate de primar, pen-
tru a nu întâmpina din partea
edilului dificultãþi în buna des-
fãºurare a contractelor, în efec-
tuarea plãþilor ºi în recepþionarea
lucrãrilor. De asemenea, edilul a
beneficiat în mod direct de avan-
taje nepatrimoniale constând în
acumularea de capital electoral,
aspecte invocate deja în spaþiul

public într-o emisiune televizatã
din data de 02 martie 2016.

Lia Olguþa Vasilescu urmeazã sã
fie prezentatã, astãzi, Tribunalului
Bucureºti cu propunere de aresta-
re preventivã pentru 30 de zile. 

În ceea ce-i priveºte pe Radu
Cosmin Preda ºi Elena Daniela
Popescu, aceºtia trebuie sã res-
pecte urmãtoarele obligaþii: sã se
prezinte la organul de urmãrire, la
judecãtorul de camerã prelimina-
rã sau la instanþa de judecatã ori
de câte ori sunt chemaþi, sã infor-
meze de îndatã organul judiciar cu
privire la schimbarea locuinþei, sã
se prezinte la organul de poliþie de-

semnat cu supravegherea sa, con-
form programului de supraveghe-
re întocmit de organul de poliþie
sau ori de câte ori sunt chemaþi,
sã nu depãºeascã limita teritorialã
a României, decât cu încuviinþa-
rea prealabilã a organelor judicia-
re, sã comunice periodic, con-
form programului de suprave-
ghere, informaþii relevante de-
spre mijloacele sale de existen-
þã; sã nu comunice direct sau
indirect, pe nici o cale, cu per-
soanele menþionate în ordonanþa
de dispunere a controlului judi-
ciar, sã nu deþinã, sã nu foloseas-
cã ºi sã nu poarte arme. 

Un bãrbat de 32 de ani, din comuna dol-
jeanã Întorsura, a fost reþinut pentru 24 de
ore, în cursul zilei de marþi, fiind suspectat
de comiterea infracþiunii de distrugere prin
incendiere. În urma cercetãrilor efectua-
te, poliþiºtii doljeni au stabilit cã bãrbatul
s-a certat cu mama sa în privinþa casei din

localitate, pe care acesta ar fi vrut sã o
moºteneascã ºi, cum nu s-au înþeles, el s-a
supãrat, a spart geamurile ºi a incendiat
locuinþa. Bãrbatul a fost expertizat medi-
co-legal, stabilindu-se cã a avut discernã-
mânt în momentul comiterii faptei, astfel
cã a ajuns dupã gratii.
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GEORGE POPESCU

O Europã – ºi o civilizaþie, a sa – resim-
te, ca în îndepãrtate ºi dramatice epoci strã-
vechi ale istoriei sale, cu nu puþine accente
tragice, neliniºtea unei terori cãreia i se con-
ferã, exagerat ori nu, dimensiuni apocalip-
tice. Astfel, recursul la un adagiu cu sub-
strat axiomatic cã atunci când nu învãþãm
din erorile ei, riscul repetãrii ei, în chiar
forme coºmareºti, este inevitabil.

O invitaþie la meditaþie, sustraºi clima-
tului „catastrofic” ce ne bântuie conºtiin-
þele în aceste zile, e mai mult decât un
exerciþiu de memorie: e o cerinþã impera-
tivã, cea de reevaluare a unor pagini, a
cãror experienþã ne-ar putea, dacã nu vin-
deca de frisoanele spaimei, ne-ar oferi
ºansa unei revanºe, utile, sper, chiar ºi
într-o ordine a intimitãþii.

Pentru cei cãrora tocmai ea istoria, ca
magister vitae. le e redusã la file de ma-
nuale ori tratate, atunci când ea riscã sã
fie scoasã ºi din programa ºcolarã, le re-
comand o peliculã cinematograficã în al
cãrei mesaj putem regãsi un exemplu mai
mult decât ilustrativ din seria coºmarescã
pe care pãrem a o repeta.

Mã refer la filmul italian „Nuovomon-

Istoria se repetã? RemediiIstoria se repetã? RemediiIstoria se repetã? RemediiIstoria se repetã? RemediiIstoria se repetã? Remedii
pentru ieºirea din calvarpentru ieºirea din calvarpentru ieºirea din calvarpentru ieºirea din calvarpentru ieºirea din calvar

do”, al regizorului Emanuele Crialesi, reali-
zat în 2006 ºi care s-a bucurat de un imens
succes de public ºi de criticã (cu zeci de
nominalizãri la mari premii internaþionale ºi
al cãrui „subiect” reprezintã o paginã epo-
peicã a emigraþiei sicilienilor în America din
primii ani ai veacului trecut.

Cum se ºtie, tematica, în genere, n-a
fost, în cinemaul internaþional, mai ales
american, deloc ocultatã, dar e la fel de
cunoscut cã preferinþele au mers cãtre ori-
ginile mafiei care, în SUA, au concurat, în
mentalul colectiv, cu subiectele de rãzboi
ori cu cele ale segregaþiei rasiste.

Nu sunt nici pe departe vreun „antia-
merican”, atât pe cât îmi stã în putinþã aº
spune dimpotrivã, reputaþia uneia dintre
cele mai bune lumi posibile nu-mi displa-
ce ºi, cu siguranþã, îºi are legitimitatea sa
justã. Însã nu mai puþin adevãrat, ºi in-
structiv, rãmâne ºi faptul cã, în tânãra is-

torie a Americii s-au succedat, pânã la
emblema de reper al lumii de azi, nu puþi-
ne momente care þin de sfera coºmarului
de care aminteam mai sus.

Or, filmul regizorului Crialese, cu ac-
tori sicilieni sicilieni, cu o singurã, justifi-
catã excepþie, tocmai asupra fenomenului
imigrator, ca probã de destin colectiv, se
opreºte, fiindcã, mânaþi de o sãrãcie la li-
mita subzistenþei, familia lui Salvatore Man-
cuso (bãtrâna mamã ºi cei patru copii la
vârsta adolescenþei) avea sã fie supusã,
pe cheile unui oraº portuar din „Þara Fã-
gãduinþei” spre care porniserã, unui trata-
ment ce depãºeºte, în literã ºi spirit, chiar
propunerile xenofobe ale unor „eurofo-
biºti” populiºti.

Nu intenþionez sã relatez aici trama peli-
culei, însã cei ce vor s-o vizioneze nu vor
trece, cu uºurinþã, peste scenele genera-
toare de oroare, în care „controlul” medi-

cal, dar ºi politic ºi mai ales poliþienesc,
capãtã accente ce te duc gândul la experi-
enþe de lager ºi de gulag. ªi trebuie spus
din capul locului cã nu existã, cel mai puþin
la nivel de asumare, o intenþie polemicã,
antiamericanã, în calcul regizorului, cât mai
curând un exerciþiu de memorie, un fel de
memento ca avertizare asupra repetãrii ero-
rilor de care Istoria nu duce deloc lipsã.

Existã – singura imagine pe care o dez-
vãlui – o metaforã care revine, repetat, în
derularea peliculei: cea a bãii de lapte (co-
respondentã expresiei noastre autohtone
a „câinilor cu covrigii-n coadã”), pe care
protagoniºtii o aflã pe calea unei oralitãþi
„folclorice” ºi pe care regizorul îºi rezer-
vã, cu un strop de genialitate, s-o valori-
zeze ca alternativã, „mirificã”, la originea
deciziei aventurii transoceanice animate,
cum spunea, de mitul, în fond biblic, de
cãlãtoria spre… Þara Fãgãduinþei.

Echipa World Vision România a
pregãtit, prin parteneriate la nivel
local, condiþiile pentru livrarea hra-
nei ºi asigurarea suportului ºcolar
în cadrul unitãþilor de învãþãmânt.
„Trebuie sã spargem cercul vicios
al lipsei de viitor prin lipsa de edu-
caþie ºi sã tratãm direct sursa pro-
blemelor. Nu ne putem permite ca,
din cauza sãrãciei de azi, copiii care
vor asigura pâinea de mâine a ge-
neraþiilor viitoare sã rateze ºansa
sã se dezvolte normal ºi sã-ºi câº-
tige traiul cu demnitate. Copiii nu
ajung la ºcoalã pentru cã sunt flã-
mânzi, nu au cele necesare ºi nu

World Vision România lanseazã programul „Pâine ºi Mâine”, me-
nit sã asigure unui numãr de 2.500 de copii, din zonele defavorizate,
o masã caldã în fiecare zi ºi sprijin pentru realizarea temelor. Astfel,
programul urmãreºte în egalã mãsurã asigurarea nutriþiei necesare

pentru dezvoltarea copiilor ºi diminuarea ratei abandonului ºcolar în
satele sãrace din judeþele Vaslui, Dolj ºi Vâlcea.

are cine sã îi susþinã în demersul
educaþional. Devin astfel adulþi fãrã
pregãtire, cu ºanse de angajare re-
duse, care îºi formeazã familii cu
aceleaºi probleme, generaþie dupã
generaþie”, spune Daniela Buzdu-
cea, director executiv World Visi-
on România.

Peste 40%
din români trãiesc
în sãrãcie

În cei 25 de ani de activitate,
World Vision a radiografiat perma-
nent starea comunitãþilor sãrace

din zona ruralã, studiile realizate
arãtând cã este necesarã aborda-
rea din mai multe unghiuri, simul-
tan, a problemei sãrãciei.

„Intervenþia în comunitate ºi în
familiile sãrace este dificilã, se iz-
beºte uneori de situaþii greu de
imaginat, iar copiii sunt principa-
lele victime. De aceea, în paralel
cu proiectele de dezvoltare eco-
nomicã ºi transformare a comu-
nitãþii, trebuie sã þintim la aduce-
rea copiilor la ºcoalã, asigurându-
ne cã ajutorul ajunge direct la ei,
în forma de care au nevoie. Nu
mai avem timp de pierdut”, adau-
gã Daniela Buzducea.

Rapoartele ONU aratã cã
40,4% din români trãiesc în sã-
rãcie extremã, iar statisticile ridi-
cã procentajul copiilor care trã-
iesc în sãrãcie extremã la 48,5%,
ceea ce plaseazã România pe lo-
cul 1 în UE la sãrãcie. Copiii din
mediul rural sunt predispuºi de
trei ori mai mult la sãrãcie decât
cei din mediul urban. S-a ajuns de
la 1 din 10 copii la 1 din 8 copii
români care se culcã flãmând din
cauza sãrãciei extreme. 1 din 4
copii renunþã la ºcoalã din cauza
sãrãciei ºi a rezultatelor slabe la
învãþãturã. 2 din 3 copii de la þarã
abandoneazã ºcoala ºi o fac pen-
tru cã familia îi retrage pentru a
munci. Cei mai mulþi copii îºi îm-
part hainele ºi merg cu rândul la
ºcoalã. Lipsa acoperirii nevoilor de
bazã – hrana – are foarte multe
efecte negative în lanþ asupra sã-
nãtãþii copiilor: predispuºi multor
boli, malnutriþie cronicã, stare psi-

hicã precarã, tonus ºi vitalitate
scãzute, performanþe intelectuale
ºi atenþie foarte scãzute, imunita-
te redusã, vederea afectatã, creº-
terea ºi dezvoltarea dezechilibra-
te, risc crescut de afecþiuni cro-
nice ale viitorilor adulþi.

Cum se pot face
donaþii

În acest context, fundaþia
World Vision a lansat un apel pen-
tru toþi cei care cred în puterea
educaþiei ºi care vor sã contribu-
ie la asigurarea hranei copiilor din
satele sãrace. Astfel, organizaþia
oferã doritorilor  mai multe cãi
pentru implicarea financiarã: do-
naþii directe pe pagina http://
www.painesimaine.ro/, 2 euro
prin SMS cu textul PAINE la
8844, direcþionarea a 2% din im-
pozitul pe venit pânã pe 25 mai
a.c., sponsorizãri.

Tocmai pentru a atrage atenþia

asupra efectului sãrãciei în viaþa
copiilor ºi mai ales pentru a subli-
nia legãtura cu abandonul ºcolar,
campania pentru programul
„PÂINE ºi MÂINE” se va des-
fãºura sub sloganul „Unii copii
mãnâncã doar litere”. Toate in-
formaþiile privind programul de
masã caldã se gãsesc pe site-ul
dedicat www.painesimaine.ro

World Vision desfãºoarã în con-
tinuare ºi alte proiecte de regene-
rare ruralã, pentru a asigura inter-
venþia ºi la nivelul familiilor ºi co-
munitãþilor, prin programe de edu-
caþie ºi pregãtire profesionalã pen-
tru adulþi, livreazã bazele pentru
revalorificarea meseriilor tradiþio-
nale sau pentru iniþierea de mici
afaceri sustenabile, deruleazã pro-
iecte de educaþie pentru sãnãtate
ºi igienã, hrãnirea corectã a copii-
lor sau refacerea unitãþilor de în-
vãþãmânt ºi de asistenþã medicalã.

RADU ILICEANU
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Cât este de importantã informa-
tica astãzi ?

Informatica este o disciplinã
foarte importantã. Foarte mulþi
copii, astãzi, vor sã studieze in-
formatica, foarte mulþi cred cã ºtiu
foarte multe despre aceastã dis-
ciplinã, însã ei ºtiu sã lucreze pe
calculator, sã se joace, sã acce-
seze diverse site-uri, însã nu ºtiu
înainte de a intra într-un liceu în
care se studiazã aceastã discipli-
nã, nu ºtiu ce înseamnã de fapt,
programarea calculatorul, pentru
cã de fapt cu asta se ocupã In-
formatica. Informatica este ºtiin-
þa care se ocupã cu dezvoltarea
de programe, iar toþi pãrinþii con-
siderã cã ºtiu informaticã, dar ei
nu ºtiu ceea ce trebuie pentru
aceastã disciplinã.

Care sunt primii paºi pentru a
descoperi aceastã disciplinã ?

Pãi trebuie sã aibã în primul
rând o pasiune pentru lucrul pe cal-
culator, sã aibã o gândire logicã
pentru cã logica este baza progra-
mãrii ºi apoi trebuie sã înveþe cel
mai simplu limbaj de programare,
limbajul C++, el este baza tuturor
limbajelor ºi cu ajutorul lui se poa-
te dezvolta diverse programe.

Informatica ar putea fi obliga-
torie de la anul. Ce pãrere aveþi ?

Toþi elevii doresc sã facã infor-
maticã, dar din pãcate, aceastã dis-
ciplinã a fost scoasã din planul ca-
dru. Existã în Legea Educaþiei un
paragraf  care se referã la obliga-
tivitatea studierii informaticii în
gimnaziu, însã acest paragraf nu
s-a aplicat niciodatã. În propune-
rile de plan cadru care au circulat
în dezbatere publicã existã într-
una din variante o orã de infor-
maticã în clasele V-VIII, în altele
existã doar în clasele  VI-VII;
practic nici în momentul ãsta nu
se niºte dacã se va introduce dis-
ciplina în gimnaziu. L-am auzit
totuºi pe domnul ministru Adrian
Curaj, care a spus la Craiova, zi-
lele trecute cã informatica va de-
veni materie obligatorie, ceea ce
este foarte bine, dar aºteptãm sã
vedem ºi alb pe negru. Ar fi un
lucru foarte bun pentru elevi, pen-
tru cã toþi ar dori sã studieze ºi ar
fi mult mai pregãtiþi pentru ceea
ce-i aºteaptã la profilul Matemati-
cã-Informaticã, pe care ei ºi-l
doresc foarte mult. Sunt ºcoli gim-
naziale care abordeazã informati-
ca în gimnaziu, dar sunt ºi foarte
multe alte ºcoli care abordeazã alte
opþionale.

„Ca sã faci informaticã,„Ca sã faci informaticã,„Ca sã faci informaticã,„Ca sã faci informaticã,„Ca sã faci informaticã,
trebuie sã fii pasionat!”trebuie sã fii pasionat!”trebuie sã fii pasionat!”trebuie sã fii pasionat!”trebuie sã fii pasionat!”

Adriana Cãlinoiu este un profesor pa-
sionat de informaticã. Absolventã a Liceu-
lui Nicolae Bãlcescu, olimpicã la matema-
ticã,  cu rezultate excepþionale, ºi-a dorit
tot timpul sã fie un dascãl model. Când
era micã fãcea exerciþii pedagogice cu pã-
puºile pe care le punea în bãnci ºi le pre-
da matematica. Peste timp, visul a deve-

nit realitate. A reuºit sã se impunã în faþa
elevilor, pe care i-a fãcut sã îndrãgeascã
materia ºi cãrora le-a spus cã vor reuºi
în viaþã doar multã muncã ºi pasiune.
Director adjunct al Colegiului Naþional
„ªtefan Velovan” din Craiova, Adriana
Cãlinoiu  le recomndã tinerilor sã fie im-
plicaþi ºi pasionaþi în studiul informaticii.

Ce trebuie sã facã un elev pen-
tru a avea performanþã  ?!

Informatica e foarte bunã în
gimnaziu pentru cã îi pregãteºte
pe copii ºi pentru alte discipline.
Elevii vin la un liceul cu speciali-
zarea matematicã- informaticã,
dar când s-au lovit de ceea ce se
studiazã concret în liceu, începe
sã nu le mai placã profilul pe care
ºi l-au ales. Acolo au dat peste o
altã programã, care pentru unii
este grea. Informatica nu este o
disciplinã foarte uºoarã ºi numã-
rul de ore la liceu este foarte re-
dus. Abia în clasele a XI-a ºi a
XII-a se fac mai multe ore de in-
formaticã. Este foarte greu sã-i
înveþi pe elevi sã programeze într-
o orã-douã pe sãptãmânã. Dar cu
toate acestea, existã performan-
þã...Ceea ce este cu atât mai lãu-
dabil. ªi asta pentru cã sunt elevi
care iubesc efectiv informatica.
Studiul individual ºi studiul supli-
mentar cu profesorul în afara ore-
lor de curs  sunt baza performan-
þei, pentru cã nu poþi sã faci mare
lucru cu 30 de elevi în clasã.

Cât este pasiune, cât este mun-
cã, mã refer la elev ºi cât este im-
plicarea profesorului pentru a atin-
ge performanþa în informaticã ?!
Aveþi astfel de elevi ?!

Cred cã trebuie sã fie un pro-
cent egal, pentru cã dacã nu exis-
tã pasiune, nu poþi sã mun-
ceºti, iar profesorul nu are
cui sã predea, dacã elevul
nu este pasionat ºi nu mun-
ceºte, deci, practic pentru
a reuºi procentele trebuie sã
fie egale. Elevii noºtri sunt
pasionaþi de informaticã. La
Colegiul nostru, anul aces-
ta nu am avut performanþe
foarte mari, olimpiada fiind
foarte grea, subiectele de
fapt sunt foarte dificile. Dar
avem performanþe la Olim-
piada de Tehnologia Infor-
maþiei, acolo am avut în fie-
care an elevi calificaþi la na-
þionalã. Aceastã olimpiadã
este mai practicã. Se refe-
rã la studiul programelor
din pachetul Microsoft,
adicã se lucreazã pe Word,
Excel ºi elevii noºtri aici au
performanþe. E foarte greu
sã iei un elev în clasa a IX-
a, care nu are niciun fel de
cunoºtiinþã despre progra-
mare ºi sã-l duci sã ia un
premiu la Olimpiadã.

Este adevãratã afirma-
þia, dacã un elev e bun la

matematicã...e bun ºi la informa-
ticã ?!

Da, pentru cã informatica se
bazeazã mult pe gândirea logicã.
Dacã un copil este bun la mate-
maticã, deci are o gândire logicã
sau dacã este bun la fizicã, atunci
poate fi un elev foarte bun ºi la
informaticã.

Ce aþi schimba în sistemul
nostru de educaþie, mã refer la
Evaluarea Naþionalã sau la
Bacalaureat ?

La Evaluarea Naþionalã nu aº
schimba nimic din punct de vede-
re a materiilor de examen. Eu con-
sider cã este un examen foarte bun.
La Colegiul nostru se intrã cu note
foarte mari. Am avut ºi copii cu
10. Dar aº pune tituºi o condiþie.
Ca la liceu sã se intre cu note de
peste 5. Sã se intre aºa cum a fost
în urmã cu cinci-ºase ani. Pentru
cã tu, ca profesor, când preiei un
elev care a intrat cu nota 2, adicã,
are nota 2 la românã sau la mate-
maticã nu mai poþi sã faci nicio
performanþã cu el. Dacã el în opt
ani de zile nu a depãºit sã ia decât
nota 2, ce sã faci tu ca profesor,
ca la finale liceului acest elev sã
obþinã nota 5. Acesta este motivul
pentru care sunt notele care sunt
la Bac. Profesorul respectiv nu are
nicio vinã. El îºi dã toatã silinþa,
dar dacã elevul nu a învãþat mate-

ria în gimnaziu, nu are cum sã mai
recupereze, în plus materia se
complicã în liceu. Dacã el în gim-
naziu nu a reuºit sã înveþe tabla
înmulþirii, sã facã adunãri ºi scã-
deri. Asta înseamnã nota 5. La
matematicã nu este ca la alte dis-
cipline, dacã ai pierdut o lecþie poti
sã o înveþi pe urmãtoare.

Dar la Bacalaureat ce aþi
schimba...?!

La Bacalaureat, în schimb...da,
aº face câteva modificãri. Aº
schimba, dacã ar sta în puterea
mea, foarte multe. În primul rând
sã fie diferenþiat, pe nivele, ce vrei
sã faci cu diploma respectivã. Mã
rog, pentru liceele teoretice, Bac-
ul poate sã rãmânã aºa cum este,
pentru cã este foarte bun, dar pen-
tru liceele tehnologice, pentru di-
ciplina de la punctul C, sã fie o dis-
ciplinã studiatã în liceu, în cadrul
ariei tehnologice, acolo se studia-
zã foarte multe discipline tehnice
ºi nu le regãsim pe niciuna la Bac.
Acum trei-patru ani s-a discutat,
sã se dea la Bac o materie din aria
specializãrii. De exemplu, un elev
de acolo se specializeazã pe co-
merþ, face multe materii pe comerþ,
iar la Bac dã biologie IX-X, pentru
cã el, la liceul în clasele XI-XII nu
mai studiazã biologie. Cum un elev

de clasa a XII-a poate sã
promoveze la o materie pe
care a studiat-o în clasa a
IX-a, iar el în ultimii ani a
învãþat materii din aria spe-
cializãrii lui ?! Aºa cã ar
trebui sã-i dai voie sã-ºi
aleagã la materia opþionalã
la Bac o materia din aria
tehnologicã.  Româna,
Matematicã sunt obligato-
rii, dar cel puþin la materia
opþionalã, lasã-l sã-ºi alea-
gã din aria specializãrii.

De ce v-aþi fãcut pro-
fesor ?!

Am avut o pasiune. Ne
micã învãþam pãpuºile, le
aliniam ºi le predam. Prac-
tic, când am terminat eu
liceul nu m-am gândit la
altceva. A cochetat puþin
cu Dreptul ºi chiar este un
regret, dar atunci în 1990,
au avut loc niºte schim-
bãri. Se studiau niºte dis-
cipline ºi era unele de exa-
men. Apoi s-au schimbat
ºi m-au bulversat. Mate-
matica a fost pasiunea

mea, iar când m-am dus sã-mi de-
pun dosarul la Facultate, nu ºtiu
exact de ce l-am pus la aceastã spe-
cializare. A fost o alegere de mo-
ment pe care nu o regret, ci din
contrã, m-am dezvoltat frumos.
La începutul facultãþii am fost lo-
vitã aºa direct, de o disciplinã de
care nu aveam cunoºtiinþã, total
nouã.  Vorbim de momentul
1990...vã mai aduceþi aminte ce
calculatoare  aveam atunci.

Recomandaþi astãzi tinerilor
sã se ducã cãtre informaticã la
facultate ?!

Da, desigur. Informatica a de-
venit foarte importantã în societa-
tea actualã, este într-o schimbare
permanentã. Se schimbã într-un
ritm factorial, însã baza rãmâne
mereu aceiaºi, baza cunoaºterii rã-
mâne aceiaºi. Foarte mulþi elevi
merg mai departe la Facultatea de
Informaticã din cadrul Universitã-
þii, dar foarte mulþi opteazã ºi pen-
tru Facultatea de Automaticã. Cei
mai buni elevi merg cãtre Automa-
ticã, pentru cã au douã posibilitãþi.
Pe de o parte, învaþã sã dezvolte
anumite programe, dar au ºi posi-
bilitatea asta de automatizare, sã
înveþe cum sã automatizeze anu-
mite activitãþi ºi atunci având
aceastã dublã posibilitate, merg
cãtre Automaticã.

Dar mulþi preferã ºi universi-
tãþi din afarã. Va fi o problemã
pentru societatea româneascã ?

Nu faptul cã ei urmeazã univer-
sitãþi în afarã, ci faptul cã ei nu se
mai întorc ºi cã cei mai buni mun-
cesc afarã. Eu le spun la mulþi, cã
o sã fie rãu de bãtrâneþile noastre
pentru cã cei care rãmân se vor
specializa într-un domeniu, dar
mulþi pleacã ºi vom avea probleme
cu sistemul de pensii.

Dar dumneavostrã aþi fost
vreodatã tentatã de mirajul
strãinãtãþii ?!

Nu, nu am fost. Dar informa-
tica poate sã fie studiatã ºi de aca-
sã. Marea majoritate a celor care
lucreazã în domeniu, lucreazã de
acasã, pentru cã poþi sã faci de
oriunde, nu trebuie sã locuieºti în
Anglia ca sã lucrezi pentru o fir-
mã din Marea Britanie. ªi sunt
foarte multe firme care muncesc
astfel. Sunt mulþi care ºi-au ex-
ternalizat afacerile, În domeniul
informaticii nu trebuie sã fi nea-
pãrat plecat afarã.
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Aºezatã în cel mai populat car-
tier al Craiovei, de fapt al doilea ca
mãrime demograficã din întreaga
þarã, dupã cartierul Mãnãºtur din
Cluj-Napoca, la micã distanþã de
esplanada din Craioviþa Nouã,
ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”
nu se dezminte nici de aceastã datã.
Loc de veritabilã formare educaþi-
onalã a mii ºi mii de tineri, de-a lun-
gul vremii, instituþia de învãþãmânt
probeazã cã, în lumea durã a eco-
nomiei de piaþã, proiectele cu fi-
nanþare extra-bugetarã sunt þinte
permanente. ªi realizabile, dacã
avem în vedere ultima reuºitã a
conducerii ºcolii.

Aproape 1 miliard de lei vechi
trebuie folosiþi

Campania „Olimpiadele Kau-
fland” a demarat pe 15 septembrie
2015, odatã cu începerea ºcolii, ºi
a desemnat câºtigãtorii la 29 februa-
rie a.c. Înscrierile s-au fãcut pânã
în 31 decembrie 2015 pe un site
special creat pentru aceastã com-
petiþie, unde ºcolile au putea sã-ºi
înscrie activitãþile extracurriculare
în echipã, cum ar fi cele de mediu,
educaþie, creativitate, ºtiinþã ºi cul-
turã. Pentru fiecare activitate au
primit puncte. „Cu cât ºcolile reali-
zeazã mai multe activitãþi, cu atât
îºi vor creºte ºansele de câºtig”,
anunþa compania într-un comuni-
cat la debutul acþiunii. La final, s-au
acordat premii, astfel: locul I –

40.000 de euro, locul II – 30.000
de euro, locul III – 20.000 de euro.
ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”
din Craiova a reuºit sã cumuleze
7.720 puncte la evaluarea dosarului
ºi a urcat pe podium învingãtorilor
obþinând premiul al III-lea, în va-
loare de 20.000 de euro, respectiv
90.000 de lei în echivalent, la un curs
de 4,5 lei/euro.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

În urmã cu puþin timp, ªcoala Gimnazialã nr. 30 „Mihai Viteazul” din Craiova
a primit o veste plãcutã, ce confirmã încã o datã cã doar printr-un efort susþinut
se pot face lucruri frumoase. Instituþia de învãþãmânt este singura din Dolj care
a câºtigat un loc pe podiumul unui concurs cu finanþare consistentã organizat de
compania Kaufland. Concret, 20.000 de euro vor putea fi cheltuiþi de ºcoalã,
bani mai mult decât necesari, având în vedere cã unitatea se poate lãuda cu unul
dintre cele mai mari efective de elevi aflaþi în studiu dintre toate celelalte ºcoli.
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Investiþia trebuie sã fie gata
pânã la 1 octombrie a.c.

„Lucrãm, acum, la modalitatea
concretã de a utiliza suma. Vom
avea în vedere un sistem de pre-
zentare ºi comunicare ce va fi ame-
najat în 16 sãli de clasã, o salã mul-
tifuncþionalã care va cuprinde ºi o
tablã interactivã cu soft încorpo-
rat ºi videoproiector”, ne-a comu-
nicat prof. Ana Nigrini, director
al ªcolii Generale „Mihai Viteazul”.

Acordarea premiilor este condi-
þionatã de parcurgerea mai multor
etape. În primã fazã, în intervalul
16 martie 2016 – 31 martie 2016

trebuie sã realizeze trimiterea cãtre
organizatori a Planului de Investi-
þie. Dupã primirea documentaþiei
fiecãrui Plan de Investiþie, organi-
zatorul va anunþa recepþia docu-
mentelor necesare sau va semnala
dacã existã documente lipsã. Alã-
turi de Fiºa Planului de Investiþiei,
se va prezenta ºi dovada acceptãrii
oficiale de cãtre Consiliul de Ad-

ministraþie al ºcolii desemnatã câº-
tigãtoare a programului/investiþiei
propuse, documentele trebuie sã fie
semnate de minimum trei membri
ai consiliului ºi sã poarte ºtampila
unitãþii ºcolare.

Vor conta relevanþa ºi impactul
proiectului

Planul de Investiþii va trebui sã
þinã cont de relevanþa investiþiei. Se
referã la mãsura în care proiectul
rãspunde unor nevoi sau unor pro-
bleme ale unitãþii de învãþãmânt ºi
de impact. Relevant, aici, este ºi nu-
mãrul beneficiarilor direcþi ºi indi-
recþi, care sunt influenþaþi de pune-
rea proiectului în realitate. Astfel,
investiþia trebuie sã fie una semnifi-
cativã, care sã genereze impact în
cadrul ºcolii sau comunitãþii de care
ºcoala aparþine ºi care sã aibã ca ºi
beneficiari direcþi elevii ºi cadre di-
dactice ºi sã creascã calitatea edu-
caþiei în unitatea de învãþãmânt.

„În cadrul proiectului, noi am
participat cu 482 de elevi, dintre
care 98 din învãþãmântul gimna-
zial ºi 384 din cel primar. Efortu-
rile realizate de elevi ºi pãrinþi sunt
lãudabile, mai ales cã am intrat mai
târziu în program ºi trebuia sã re-
cuperãm decalajul”, ne-a precizat
prof. Dana Cotfasã, director ad-
junct al ªcolii Gimnaziale “Mihai
Viteazul”.

Acordarea primei tranºe, în va-
loare de 50% din valoarea premiu-
lui câºtigat, se va face în intervalul
6 mai – 15 iunie 2016. La 30 iunie
2016 se va proceda la oferirea tran-
ºei finale, în valoare de 50% din
premiul câºtigat.

Etalon pentru sistemul
“Step by step”

Cã foarte mulþi dintre absolven-
þii acestei ºcoli merg mai departe
la licee de calibru din Craiova o

dovedesc rezultatele anuale de la
Evaluarea Naþionalã. Capacitatea
instituþiei de învãþãmânt este impre-
sionantã: 37 de sãli de clasã, în pre-
zent. „Am rãmas pe baricade ºi ne
mândrim cu învãþãmântul în sis-
tem Step by step. Suntem printre
puþinele unitãþi ºcolare ce au serii
complete, începând cu clasa zero
ºi încheind cu clasa a IV-a, pe seg-
mentul Step by step. Dotarea can-
tinei unde cei mici primesc hrana
zilnicã este la standardele solicitate
de autoritãþile de profil. Cel mai
important este cã aceºti elevi se
integreazã mult mai uºor la trece-
rea la nivelul gimnazial”, ne-a men-
þionat prof. Ana Nigrini.

Minte sãnãtoasã…
corp la fel de sãnãtos!

Olimpiadele la diverse discipline
câºtigate de mulþi elevi de la ªcoala
“Mihai Viteazul” din Craiova sunt o
constantã. Semn cã speranþele pã-
rinþilor ºi cadrelor didactice pot de-
veni realitate. ªi lucrurile frumoase
despre o lume a copilãriei, care este

ºi trebuie sã rãmânã la fel de atrãgã-
toare, nu se opresc aici. “La compe-
tiþia Kinder+sport ediþia a II-a, ºcoa-
la noastrã a obþinut locul al II-lea la
handbal. O dovadã în plus cã încer-
cãm ºi reuºim, iatã, sã îmbinãm ac-
tivitatea intelectualã cu cea sportivã”,
a mai punctat prof. Dana Cotfasã.

O carte de vizitã impresionantã
ªcoala cu clase I-VIII “Mi-

hai Viteazul” Craiova este una
dintre cele mai mari ºcoli gene-
rale din judeþ, care dispune de
o bazã materialã modernã, ca-
pabilã sã rãspundã exigenþelor
impuse de comunitate în ceea ce
desfãºurarea procesului de pre-
dare-învãþare-evaluare. Are în
componenþã 37 de sãli de cla-
sã, un cabinet ecologic, douã
sãli specializate de gimnasticã
cu aparaturã modernã, cinci la-
boratoare; o bazã sportivã cu
douã terenuri de fotbal, un te-
ren handbal, un teren baschet,
douã gropi de sãrituri în lungi-
me, o pistã de alergãri; o biblio-
tecã cu peste 15.000 volume
dotatã permanent cu fond de
carte; douã cabinete medicale;
reþea de alimentare cu apã; re-
þeaua termicã schimbatã; came-
re de luat vederi în toatã ºcoala
pentru siguranþa elevilor ºi a per-
sonalului din unitate.

Începând cu clasa a V-a, lim-
bile strãine englezã ºi francezã
se predau în regim intensiv, cu
câte douã clase pe nivel; pachete
de opþionale atractive cu: Infor-
maticã, Teatru, Educaþie pentru
sãnãtate, Drepturile omului, Ma-
tematicã distractivã ºi altele.
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Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” ºi
Facultatea de Lite-
re a Universitãþii
din Craiova organi-
zeazã astãzi, ora
11.00, în Sala „Marin Sorescu” – Secþia American Cor-
ner, lansarea celor mai recente apariþii editoriale ale De-
partamentului de studii anglo-americane ºi germane. Vor
fi lansate lucrãrile „Annals of the University of Craiova,
Series Philology” (English, nr. 1, 2015) de conf. univ.
dr. Titela Vîlceanu ºi lect. univ. dr. Ana-Maria Trantescu;
„Fundamentals of Semantics and Pragmatics” (Univer-
sitaria, 2015) de lect. univ. dr. Claudia-Gabriela Pisoschi
(co-autor împreunã cu prof. univ. dr. habil. Mariana Nea-
gu) ºi „Amount Relative Clauses in English and Roma-
nian: a Minimalist Approach” (Universitaria, 2015) de
lect. univ. dr. Alina Reºceanu. Evenimentul va fi moderat
de conf. univ. dr. Florentina Anghel, directorul Departa-
mentului de studii anglo-americane ºi germane al Facul-
tãþii de Litere craiovene. ªi-au anunþat participarea profe-
sorii Nicolae Panea, Gabriel Coºoveanu, Elena Pîrvu, Ana-
maria Preda, Adriana Costãchescu ºi Mãdãlina Cerban,
toþi de la amintita instituþie de învãþãmânt superior.

Lansare de carte la BibliotecaLansare de carte la BibliotecaLansare de carte la BibliotecaLansare de carte la BibliotecaLansare de carte la Biblioteca
JudeþeanãJudeþeanãJudeþeanãJudeþeanãJudeþeanã

În Sala „Acad. Dinu
C. Giurescu” a Biblio-
tecii Judeþene „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” are
loc astãzi, ora 17.00,
evenimentul de lansare
a volumelor „La apo-
geu” (vol. XVI),
„Ecoul antic” (vol.
XVII), „Un obstacol în
calea uitãrii” (vol.
XVIII), publicate în
seria „Din gândurile
mele” a autorului Du-
mitru Serafim. Eveni-
mentul este moderat de
Raluca Sandu ºi îi are
ca invitaþi pe prof. Liliana Hinoveanu, prof. univ. dr. I.
Vasile, dr. Dodo Grecescu, prof. Dana Popescu, prof.
Marian Niþã, prof. Doina Ionaºcu, ing. Daniela Predoanã,
ing. Adriana Batista Camaraºu, av. Luca Marin, general
Ghe. Popa, col. Paul Turturicã, col. Ion Untaru, col. Sile
Lepãdat ºi col. Radu Teodor.

A patra întâlnire din cadrulA patra întâlnire din cadrulA patra întâlnire din cadrulA patra întâlnire din cadrulA patra întâlnire din cadrul
proiectului „cARproiectului „cARproiectului „cARproiectului „cARproiectului „cARTTTTTe in Ve in Ve in Ve in Ve in ViViViViViVo”o”o”o”o”

Casa de Cul-
turã „Traian
Demetrescu”
vã invitã mâine,
1 aprilie, de la
ora 18.00, în
Salonul Medie-
val, la cea de-a
patra întâlnire
din cadrul pro-
iectului bilunar
„cARTe in
ViVo”. În dezbatere va fi pusã cartea „Domniºoara Chris-
tina” de Mircea Eliade, dupã ce, la ediþiile anterioare, s-au
discutat „Portretul lui Dorian Gray” de Oscar Wilde, nu-
vela „Metamorfoza” de Franz Kafka ºi „Samsa in Love”
de Haruki Murakami. Potrivit iniþiatorilor, proiectul bilunar
„cARTe in ViVo” este destinat tinerilor cu potenþial creativ
din Craiova, interesaþi de orientarea lecturii spre înþelegere
(prin raportarea la propriile experienþe, gânduri, sentimen-
te, având ca punct de pornire subiectul unei cãrþi) ºi nu
spre acumularea mecanicã a informaþiei. Proiectul este
coordonat de Andrada Bãleanu, elevã în clasa a XI-a la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, ºi Eliza Voinea, elevã în
clasa a XII-a la Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova.

Este una dintre figurile importante ale
mediului academic românesc, în spe-
cial, ºi cu precãdere ale Olteniei. Este
membru al Academiei Române ºi fon-
dator al Facultãþii de Drept, în cadrul
Universitãþii din Craiova. Zilele trecute,
Comisia Juridicã, de Disciplinã ºi Imu-
nitãþi, din cadrul Parlamentului Româ-
niei – Camera Deputaþilor, i-a acordat
„Titlul de excelenþã” pentru „merite de-
osebite în dezvoltarea ºi promovarea
ºtiinþelor juridice”. Are în spate 82 de
ani de viaþã, o carierã strãlucitã ºi 72 de
cãrþi scoase de sub tipar, ultima dintre
ele fiind în acest an – „Oltenia ºi Trilo-
gia Lumilor Simþirii Cosmice”. Numele
sãu – Ion Dogaru, acad.prof.univ.dr.

Academician prof.univ.dr. Ion Doga-
ru  este parte din istoria ºtiinþelor juridi-
ce din România, cel despre care, în
2014, la împlinirea vârstei de 80 de ani,
prof.univ.dr. Vasile Stãnescu, membru
de onoare al Academiei Române, afir-
ma: „Nu se poate face o istorie a culturii
juridice, fãrã Domnia Sa”. În urmã cu
foarte puþine zile, pe lângã alte multe
merite recunoscute, Camera Deputaþi-
lor i-a acordat „Titlul de excelenþã”. În
spate stau ºi alte distincþii: 2001 – Me-
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dalia de Aur a Academiei Republicii Fe-
derale Brazilia, pentru contribuþii la dez-
voltarea relaþiilor interuniversitare; 18
martie 2002 – Ordinul „Steaua Româ-
niei în Grad de Cavaler”, pentru „susþi-
nuta activitate ºtiinþificã ºi didacticã în
domeniul ºtiinþelor juridice, precum ºi
pentru contribuþia adusã la promovarea
statului de drept în România”; cetãþean
de onoare, începând cu 25 octombrie
2006, al Municipiului Craiova. Pe lângã
acestea, mai apar „Meritul Academic”
al Academiei Române; Medalia „Dimi-
trie Cantemir” – Academia de ªtiinþe a
Republicii Moldova; Diploma de Onoa-
re ºi Medalia de Argint – Uniunea Juriº-
tilor din România; Diploma de Onoare –
Institutul de Cercetãri Juridice „Acade-
mician Andrei Rãdulescu” al Academiei
Române etc.

O nouã lucrare ºi un simþ al umorului
În aceastã lunã, de sub tipar, a ieºit o

altã lucrare a academicianului IonDoga-
ru: „Oltenia ºi Trilogia Lumilor Simþi-

rii Cosmice”, care se adaugã la alte
71 de volume. „Am pornit de la
Constantin Brâncuºi ºi alþi corifei –
Henri Coandã ºi Nicolae Mateescu
– Matte, considerat pãrintele ºcolii
dreptului aerospaþial ºi cosmic, care
este nãscut în Craiova ºi pe care l-
am cunoscut în anii 1990 la Paris.
În prezent, are 102 ani, trãieºte în
Canada ºi nu a uitat de unde a ple-
cat ”, a precizat acad.Ion Dogaru.
Aceasta are ºi un simþ al umorului
pe care nu se sfieºte sã-l arate: „ªtiþi
cã sunt rudã cu preºedinþii ameri-

cani Bush, Clinton, cu vicepreºedintele
Gore?!”. La nedumerirea noastrã, ne-a
explicat: „Pãi, sunt nãscut în comuna
Licurici, judeþul Gorj, în anul 1935 ºi,
dacã tot i-a fãcut un preºedinte al Ro-
mâniei (Traian Bãsescu – n.r.) pe aceº-
tia licurici mari, de ce sã nu fiu ºi eu la
fel, dacã tot m-am nãscut într-un sat
cu o aceeaºi denumire?!” Trecând, din
nou, într-un registru serios: „Am o vâr-
stã, am în continuare masteranzi ºi doc-
toranzi, recunoaºtere am, dar tot mai tre-
buie sã amintesc ceva. În 1989, struc-
tura Universitãþii din Craiova, unde era
inclusã ºi Facultatea de Medicinã, avea
36 de specializãri. În 2006, la transfor-
marea Consiliului Naþional de Evaluare
ºi Acreditare Academicã, Universitatea
din Craiova, din care se desprinsese, an-
terior, Medicina, numãra 118 speciali-
zãri, iar meritul, pe lângã cel al rectoru-
lui prof.univ.dr. Mircea Ivãnescu, mi
se datoreazã ºi mie, fiind membru în in-
stituþia de acreditare”.

CRISTI PÃTRU

Casa de Culturã „Traian Demetrescu”
vã aºteaptã astãzi, începând cu ora 18.00,
în Salonul Medieval, la cea de-a doua în-
tâlnire din cadrul proiectului „Imago tex-
te”. Invitat este prof. univ. dr. Ionel Buºe,
care va citi prozã ineditã, textele urmând
a fi publicate în revista craioveanã de cul-
turã „Mozaicul”, ºi va intra în dialog cu
publicul. Întâlnirea este moderatã de Pe-
triºor Militaru.

Ionel Buºe (n. 4 noiembrie 1958, Tg.
Logreºti, Gorj) este profesor univ. dr. în
filozofie la Universitatea din Craiova. Are
douã doctorate – unul în filozofie la Uni-
versitatea Bourgogne din Dijon, Faculta-
tea de Litere ºi Filozofie, unde a fost bur-
sier, teza fiindu-i coordonatã de Jean-Jac-
ques Wunenburger, ºi celãlalt în istoria
filosofiei, susþinut la Universitatea din
Bucureºti, sub coordonarea prof. univ. dr.

Facultatea de ªtiinþe Sociale a Universitãþii din Craiova or-
ganizeazã, astãzi, în Sala „Mihai Eminescu” a Casei Universi-
tarilor, prima ediþie a Conferinþei Internaþionale de ªtiinþe
Sociale ºi Umaniste: Forum on Studies of Society. Confe-
rinþa se desfãºoarã în parteneriat cu Facultatea de Sociologie
ºi Asistenþã Socialã a Universitãþii Bucureºti, Faculty of Philo-
sophy and Faculty of Economics, St. Cyril and St. Metho-
dius University din Bulgaria, Faculty of Science and Literatu-
re and Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Süleyman Demirel University din Turcia, The Off-Campus
Faculty of Law & Social Sciences in Stalowa Wola, The John
Paul II Catholic University of Lublin din Polonia ºi Colegiul
Naþional al Asistenþilor Sociali – Filiala Dolj.

La conferinþã s-au înscris peste 140 de participanþi, doc-
toranzi, cercetãtori ºi profesori din peste 32 de Universitãþi
ºi Institute de Cercetare din România, Albania, Bulgaria,
Turcia, Nigeria, Kazakhstan, Polonia ºi Belgia, care anali-

Conferinþã internaþionalã
organizatã de Facultatea de ªtiinþe Sociale

zeazã astãzi subiecte actuale în sesiuni specifice ºtiinþelor
socio-umaniste: Sociologie, Asistenþã Socialã, Studii Euro-
pene, Relaþii Internaþionale ºi Studii de Securitate, ªtiinþe
Politice, Istorie ºi Filosofie.

Conferinþa Internaþionalã de ªtiinþe Sociale ºi Umanis-
te: Forum on Studies of Society este succedatã de o dezba-
tere a asistenþilor sociali doljeni care marcheazã încheierea
Zilelor Asistenþei Sociale. În 2016, Federaþia Internaþionalã a
Asistenþilor Sociali (IFSW) ºi-a propus ca devizã „Societatea
prosperã atunci când demnitatea ºi drepturile oamenilor sunt
respectate”. Evenimentul urmãreºte sã evidenþieze progresele
realizate în domeniul asistenþei sociale, rolul asistentului social
în contextul socio-economic actual ºi importanþa colaborãrii
tuturor factorilor decizionali în crearea unei societãþi în care
se manifestã grija pentru fiecare membru al ei.

LAURA MOÞÎRLICHE

„Imago texte”, cu prof. univ. dr. Ionel Buºe
Gheorghe Vlãduþescu.

Este fondator ºi director al Centrului de
Studii asupra Imaginarului ºi Raþionalitãþii
„Mircea Eliade” la Universitatea din Craio-
va (colaborare cu Centre de Recherches
sur l’Imaginaire et Rationalite „Gaston Ba-
chelard” al Universitãþii Gaston Bachelard
din Dijon), al cãrui scop este studierea ima-
ginarului social, a imaginii ºi simbolului în
culturile tradiþionale, în filosofie ºi ºtiinþã,
precum ºi a diverselor modele de raþionali-
tate. Este autor a opt cãrþi.

„Imago texte” – o continuarea a pro-
iectului „De la Cetatea Bãniei la Cetatea
Poeziei” – s-a nãscut de la ideea meta-
morfozelor pe care un text le suferã în
procesul de creºtere ºi dezvoltare a con-
þinutului pânã la desãvârºirea propriei for-
me. Participarea este liberã.

MAGDA BRATU
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Administraþia de tranziþie din Siria tre-
buie sã includã atât forþe loiale actulului
guvern, cât ºi forþe politice independente
ºi reprezentanþi ai opoziþiei, afirmã preºe-
dintele sirian, Bashar al-Assad, într-un
interviu acordat agenþiei Sputnik. “Obiec-
tivul negocierilor de la Geneva este stabi-
lirea formatului viitoarei administraþii, prin
dialogul intrasirian”, afirmã Bashar al-
Assad. “Este logic ca forþele politice in-
dependente sã fie reprezentate, la fel ºi
cele ale opoziþiei ºi cele loiale guvernului
actual”, a subliniat liderul de la Damasc.
“Încã nu am ajuns la un acord definitiv,
deoarece unele grupuri politice siriene nu
au fost de acord cu acest principiu. Alte
pãrþi au fost de acord; vom anunþa cum
va fi implementat în practicã atunci când
vom fi de acord cu toþii”, a explicat Bas-
har al-Assad. Succesele recente ale ar-
matei siriene ºi susþinerea militarã oferitã
de Rusia nu vor afecta, ci mai degrabã

Partidele lui Poroºenko,
Iaþeniuk ºi Timoºenko eºueazã
sã formeze o nouã coaliþie
de guvernare

Solicitãri de ultimul moment
formulate marþi de cãtre
Partidului Batkivºcina (Patria),
al fostului premier Iulia Timo-
ºenko, au anulat speranþele
formãrii unei noi coaliþii de
guvernare în Ucraina. Formaþi-
unea anunþa luni cã susþinea un
acord “iminent” în vederea
formãrii unei noi coaliþii, care
sã punã capãt unei crize politice
ce a întârziat reforme solicitate
de Occident, dar ºi împrumuturi.
Însã Timoºenko a prezentat noi
solicitãri la o reuniune a
membrilor acestei noi potenþia-
le coaliþii - inclusiv o anulare a
unei taxãri a pensiilor ºi o
ieftinire a preþurilor energiei.
Scumpirea preþului energiei este
una dintre reformele-cheie
solicitate de cãtre Fondul
Monetar Internaþional (FMI) în
cadrul unui program de salvare
a Ucrainei de la un colaps.
Parlamentari au declarat la
ieºirea de la aceastã reuniune
cã mult-aºteptata coaliþie nu s-a
format, în pofida anunþului de
luni al partidului premierului
Arseni Iaþeniuk cu privire la
“iminenþa” unei noi alianþe - în
Parlament - cu partidul preºe-
dintelui Petro Poroºenko.
“Timoºenko cere ca o serie de
legi politice sã fie adoptate
înainte sã se alãture coaliþiei.
Toatã lumea trebuie sã o ia de
la capãt”, a declarat pentru
Reuters o sursã din cadrul
blocului fostului premier.
Parlamentari din cadrul
grupului partidului lui Iaþeniuk
au spus, de asemenea, cã nu s-a
ajuns la formarea acestei
coaliþii de trei partide. Liderul
formaþiunii, Maksim Burbak, a
declarat cã nu este aºteptat un
acord pânã la sfârºitul sãptã-
mânii viitoare. Mustafa Naiem,
un parlamentar din cadrul
blocului lui Poroºenko, a
denunþat faptul cã “Timoºenko
a inventat noi condiþii ºi de
aceea am eºuat”. Patria este cel
mai mic partid din Parlament,
dar voturile celor 19 parlamen-
tari ar fi suficiente sã ofere
acestei coaliþii de trei partide o
majoritate, alãturi de voturile
celor 216 de parlamentari din
cadrul formaþiunilor lui Poro-
ºenko ºi Iaþeniuk. Preºedintele
Parlamentului Volodimir
Groisman, în vârstã de 38 de
ani, un aliat al lui Poroºenko,
urma sã fie propus premier de
cãtre noua coliþie. Însã ºi acest
lucru cade odatã cu acest eºec.
Parlamentari au subliniat cã, în
contextul în care Guvernul
întârzie sã formeze o nouã
coaliþie, criza riscã sã se
adânceascã ºi provoace alegeri
parlamentare anticipate.
Poroºenko încearcã sã evite
acest scenariu, temându-se cã
aceastã crizã va consolida
susþinerea în rândul populaþiei
a unor partide populiste, care se
opun mãsurilor de austeritate
impuse Ucrainei de Occident.
Incapacitatea actualei coaliþii
de guvernare - instabile - de a
trece reformele cerute de
Occident prin Parlament a
deraiat deja negocieri în
vederea unui nou împrumut de
la FMI în valoare de 1,7
miliarde de dolari.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali
Khamenei, a declarat, ieri, cã sistemul de ra-
chete reprezintã viitorul acestei þãri, oferind
susþinere Gardienilor Revoluþiei, care au atras
critici din partea Occidentului pentru testarea
de rachete balistice. Ali Khamenei a susþinut

François Hollande a renunþat ieri,
dupã patru luni de controverse, la
o revizuire a Constituþiei în vede-
rea retragerii cetãþeniei franceze
persoanelor condamnate pentru
terorism ºi “constituþionalizãrii”
stãrii de urgenþã. “Am decis sã în-
chid dezbaterea constituþionalã,
dar nu mã voi abate de la angaja-
mentele pe care mi le-am asumat
pentru a asigura securitatea þãrii”,
a declarat ºeful statului francez.
Hollande a anunþat cã vrea sã mo-
difice Constituþia în Congresul reu-
nit la Versailles, imediat dupã ata-
curile de la 13 noiembrie 2015. El
încearcã sã dea vina pe opoziþie
pentru aceastã renunþare. “O par-
te a opoziþiei este ostilã oricãrei
revizuiri constituþionale”, a decla-
rat, ieri, preºedintele francez. “De-
plâng profund aceastã atitudine”,
a adãugat el. ªeful statului a þinut
sã insiste asupra “eficienþei” stãrii
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vor accelera gãsirea unei soluþii la con-
flictul din Siria, mai afirmã preºedintele
Bashar al-Assad. “Susþinerea militarã ofe-
ritã de Rusia ºi recentele succese militare
înregistrate de armata sirianã vor contri-
bui la accelerarea procesului politic, nu
invers. Nu ne-am schimbat poziþia, men-
þinem aceeaºi poziþie pe care o aveam îna-
inte de ajutorul oferit de Rusia”, a decla-
rat Bashar al-Assad. “Delegaþia noastrã
prezentã la Geneva a dat dovadã de flexi-
bilitate. Însã victoriile recente ale armatei
siriene afecteazã atitudinea puterilor care
blocheazã gãsirea unei soluþii politice, de-
oarece state precum Arabia Sauditã, Tur-
cia, Franþa ºi Marea Britanie mizeazã pe
faptul cã noi vom fi învinºi pe câmpul de
luptã pentru a ne impune condiþiile lor la
negocieri. În acest context, succesele mi-
litare vor conduce la accelerarea procesu-
lui politic, nu vor afecta negocierile”, a
subliniat controversatul lider de la Damasc.

Franþa: François Hollande renunþã la modificarea Constituþiei
de urgenþã ºi angajamentelor asu-
mate în vederea consolidãrii mij-
loacelor poliþiei, jandarmeriei, ar-
matei, poliþiei vamale ºi serviciilor
penitenciare. În ultimele 24 de ore,
diverºi actori parlamentari ºi-au
multiplicat declaraþiile ºi au “îngro-
pat”, puþin câte puþin, ipoteza unei
reuniuni a Congresului, în pofida
faptului cã revizuirea viza modifi-
carea articolului 1 în vederea in-
troduceri stãrii de urgenþã, singu-
ra mãsurã care a obþinut un con-
sens în rândul parlamentarilor. Li-
deri din cadrul Partidului Les Répu-
blicains (LR) au respins marþi ide-
ea unei revizuiri limitate, dupã un
nou atac al lui Jean-Christophe
Cambadélis, care a anunþat cã
“mingea este în terenul dreptei”.
“Toate aceste lucruri nu au sens.
Starea de urgenþã funcþioneazã
deja foarte bine”, declara Bruno
Retailleau, dupã o reuniune a se-

natorilor LR. “Îl obli-
gãm pe François Hol-
lande sã-ºi asume res-
ponsabilitãþile. Majorita-
tea sa este divizatã, mi-
nistrul lui a demisionat.
Nu mai este problema
noastrã”, adãugat el.
Accentuând ºi mai mult
presiunile, Gérard Lar-
cher i-a trimis un e-mail
preºedintelui Republicii,
în care i-a cerut sã re-
nunþe la Congres sau sã
medieze între cele douã
articole rescrise de Se-
nat. Bruno Le Roux a continuat
sã apere aceastã revizuire, într-o
expectativã, acuzând dreapta.
“Da, avem nevoie de aceastã re-
vizuire constituþionalã”, declara
pentru France Info preºedintele
grupului socialist din Adunare,
dupã care a acuzat dreapta. „Mo-

tivul care poate conduce la o blo-
care constã în faptul cã o parte,
subliniez, o parte a dreptei nu vrea
ca preºedintele Republicii sã se
poatã prevala de o revizuire con-
stituþionalã, chiar dacã vizeazã pro-
bleme esenþiale pentru þara noas-
trã”, denunþat el.

Viitorul Iranului constã în rachete, nu în negocieri, susþine liderul suprem al þãrii
acordul nuclear încheiat anul trecut între þara
sa ºi marile puteri ale lumii, însã de atunci a
cerut Iranului sã evite alte înþelegeri cu Statele
Unite ºi aliaþii lor, ºi sã îºi menþinã puterea eco-
nomicã ºi militarã. “Ce care spun cã viitorul
constã în negocieri, nu în rachete, sunt fie igno-

ranþi, fie trãdãtori”, a anunþat Khamenei pe site-
ul sãu. Acesta are ultimul cuvânt în toate pro-
blemele de stat. “Dacã Republica Islamicã ur-
mãreºte derularea de negocieri dar nu are nicio
putere de apãrare, ar trebui sã batã în retragere
în faþa ameninþãrilor provenind de la orice stat

slab”, a mai susþinut el. Comentariile sale
par sã îl vizeze pe fostul preºedinte Akbar
Hashemi Rafsanjani, liderul de facto al unei
alianþe politice mai moderate, care a scris
pe Twitter sãptãmâna trecutã cã “viitorul
constã în dialog, nu în rachete”. Gardienii
Revoluþiei din Iran au efectuat teste cu ra-
chete balistice la începutul lunii. Statele Unite
ºi mai multe puteri europene au susþinut cã
testele au încãlcat rezoluþia Consiliului de
Securitate al ONU, care presupune ca Ira-
nul sã nu testeze rachete având capacitate
nuclearã. Rusia a susþinut însã cã aceste
teste nu au încãlcat Rezoluþia 2.231. Iranul
a negat în mai multe rânduri cã rachetele
sale ar fi concepute cu scopul de a dezvol-
ta arme nucleare.
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Falsificatorul

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 13:10

Cel mai bun falsificator de
tablouri din lume (John Travol-
ta) face o înþelegere cu un
sindicat mafiot ca sã fie elibe-
rat mai devreme din închisoa-
re, iar, în schimb, el trebuie sã
punã la cale un jaf imposibil:
trebuie sã falsifice o picturã de-
a lui Claude Monet, sã fure
originalul dintr-un muzeu ºi sã
punã în locul lui o replicã per-
fectã astfel încât nimeni sã nu
observe schimbul.

13 fantome

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:30

În urma morþii milionarului
Cyrus Kriticos, Arthur, ne-
potul acestuia, ºi familia lui,
primesc o casã drept moº-
tenire. Ceea e nu ºtie Arthur
este cã în casa realizatã în
întregime din sticlã, pe care
unchiul i-a lãsat-o, sãlãºlu-
iesc 12 fantome þinute pri-
zoniere de cãtre rãposatul
lui unchi pentru un scop
malefic...

Conspiraþia mondialã

Se difuzeazã la TVR 1, ora  23:30

Un tânãr actor talentat, cu o
carierã de succes în serialele
TV, este nevoit sã se retragã
din activitate din cauza unor
afecþiuni psihice. Sperând
sã-ºi recapete claritatea
gândirii prin scris, James se
mutã împreunã cu sora sa în
casa de pe malul oceanului a
celei mai bune prietene. Însã
pe mãsurã ce personalitatea
lui se cufundã tot mai mult în
propria minte...

JOI - 31 martie

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

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

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 În culisele energiei
19:00 Mediatorii
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:10 Între bine ºi rãu
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Conspiraþia mondialã
2008, Marea Britanie, Dramã
01:10 Tot ce conteazã
02:00 Telejurnal
02:50 Vorbeºte corect!
02:55 Interes general
03:45 Mediatorii
04:25 Între bine ºi rãu
05:35 Ora regelui
06:25 Teleshopping

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
09:30 Europa 360°
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
13:20  Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Poveste dupã poveste
21:00 Arte , carte ºi capricii
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 În umbra legii
2005, Canada, Crimã
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
00:30 Eveniment cultural
01:30 Arte , carte ºi capricii
02:30 Pescar hoinar
03:00 La fix
04:00 Ferma

TVR 2

07:55 Clopoþica ºi Legenda
Bestiei de Nicãieri

09:15 Jocul se schimbã
11:15 Visuri ºi obligaþii
13:10 Falsificatorul
14:50 O zi în pantofii altcuiva
16:30 Nunta lui Jenny
18:05 Cãlãtoria mea
20:00 Omul Pasãre sau Virtutea

nesperatã a ignoranþei
21:20 Jucãtorul
23:10 Everly
00:40 Marea pasiune
02:30 Aventuri în Mexic
04:00 Casa Versace

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 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Crizã naþionalã
2014, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
00:00 Spitalul de demenþã
2012, România, Comedie
01:30 ªtirile Pro Tv (R)
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 Conspiraþia tãcerii (R)
08:45 La Mãruþã (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Harold, optimistul (R)
14:15 Seminþele distrugerii (R)
16:15 La bloc
18:30 Arsenalul seducþiei
20:30 O relaþie specialã
22:30 13 fantome
00:30 O relaþie specialã (R)
02:30 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 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Pe picior greºit
2001
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
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viata furata (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 Casa: construcþie ºi

design (R)
08:00 All Inclusive (R)
08:45 Focus din inima României

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

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:15 Mama mea gãteºte mai

bine
20:15 Cronica cârcotaºilor
21:00 Harababura
1990, România, Comedie
23:00 La TV
2015, Comedie
23:45 Focus din inima României
00:15 Focus Magazin
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:45 Harababura (R)
1990, România, Comedie
04:45 Adevãrul Live
05:30 La TV (R)
2015, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Jackass
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninjoi, 31 martie - max: 23°C - min: 9°C

$
1 EURO ........................... 4,4582 ............. 44582
1 lirã sterlinã................................5,6698....................56698

1 dolar SUA.......................3,9404........39404
1 g AUR (preþ în lei)........156,7183.....1567183

Cursul pieþei valutare din 31 martie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11joi, 31 martie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



12 / cuvântul libertãþii joi, 31 martie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
1.Informaþii generale privind conce-

dentul: Comuna Valea Stanciului, prin
Consiliul Local al Comunei Valea Stan-
ciului, cu sediul în localitatea Valea Stan-
ciului, str.Arh.Cezar Lãzãrescu, nr.120, ju-
deþul Dolj, tel.0251/352.025, e-mail: valea_-
stanciului@cjdolj.ro. 2.Informaþii generale
privind obiectul concesiunii: Clãdire în
suprafaþã construitã de 30mp ºi suprafa-
þã utilã de 24mp este amplasatã în comu-
na Valea Stanciului -lângã ªcoala gene-
ralã. Concesionarea se solicitã în scopul
desfãºurãrii unor activitãþi în cadrul unei
construcþii cu destinaþie Spaþiu prestãri
servicii ºi alimentaþie publicã. 3.Informa-
þii privind documentaþia de atribuire: Do-
cumentaþia de atribuire se poate procura
de la sediul Primãriei Comunei Valea Stan-
ciului din localitatea Valea Stanciului,
str.Arh.Cezar Lãzãrescu, nr.120, judeþul
Dolj ºi conþine: Caietul de Sarcini, Regu-
lamentul de desfãºurare a licitaþiei ºi Mo-
del al Contractului de Concesiune. 4.Mo-
dalitatea prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al do-
cumentaþiei de atribuire: Se poate intra
în posesia documentaþiei de participare
la licitaþie prin solicitarea acesteia de la
secretariatul Primãriei Comunei Valea
Stanciului. 5.Data limitã pentru solicita-
rea clarificãrilor: 14.04.2016, ora 10.00.
6.Data limitã pentru depunerea ofertelor:
15.04.2016, ora 10.00. 7.Adresa la care se
depun ofertele: Registratura Primãriei Co-
munei Valea Stanciului, cu sediul în lo-
calitatea Valea Stanciului, str.Arh.Cezar
Lãzãrescu, nr.120, judeþul Dolj. 8.Numãr de
exemplare în care trebuie depusã fiecare
ofertã: 2 exemplare (original ºi copie).
9.Data ºi locul la care se va desfãºura se-
dinþa publicã de deschidere a ofertelor:
20.04.2016, ora 10.00, la sediul Primãriei
Valea Stanciului. 10.Denumirea instituþiei
competente în solutionarea litigiilor apã-
rute ºi termenele pentru sesizarea instan-
þei: Judecãtoria Craiova, strada Alexandru
Ioan Cuza, nr.20, jud.Dolj. 11.Garanþia de
participare la licitaþie= 300Lei; Taxa de par-
ticipare la licitaþie= 300Lei. În cazul adju-
decãrii licitaþiei, taxa de participare la licita-
þie nu se mai restituie ofertantului.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
DIRECÞIA Sanitarã Veterinarã ºi

pentru Siguranþa Alimentelor Dolj or-
ganizeazã în data de 25.04.2016, ora
11.00 (susþinerea probei scrise) ºi
28.04.2016, ora 09.30 (susþinerea in-
terviului), concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant, pe pe-
rioada determinatã (pânã la data de
31.12.2016) de asistent veterinar, grad
profesional II, conform Ordinul Pre-
sedintelui ANSVSA nr. 64/2007. Poa-
te ocupa un post vacant persoana
care îndeplineºte condiþiile prevãzu-
te de art. 3 lit. a)-g) din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant cores-
punzãtor funcþiilor contractuale ºi a
criteriilor de promovare în grad sau
trepte profesionale imediat superioa-
re a personalului contractual din sec-
torul bugetar plãtit din fonduri publi-
ce, aprobat prin Hotararea Guvernu-
lui nr.286/2011 ºi Ordinul nr.168 din 2
decembrie 2015 pentru aprobarea
Normelor privind ocuparea prin con-
curs ori prin examen a unui post va-
cant sau temporar vacant corespun-
zãtor funcþiilor contractuale existen-
te la nivelul Autoritãþii Naþionale Sa-
nitare Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor ºi al unitãþilor din subor-
dinea acesteia. Termenul limitã pen-
tru depunerea dosarelor: 13.04.2016,
ora 16.30. Dosarele se vor depune la
secretariatul Direcþiei Sanitare Vete-
rinare ºi pentru Siguranþa Alimente-
lor Dolj. Condiþii specifice pentru ocu-
parea postului de asistent veterinar,
gradul profesional II: studii medii li-
ceale de specialitate absolvite cu di-
plomã de bacalaureat în domeniul ve-
terinar; vechime în specialitatea stu-
diilor absolvite 5 ani. Informaþii supli-
mentare privind bibliografia ºi actele
necesare în vederea participãrii la
concurs se vor solicita de la sediul
Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor Dolj, str.
Fântâna Popova, nr. 30, telefon 0251/
428.791, interior 115.

CENTRUL Judeþean de Excelen-
þã Dolj cu sediul în localitatea Craio-
va, str.Ion Maiorescu, nr. 2,  judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei contractual vacan-
te informatician 1/4 normã, studii su-
perioare, grad profesional IV, perioa-
dã determinatã. Concursul se va des-
fãºura astfel: Probã scrisã: 22.04.2016,
ora 11.00, Proba practicã: 22.04.2016,
ora 15.00, Interviu: 05.05.2015, ora 9.00.
Pentru participarea la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: studii superioare cu
diplomã de licenþã specifice postului,
disponibilitate pentru desfãºurarea
activitãþii în weekend, sã nu fi fost
sancþionat la ultimul loc de muncã
(dacã este cazul). Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 14.04.2016 la se-
cretariatul instituþiei. Relaþii suplimen-
tare la Centrul Judeþean de Excelenþã
Dolj, biroul secretariat. Persoana de con-
tact: Dan Doina, telefon 0371.080.402, e-
mail: cjex.dolj@gmail.com.

CENTRUL Judeþean de Excelen-
þã Dolj cu sediul în localitatea Craio-
va, str.Ion Maiorescu, nr.2,  judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei contractual vacan-
te îngrijitor 1/2 normã, studii medii,
treaptã profesionalã I, perioadã deter-
minatã. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã: 22.04.2016, ora
11.00, Interviul: 04.05.2016, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: studii medii, vechime
de minim 3 ani, disponibilitate pentru
desfãºurarea activitãþii în weekend,
curs de igienã absolvit în ultimii 2 ani,
sã nu fi fost sancþionat la ultimul loc
de muncã. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs
pânã la data de 14.04.2016 la secreta-
riatul instituþiei. Relaþii suplimentare la
Centrul Judeþean de Excelenþã Dolj, bi-
roul secretariat, persoana de contact:
Dan Doina, telefon 0371.080.402, e-
mail: cjex.dolj@gmail.com.



cuvântul libertãþii / 13joi, 31 martie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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.

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”!

INFORMARE

           Aceastã informare este efectuatã de:

         CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, str. Uni-
rii, nr.19, Craiova, tel. 0251.408200, ce intentioneazã
sã solicite  de la A.N. “Apele Romane” – Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu Craiova”, aviz de gospodãrire a
apelor, pentru realizarea lucrarilor de

     „REABILITARE DJ643D, DN 65C(BUL-
ZEªTI) – PREJOI – ÎNFRÃÞIREA – FRATILA –
Lim. Jud. VÂLCEA, Km 0+000 ÷ 16+000, TRON-
SON Km 0+000 ÷ 8+000” amplasat în localitãþile GURA
RACULUI, BULZEªTI, SECULEªTI, PREJOI.

        Aceastã investiþie este nouã.(obiectiv existent).
         Aceastã solicitare de aviz este conformã cu pre-

vederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare.

         Persoanele care doresc sa obþinã informaþii su-
plimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãri-
re a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionatã.

        Persoanele care doresc sã transmitã observatii,
sugestii si recomandãri se pot adresa solicitantului, Con-
siliul Judeþean Dolj, str. Unirii, nr.19, Craiova,
tel.0251.408200.

 Persoana de contact:  dl. Marin Barbu,
tel.0251.408317, 0754.030660, dupã data de
01.04.2016.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un patron
cu maºina proprie, mar-
ca Espero. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu
Telefon: 0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere - parter Nicolae Ti-
tulescu, preþ 200.000 lei.
Telefon: 0744/581.777.
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.

Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ dependinþe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4300 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând imobil str. Pãrului
nr. 33. Telefon: 0755/
074.742
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.
Vând casã 2 camere,
bucãtãrie, hol, toate utilitã-
þile, 400 mp teren, str. Râu-
lui nr. 162. Telefon: 0760/
958.921; 0737/128.396.
Casã bãtrânescã (nelo-
cuibilã) sat Dobromira,
3700 mp. 25000 lei, ne-
gociabil Telefon: 0744/
648.927; 0741/197.391.
Vând casã comuna Peri-
ºor,  cadastru, teren 2000
mp, fântânã în curte, vie,
pomi fructiferi + Anexe,
zonã centralã. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.

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

TERENURI
VÂND casã+teren, zona
Izvoru Rece. Telefon:
0763/359.072.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând vatrã de sat 2100
mp în comuna Giubega
preþ 3000 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã ora
16.00.
Vând – sau schimb teren
intravilan 4300 mp la 10
km de Craiova, cadastru
fãcut. Telefon: 0727/
884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea tarla-
ua 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 Naþio-
nalã Craiova- Bechet, lo-
calitatea Secui. Preþ con-
venabil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m Câr-
cea 10.000 Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pie-
leºti, 20.000 Euro ºi par-
celat. Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.
Vând LOGAN 1400 Lau-
reat, fabricat 2005, 89518
km, toate opþiunile în func-
þiune, preþ 2100 euro, pri-
mul proprietar. Telefon:
0799/ 740.210.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen
Golf 4 din 2002, înmatricu-
lat în România, benzinã.
Detalii la telefon: 0768/
954.944.

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, super întreþi-
nutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fabri-
catie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat; 6 air-
baguri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centraliza-
ta; ABS; Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro; Pret
2700 Euro, negociabil.
Relatii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc, ori-
ginal, stare foarte bunã,
pretabil terase, grãdini.
Telefon: 0729/033.903.
Producãtor- vând puiet
florifer, gladiole Olande-
ze la kg ºi cepe florife-
re chiparoase ( tubero-
ze) anul III. Telefon:
0727/ 714.184.
VÂND fazani argintii ma-
turi ºi pãuni. Telefon: 0351/
451.597, 0730/927.619.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat armã de vânã-
toare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând fotolii vechi în stare
bunã, aparat de radio cu
Pickup, timbre (clasoare).
Telefon: 0729/684.222.

Vând covor persan
2200/1800 bine întreþi-
nut- 80 lei, cruce mar-
murã scrisã 1200/400/
100- 80 lei, sãpun de
casã 5 lei kg, televizor
color Grunding cu tele-
comandã- 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445
Vând maºinã de gogoºi
ineluº, chiuvetã inox du-
blã pentru Restaurant
sau Cofetãrie tãietor me-
zeluri, plitã fast food,
mese inox. Telefon:
0760/958.921; 0737/
128.396.
Vând TV color D- 102 cm,
cãrucior handicapat, pat
mecanic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmidã
completã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metalice
(4 gri ºi 4 albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Cimitir
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12 ºi
LADA 1025 (eventual
subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Telefon:
0727/884.205.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând robot (PLANETA-
RIA) 3 funcþii marcã ger-
manã, hainã de piele de
cãprioarã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cusut
goblen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon: 0735/
445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20 litri
noi, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50 lei. Te-
lefon: 0351/181.202.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color
Philips 100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament 3
camere, mobilat, cu cen-
tralã, zona A Ciupercã.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/510.581.
Închiriez camere la casã
(zona Brestei). Telefon
0762/484.755; 0351/
464.628.
Închiriez apartament 3 ca-
mere mobilat cu centralã,
zona A, Ciupercã, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
510.581.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.
Închiriez apartament 2
camere, decomandate,
etaj 2, ultracentral, micro-
centralã, aer condiþionat,
liniºte ºi igienã deplinã,
înconjurat de verdeaþã.
Telefon: 0722/956.600.
Inchiriez camerã mobila-
tã la casã. Telefon: 0746/
532.385.

DIVERSE
Caut specialist pentru
emailat cãzi din fontã. Te-
lefon: 0748/195.954.
Achiziþionez cãrþi pentru
bibliotecã. Telefon: 0351/
449.469 dupã ora 20,30.
Solicit menajerã curãþenie
generalã în apartament, o
zi pe sãptãmânã, vârsta
peste 55 ani. Telefon:
0727/226.367.

Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
S.C YUKO GROUP SRL,
solicitã Aviz de Amplasa-
ment pentru investiþia “IN-
STALAÞIE DESCÃRCA-
RE, INCÃRCARE, DISTRI-
BUÞIE, PRODUSE PE-
TROLIERE  CU IMPREJ-
MUIRE, LUCRÃRI  HI-
DROTEHNICE  AFEREN-
TE CHEULUI ªI  PLAT-
FORMEI  IN  PORTUL
BECHET JUD. DOLJ ”,
persoanele interesate  se
pot adresa la sediul Pri-
maria Bechet sau la tele-
fon contact 0732/707099.

PIERDERI
Pierdut Legitimaþie de Vete-
ran ºi Vãduve de  Veteran
de Rãzboi  pe numele: Riza
Fila din Craiova, Olteanu
Leana din Gogoºu, Radu
Constantin din Calopãr. Se
declarã nule.

CONDOLEANÞE
Dr. Adriana Turculeanu ºi
personalul Centrului
Medical Amaradia sunt
alãturi de soþia ºi fiica
Prof. Dr. BISTRICEANU
MARIAN, fost Decan al
Facultãþii de Medicinã
Craiova, în aceste mo-
mente dureroase, prici-
nuite de trecerea în ne-
fiinþã a celui care a fost
ctitor al Clinicii de Endo-
crinologie la UMF Craio-
va. Sincere condoleanþe!
Dumnezeu sã-l odihneas-
cã în liniºte ºi pace!

Academia de ªtiinþe Medi-
cale Filiala Craiova anun-
þã cu mare durere înceta-
rea din viaþã dupã o lungã
suferinþã a Academicianu-
lui Prof. Dr. BISTRICEANU
MARIAN, fost Decan al Fa-
cultãþii de Medicinã Craio-
va, fost ªef Clinicã Endo-
crinologie ºi ctitor al aces-
tei Clinici la UMF Craiova.
Absolvent al Liceului Ca-
rol I Craiova, a absolvit atât
Facultatea de Medicinã
Veterinarã Timiºoara cât ºi
Facultatea de Medicinã
Generalã Craiova, având
la activ ºi douã doctorate.
A reprezentat cu cinste
UMF Craiova la diverse
manifestãri ºtiinþifice naþi-
onale ºi internaþionale, a
scris numeroase cãrþi de
medicinã umanã, a fost
afiliat la diverse societãþi
internaþionale de Endocri-
nologie. A dat dovadã de
devotament faþã de bol-
navi ºi tinerii medici care
i-a avut în formare, a fost
un bun familist ºi s-a bu-
curat de aprecierea cole-
gilor din Facultate ºi
Academia de ªtiinþe Medi-
cale. Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace! Prof. Dr.
Corneliu Sabetay.

COMEMORÃRI
Doina soþie, Radu ºi Alina
copiii, Costel frate come-
moreazã la 30 martie pe
ION BAZÃVERDE, rãpus
de o boalã incurabilã, la o
vârstã destul de tânãrã.
Nu te vom uita niciodatã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Reprezentativa de tineret  a României
a câºtigat marþi searã, la Mediaº, un
meci important pentru ºansele de
calificare la Campionatul European de
anul viitor, scor 2-1 în faþa Þãrii Galilor.

Fundaºul Viitorului, Robert Hodoro-
gea, a deschis scorul în minutul 37,
rezultat ce avea sã reziste pânã la
pauzã graþie goalkeeperului Cojocaru,
care în minutul 43 a parat o loviturã de
pedeapsã.

România avea sã-ºi majoreze avanta-
jul în minutul 58, prin Alexandru Ioniþã
II, în timp ce pentru britanici a marcat
Charles, în prelungiri (90+2), dupã un
“cadou” al lui Cojocaru.

Din lotul “tricolor” a fãcut parte ºi
craioveanul Andrei Ivan, utilizat
începând cu minutul 77, când l-a
înlocuit pe dinamovistul Dorin Rotariu.
Ivan a participat ºi la dubla acþiune a
reprezentativei mari, cu Lituania ºi
Spania, intrând pe teren în minutul 58
contra balticilor, ºi în minutul 66 contra
ibericilor.

Selecþionerul Cristi Dulca a folosit
echipa: Cojocaru – Hodorogea, Miron,
Þîru-cpt., Olteanu – Popescu, Marin –
Rotariu (77 Ivan), Ioniþã (71 Tãnase) (85
Pãun), Bumba – Puºcaº.

Tot marþi, s-a mai jucat în aceastã
grupã, a 5-a: Luxemburg – Bulgaria 0-0
ºi Armenia – Danemarca 1-3.

Simona Halep (5 WTA), a pierdut, marþi searã, scor 6-4, 3-6,
2-6, meciul jucat împotriva Timeei Bacsinszky (Elveþia, 20 WTA)
ºi a ratat calificarea în semifinalele turneului de la Miami, fazã
pe care o atinsese anul trecut (2-6, 6-4, 5-7 cu liderul mondial
Serena Williams).

Dupã meci, Halep a încercat sã explice acest eºec, preci-
zând cã încã din setul doi a început sã “simtã cãldura ºi umidi-
tatea tot mai mare”.

“Bacsinszky a fãcut un joc bun, a jucat inteligent ºi s-a
miºcat bine. A meritat sã câºtige. Serena nu e totul într-un
turneu. Dupã cum vedeþi, nu am pierdut aceastã partidã con-
tra Serenei. Fiecare jucãtoare evolueazã bine la acest nivel ºi
trebuie sã fim mereu pregãtite. Din setul doi am început sã
simt cãldura ºi umiditate tot mat mare”, a declarat Halep pen-
tru Miami Herald.

În urma evoluþiei din Florida, Simona va primi 215 puncte în
clasamentul WTA ºi un cec în valoare de 128.215 dolari.

Urmeazã sezonul pe suprafaþa favoritã
Costãnþeanca nu va avea parte de o vacanþã prea lungã

dupã Miami. Ulterior sezonului pe hard, ea trebuie sã pregã-
teascã sezonul de zgurã, care începe în luna aprilie, iar numã-
rul 5 WTA are un program clar în ceea ce priveºte turneele
viitoare: Fed Cup (barajul România – Germania) – în perioada
16-17 aprilie, Stuttgart (turneu Premier) – în perioada 18-24
aprilie, Madrid (turneu Premier Mandatory) – în perioada 30
aprilie-7 mai, Roma (turneu Premier 5) – în perioada 9-15 mai,
Roland Garros (turneu de Grand Slam) – în perioada 22 mai-5
iunie.

Zgura este suprafaþa pe care Halep se simte cel mai bine,
având în vedere cã românca a reuºit performanþa carierei pe
dreptunghiul roºiatic, finalã la Roland Garros 2014 (cu Maria
ªarapova, scor 4-6, 7-6, 4-6).

România învinge Þara GalilorRomânia învinge Þara GalilorRomânia învinge Þara GalilorRomânia învinge Þara GalilorRomânia învinge Þara Galilor
ºi pãstreazã ºanse de calificareºi pãstreazã ºanse de calificareºi pãstreazã ºanse de calificareºi pãstreazã ºanse de calificareºi pãstreazã ºanse de calificare

Halep s-a oprit
în sferturile turneului

de la Miami

Reprezentativa Franþei, gazda CE 2016 ºi cea
în compania cãreia România va deschide tur-
neul final la 10 iunie, a trecut cu 4-2 de Rusia,
marþi searã, pe “Stade de France”.

Kante a deschis scorul în minutul 9, iar pânã
la pauzã Gignac a fãcut 2-0 (38). Ex-sovieticii,
care ºi ei vor fi la Euro, au dat semne de reve-
nire datoritã unei reuºite semnate de Kokorin
(56), dar “Les Bleus” s-au dus din nou la douã
“lungimi”, odatã cu o reuºitã semnatã de Pay-
et (64). Zirkov (68) a mai apropiat o datã Ru-
sia, pentru ca scorul final sã fie stabilit de Kin-
gsley Coman (76).

Franþa a utilizat echipa: Lloris – Sagna,
Varane (Mathieu 46, Digne 54), Sakho, Evra –
Kante, L. Diarra, Pogba (M. Sissoko 69) – Griez-
mann (Payet 63), Martial (Coman 46), Gignac
(Giroud 79). Selecþioner: Didier Deschamps.

Meciul zilei s-a disputat la Munchen, unde
Germania a fãcut uitat duºul rece cu Anglia
(2-3, sâmbãtã, la Berlin) ºi a zdrobit cu 4-1 pe

România mai are de jucat acasã cu Luxemburg (2 septembrie) ºi în deplasare
cu Danemarca (6 septembrie) ºi Bulgaria (11 octombrie).

Câºtigãtoarea grupei se va califica direct la turneul final, iar cele mai bune 4
din 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a decide
ultimele douã selecþionate care vor merge la EURO 2017 din Polonia.

MECIURI AMICALE INTERÞÃRI

Festival de goluri cu Franþa ºi Germania în prim-plan, Olanda bate pe “Wembley”

O partidã electrizantã s-a consu-
mat în noaptea de joi spre vineri la
Asuncion, unde Brazilia a smuls greu
o remizã, revenind de la 0-2. Pentru
gazdele din Paraguay au marcat Lez-
cano (40) ºi Benitez (49), pe când
pentru “Selecao”, care n-a putut con-
ta pe suspendaþii Neymar ºi David

DIGI SPORT 1
16:00 – FOTBAL – Liga I: CS U

Craiova – FC Botoºani / 19:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor:
CSM Bucureºti – Rostov-Don /
20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg.
Mureº – Viitorul.

DIGI SPORT 2
19:00 – BASCHET (M) – Euroli-

ga: Khimki Moscova – Olympiacos
Pireu / 22:00, 2:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Miami, în SUA.

DIGI SPORT 4
21:00 – BASCHET (M) – Euroli-

ga: Steaua Roºie Belgrad – Darussa-
faka Dogus Istanbul.

DOLCE SPORT 1
16:00 – FOTBAL – Liga I: CS U

Craiova – FC Botoºani / 19:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor:
CSM Bucureºti – Rostov-Don /

Brazilia salveazã in extremis o remizã

Etapa a 6-a
Columbia – Ecuador 3-1 (Bacca 15, 67, Perez 48 / Arroyo 90), Uruguay –

Peru 1-0 (Cavani 53), Argentina – Bolivia 2-0 (Mercado 20, Messi 30 pen.),
Venezuela – Chile 1-4 (Otero 9 / Oinilla 33, 52, Vidal 72, 90+2), Paraguay –
Brazilia 2-2 (Lezcano 40, Benitez 49 / Ricardo Oliveira 79, Dani Alves 90+2).

1. Uruguay 13 6. Brazilia 9
2. Ecuador 13 7. Paraguay 9
3. Argentina 11 8. Peru 4
4. Chile 10 9. Bolivia 3
5. Columbia 10 10. Venezuela 1

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

20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg.
Mureº – Viitorul / 4:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Miami, în SUA.

DOLCE SPORT 2
20:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Miami, în SUA.
EUROSPORT 1
11:30, 16:00 – CICLISM – Cele

trei zile de la De Panne, în Belgia /
21:00 – PATINAJ ARTISTIC – Cam-
pionatul Mondial, la Boston, în Sta-
tele Unite.

EUROSPORT 2
9:30, 14:30 – SNOOKER – Ope-

nul Chinei, la Beijing.
LOOK TV
16:00 – FOTBAL – Liga I: CS U

Craiova – FC Botoºani.
LOOK PLUS
20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA

Tg. Mureº – Viitorul.

Italia. În schimb, Anglia a fost readusã cu
piocioarele pe pãmânt de Olanda, 2-1 chiar la
Londra. Batavii veneau dupã un insucces cu
Franþa, 2-3, la Amsterdam.

Revenind la grupa României de la Euro, El-
veþia a suferit o nouã înfrângere dupã cea din
în Irlanda (0-1), scor 0-2, la Zurich, cu Bosnia,
în vreme ce Albania, ºi ea perdantã în wee-
kend pe terenul Austriei (1-2), s-a impus cu 2-
0 în Luxemburg.

Elveþia: Sommer – Lichtsteiner (Lang 65),
Schar (T. Klose 46), Senderos, R. Rodriguez
(Moubandje 66) – Fernandes (Embolo 46), G.
Xhaka – Steffen, Kasami (Tarashaj), Mehmedi
(Zuffi 46) – Seferovic. Selecþioner: Vladimir
Petkovic.

Albania: Berisha (Shehi 60) – Veseli, Djim-
siti, Arlind Ajeti, Aliji, Kukeli (Kace 46), Basha
(Rashica 60), Shala (Lenjani 60), Memushaj
(Sadiku 60), Gashi, Cikalleshi. Selecþioner: Gio-
vanni De Biasi.

Dacã vine vorba ºi de rivalele “tri-
colorilor” din calificãrile pentru CM
2018, Danemarca a pierdut în Scoþia (0-
1), iar Muntenegru ºi Kazakstan au re-
mizat, 0-0 (a) cu Belarus, respectiv 1-1
în Georgia. Din grupã mai fac parte Po-
lonia ºi Armenia.

Rezultatele complete
înregistrate marþi:

Estonia – Serbia 0-1 (Kolarov 81) / Mace-
donia – Bulgaria 0-2 (Rangelov 66, Tonev 88)
/ Grecia – Islanda* 2-3 (Fortounis 19 pen., 31
/ Traustason 34, Ingason 70, Sigthorsson 82)
/ Norvegia – Finlanda 2-0 (Berget 57, Johan-
sen 84) / Elveþia* – Bosnia 0-2 (Dzeko 14, Pja-
nic 57) / Suedia* – Cehia* 1-1 (Berg 14 / Vy-
dra 26) / Austria* – Turcia* 1-2 (Junuzovic
22 / Calhanoglu 43, Arda Turan 56) / Germa-
nia* – Italia* 4-1 (Kroos 24, Gotze 45, Hector
59, Ozil 75 pen. / El Shaarawy 83) / Irlanda* –
Slovacia* 2-2 (Long 22 pen., McClean 24 pen.

/ Stoch 14, McShane 45 aut.) / Portugalia* –
Belgia* 2-1 (Nani 20, Cr. Ronaldo 40 / Luka-
ku 62) / Anglia* – Olanda 1-2 (Vardy 40 / V.
Janssen 50 pen., Narsingh 76) / Franþa* – Ru-
sia* 4-2 (Kante 9, Gignac 38, Payet 64, Co-
man 76 / Kokorin 56, Zirkov 68) / Scoþia –
Danemarca 1-0 (Ritchie 8) / Muntenegru –
Belarus 0-0 / Georgia – Kazakhstan 1-1 (Ok-
riashvili 38 / Nurgaliev 36) / Luxemburg –
Albania* 0-2 (Sadiku 63, Cikalleshi 75).

Selecþionatele însoþite de semnul (*) vor
participa la EURO 2016.

Luiz, au înscris Ricardo Oliveira (79)
ºi Dani Alves (90+2).

În restul jocurilor favoritele s-au
impus in corpore, noutatea fiind cã
Uruguayul a preluat ºefia grupei, fie
ºi la golaveraj, dupã ce Ecuadorul a
suferit prima sa înfrângere din aceas-
tã campanie, 1-3 în Columbia
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Meciul Pandurii Tg. Jiu – Steaua s-a jucat asearã
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 4 1 2 1 4-3 19
4. Voluntari 4 2 1 1 3-4 19
5. Botoºani 3 1 1 1 2-4 17
6. Concordia 3 2 1 0 4-0 16
7. ACS Poli 4 0 2 2 2-4 15
8. Petrolul 4 1 1 2 2-3 8

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

Universitatea Craiova nu a reu-
ºit sã câºtige în ultimele trei con-
fruntãri cu FC Botoºani, pierzând
douã dintre ele, ambele în depla-
sare, ºi terminând la egalitate par-
tida de pe „Extensiv” din debutul
sezonului. Nici meciul de astãzi
nu se anunþã unul facil pentru alb-
albaºtri, care au trei absenþe im-
portante, cãpitanul Iliev, suspen-
dat, iar Vãtãjelu ºi Mateiu sunt ac-
cidentaþi. Directorul tehnic al alb-
albaºtrilor, Daniel Mogoºanu, spu-
ne cã partida de astãzi este una în
care orice rezultat este posibil, ca
de altfel toate jocurile din play-out.
Mogoºanu pretinde cã CS Univer-
sitatea va lupta pentru locul 7,
care duce în Europa League, dar
nu va avea presiunea acestui ob-
iectiv. „Este un meci important
pentru noi, ne dorim sã câºtigãm,
mai ales cã în ultimele douã parti-
de nu am reuºit sã trecem de FC
Botoºani. Noi ne vom bate pentru
a ajunge în Europa, dar drumul
este lung, mai sunt 11 meciuri.
Trebuie pregãtitã fiecare partidã
cât mai bine mai ales cã diferen-
þele dintre echipe sunt mici, orice
rezultat este posibil, iar calculul
hârtiei nu se potriveºte cu cel din
teren”. Fundaºul Andrei Dumitraº
a confirmat interesul alb-albaºtri-
lor pentru cupele europene: „Am
declarat-o de la începutul campio-
natului cã ne dorim în Europa, iar
acum cã a apãrut aceastã ºansã ºi
vom face tot ce depinde de noi
pentru a profita de ea. Nu este
nicio presiune pe noi. Europa este
o motivaþie în plus, dar nu ne gân-
dim sutã la sutã la acest obiectiv.
Vom lua fiecare meci în parte ºi
vom încerca sã obþinem cât mai
multe puncte, astfel încât la fina-
lul sezonului sã încheiem pe locul
1 în play-out. Cel mai important

Naþionala României sub 19 ani
condusã de selecþionerul Andrei
Spier a fost ciuca bãtãilor la Turul
de Elitã desfãºurat în Austria ºi a
ratat calificarea la turneul final al
EURO 2016. Cu trei înfrângeri ob-
þinute în tot atâtea meciuri, tricolo-
rii au terminat pe ultimul loc în grupa
a treia, sub Austria, Slovacia ºi Ce-
hia. Dupã 0-3 cu Cehia ºi 0-4 cu
Austria, selecþionata sub 19 ani a
României a pierdut ºi cu Slovacia,

România under 19, ciuca bãtãilor la Turul de Elitã
scor 1-3. Golul României a fost
marcat de Cristian Ene. Câºtigãtoa-
rea grupei din care a fãcut parte ºi
România a fost Austria, þara gazdã,
care alãturi de celelalte ºase câºti-
gãtoare ale grupelor din Turul de
Elitã (Anglia, Italia sau Turcia, Olan-
da, Croaþia, Portugalia ºi Franþa) vor
fi prezente în ultima fazã a compe-
tiþiei, alãturi de Germania, þara or-
ganizatoare a EURO U19.

În ultimul meci din grupã, mij-

locaºul Craiovei, Alin Manea, a
fost introdus pe final, când scorul
fusese deja stabilit, el înlocuindu-l
pe Dudea, fostul fundaº al Craio-
vei, plecat la Dinamo, formaþie
care l-a împrumutat la Rapid Su-
ceava. România under 19 a jucat
în formula: Tordai - Dudea (A.
Manea 71), R. Popa (P. Petre 46),
Ciobotariu, D. Panait (Cicâldãu 25)
- A. Stoica, Chelaru, Dr. Nedelcu,
Dr. Cojocaru - Vâlceanu - Cr. Ene. 

Universitatea Craiova –  FC Botoºani
Stadion: „Extensiv”, ora 16
Universitatea Craiova: Straton – Dumitraº, Popov, Acka, Achim

– Ivan, Madson, Zlatinski, Bancu – Nuno Rocha, Mãzãrache. An-
trenori: Daniel Mogoºanu, Victor Naicu. Rezerve: Vlad – Kay, Iz-
voranu, Ciocotealã, Bãluþã, R. Petre, Herghelegiu.

FC Botoºani: Pleºca – Patache, Ngadeu, Miron, Muºat – Cucu,
Fulop – Hadnagy, Cabrera, Ivanovic – Matulevicius. Antrenor:
Cristian Pustai. Rezerve: P. Iliev – Plãmadã, Popovici, Carraller-
ro, Casado, Bordeianu, Bujor.

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei).

Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova
întâlneºte FC Botoºani înîntâlneºte FC Botoºani înîntâlneºte FC Botoºani înîntâlneºte FC Botoºani înîntâlneºte FC Botoºani în

etapa a patra a play-out-uluietapa a patra a play-out-uluietapa a patra a play-out-uluietapa a patra a play-out-uluietapa a patra a play-out-ului

joc este cel cu FC Botoºani, care
se anunþã dificil”.

Ivan ar putea bifa
5 meciuri în 11 zile

O altã problemã a Craiovei este
legatã de jucãtorii care au fost la
loturile naþionale. Ivan a jucat într-
o sãptãmânã în meciurile naþiona-
lei mari cu Lituania ºi Spania, dar
ºi în cel al naþionalei de tineret cu
Þara Galilor. Dacã va evolua în
partidele ªtiinþei cu Botoºani ºi Iaºi,
atacantul de 19 ani va ajunge la 5
meciuri în 11 zile, iar itinerariul pe
care îl va parcurge va arãta astfel:
Bucureºti-Giurgiu-Cluj-Mediaº-
Craiova-Iaºi. Daniel Mogoºanu nu
se aratã îngrijorat însã de forma
fizicã a vedetei echipei: „Pentru
Ivan este un lucru bun cã a avut
minute în tricoul naþionalei, îi vor
da încredere. Este un jucãtor tâ-
nãr care se va recupera repede.
Sunt convins cã va da un randa-
ment bun, îºi va ajuta echipa, iar
la rândul ei, echipa îl va ajuta sã
creascã“. Despre meciurile în tri-
color, Andrei Ivan a spus: „Con-
vocãrile sub tricolor sunt o onoa-
re pentru mine. În aceste meciuri
internaþionale ai în faþã jucãtori de
valoare ºi capeþi multã experienþã.
Sper cã nu l-am dezamãgit pe dom-
nul Anghel Iordãnescu pentru în-
crederea pe care mi-a acordat-o.
În special contra Spaniei am avut
emoþii când am fost introdus pe
teren. Treptat am intrat în joc ºi
am încercat sã mã achit de sarci-
nile care mi-au fost trasate. Nu mi-
a fost teamã de valoarea jucãtori-
lor adverºi, doar îi respect. Sunt
convins cã naþionala României poa-
te face o figurã frumoasã la Euro.
Sincer vã spun, se simte în vestiar
cã suntem capabili de o mare per-

formanþã în aceastã varã. Pe Cluj
Arena, suporterii ne-au dat forþã
sã jucãm de la egal la egal cu cam-
pioana Europei. Abia aºtept sã joc
sub tricolor pe noul Ion Oblemen-
co. Sunt sutã la sutã convins cã
suporterii craioveni ne vor purta
spre victorie indiferent de adver-
sarul pe care-l vom avea în faþã“.

Kay ºi Nuno Rocha
ajung astãzi la Craiova

La rândul lor, Nuno Rocha ºi Kay
au jucat marþi seara în meciul pe
care naþionala Insulelor Capului Ver-
de l-a pierdut în Maroc, scor 2-0,
ºi vor reveni la Craiova abia în di-
mineaþa meciului cu FC Botoºani.
Capul Verde a ratat calificarea la
turneul final al Cupei Africii pe Na-
þiuni. Nuno Rocha ºi Kay au fost
titulari, ambii primind cartonaº gal-
ben, iar Kay a provocat ºi lovitura
de pedeapsã din care marocanii au
deschis scorul, una contestatã ve-
hement de capverdieni. Nuno Ro-
cha a fost înlocuit în minutul 77.
Pentru Capul Verde a evoluat ºi ste-
listul Fernando Varela.

Intrarea liberã
pentru copiii sub 14 ani

Spectatorii vor avea acces nu-
mai pe bazã de tichet, dar copiii sub
14 ani au intrarea liberã, cu condi-
þia sã fie însoþiþi la stadion de o per-
soanã adultã, care posedã bilet. Por-
þile stadionului Extensiv vor fi des-

chise la ora 14, iar accesul supor-
terilor se va face astfel: pe Poarta 1
spre Tribuna Oficialã, Tribuna 1;
pe Poarta 2 spre Peluzã;  iar pe
Porþile 3, 4 ºi 5 accesul se va face
dinspre Aleea Potelu spre Parcul
Nicolae Romanescu, pentru Tribu-
na a II-a.  Între orele 14 – 19, pe
strãzile Fântâna Popova, Bucura,
Potelu, Aleea Potelu, Aleea I Pote-

lu, Aleea 2 Potelu, circulaþia auto este
permisã doar cu permise de acces
auto emise de clubul Universitatea
Craiova. Biletele pot fi procurate de
la magazinul oficial al Universitãþii
Craiova, situat în zona English Park,
ºi de la casele de bilete de la stadio-
nul Extensiv, la preþurile: peluzã 5
lei, tribuna 2: 10 lei, tribuna 1: 15
lei, tribuna 0: 25 lei.
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ACS Poli Timiºoara – Petrolul Ploieºti 0-1
A marcat: Astafei 26.
FC Voluntari – CFR Cluj 1-0
A marcat: Rus ‘48
Meciul Concordia Chiajna – CSMS Iaºi s-a jucat asearã.
„U” Craiova – FC Botoºani, astãzi, ora 16

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


