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Consiliul Judeþean Dolj
va fi vârful de lance în
construirea spitalului
regional de la Craiova
ºi asta pentru cã admi-
nistraþia judeþeanã va
pune la dispoziþie tere-
nul, va da o parte din
cofinanþare ºi va veni cu
experienþa acumulatã
de-a lungul anilor în
implementarea de pro-
iecte ºi mai ales în cele
din sãnãtate. Ieri, consi-
lierii judeþeni au solici-
tat informaþii suplimen-
tare despre toate proiec-
tele implementate de CJ
Dolj, în sãnãtate. S-a
pus din nou în discuþie
Ambulatoriu ºi spitalul
regional.
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Recitit, romanul lui Octa-
vian Paler “Viaþa pe un
peron” (Ed. „Corint”, 2005 -
deºi romanul a apãrut în 1981
-) insuflã, acum, o senzaþie
stranie de tristeþe enervantã ºi
înfricoºãtoare. N-am înþeles
unde a plecat, în direcþia
mlaºtinii, Eleonora, “cu
trenciul pe umeri”, dintr-o
garã pustie – nu vin ºi nu
pleacã trenuri –, dilema nu o
lãmureºte nici autorul, dar
resemnarea optimistã a
“profesorului de istorie”,...
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Bântuie, de câteva luni, prin
spaþiul public, dar mai ales
mediatic, ca sã nu mai vorbim
de cel politic cu aplomb
electoral, o campanie criticã
asiduã în jurul pierderii  nomi-
nalizãrii Craiovei în ultima
etapã naþionalã a competiþiei
pentru titlul de Capitalã
Culturalã Europeanã pentru
2021. Cu rarisime excepþii – l-
aº cita aici pe jurnalistul Mihai
Firicã –, departe de a se
înscrie, cum ar fi fost firesc,
în nota unei dezbateri, altmin-
teri absente pe durata mani-
festãrilor
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Comisia juridicã:

Pensiile speciale

pentru aleºii locali

vor fi finanþate

de la bugetul local
Comisia juridicã a adoptat,

ieri, un raport favorabil legii
pensiilor aleºilor locali, a
declarat deputatul PSD Florin
Iordache, afirmând cã legea a fost
pusã în acord cu recomandãrile
CCR, definindu-se categoriile de
beneficiari, sursa de finanþare ºi
data intrãrii în vigoare, 1 ianua-
rie 2017. “Am þinut cont de
observaþiile CCR ºi am refãcut
proiectul trimis la reexaminare,
astfel cã am stabilit foarte clar
cãror categorii se adreseazã acest
proiect de lege ºi discutãm despre
indemnizaþii pentru primari,
viceprimari, preºedinþi ºi vicepre-
ºedinþi de Consilii Judeþene. Deci,
sunt excluºi consilierii locali ºi
judeþeni”, a susþinut deputatul
PSD Florin Iordache. Aleºii vor
primi indemnizaþia dacã au
minim un mandat încheiat sau în
funcþie de numãrul de luni în care
a fost în funcþie. Deputaþii din
comisia juridicã au interzis
cumularea indemizaþiilor speciale
ºi au scos de sub incidenþa actului
normativ aleºii acuzaþi de fapte de
corupþie sãvârºite în perioada
mandatului. “Am prevãzut foarte
clar cã pentru a primi aceastã
indemnizaþie este necesar minim
un mandat întreg, restul primesc
în funcþie de câte luni a avut
respectivul ales. Am stabilit
foarte clar cã dacã un ales local
a fost ºi parlamentar nu poate
primi aceastã indemnizaþie
concomitent cu indemnizaþia de
parlamentar. De asemenea, am
stabilit cã poate primi aceastã
indemnizaþie în condiþiile în care
îndeplineºte condiþiile de vârstã
ºi este pensionat potrivit legii,
deci nu este pensie publicã ºi nu
este pensionat anticipat. Aleºii
care au fost condamnaþi pentru
fapte de corupþie în perioada
mandatului nu pot primi aceastã
indemnizaþie”, a explicat
deputatul PSD.

Un deputat PSD a fost audiat ieri de pro-
curorii DNA, în calitate de martor, parla-
mentarul precizând cã miercuri, la votul
privind cererile DNA de reþinere ºi aresta-
re a lui Sebastian Ghiþã, acesta ºi-ar fi ºan-
tajat colegii deputaþi cu televiziunea Ro-
mânia TV pentru a obþine voturi negative,
au declarat pentru MEDIAFAX surse ju-
diciare.

”Din câte am înþeles, este o
certitudine aceastã dorinþã a pre-
ºedintelui sã invite partidele pen-
tru consultãri pe acest pachet le-
gislativ. PSD va merge sigur, cu
precizarea cã trebuia fãcutã mai
demult aceastã întâlnire ºi aceas-
tã discuþie. Este o discuþie foarte
importantã pentru statul român ºi
pentru siguranþa naþionalã ºi pen-
tru siguranþa persoanei din Ro-
mânia. PSD are foarte clar defi-
nit ceea ce susþine. Pe de-o parte
sã nu fie ºtirbitã capacitatea in-
vestigativã a statului român, ca-
pacitatea instituþiilor statului de a
asigura protecþia persoanelor,
cetãþenilor români, împotriva te-
rorismului ºi a altor acþiuni de
genul acesta, iar, pe de altã par-
te, drepturile fundamentale ale
cetãþenilor sã nu fie ºtirbite”, a
declarat Liviu Dragnea într-o
conferinþã de presã la finalul BPN
al PSD, întrebat dacã a primit o
invitaþie la consultãri de la preºe-
dintele Klaus Iohannis pe legile
securitãþii naþionale.
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Întrebat de acuzaþiile e care i le aduce
colegul de partid, Sebastian Ghiþã a decla-
rat, la ieºirea de la audieri, cã „îmi este
interzis sã vã ofer orice fel de informaþie.
Nu am voie sã spun nimic. Procurorul mi-
a spus cã nu am voie sã vorbesc, am scris
acele lucruri ºi nu am voie sã le încalc.
Mã simt interzis”.

Procurorii îl cerceteazã pe Sebastian

Ghiþã sub control judiciar pe cauþiune, su-
ma pe care va trebui sã o plãteascã fiind
stabilitã la 13 milioane de euro. Aceleaºi
surse susþin cã suma reprezintã 10% din
averea parlamentarului, estimatã la apro-
ximativ 130 de milioane de euro

Aceleaºi surse susþin cã la stabilirea cau-
þiunii s-a avut în vedere gravitatea faptelor,
starea materialã ºi faptul cã patru persoane
cercetate în acest dosar arestate preventiv.
Mãsura a fost luatã dupã ce plenul Camerei
Deputaþilor a respins cererile DNA de reþi-
nere ºi arestare a parlamentarului. Sebas-
tian Ghiþã este acuzat de dare de mitã, ºan-
taj, douã infracþiuni de folosire, în mod di-
rect sau indirect, de informaþii ce nu sunt
destinate publicitãþii, cumpãrare de influ-
enþã ºi conducerea fãrã permis.

Un deputat PSD le-a declarat
procurorilor DNA cã Sebas-
tian Ghiþã ºi-ar fi ºantajat
colegii cu televiziunea Româ-
nia TV, pentru a obþine voturi
negative, au declarat pentru
MEDIAFAX surse judiciare.

Dragnea: PSD susþine legea cartelelor pre-pay.
Mergem la Cotroceni, dacã suntem invitaþi

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigu-
rãri, ieri, cã delegaþia PSD va merge la Cotroceni
la o dezbatere pe tema securitãþii naþionale, dacã
preºedintele Klaus Iohannis va chema partidele la

consultãri pe aceastã temã.

Liviu Dragnea a spus cã exis-
tã informaþii conform cãrora pre-
ºedintele va chema partidele la
consultãri pe tema legilor secu-
ritãþii naþionale. ”L-am întrebat pe
domnul Georgian Pop (preºedin-
tele comisiei parlamentare SRI-
nr.), care este un om informat,
înainte sã vin aici, ºi mi-a zis
cã, se pare, cã într-adevãr
aceastã întâlnire va avea loc.
Dacã se va confirma oficial,
PSD va merge ºi va merge foar-
te bine pregãtit, nu sã-ºi dea cu
pãrerea, nu sã vorbeascã ca sã
se audã, ci va merge cu niºte
propuneri foarte bine structu-
rate”, a mai precizat Dragnea.

Întrebat dacã PSD susþine o
lege a cartelelor pre-pay, Drag-
nea a confirmat. “Susþinem ori-
ce act normativ ºi vom face
propuneri de completare a ac-
telor normative în vigoare care
sã respecte aceste principii (...)
Noi nu avem informaþii despre
cartele pre-pay din România
care au fost folosite în alte þãri

de teroriºti, nu avem aceste in-
formaþii. Suntem un partid civil
care nu e la putere ºi care nu are
acces la astfel de informaþii”, a
declarat preºedintele PSD.

Dragnea a adãugat cã în cazul
în care Parlamentul nu va adopta
întreg pachetul de legi privind si-
guranþa naþionalã, atunci “avem
o problemã”. ”Dacã nu suntem
în stare sã facem lucrul acesta
înseamnã cã avem o problemã.
Eu cred cã da, din moment ce
sper sã ajungem la un punct de
vedere comun, partidele din Par-
lament, Preºedinþia, Guvernul ºi
alte instituþii în acþiunile acestea,
nu avem de ce sã nu-l adoptãm.

E important, aici nu te poþi juca.
Din câte ºtiu eu cei care vizeazã
atacuri cibernetice sau de altã
naturã nu cred cã aºteaptã pânã
când Parlamentul României se
trezeºte. Suntem obligaþi sã fa-
cem lucrul acesta”, a conchis li-
derul PSD.

Preºedintele Klaus Iohannis îi
va chema pe liderii partidelor par-
lamentare la consultãri pentru a-
i convinge sã adopte în regim de
urgenþã legea privind cartelele
pre-pay ºi legea securitãþii ciber-
netice, a declarat miercuri pen-
tru MEDIAFAX senatorul Daniel
Savu, membru în Comisia de
control SRI.
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Atmosfera din consiliu, la o zi
dupã reþinerea primarului Olguþa
Vasilescu, a fost una încordatã ºi a
debutat brusc cu o demisie. Înain-
te sã fie cititã ordinea de zi consi-
lierul UNPR, Mihai Cilibiu, a anun-
þat cã îºi dã demisia, în semn de
solidaritate cu primarul Olguþa Va-
silescu. Acesta a mers la prezidiu
unde ºi-a depus cererea de demi-
sie, apoi a ieºit din salã. Pe hol,
Cilibiu a izbucnit în plâns ºi a de-
clarat presei cã  nu mai poate con-

tinua acest mandat.
„Nu am venit aici nici pentru

funcþii, nici pentru bani, am venit
sã facem ceva împreunã pentru
Craiova, dar când vãd cã se întâm-
plã aºa ceva, nu mai pot continua.
Este inadmisibil ce s-a întâmplat cu
doamna primar. E o mare mizerie
umanã ordinarã în viaþa politicã din
România. Din câte se pare, o can-
didaturã la primãrie nu mai repre-
zintã un risc, ci e curatã sinucide-
re. E inadmisibil sã fie reþinut pri-
marul Craiovei pentru cã a strâns
sponsorizãri sã repare faþadele din
Craiova, deci pentru oraº, în timp
ce alþii iau pentru ei. Omul Lia Ol-
guþa Vasilescu nu merita aºa ceva”,
a declarat, cu ochii în lacrimi, Mi-
hai Cilibiu.

S-a votat în tãcere
În afara acestui gest, ceilalþi

consilieri nu au mai amintit nimic
referitor la situaþia în care se aflã
primarul Craiovei. Aproape toþi au
fost prezenþi la ºedinþã, mai puþin
candidatul PNL, Pavel Badea, ºi au
fost rezervaþi în privinþa comenta-
riilor. Excepþia a fãcut-o consilie-

CLM Craiova s-a aflat din nou, pentru a doua
oarã în istoria sa, în postura de a þine ºedinþa în
lipsa primarului, acesta fiind reþinut de procurorii
DNA. Prima datã s-a întâmplat la începutul lui
martie 2010, când Antonie Solomon a fost arestat
de DNA pentru fapte de corupþie, iar a doua oarã
a fost, ieri, când Olguþa Vasilescu a fost reþinutã
de procurorii DNA pentru infracþiuni de corupþie.
Diferenþa au fãcut-o, totuºi, lacrimile care au fost
vãrsate de unul dintre consilierii municipali.

rul PNL, Marinel Florescu, care a
solicitat ca raportul primarului, de
la punctul nr. 1 al ordinei de zi, sã
fie dezbãtut atunci când Olguþa
Vasilescu va fi în Craiova ºi va
putea sã fie prezentã la discuþii. „Vã
rog sã supuneþi la vot propunerea
mea”, a insistat Florescu. Juristul-
ºef al Primãriei, Ovidiu Mischia-
nu, a spus cã fiind vorba de un
raport, nu este necesar sã fie nici
dezbãtut ºi nici votat. Ca atare, ra-
portul primarului Olguþa Vasilescu

a rãmas pe ordinea de zi, consilie-
rii locali luând act de raportul de
activitate în lipsa edilului.

Tot Marinel Florescu a solicitat
ca, în contextul atacurilor teroris-
te, sã fie incluse în Planul de ordi-
ne ºi siguranþã al Craiovei, votat
ieri, ºi mãsuri antitero. Consilierul
Bianca Predescu i-a explicat cã
administraþia publicã nu are com-
petenþe pe aceastã linie, ci SRI-ul.

Un soft performant
pentru traficul din Craiova
Pentru cã pe ordinea de zi s-au

regãsit organigramele tuturor ser-
viciilor din subordinea Primãriei
Craiova, în salã s-au aflat ºi toþi
directorii acestora, care au asistat
la discuþii pânã la final. Deºi a fost
o ordine de zi destul de încãrcatã,
fiind vorba de 38 de proiecte de
hotãrâre, votul a mers destul de
repede. Intervenþii punctuale a mai
avut social-democratul Marin Ni-
coli care, cu un aer de normalita-
te, a întrebat dacã municipalitatea,
prin planul de mobilitate, se gân-
deºte sã iniþieze curse cu autobu-
zele ºi în afara zonei metropolita-

ne. City-managerul oraºului, Radu
Preda, suspect alãturi de primarul
Olguþa Vasilescu în acelaºi dosar,
nu a fost prezent în salã, iar vice-
primarul Mihai Genoiu a solicitat
explicaþii de la un alt funcþionar,
Cosmin Vasile, directorul zonei me-

tropolitane.
 „Suntem primul

Consiliul Local din
þarã care aprobãm
Planul de mobilita-
te, toate celelalte
sunt în urma noas-
trã. Avem un soft
care simuleazã to-
tul, îþi dã informa-
þii despre creºterea
sau descreºterea
fluxului de circula-
þie. Este primul pas
pe care l-am fãcut
ºi care este foarte
bun”, a spus, apoi,
viceprimarul Mihail
Genoiu, care a pre-
cizat cã softul res-
pectiv va fi folosit
ºi la elaborarea
strategiei de dez-
voltare a Craiovei,
la care se lucreazã.

Genoiu: ”Un ºoc pentru toatã
lumea, un ºoc ºi pentru mine”

ªedinþa CLM s-a încheiat dupã
aproximativ o orã, consilierii vo-
tând cu majoritate ca întrebãrile ºi
interpelãrile care, de obicei, sunt
puse primarului sã fie adresate în

scris. Pentru cã au lipsit cu totul
referirile la cazul special al prima-
rului Olguþa Vasilescu, presa i-a
abordat, la finalul plenului, pe cei
doi viceprimari ai Craiovei, pentru
a le lua un punct de vedere cu pri-
vire la modul cum se recepteazã,
în primãrie, reþinerea acesteia.

Viceprimarul Mihai Genoiu a
spus cã ºtirea reþinerii primarului
Olguþa Vasilescu a fost un ºoc pen-
tru toatã lumea, dar cã este opti-
mist cã va avea o sentinþã favora-
bilã ºi se va întoarce în primãrie.

 „A fost un ºoc pentru toatã lu-
mea, a fost un ºoc ºi pentru mine.
Eu sper sã revinã în cursul zilei de
azi (n.r. - ieri), sper ca decizia sã
fie favorabilã ºi sã o aºteptãm aca-
sã fiindcã avem foarte multe lu-
cruri de fãcut, de dus la capãt. La
sfârºitul lunii mai, cam toate pro-
iectele trebuie sã fie încheiate ºi
sunt foarte multe, foarte grele ºi
foarte complicate. ªi mie îmi este
foarte greu sã le duc singur, res-
ponsabilitatea este foarte mare.
Obligativitatea ministerului dezvol-
tãrii ºi ADR-ului este sã se finali-
zeze, altfel oraºul rãmâne într-o
gaurã neagrã”, a declarat Genoiu.
Întrebat cu privire la sponsorizãri-
le primite prin ONG-ul „Pro Cra-
iova”, acesta a spus cã ºtia de exis-
tenþa lor dar cã s-au fãcut dupã
modelul reabilitãrii faþadelor de la
Sibiu ºi din ale pãrþi. ”ªtiam cã exis-
tã niºte sponsorizãri ºi cã s-au fã-
cut pentru îmfrumuseþarea faþade-
lor blocurilor, care oricum nu sunt

ale primãriei sau din domeniul pu-
blic, ci ale cetãþenilor din zona cen-
tralã a Craiovei. Nu pot sã spun
care a fost procedura în sine, chiar
nu ºtiu, dar probabil cã a fost ceva
cum a fost fãcut ºi centrul istoric
din Sibiu ºi din alte pãrþi”, a preci-
zat viceprimarul Mihail Genoiu.

Daºoveanu: ”Democraþia
de la acest lucru începe”

Viceprimarul Dan Daºoveanu a
fost mai reþinut în declaraþii, aces-
ta spunând presei cã preferã sã nu
aibã comentarii legat de acest sub-
iect. „Noi vom continua sã lucrãm
ca ºi pânã acum”, a spus acesta.
Întrebat ce pãrere are, totuºi, din
postura de simplu cetãþean, Dan
Daºoveanu a rãspuns: ”În acest
moment nu sunt omul Daºoveanu,
ci viceprimarul. Nu comentez ab-
solut deloc ce se întâmplã cu o altã
putere a statului. Eu cred cã de-
mocraþia de la acest lucru începe,
sã nu se mai comenteze între pu-
terile statului. Aceasta este demo-
craþia”, a declarat Dan Daºovea-
nu, dupã care a plecat din dreptul
microfoanelor presei.

În ceea ce priveºte persoana care
va conduce destinele oraºului în
aceastã perioadã, în cazul în care
instanþa va dispune arestarea prima-
rului Lia Olguþa Vasilescu, vicepri-
marul Mihail Genoiu a precizat cã
i-a solicitat juristului primãriei sã îi
facã o informare cu mãsurile legale
care trebuie urmate.
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Reamintim cã pe 2 septembrie
2015 s-a înregistrat la Curtea de
Apel Craiova dosarul în care avo-
catul Bebe Bãran a fost trimis în
judecatã. În rechizitoriul întocmit
la finalizarea cercetãrilor, procurorii
din cadrul Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie – Serviciul Teritorial Cra-
iova au reþinut faptul cã pe
6.07.2013, avocatul Bebe Bãran
(care face parte din Baroul Mehe-
dinþi din anul 2010) a întocmit în
fals un contract de asistenþã juri-
dicã prin contrafacerea semnãtu-
rii unei persoane la rubrica
„Client”, în cuprinsul cãruia a
menþionat suma de 4000 euro, cu
titlu de onorariu apãrãtor. Ulterior,
la data de 20.02.2014, uzând de

În referatul prin care au cerut arestarea
preventivã a primarului Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, procurorii Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie au detaliat modul în care au fost
comise infracþiunile reþinute în sarcina in-
culpatei. Anchetatorii au susþinut cã Olguþa
Vasilescu a cerut bani – atât direct, cât ºi
prin intermediari -  de la mai mulþi oameni
de afaceri din Craiova, administratori ai unor
societãþi comerciale ale cãror nume n-au
fost fãcute publice, care în schimbul „spon-
sorizãrilor” ar fi urmat sã primeascã diverse
lucrãri: „În cursul anului 2012, cu prilejul
campaniei electorale pentru alegerea prima-
rului mun. Craiova, mai mulþi oameni de
afaceri: (...), (...), (...), au fost determinaþi
de inculpata Vasilescu Lia Olguþa – candi-
dat la funcþia de primar, personal sau prin
intermediul unor persoane din echipa de

AAAAAvocatul acuzat cã a falsificat semnãtura unui client care îl plãtisevocatul acuzat cã a falsificat semnãtura unui client care îl plãtisevocatul acuzat cã a falsificat semnãtura unui client care îl plãtisevocatul acuzat cã a falsificat semnãtura unui client care îl plãtisevocatul acuzat cã a falsificat semnãtura unui client care îl plãtise
„la negru” condamnat la închisoare cu suspendare„la negru” condamnat la închisoare cu suspendare„la negru” condamnat la închisoare cu suspendare„la negru” condamnat la închisoare cu suspendare„la negru” condamnat la închisoare cu suspendare

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova l-
au condamnat, miercuri, 30 martie
a.c., pe Bebe Bãran, avocat în cadrul
Baroului Mehedinþi, la 2 ani ºi 4 luni
închisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 3 ani. Avo-
catul a fost trimis în judecatã de DNA
Craiova pentru fals în înscrisuri sub

semnãturã privatã, participaþie impro-
prie la infracþiunea de abuz în serviciu
dacã funcþionarul public a obþinut pen-
tru sine sau pentru altul un folos necu-
venit ºi evaziune fiscalã. Avocatul a
încasat bani falsificând semnãtura unui
client care îl plãtise „la negru”. Sen-
tinþa nu este definitivã.

documentul respectiv, inculpatul a
determinat un executor judecãto-
resc care a acþionat fãrã sã aibã
cunoºtinþã despre fals, sã punã în
executare silitã contractul pentru
recuperarea sumei de 4.000 euro
de la persoana a cãrei semnãturã
o falsificase. În urma procedurii
de executare a fost recuperatã
suma de 5.075, 29 lei, din care s-
au reþinut 2.764 lei cu titlu de chel-
tuieli de executare, restul de
2.411,29 lei fiind consemnaþi la
dispoziþia inculpatului Bãran Bebe,
bani în posesia cãrora acesta a ºi
intrat. În realitate, în cursul anului
2013, persoana a cãrei semnãturã
a fost falsificatã, a solicitat ajuto-
rul inculpatului în vederea recupe-

rãrii sumei de 20.480 euro de la o
altã unitate de Parchet, ridicatã cu
ocazia unei percheziþii domiciliare.
În acest sens, inculpatul a depus la
unitatea respectivã o simplã cerere
prin care solicita restituirea sumei
de bani mai sus menþionatã. Pen-
tru acest “ajutor”, persoana respec-
tivã i-a dat inculpatului Bãran
Bebe, fãrã sã întocmeascã vreun
înscris în acest sens, suma de 1600
euro, un autoturism marca Renault
Laguna, evaluat de pãrþi la suma
de 1600 euro ºi i-a achitat suma de
500 euro pentru o excursie în Fran-
þa. Ulterior, inculpatul nu a înre-
gistrat în evidenþele contabile su-
mele ºi bunurile primite cu titlu de
onorariu avocaþial, în condiþiile de

mai sus, sustrãgându-se astfel de
la plata obligaþiilor financiare cã-
tre stat în cuantum de 2.319 lei,
dupã cum a comunicat DNA Cra-
iova la momentul respectiv. 

Miercuri, 30 martie a.c., Cur-
tea de Apel Craiova a soluþionat
cauza pe fond, avocatul fiind con-
damnat la 2 ani ºi 4 luni închisoare
cu suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 3 ani ºi 60 de
zile de muncã în folosul comuni-

tãþii: „Dispune ca inculpatul Bã-
ran Bebe sã execute pedeapsa cea
mai grea, de 2 ani închisoare, la
care se adaugã un spor de 4 luni
închisoare, în total 2 ani ºi 4 luni
închisoare. Suspendã sub suprave-
ghere executarea pedepsei aplica-
te pe durata termenului de supra-
veghere de 3 ani”, se aratã în ho-
tãrârea instanþei, care nu este defi-
nitivã, putând fi atacatã cu apel la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Arest la domiciliu 30 de zile pentru Olguþa Vasilescu
Judecãtorii Tribunalului Bucureºti au respins, ieri dupã-amiazã, propune-

rea procurorilor DNA de arestare preventivã pentru 30 de zile a Olguþei
Vasilescu, primarul municipiului Craiova. Instanþa a luat faþã de inculpatã
mãsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile. Hotãrârea nu este definiti-
vã, iar procurorii DNA au formulat deja contestaþie, care se va judeca la
Curtea de Apel Craiova. În acest condiþii, nu se poate dispune suspendarea
Olguþei Vasilescu din funcþia de primar al Craiovei.

campanie, sã efectueze sponsorizãri, sume-
le de bani fiind utilizate pentru materiale
electorale ºi pentru spectacole în susþinerea
campaniei electorale a candidatului, Vasi-
lescu Lia Olguþa folosindu-ºi în acest sens
influenþa pe care o avea asupra oamenilor
de afaceri, în calitatea sa de vicepreºedinte
al organizaþiei judeþene a unui partid poli-
tic, în scopul obþinerii de bani ºi alte foloa-
se necuvenite. În fapt, au fost executate
materiale electorale pentru campania incul-
patei Vasilescu Lia Olguþa, care ºi-a folosit
influenþa de lider politic pentru a determi-
na mai mulþi oameni de afaceri din zonã,
printre care ºi pe patronul SC sã contribuie
cu sume de bani la sprijinirea campaniei, în
scopul obþinerii unor foloase necuvenite
pentru candidatã. Valoarea acestora a fost
de 44.241,96 euro. Ulterior, materialele res-

pective au fost dobândite ºi
folosite de Vasilescu Lia Ol-
guþa, cunoscând cã provin
din infracþiunea de folosire
a influenþei în scopul obþi-
nerii de foloase necuvenite”,
se aratã în referatul DNA.

Cât despre Radu Preda,
procurorii spun cã, în cursul
anului 2014, a ajutat-o pe Ol-
guþa Vasilescu prin coordona-
rea activitãþii de strângere de
fonduri, cunoscând implica-
rea societãþilor comerciale
cãrora li s-au solicitat spon-
sorizãri în contracte aflate la
acel moment în derulare, Iar
Elena Daniela Popescu, pre-
ºedinte al Asociaþiei Pro Craiova, s-a ocupat
de încheierea contractelor de sponsorizare
între Asociaþie ºi mai multe societãþi comer-
ciale, sub acoperirea realizãrii unui proiect pro-
priu al asociaþiei, cunoscând modalitatea în
care firmele respective au fost determinate
de Olguþa Vasilescu sã efectueze sponsorizãrile.

În referatul prin care se solicitã arestarea
este precizat ºi modul în care s-a fãcut re-
novarea faþadelor blocurilor de pe strada A.I.
Cuza, reprezentanþii aceloraºi firme fiind
chemaþi sã „punã umãrul” la acest proiect,
tot prin sponsorizãri. Procurorii DNA spun
cã Olguþa Vasilescu „a conºtientizat perma-
nent caracterul infracþional
al acþiunilor sale, întrucât,
cu excepþia unor persoane în
care avea încredere, cãrora
le-a solicitat direct sponso-
rizãrile, ceilalþi sponsori au
fost abordaþi prin interme-
diul altor persoane; a ac-
ceptat interpunerea ONG
Asociaþia (n.r.- Pro Craio-
va) în lanþul infracþional,
pentru atingerea scopului
urmãrit ºi a insistat în con-
vingerea persoanelor care nu
erau de acord cu modalita-
tea de efectuare a „sponso-

rizãrilor”; a folosit funcþionari ai primã-
riei Craiova în negocieri...”.

Judecãtorii de la Tribunalul Bucureºti au
respins, însã, ieri dupã-amiazã, propunerea
DNA de arestare preventivã a Olguþei Vasi-
lescu, dispunând faþã de ea mãsura arestu-
lui la domiciliu pentru 30 de zile. Procurorii
DNA au formulat deja contestaþie, care se
va judeca la Curtea de Apel Bucureºti. Între
timp însã, pentru cã legea prevede acest lu-
cru doar în cazul arestãrii preventive sau
dacã nu-ºi poate exercita mandatul 45 de
zile, Olguþa Vasilescu nu poate fi suspenda-
tã din funcþia de primar al Craiovei.
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Doamne, apãrã-mã de mine însumi!Doamne, apãrã-mã de mine însumi!Doamne, apãrã-mã de mine însumi!Doamne, apãrã-mã de mine însumi!Doamne, apãrã-mã de mine însumi!
MIRCEA CANÞÃR

Recitit, romanul lui Octavian Paler
“Viaþa pe un peron” (Ed. „Corint”,
2005) insuflã, acum, o senzaþie stranie
de tristeþe enervantã ºi înfricoºãtoare.
N-am înþeles unde a plecat, în direcþia
mlaºtinii, Eleonora, “cu trenciul pe
umeri”, dintr-o garã pustie – nu vin ºi
nu pleacã trenuri –, dilema nu o lãmu-
reºte nici autorul, dar resemnarea opti-
mistã a “profesorului de istorie”, celã-
lalt personaj, “Doamne, apãrã-mã de
mine însumi”, sunã ca o poruncã vala-
bilã, pentru fiecare dintre noi. Aºteptând
un tren care nu dã semne sã aparã vreo-
datã, nu aflãm, întrebându-ne continuu,

rãspunsuri la alte interogaþii, ca de pildã
valabilitatea celor 10 porunci, dintr-un
decalog: “Sã aºtepþi oricât” / “Sã aº-
tepþi orice” / “Sã nu îþi aminteºti în
schimb orice. Nu sunt bune decât
amintirile care te ajutã sã trãieºti în
prezent” / “Sã nu numeri zilele” / “Sã
nu uiþi cã orice aºteptare e provizorie,
chiar dacã dureazã toatã viaþa” / “Re-
petã cã nu existã pustiu. Existã doar
incapacitatea noastrã de a umple go-
lul în care trãim” / “Nu pune în ace-
eaºi oalã ºi rugãciunea ºi pe Dumne-
zeu. Rugãciunea este uneori o formã
de a spera a celui care nu îndrãzneºte

sã spere singur” / “Dacã gândul astã
te ajutã, nu cãuta sã recunoºti cã speri
neavând altceva mai bun de fãcut sau
chiar pentru a te feri de urmãrile fap-
tului cã nu faci nimic” / “Binecuvân-
teazã-þi ocazia de a-þi aparþine în în-
tregime. Singurãtatea e o târfã care nu
te învinuieºte cã eºti egoist” / “Amin-
teºte-þi cã paradisul a fost, aproape si-
gur, într-o grotã”. Se poate apela la
decalog, de oricâte ori suntem în difi-
cultate, deºi unele dintre porunci sunt greu
de urmat. Chiar atunci când apelãm la ele,
considerând cã avem nevoie în clipa res-
pectivã. Ursitoarele erau bete probabil

când au venit la cãpãtâiul nostru sau, plic-
tisite, au vrut sã se amuze. Romanul lui
Octavian Paler ascunde multe înþelesuri
subtile, lãsând loc interpretãrilor multiple.
Personajele se hrãnesc cu amintiri, dintr-
o viaþã la care nu se vor mai întoarce vreo-
datã. Prezentul e confuz, din moment ce
gara este pustie, ºi sugereazã doar cã ºi
viitorul este incert, bântuit de capcane.
Ce bine am face dacã, din când în când,
chiar atunci când nu ne considerãm ma-
rionete ale fricii, am prefera reflectarea,
în locul tupeului necenzurat, prea con-
vinºi de judecãþile noastre. Mai ales în
referirile la alþii...

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a
desfãºurat o serie de acþiuni menite sã
conºtientizeze importanþa ºi ponderea pe
care o are apa în viaþa fiecãruia: acþiuni
educative în ºcoli ºi grãdiniþe unde s-au
prezentat filmuleþe despre apã ºi acþiuni
de conºtientizare a importanþei calitãþii
apei ºi conservãrii resurselor de apã.
“Prin acþiunile educative dedicate  Zilei
Mondiale a Apei am dorit sã aducem în
atenþia opiniei publice  problemele legate
de necesitatea protejãrii cantitative ºi
calitative a apelor ºi sã punem în adevã-
rata luminã rolul, îndatoririle ºi respon-
sabilitãþile celor cu atribuþii în întreþine-
rea, valorificarea ºi protejarea surselor
de apã. De asemenea, specialiºtii ABA Jiu
au încercat sã evidenþieze ºi rolul pe
care îl joacã angajaþii de la Apele Române
în sprijinul cetãþeanului. Aici ne referim
la cei care îºi desfãºoarã activitatea în
laboratoarele de calitatea apei, la cei care
culeg date ºi monitorizeazã cursurile de
apã, la cei care se îngrijesc de construc-
þiile hidrotehnice”, a declarat Marin
Tãlãu, director ABA Jiu.

Lecþie deschisã
despre drumul apei

Printre cei vizitaþi de specialiºtii ABA
Jiu s-au numãrat ºi elevii ªcolii Gimna-
ziale „Gheorghe Bibescu” din Craiova.

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a încheiat, ieri, acþi-
unile dedicate Zilei Mondiale a Apei. Asemenea eveni-

mente s-au desfãºurat pe parcursul  lunii martie, la nive-
lul tuturor subunitãþilor ABA Jiu, predominante fiind

acþiunile educative din unitãþile de învãþãmânt din cele
patru judeþe: Dolj, Mehedinþi, Gorj ºi Hunedoara.

Aici, s-a þinut o lecþie deschisã despre
cât de importantã este apa în viaþa
omenirii ºi care este drumul acesteia de
la sursa de bazã pânã ajunge la robinet.
În acest mod elevii au aflat despre
diferitele profesii ce se regãsesc în
domeniul apelor ºi care sunt atribuþiile
principale ale acestora: hidrologi,
hidrogeologi, ingineri, muncitori hidro-
metri, agenþi hidrotehnici, marinari,
conducãtori de ambarcaþiune sau alte
funcþii specifice activitãþii de laborator
pe calitatea apelor sau dispeceri.

Finalul evenimentelor s-a desfãºurat la
Grãdiniþa Raykids unde cei mici au
învãþat care sunt cele mai importante
râuri din þarã ºi ce circuit are apa în
naturã.

Specialiºtii ABA Jiu,
prezenþi în opt ºcoli
ºi grãdiniþe din Dolj

ABA Jiu a oferit fiecare elev partici-
pant la acþiunile prilejuite de Ziua
Mondialã a Apei câte un material care
sã aminteascã de acest eveniment:
orare, afiºe, cãrticele, broºuri, puzzle.

«Gradiniþa cu program prelungit
Raykids activeazã pentru al doilea an
în cadrul Programului Mondial „Eco-
ªcoala” coordonat la nivel naþional de

cãtre Centrul Carpato-Danubian de
Geoecologie, Bucureºti. Primul proiect
anual coordonat la nivelul grãdiniþei s-a
intitulat „O naturã mai curatã, voie
bunã garantatã”,  iar proiectul actual
din anul 2015-2016 a venit sã comple-
teze viziunea deja deschisã, printr-o
abordare mai extinsã ºi mai activã,
intitulându-se „Gândim, acþionãm,
reciclãm, natura vrem s-o protejãm”.
Acesta este coordonat de prof. Chirea
Monica. Implicarea noastrã în acest
program a pornit de la interesul echipei
grãdiniþei, al pãrinþilor ºi copiilor

pentru o educaþie de calitate în general
ºi pentru  protejarea mediului în
special. Profitând de experienþa cola-
boratoarei noastre prof. Casangiu
Adriana- Daniela de la Grãdiniþa cu
Program Prelungit „Nicolae Romanes-
cu” din Craiova, care ne sprijinã în
calitate de coordonator al programului,
grãdiniþa noastrã desfãºoarã diverse
activitãþi precum ºi manifestãri cu
ocazia unor evenimente ecologice
importante, colaborând în cadrul
reþelei programului Eco-ªcoala cu
diverse instituþii ºi organizaþii active în
domeniu. Un asemenea exemplu este
colaborarea cu cei de la Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu», a spus Iordana
Constantinescu, director Grãdiniþã.

La nivelul judeþului Dolj, specialiºtii
ABA Jiu au mers în mai multe unitãþi de
învãþãmânt printre care Grãdiniþa
„Nicolae Romanescu” Craiova, ªcoala
Gimnazialã ,,Gheorghe Þiþeica” Craio-
va, ªcoala Ethos, ªcoala cu clasele I-
VIII nr. 32 “Alexandru Macedonski”
Craiova, ªcoala cu clasele I-VIII
“Marin Sorescu” din Bulzeºti, ªcoala
nr. 36 Gheorghe Bibescu, Colegiul
Naþional Carol I ºi Grãdiniþa Raykids.
De asemenea, cei de la Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu au ajuns ºi la Peni-
tenciarul de Minori ºi Tineri Craiova.

RADU ILICEANU
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Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Despre alimente aflãm, în fie-
care zi, multe ºi nevrute de la o
sumedenie de specialiºti ai statu-
lui, care ne ºi asigurã cã este totul
în limitele legalitãþii, cel puþin sub
aspect sanitar. Iatã cã, nu trece
mult timp ºi ministrul Agriculturii
scapã porumbelul ºi ne spune ce
ºtiam ºi ce vedem de atâta vreme.
„România este o piaþã de mâna a
zecea în care se aduc produse din
strãinãtate cu termene expirate“,
afirmã tranºant ministrul agricul-
turii Achim Irimescu, într-un in-
terviu pentru un cotidian central.
„Aici este o piaþã în care importa-
torii se orienteazã ºi aduc produse

la sfârºit de termen de valabilitate
sau chiar depãºit. În România sunt
cazuri în care salamul se spalã cu
oþet; se schimbã saramura la brân-
zã, iar brânza se bagã din nou la
vânzare. Statul nu-ºi face datoria,
ANPC-ul nu ºi-o face. Alþii con-
troleazã ce intrã din România, noi
de ce sã nu controlãm ce primim
de la alþii?”, a precizat Irimescu.

Un nou puseu de sinceritate l-a lovit pe ministrul Agri-
culturii, Achim Irimescu. Omul spune ce ºtim cu toþii, de la
vânzãtoare, patroni, clienþi, autoritãþi de control. Cã
mezelurile ºi, nu numai, stau la vânzare peste termenul de
valabilitate. Spãlate cu o banalã cârpã, ºterse silitor de
mucegaiul apãrut între timp ºi, gata! Numai bune de livrat
fraierilor de peste tejghea. Producãtorii confirmã aserþiu-
nile ministrul, dar acesta din urmã face precizãri, trei la
numãr, prin care încearcã sã dreagã busuiocul.

Nimic nou sub soare
Producãtorii români îi dau drep-

tate ministrului Agriculturii, ba mai
mult, ridicã unele întrebãri care ar
trebui sã ducã la acþiuni concrete
din partea statului român. „Cum
credeþi cã pot veni produsele mai
ieftin de afarã, ºtiind prea bine care
sunt costurile reale. Cum credeþi
cã ne-au invadat piaþa cu carne de
porc? Noi asigurãm în momentul
de faþã 30% din piaþa cãrnii de
porc, dar firmele sunt aproape de
faliment. Am putea acoperi aproa-
pe 100%, dar ne-au omorât piaþa
cu carnea de porc venitã din afa-

rã, care se vinde la niºte preþuri
derizorii. Cum vã explicaþi? Vinde
producãtorul acela în pierdere?
Sunt convins cã ministrul are da-
tele. Dacã te duci afarã, uitaþi-vã
la ce preþuri e carnea de porc, în
Belgia e între 8-10 euro. Aceeaºi
carne, la noi o gãseºti între 3-4
euro, carne importatã din strãinã-
tate. Cum vã explicaþi? ªi carnea

asta e produsã acolo, la noi se adau-
gã ºi costul de transport”, a preci-
zat Laurenþiu Baciu, preºedinte-
le Ligii Asociaþiilor Producãtorilor
Agricoli din România.

Imposibil de controlat
Ca sã fim pertinenþi, sã

încercãm sã vorbim de Cra-
iova ºi sã vedem dacã exis-
tã cu adevãrat o strategie de
a controla derapajele de la
respectarea sãnãtãþii ali-
mentare. Ei bine, nimic nu-
l poate opri pe mãruntul
comerciant de cartier sã
procedeze la cosmetizarea
mezelurilor. Ca sã nu mai
vorbim de supermarketuri.
Controalele inopinate al in-
spectorilor OPC sau AN-
SVSA îºi pierd caracterul
spontan de la prima descin-
dere. Existã un eficient „te-
lefon fãrã fir”, prin care pa-
tronii se anunþã între ei, de

la un capãt la altul al strãzii con-
trolate sau al întregii comune, dacã
e cazul. În supermarketuri, con-
sumul de mezeluri este cu mult in-
ferior stocurile existente. Ce se
întâmplã cu responsabilul de raion?
Conducerea companiei îi cere mã-
suri de limitare a pierderilor. Aces-
ta din urmã apeleazã la furnizor sã-
i rezolve mãcar câteva kilograme.

Mai exact, sã ºi le asume ca
pierdere ºi sã emitã facturã de
retur, scãzând valoric ºi
cantitativ marfa din ges-
tiunea supermarketului.
Aceste lucruri se practi-
cã în mod frecvent la noi,
în Craiova. Dar dacã s-a
ajuns încât sã le impor-
tãm deja expirate este im-
posibil de înþeles cu ce se
mai ocupã autoritãþile sta-
tului. În halul acesta de
incontrolabilitate sã ne fi
ajuns vremurile!?
Ministrul face mici
nuanþãri

La câteva ore dupã
declaraþiile ºocante fã-
cute de ministrul Agri-

culturii, acesta gãseºte de cuviin-
þã sã facã trei precizãri. „Afirma-
þia ministrului Achim Irimescu,
preluatã în titlul ºtirii, conþine in-
formaþii privind unele situaþii
punctuale relatate recent în mass-
media ºi în cazul cãrora organele
de control au întreprins acþiuni
pentru stoparea unor asemenea
practici ilegale, eliminând riscul
unor situaþii care ar putea lãsa loc
unor interpretãri generalizatoare.
Au fost, desigur, cazuri izolate.
În acelaºi context, declaraþia mi-
nistrului Achim Irimescu se refe-
rã la întãrirea capacitãþii de con-
trol operatã de autoritãþile statului
(prin necesitatea creºterii numã-
rului de controale prin eºantiona-
re care se fac conform legislaþiei
în vigoare), astfel încât riscul de
comercializare a unor produse ne-
conforme sã fie diminuat cât mai
mult. Încã de la preluarea manda-
tului, ministrul Achim Irimescu a
subliniat importanþa sãnãtãþii ºi se-
curitãþii alimentare, reliefând ro-
lul autoritãþilor cu atribuþii de con-
trol (ANSVSA, ANPC, Direcþia Ge-
neralã a Vãmilor, etc), atât în ceea
ce priveºte protejarea consumato-
rului final, cât ºi în ceea ce priveº-
te conformarea producãtorilor,
procesatorilor ºi retailerilor la stan-
dardele europene ºi internaþionale
de sãnãtate alimentarã. Fãrã un
control permanent ºi eficient, nu
este protejat nici consumatorul, nici

cei aflaþi pe lanþul de producþie ºi
comercializare (producãtorul, pro-
cesatorul ºi retailerul)”.
Cine urmeazã?

Am putea fi recunoscãtori mi-
nistrului Agriculturii pentru cura-
jul cu care spune faptelor pe nume.
Nu e puþin lucru. Dovadã cã, ulte-
rior, încorsetat de cadrul formal al
ministerului ºi guvernului din care
face parte este obligat sã-ºi nuan-
þeze afirmaþiile, chiar sã le mai di-
lueze. Poate cã, mai mult de atât,
omul nici nu poate face. Sunt atâ-
tea instituþii publice care ar trebui
sã priceapã cã abordarea neserioa-
sã a problemelor cu care se con-
fruntã producãtorii autohtoni ºi lip-
sa vãditã de grijã pentru sãnãtatea
publicã ne vor costa, în definitiv,
pe noi toþi.

Suntem la un pas de a ajunge la
distrugere economicã, lipsã de fon-
duri bugetare, slãbirea stãrii gene-
rale de sãnãtate publicã, cheltuieli
medicale ce ar fi putut fi evitate.
Rãmânem cu gustul amar al vizio-
nãrii a încã unui rãzboi cvasi-ine-
gal ºi, mai grav, cu duratã, cât via-
þa unei efemeride. Pânã la acþiuni
concrete, tardive oricum, în Cra-
iova, unii pionerii în comerþul ali-
mentar post-decembrist, ce au
practicat „cosmetizarea” mezelu-
rilor au ajuns, între timp, business-
mani veritabili, cu hoteluri ºi pisci-
ne. Prinde orbul, scoate-i ochii!

Ministrul Agriculturii o dã, iar, pe ºleau
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Programul a fost lansat în pre-
zenþa celor doi co-preºedinþi ai
PNL, Alina Gorghiu ºi Vasile Bla-
ga, aceºtia reafirmându-ºi susþi-
nerea faþã de candidatul pe care

Alina Gorghiu, co-preºedinte PNL :
“În general primãriile nu se câºtigã doar cu un candidat bun, ci cred

cã este necesar sã  intrãm într-o altã paradigmã în administraþia localã ºi
anume, sã ai candidatul, dar sã ai ºi proiectul. Ori “Craiova 2020” este
cel puþin la nivel de draft, la nivel de proiect iniþial un proiect foarte
important pentru craioveni, este un proiect care aratã cã Pavel Badea nu
vede candidature la primãria Craiovei ca pe un trofeu, ci vede câºtigarea
primãriei ca pe un proiect de suflet”

Programul “CRAIOVProgramul “CRAIOVProgramul “CRAIOVProgramul “CRAIOVProgramul “CRAIOVA 2020” a fost lansat de la RamadaA 2020” a fost lansat de la RamadaA 2020” a fost lansat de la RamadaA 2020” a fost lansat de la RamadaA 2020” a fost lansat de la Ramada
Ieri, în sala de conferinþe a Hotelului

Ramada din Craiova, a avut loc lansarea
în dezbatere publicã a programului
“CRAIOVA 2020”, un program pe care
candidatul PNL la Primãria muncipiului

Consiliul Judeþean Dolj va fi vârful de lan-
ce în construirea spitalului regional de la Cra-
iova ºi asta pentru cã administraþia judeþea-
nã va pune la dispoziþie terenul, va da o par-
te din cofinanþare ºi va veni cu experienþa
acumulatã de-a lungul anilor în implementa-

rea de proiecte ºi mai ales în cele din sãnã-
tate. Ieri, consilierii judeþeni au solicitat in-
formaþii suplimentare despre toate proiectele
implementate de CJ Dolj, în sãnãtate. S-a
pus din nou în discuþie Ambulatoriu ºi spita-
lul regional.

Cele 34 de proiecte aflate pe
ordinea de zi au fost votate în
unanimitate, dar proiectele ce au
vizat investiþiile în sãnãtate au
iscat câteva discuþii. De exem-
plu, terenurile situate în extra-
vilanul localitãþii Pieleºti, în su-
prafaþã de 70.000 mp, donate în
2007 printr-o hotãrâre de con-
siliu, de cãtre SC Casa noastrã

SRL, au fost ieri returnate fir-
mei, pentru cã a expirat con-
tractul. Pe aceste terenuri tre-
buia construit în opt ani de zile
un spital regional. Pentru cã uni-
tatea spitaliceascã nu s-a ridicat
ºi contractul a ajuns la final, CJ
Dolj a luat mãsura mai sus men-
þionatã.Consilierii liberalii au so-
licitat detalii despre aceastã re-

ziliere ºi s-au interesat totodatã
de  demersurile pe care le face
administraþia judeþeanã vizavi de
finanþarea alocatã de Comisia
Europeanã pentru cele trei spi-
tale regionale, care vor fi  con-
struite în România, unul fiind
programat sã se deschidã la Cra-
iova. „Nu avem prea multe date,
am intrat recent în posesia unor
informaþii, dar tot în mod neofi-
cial. Consiliul Judeþean Dolj va
fi liderul în acest proiect, noi
vom conduce toate discuþiile
pentru cã noi venim cu terenul,

chiar ºi cu o parte a finanþãri ºi
mai ales cu experienþa în acest
domeniu”, a explicat Ion Prio-
teasa, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.

„Drumeþ în þara mea”
Consilierii judeþeni au mai vo-

tat ieri ºi un proiect de hotãrâre
privind acordul de asociere din-
tre administraþie ºi Ministerul
Afacerilor Externe – Institutul
Eudoxiu Hurmuyachi pentru
Românii de Pretutindeni în ve-
derea organizãrii de activitãþi,

evenimente culturale, educaþio-
nale ºi derularea de programe
stabilite de comun acord. „Este
vorba de o alocare din propiul
buget pentru anul 2016 a sumei
de 17 mii lei pentru cazarea ºi
masa copiilor participanþi la
Proiectul „Drumeþ în þara mea”
adresat copiilor din comunitã-
þile româneºti din Regiunea Vi-
din, Bulgaria. Intitutul Eudoxiu
Hurmuzachi solicitã CJ Dolj
colaborare pentru buna imple-
mentare a proiectului”, a subli-
niat ºeful administraþiei doljene.

Craiova, Pavel Badea îl propune craio-
venilor.  Prezenþe interesante la acest eve-
niment atât din mediul academic, cât ºi
din cel de business, dar ºi foºti fotbaliºti,
colegi de echipã cu Pavel Badea.

îl lanseazã  PNL Craiova pentru
a conduce destinele acestui oraº,
dar ºi pentru preºedintele PNL,
Vasile Blaga, susþin de liberali pen-
tru funcþia de preºedinte al Con-

siliului Judeþean Dolj.
“Este un moment important

pentru mine. Am ajuns ºi la
acest moment. În viziunea mea,
dezvoltarea oraºului nostru se
poate realiza doar printr-un par-
teneriat puternic, loial ºi trans-
parent între administraþia loca-
lã, craioveni ºi mediul de afa-
ceri. Voi fi promotorul unei ad-
ministraþii deschise, care sã rãs-
pundã rapid nevoilor individua-
le ale cetãþenilor ºi care sã vã
consulte cu privire la deciziile
importante, o administraþie care
sã facã pasul de la modelul
reactiv de rezolvare a probleme-
lor comunitãþii la unul preven-
tiv. Îmi doresc dezvoltarea uni-
tarã a Craiovei, plecând de la
periferie ºi pânã la centrul ora-
ºului, prin încheierea urgentã a
tuturor lucrãrilor de introduce-
re sau modernizare a canalizã-
rii, iluminatului public, apei cu-
rente, gazului, precum ºi a ce-
lor de asfaltare ºi amenajare a
spaþiilor verzi”, a spus Pavel
Badea, prezentându-ºi astfel
programul.

Constantin Popeci :
“În respect
pe Vasile Blaga”

Prezent la acest eveniment de
lansare, omul de afaceri Constan-
tin Popeci a spus cã îl respectã
foarte mult pe Vasile Blaga ºi cã
îl susþine pe candidatul PNL la
alegerile pentru Primãria Craio-
va. “Îl respect pe Vasile Blaga,
cu care am ºi lucrat foarte mult,
pe Pavel Badea îl cunosc de când
era tânãr fotbalist. A fost plecat
prin multe þãri ºi s-a întors sã
facã ceva pentru Craiova, aºa cã
eu îl susþin pe Pavel Badea pen-
tru primaria municipiului Craio-
va”, a subliniat Constantin Po-
peci, patronul societãþii SC PUG

SA, o societate unde lucreazã
peste 1500 de oameni.

Proiecte interregio-
nale lansate
de la Craiova

Preºedintele PNL Dolj ,
prof.uni.dr Nicolae Giugea a
vorbit despre o dezvoltare a Ol-
teniei ºi a anunþat lansare unui
ghid de principii socio-economi-
ce. “Era un moment previzibil,
era un moment anunþat. Trecem
într-o altã etapã de normalitate,
adicã, am ajuns la prezentarea de
proiecte, pe care le lansãm ºi
care sunt valabile pânã în 2020
ºi dupã. Sunt proiecte care vor
da Craiovei, exact mãrinimia pe

care trebuie sã o aibã  Craiova.
Sunt proiecte de dezvoltare ale
urbei pe toate aspectele. Vom
prezenta în curând principiile de
dezvoltare socio-economice ale
judeþului Dolj ºi vreau sã spun
cã am discutat cu toti cei patru
reprezentanþi ai organizaþiilor ju-
deþene a PNL din Oltenia, ºi ne
vom ax ape proiectele interregio-
nale, extreme de importante. Nu
vom lua fiecare bucãþica noas-
trã de judeþ ºi vom spune cã ne
intereseazã doar ce se întâmplã
la noi ºi în rest, nu, din contrã,
vom da o altã dimensiune dez-
voltãrii Olteniei”, a precizat fos-
tul prefect de Dolj.

MARGA BULUGEAN
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Bântuie, de câteva luni, prin spaþiul pu-
blic, dar mai ales mediatic, ca sã nu mai
vorbim de cel politic cu aplomb electoral,
o campanie criticã asiduã în jurul pierderii
nominalizãrii Craiovei în ultima etapã na-
þionalã a competiþiei pentru titlul de Capi-
talã Culturalã Europeanã pentru 2021. Cu
rarisime excepþii – l-aº cita aici pe jurna-
listul Mihai Firicã –, departe de a se în-
scrie, cum ar fi fost firesc, în nota unei
dezbateri, altminteri absente pe durata
manifestãrilor, campania a probat ºi de
aceastã datã un apãsat apetit conflictual,
rezumându-se la acuzaþii de regulã extra-
culturale, nu o datã cu un abia camuflat iz
„penal”. De altfel, de ce-am mai mira, când
cutuma aceasta, a arãtatului cu degetul,
ce-a sfârºit prin a instituþionaliza delaþiu-
nea la nivel de sport naþional, a abrogat,
din limbajul mass-mediatic chiar ºi unul
din fundamentele statului de drept care este
prezumþia de nevinovãþie. Când cineva,
persoanã publicã, face obiectul unui do-
sar judiciar, nimeni nu se mai oboseºte sã
invoce, dacã nu prezumþia, mãcar adjec-
tivul, impus de o minimã obligaþie deon-
tologicã, de … presupus, care sã însoþeas-

cã actele incriminante ori chiar (presupu-
sul, nu-i aºa?) „vinovat”.

Strict la competiþia pentru râvnitul titlu,
cel de Capitalã Culturalã Europeanã, mã simt
obligat sã avansez câteva observaþii pe care
le-aº subsuma unui recurs – ori unui test –
de onestitate. ªi, dacã se doreºte, ºi de sin-
ceritate din pãcate ºi aceasta tot mai ieºitã
din uz. Întâi de toate, plecând de la adevãrul
la îndemâna oricui cã orice proiect, mai ales
de impact public, nu poate fi – ºi nici n-ar
trebui sã pretindã – perfecþiunea, era firesc
ca opinii diferite, alternative ori de ameliora-
re cu privire la orice act, eveniment, pro-
gram,  sã intervinã, ele fiind chiar salutare.
Cu condiþia respectãrii unor reguli ale dez-
baterii judicioase, cu argumente înscrise
însã în zona bunei-credinþe care sã probeze
ataºamentul real faþã de comunitate.

În cadrul proiectului asumat ºi derulat
de actanþii proiectului respectiv, s-au înre-
gistrat, nu încape îndoialã, ºi acþiuni cu sin-
cope, adesea într-un ritm alert, prea alert,
poate, în parte, ºi sub semnul improviza-
þiei. Personal, mi-am exprimat unele dubii
ori am amendat oportunitãþi (neimplicarea
Naþionalului „Marin Sorescu” ºi chiar a

Universitãþii din Bãnie, sentimentul de su-
pralicitare a evenimentelor, uneori cu su-
prapuneri ori cu reiterãri supãrãtoare etc.
etc., cu specificarea cã, cel puþin în pri-
vinþa instituþiilor menþionale, culpa n-a fost
neapãrat a organizatorilor), dar n-am putut
sã nu remarc ºi sã-mi exprim totala ade-
ziune la unele dintre iniþiativele culturale de
rezonanþã naþionalã ºi chiar europeanã.

Lãsând însã deoparte astfel de opinii, par-
ticularizate ºi, cum anticipam, de ordinul
subiectivismelor, fireºti îndeosebi când e
vorba de culturã, consider absolut necesare
cel puþin douã lucruri pe care experienþa
competiþiei respective le-a devoalat. ªi pe
care ar trebui sã le evaluãm – ºi, respectiv,
re-evaluãm – dacã destinul, nu doar artistic,
al Craiovei ne patroneazã cu adevãrat calita-
tea de cetãþeni ataºaþi viitorului acesteia.

Înainte de toate, cred cã, dincolo de con-
textul competiþional, proiectul se cuvine
continuat. ªi nu neapãrat în perspectiva re-
înscrierii pentru o altã datã (alt an), cât în-
deosebi ca exerciþiu în derulare a progra-
melor principalelor instituþii culturale ºi ar-
tistice care, în consecinþã, s-ar cuveni sã ºi
le conserve ºi sã ºi le asume ca suporturi

fireºti ale menirii lor. Ca sã citez o butadã
din lumea sportului: ai câºtigat, continuã,
ai pierdut continuã!

În al doilea rând, câtã rea-voinþã – ºi ce
demon al neonestitãþii ne viziteazã – trebu-
ie sã prevale încât sã nu reþinem realitatea,
vie, sub ochii cui vrea sã ia act, cã tocmai
în aceºti ultimi ani climatul ºi ambientul cul-
tural ºi artistic al Craiovei s-au schimbat,
pe alocuri substanþial, cã instituþii, altãdatã
rãpuse de inerþie s-au deschis, cu genero-
zitate în spatele cãreia stã, nici nu se poate
altfel, truda, talentul ºi ingeniozitatea celor
care ne oferã remedii de sãnãtate sufleteascã
ºi spiritualã?

Filarmonica „Oltenia”, Opera Românã
Craiova, Biblioteca „Alexandru ºi Aristia
Aman”, ca ºi, mai ales, Teatrul „Colibri” cu
beneficiul, la un moment dat nesperat, al unui
sediu adecvat, toate au probat un aºteptat
gust al renaºterii care, de fapt, instituie o
altã vârstã a Craiovei culturale. De aici, acest
recurs la onestitate. Una care sã consoneze
cu orgoliul, cât mai este, de concitadini ºi,
ca atare, beneficiari ai faptelor de artã ºi de
culturã pe care nu ne sfiim, deseori prea
retoric, sã le evocãm.
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 Parteneri sunt, în program,
Facultatea de Sociologie ºi Asis-
tenþã Socialã a Universitãþii din Bu-
cureºti, Faculty of Philosophy and
Faculty of Economics , St. Cyril
and St. Methodius University
(Bulgaria), Faculty of  Science
and Literature and Faculty of Eco-
nomics and Administrative Scien-
ces, Sulleyman Demirel Universi-
ty (Turcia), The Off-Campus Fa-
culty of Law & Social Sciences
in Stalowa Wola, The John Paul
II Catholic University of Lublin
(Polonia) ºi Volegiul Vaþional al
Asistenþilor Sociali – Filiala Dolj.
La conferinþã s-au înscris peste
140 de participanþi, dictzoranzi,
cercetãtori ºi profesori din peste
32 de instituþii de învãþãmânt su-

Împreunã, pentru ajutorarea tuturorÎmpreunã, pentru ajutorarea tuturorÎmpreunã, pentru ajutorarea tuturorÎmpreunã, pentru ajutorarea tuturorÎmpreunã, pentru ajutorarea tuturor
Ieri, la Casa Universitarilor din Craiova, în

Sala „Mihai Eminescu”, a avut loc prima ediþie a
„Conferinþei Internaþionale de ªtiinþe Sociale ºi
Umaniste: Forum on Studies of Society”, amfi-

trion fiind Facultatea de ªtiinþe Sociale a Univer-
sitãþii din Craiova. Sunt mai mulþi parteneri în

proiect, inclusiv din alte þãri.
perior din România, Albania, Bul-
garia, Turcia, Nigeria, Kazakhstan,
Polonia ºi Belgia. Cuvântul de des-
chidere a aparþinut conf.univ.dr.
Ionuþ ªerban, decanul Facultãþii
de ªtiinþe Sociale , din cadrul Uni-
versitãþii din Craiova: „Suntem
onoraþi pentru un asemenea eve-
niment. Lansez, dacã se poate
spune aºa ºi o provocare: aceste
deszbateri vor avea loc, la ediþia
urmãtoare, la Bucureºti, ºi cred
cã ºtafeta va fi preluatã de cãtre
colegul meu, prof. univ.dr. Adri-
an Dan,  din cadrul Universitãþii
din Bucureºti. În ceea ce ne pri-
veºte, vom lansa, în foarte scurt
timp, o publicaþie de specialitate,
chiar la New-York”. Nominalizat,
Adrian Dan nu a rãmas dator: „Si-

gur, sunt bucuros cã particip la o
asemenea întîlnire ºi unt convins
cã vor urma ºi altele. În ceea ce
priveºte provocarea colegului, aºa
vom proceda. Dar, trecând peste
nota de umor, vrem sã aducem în
faþa publicului importanþa socio-
logiei ºi a asistenþei sociale. Ceea
ce se face , astãzi, la Craiova, este
un lucru mare ºi vom perpetua
aceastã iniþiativã. Depinde de noi
sã-i determinãm pe politicieni sã
înþeleagã rolul sociologiei ºi asis-
tenþei sociale. ”

Aprecieri de la strãini
Conferinþa a avut parte ºi de

un oaspete de marcã, prof.u-
niv.dr. Rossen Rousev, din Bul-
garia, care a þinut sã aprecieze
eforturile craiovenilor ºi i-a asi-
gurat de tot sprijinul. De aseme-
nea, au fost in tervenþii on-line
ale partenerilor din strãinãtate
(Turcia, Polonia), care ºi-au arãtat
sprijinul pentru astfel de iniþiati-
ve. Lucrãrile s-au desfãºurat pe
mai multe paliere, fiecare cu spe-
cificul sãu.

Povestea a început în 2009
S-a mers pe ideea, foarte

bunã, de marcare a încheierii
„Zilelor Asistenþei Sociale”, în
2016 Federaþia Internaþionalã a
Asistenþilor Sociali (IFSW) pro-
punându-ºi, ca devizã, „Socie-
tatea prosperã atunci când
demnitatea ºi drepturile omu-

lui sunt respectate”. Lector
univ.  Emilia Sorescu, a fãcut
unele precizãri: „Vorbesc, pe lân-
gã calitatea de cadru universi-
tar, ºi din cea de preºedinte a Fi-
lialei Dolj a Colegiului Naþional
al Asistenþilor Sociali. Este o
manifestare binevenitã, pe care
o vrem devenitã tradiþionalã. În
anul 2009, a avut loc prima galã
a Asistenþei Sociale în Dolj ºi,
de atunci, cu sprijinul Universi-
tãþii din Craiova ºi al organiza-
þiilor neguvernamentale, ne-am
dezvoltat ºi am încercat, de mul-
te ori am ºi reuºit, sã-i sensibili-
zãm pe oameni ºi sã-i facem sã-

ºi ajute aproapele. Dacã vorbim
de acþiunea de astãzi, cã tot sun-
tem în Postul Paºtelui, am avut
ºi noi nevoie sã ne organizãm,
tot aproximativ 40 de zile. Cred
cã am reuºit. Încercãm, prin dez-
bateri, sã evidenþiem progresele
realizate în domeniul asistenþei
sociale, în ceea ce priveºte rolul
specialistului din domeniu, pre-
cum ºi importanþa colaborãrii
tuturor factorilor decizionali în
crearea unei societãþi în care se
manifestã grija pentru fiecare
membru al sãu.”

CRISTI PÃTRU
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Dupã cum a precizat Mariana Badea, pre-
ºedintele Asociaþiei de tineret Viitorul Cãpreni,
„Civilizaþiile viilor” este un proiect de
schimb trilateral de tineri între România, Bul-
garia ºi Italia, al cãrui scop este stimularea
interacþiunii interculturale ºi dezvoltarea co-
operãrii între tinerii din mediul rural ºi urban
din regiunile Oltenia (România),Vratsa (Bul-
garia) ºi Arezzo (Italia) ºi al cãrui context este
crearea mediului de învãþare non-formalã.

În prima etapã a proiectului, desfãºuratã
la Oreahovo/Vratsa (Bulgaria), între 29 sep-
tembrie ºi 5 octombrie 2015, cei 24 de tineri
cu vârste cuprinse între 15 ºi 20 de ani s-au
informat despre locul, rolul ºi importanþa vi-
ticulturii în dezvoltarea zonei Vratsa, turis-
mul viticol ºi cadrul legislativ din Bulgaria,
despre tradiþiile ºi obiceiurile legate de cule-
sul viilor specifice zonelor Oltenia,Vratsa ºi
Toscana.

În cea de-a doua etapã a proiectului, care
se deruleazã în Oltenia, de ieri pânã pe data
de 6 aprilie, tinerii participã la sesiuni de in-
formare ºi dezbateri organizate la Facultatea
de Horticultura din Craiova, viziteazã crame
din Segarcea (Dolj), Drãgãºani (Vâlcea) ºi
Stârmina (Mehedinþi), asistã la lucrãri speci-

„Civilizaþiile viilor”, proiect implementat de
Asociaþia de tineret Viitorul Cãpreni din Ro-
mânia, Asociaþia Narodno Citaliºte „Nadejda
1871” din Bulgaria ºi LAPIS Onlus din Italia -
 în  perioada 3 august 2015 – 2 octombrie 2016
ºi finanþat de Comisia Europeanã prin progra-
mul Erasmus+, oferã unui numãr de 24 de ti-
neri din Oltenia, Vratsa ºi Toscana – cunoscu-

te ca zone prielnice viticulturii ºi viniculturii –
posibilitatea sã se informeze ºi sã dialogheze
despre locul, rolul ºi importanþa acestor dome-
nii în istoria, cultura ºi economia celor trei re-
giuni. Zilele acestea, tinerii se aflã în Oltenia,
unde viziteazã mai multe crame ºi se informea-
zã despre tradiþiile ºi obiceiurile legate de vin
ºi viþã-de-vie din aceastã zonã.

fice lunilor de pri-
mãvarã, se infor-
meazã despre tra-
diþiile ºi obiceiurile
legate de vin ºi vie
din zona Olteniei,
realizeazã un plan
de promovare pri-
vind produsele vi-
ticole ºi localitãþile
de tradiþie în pro-
ducerea de vinuri
din Oltenia.

A treia etapã – programatã în Arezzo/Tos-
cana (Italia), la sfârºitul lunii august 2016 –
va oferi tinerilor posibilitatea sã se informeze
despre modele de succes în domeniul viti-
culturii ºi viniculturii din Toscana, cunoscut
fiind cã producþia de vin din aceastã zonã
este parte din patrimoniul cultural imaterial
italian. Tot în aceastã etapã tinerii îºi vor în-
suºi metode de promovare a  afacerilor de
familie în domeniul viei ºi vinului.

Potrivit iniþiatorilor proiectului „Civiliza-
þiile viilor”, pe durata celor 14 luni ale aces-
tuia participanþii „îºi dezvoltã abilitãþi antre-
prenoriale, de comunicare ºi lucru în echipã,

îºi însuºesc tehnici ºi metode de valorizare ºi
promovare a tradiþiilor ºi obiceiurilor legate
de vin ºi vie, dezvoltându-se personal ºi cres-
cându-ºi ºansele de integrare pe piaþa euro-
peanã a muncii, folosindu-se de resursele ºi
de specificul zonelor de provenienþã”.

Parteneri în proiect sunt Facultatea de
Horticulturã a Universitãþii din Craiova, In-
stituto Statale Di’Struzione Superiore „Angelo
Vegni” Capezzine, ªcoala Gimnazialã din Cã-
preni, Chateau Burgozone, Direcþia Judeþea-
nã pentru Sport ºi Tineret Dolj, Muzeul Olte-
niei ºi Muzeul de Artã Craiova.

MAGDA BRATU

S-a stins din viaþã actriþa Marina Baºta
Teatrul Naþional Marin

Sorescu anunþã cu durere
decesul celei ce-a fost Ma-
rina Baºta (1925-2016),
societar de onoare al insti-
tuþiei, una dintre actriþele
fanion din perioada post-
belicã.

A absolvit Institutul de
Teatru de la Cluj, în 1952,
iar dupã absolvire a fost tri-
misã la Teatrul de Stat din
Reºiþa. Acolo a avut întâl-
nirea mirabilã cu cel care
avea sã-i devinã partener de
scenã ºi de viaþã, marele
actor Vasile Cosma. La Re-
ºiþa a debutat cu rolul Gena
din „Titanic Vals”, de Tu-
dor Muºatescu (1952). 

Începând cu 1965, Marina Baºta a fost
actriþa Teatrului Naþional din Craiova. S-a
fãcut imediat remarcatã în rolurile Xenia
(„Egor Bulâciov” de Gorki), Ana („Azilul de
noapte”), Lucia Banciu („Viaþa e ca un va-

Începe sesiunea de comunicãri
„Creatori ai culturii italiene”

Societatea Culturalã Româno-Italianã
„Dante Alighieri”, Comitet Local al Societã-
þii „Dante Alighieri” din Roma, ºi Secþia de
Limba ºi Literatura Italianã a Facultãþii de
Litere a Universitãþii din Craiova vor organi-
za mâine, 2 aprilie, de la ora 12.00, la Lecto-
ratul Italian al amintitei instituþii de învãþã-
mânt superior, cea de a XVI-a ediþie a sesiu-
nii de comunicãri cu genericul „Creatori ai
culturii italiene”.

Douã comunicãri vor fi prezentate de stu-
dentele Elena Mãdãlina Sãnduriu (anul I,
secþia francezã-italianã) – despre Guido Goz-
zano (poet, 1883-1916; 100 de ani de la
moarte), ºi Ana Maria Pasãre (anul III,
secþia englezã-italianã) – despre Elio Vitto-
rini (scriitor, 1908-1966; 50 de ani de la
moarte). Alte trei comunicãri vor fi prezen-
tate de profesorii Carmen Fãgeþeanu, de
la Liceul Adventist Craiova – despre Natalia
Ginzburg (romancierã, 1916-1991; 100 de
ani de la naºtere), Raluca Veliºcu Gavri-
lescu, de la Liceul „Charles Laugier” Craio-
va – despre Giorgio Bassani (poet, prozator
ºi eseist, 1916-2000; 100 de ani de la naºte-

re), ºi Aurelian Velea, de la Liceul de Arte
Plastice „Nicolae Tonitza” Bucureºti – de-
spre Benedetto Croce (filozof al culturii ºi
critic literar, 1866-1951; 150 de ani de la
naºtere).

Coordonatorul programului este prof.
univ. dr. Elena Pîrvu, preºedinte executiv al
Societãþii Culturale Româno-Italiene „Dante
Alighieri”, Comitet Local al Societãþii „Dan-
te Alighieri” din Roma.

MAGDA BRATU

gon”), Maria Josefa
(„Casa Bernardei”), Bian-
ca („Îmblânzirea scor-
piei”), Elizabeth („Vrãjitoa-
rele din Salem”, de Arthur
Miller), Maria („Apus de
soare”, de Barbu ªtefãnes-
cu Delavrancea), bãtrâna
Noah („Arca bunei speran-
þe”, de Ion D. Sîrbu), dar
ºi interpretã de excepþie a
unor roluri de eroine shake-
speariene: Bianca, Desede-
mona, Anne Page, Regan,
ducesa de Gloster. A scris
ºi a realizat spectacolul de
inspiraþie folcloricã, „Soa-
rele ºi luna”, distins cu Pre-
miul al II-lea la Gala recita-

lurilor dramatice de la Bacãu (1972). A fost
preþuitã de lumea teatrului deopotrivã pen-
tru calitãþile ei artistice ºi intelectuale.

Despãrþirea de Marina Baºta lasã un gol
în sufletele ºi inimile noastre. Dumnezeu s-
o odihneascã!

Asociaþia Erasmus Student Network
(ESN) Craiova, în colaborare cu Universita-
tea din Craiova, Departamentul de Relaþii In-
ternaþionale, organizeazã evenimentul Inter-
national Erasmus Games – faza naþionalã,
care se desfãºoarã în perioada 1-3 aprilie, în
sala de sport a Facultãþii de Drept craiovene.
„International Erasmus Games” este o acti-
vitate ESN realizata la iniþiativa ESN Polonia
s&i ESN Italia. Din anul 2015, a devenit un
proiect internaþional ESN ce are loc la nivel
local, naþional s&i internaþional.

Potrivit organizatorilor, deoarece anul aces-

„International Erasmus Games” –
faza naþionalã, la Craiova

ta „International Erasmus Games” a fost
declarat eveniment naþional, toate cele nouã
secþiuni ESN România, din cele opt centre
universitare din România, vor fi reprezentate
de cel puþin o echipã (fotbal, baschet, volei).
„Sunt în total opt echipe de fotbal, opt de
baschet ºi opt de volei care se vor lupta pen-
tru a câºtiga onoarea de a reprezenta ESN
România la faza internaþionalã a evenimentu-
lui care va avea loc la Milano, în perioada 5-
8 mai a.c. Aºteptam astfel, peste 180 de
studenþi Erasmus+, voluntari ESN din toa-
te cele nouã secþiuni ESN România, dar ºi

suporteri ai aces-
tora”, au declarat
reprezentan þ i i
ESN Craiova.

„International
Erasmus Games”
– faza naþionalã
începe astãzi, ora
19.00, cu o festi-
vitate de deschi-
dere la Hotel Flor-
mang (Calea Severinului), în care vor fi pre-
zentate regulile concursului ºi se vor extra-
ge echipele. Sâmbãtã, începând cu ora
10.00, se vor desfãºura meciurile de fotbal,
baschet ºi volei, iar la sfârºitul zilei partici-
panþii vor fi invitaþi la Responsible Party.
Responsible Party este o campanie europea-

nã ce constã într-un parteneriat între Eras-
mus Student Network ºi Pernod Ricard pen-
tru a creºte vizibilitatea asupra consumului
de alcool responsabil printre studenþi. Du-
minicã, ora 11.00, vor avea loc finalele pen-
tru cele trei tipuri de sport ºi premierea câº-
tigãtorilor.
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Un prim grup de 500 de refugiaþi ºi
migranþi urmeazã sã fie trimis din Grecia
înapoi în Turcia, luni, în baza Acordului
UE-Turcia încheiat luna aceasta, a anun-
þat ieri o sursã de la Comisia Europeanã
(CE). “Existã un angajament major între
Grecia ºi Turcia în vederea trimiterii a
500 de persoane înapoi (în Turcia) pe 4
aprilie, în cazul în care nu intervine ceva
în ultimul moment”, a declarat aceastã
sursã. Persoanele care vor fi trimise îna-
poi vor fi “sirieni care nu au cerut azil,
afgani ºi pakistanezi”, a adãugat oficialul
citat, confirmând cã este vorba despre
prima operaþiune de acest fel în baza
acordului dintre Bruxelles ºi Ankara. Ofi-
cialul citat nu a precizat de pe care dintre
cele cinci insule din Marea Egee ce gãz-
duiesc în prezent refugiaþi ºi migranþi va
fi efectuatã operaþiunea ºi nici dacã se va desfã-
ºura pe mare sau aerian. Peste 51.000 de refu-
giaþi ºi migranþi sunt blocaþi în Grecia, iar alte
sute de persoane continuã sã soseascã zilnic din
Turcia, în pofida acordului cu UE privind limita-
rea afluxului de migranþi, care a intrat în vigoare
pe 20 martie. Dintre ei, aproximativ 11.000 de
persoane se aflã la Idomeni, la frontiera dintre
Grecia ºi Macedonia, iar alte aproximativ 5.700
de persoane se aflã în portul Pireu, lângã Atena,

Organizaþia teroristã
Stat Islamic îndeamnã
musulmanii sã comitã
atentate în Germania

Reþeaua teroristã Stat
Islamic îndeamnã musulma-
nii din Germania sã comitã
atentate de genul celor de la
Bruxelles, printre obiectivele
propuse fiind Biroul cancela-
rului Angela Merkel ºi
aeroportul din Koln, infor-
meazã ziarul israelian “The
Jerusalem Post”. Organizaþia
teroristã a postat pe site-uri
islamiste o serie de mesaje ºi
imagini prin care îndeamnã
musulmanii din Germania sã
comitã atacuri împotriva
“duºmanilor islamului”.
Printre obiectivele menþiona-
te se numãrã Biroul cancela-
rului Germaniei ºi aeroportul
din Koln. Poliþia federalã din
Germania (BKA) a anunþat
cã investigheazã acest caz.
Þãrile din Europa Occidenta-
lã au luat mãsuri speciale de
securitate în urma atentatelor
comise în noiembrie 2015 la
Paris, soldate cu 130 de
morþi, ºi a celor de la Bruxel-
les, din 22 martie, soldate cu
32 de morþi.

Zeci de simpatizanþi
ai reþelei teroriste
Stat Islamic lucreazã
în aeroportul
din Bruxelles

Cel puþin 50 de simpati-
zanþi ai reþelei teroriste Stat
Islamic lucreazã la Aeroportul
Zaventem din Bruxelles,
având acces în avioane,
afirmã agenþi ai Poliþiei
aeroportuare citaþi de presa
belgianã. Potrivit poliþiei
aeroportuare, circa 50 de
simpatizanþi ai organizaþiei
fundamentaliste sunnite Stat
Islamic continuã sã lucreze în
aeroportul Zaventem din
Bruxelles, la mai mult de o
sãptãmânã de la atentatele
din capitala Belgiei, soldate
cu 32 de morþi. “Militanþii au
carduri de acces, inclusiv în
avioane. În trecut, au fost
retrase cardurile mai multor
persoane, deoarece manifes-
tau simpatie pentru reþeaua
Stat Islamic. Dar rãmân
militanþi radicali care lucrea-
zã în aeroport”, a declarat un
oficial din cadrul Poliþiei citat
de publicaþia belgianã “Het
Nieuwsblad”. “Înainte de
comiterea atentatelor de la
Bruxelles, organizaþia teroris-
tã Stat Islamic a avut mili-
tanþi infiltraþi în aeroport”, a
transmis Poliþia aeroportuarã
într-o scrisoare deschisã,
conform site-ului 7sur7.be.
“Situaþia securitãþii în Aero-
portul Zaventem este deficita-
rã”, atrage atenþia Poliþia
într-o scrisoare deschisã.

Piaþa imobiliarã din Londra a scãzut pen-
tru al treilea trimestru consecutiv, în con-
diþiile în care pieþele financiare sunt agitate
din cauza riscului unui Brexit, potrivit bro-
kerului imobiliar Savills. Preþurile proprie-
tãþilor imobiliare din cartierele “de lux” din
Londra au scãzut cu 0,8% în primele trei
luni ale acestui an. Valoarea proprietãþilor
cel mai probabil nu va creºte anul acesta,
potrivit lui Lucian Cook, ºeful cercetãrii
pe sectorul rezidenþial din cadrul Savills.
De asemenea, vânzarea de locuinþe a înce-
tinit dupã decizia din 2014 a guvernului de
a creºte taxele legate de tranzacþiile imobi-
liare de lux. Cel mai probabil acest sector
va continua sã aibã de suferit, în condiþiile
în care potenþialii cumpãrãtori aºteaptã re-

Ultranaþionalistul sârb Vojislav
Seselj a fost gãsit nevinovat, ieri,
de crime de rãzboi ºi crime împo-
triva umanitãþii în rãzboaiele din
Balcani din anii ’90. Tribunalul
Penal Internaþional (TPI) pentru
fosta Iugoslavie a stabilit cã Seselj
nu poartã o responsabilitate per-
sonalã pentru aceste crime. Seselj
a negat toate acuzaþiile. Ultranaþi-
onalistului i s-a permis sã se în-
toarcã la Belgrad în 2014, dupã ce
a fost diagnosticat cu un cancer.
El nu a fost prezent în sala de ju-
decatã ieri ºi a refuzat propunerea
TPI de a urmãri verdictul printr-o
legãturã video. Seselj participa la
proteste antiguvernamentale înain-
tea alegerilor parlamentare sârbe.
“Prin aceastã achitare de toate cele
nouã capete de acuzare, mandatul
de arestare emis de Camera de Apel
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unde aºteaptã, fãrã ºanse, ca þãrile din Balcani
sã-ºi deschidã frontierele ºi sã le permitã sã-ºi
continue drumul cãtre nordul Europei. De altfel,
ambasadorul ungar în Macedonia avertizeazã cã
migranþii pot folosi rute noi, inclusiv prin Româ-
nia. Migranþii pot folosi noi rute cãtre Europa -
inclusiv prin România -, iar lupta împotriva tra-
ficanþilor poate avea succes doar dacã vizeazã
în întregime rutele migraþiei, a declarat ambasa-
dorul Ungariei în Macedonia într-un interviu

publicat de “Magyar Idok” în ediþia
de ieri. Ei pot folosi rutele Albania-
Italia sau Grecia-Bulgaria-România-
Ungaria, declarã Jozsef Bencze în
acest interviu pentru cotidianul un-
gar. Ambasadorul îndeamnã poliþia ºi
serviciile secrete din toate þãrile de
pe toate rutele sã-ºi uneascã forþele
în lupta împotriva traficanþilor de
migranþi. Legislaþia este necesar sã
fie consolidatã ºi coordonatã, iar echi-
pamentul folosit de cãtre cãlãuze ºi
banii pe care acestea îi obþin prin acest
trafic este necesar sã fie “confiscate
de îndatã”, a apreciat Bencze. “Ma-
cedonenii au vãzut în construirea de
cãtre Ungaria a unei bariere la fron-
tierã un exemplu demn de urmat, de-
oarece ei pot înþelege clar cã pur ºi

simplu nu se poate face faþã invaziei a zeci de
mii de migranþi pe zi”, a declarat ambasadorul.
Migraþia a reprezentat o povarã financiarã im-
portantã pentru Macedonia, a apreciat Bencze.
O serie de þãri vecine ºi membrii Grupului V4
(de la Viºegrad) i-au oferit susþinere, iar Uniunea
Europeanã (UE) a decis sã ofere fonduri în va-
loare de nouã milioane de euro poliþiei macedo-
nene ºi sã-i furnizeze personal la frontierã, a adã-
ugat ambasadorul ungar la Skopje.

Ultranaþionalistul sârb Vojislav Seselj,
achitat de acuzaþii de crime de rãzboi în Balcani

rãmâne fãrã obiect”, a declarat ju-
decãtorul care a prezidat ºedinþa,
Jean-Claude Antonetti. “Vojislav
Seselj este acum un om liber”, a
adãugat el. Un fost aliat apropiat al
defunctului preºedinte sârb Slobo-
dan Milosevic, el a fost vicepre-
mier în perioada 1998-2000. El s-
a predat TPI de bunãvoie în 2003.
Atunci când Tribunalul a încercat
sã desemneze un avocat care sã-l
apere, împotriva voinþei sale, Se-
selj a intrat în greva foamei. Prin
actul de acuzare el a fost inculpat
pentru trei capete de crime împo-
triva umanitãþii ºi ºase de crime de
rãzboi, pentru incitare la epurare
etnicã în Croaþia, Bosnia ºi provin-
cia sârbã Voivodina, în perioada
august 1991-septembrie 1993. La
deschiderea procesului, în 2007,
procurorii au argumentat cã Seselj

este responsabil penal pentru uci-
derea, torturarea ºi deportarea
unor persoane care nu erau cetã-
þeni sârbi, în cadrul proiectului sãu
cu privire la crearea “Serbiei Mari”.
El a fost acuzat, de asemenea, de
înfiinþarea unei armate de volun-
tari care a comis “crime de nedes-
cris”. Seselj a condamnat tribuna-
lul, în mai multe rânduri, în înde-
lungi izbucniri, i-a contestat legiti-
mitatea ºi ºi-a exprimat regretul cã
instanþa nu poate sã-l condamne la
moarte. Cu câteva zile înainte de
verdict, Seselj a declarat cã nu se
va duce la Haga de bunãvoie. “Dacã
Guvernul mã extrãdeazã, atunci îmi
voi ispãºi pedeapsa”, a spus el. Însã
el a insistat, într-un interviu pentru
postul rus RT, cã “nu regretã nicio
zi din lupta împotriva tribunalului
antisârb”. Tribunalul a decis în 2014

sã-l elibereze, din motive umanita-
re, pentru a fi tratat, iar Serbia a
garantat cã-l trimite la Haga când
se va da verdictul. Medici sârbi de-
clarau, la vremea respectivã, cã
Seselj suferea de un cancer de co-
lon care s-a extins la ficat. Judecã-
torii TPI au fost de acord ca acesta
sã rãmânã la Belgrad în cazul în
care refuza sã vinã la Haga. De când
a fost înfiinþat, Tribunalul Penal In-
ternaþional pentru fosta Iugoslavie
a inculpat 161 de persoane. TPI l-a
gãsit vinovat de genocid ºi crime
de rãzboi, sãptãmâna trecutã, pe
fostul lider al sârbilor din Bosnia
Radovan Karadzic. El a fost con-
damnat la 40 de ani de închisoare.
Generalul Ratko Mladici, care a
condus forþele sârbe în Bosnia, îºi
aºteaptã la rândul sãu verdictul TPI,
la Haga.

Piaþa imobiliarã din Londra este în scãdere,
pe fondul temerilor legate de Brexit

zultatul din iunie al referendumului care va
stabili dacã Marea Britanie se va retrage
sau nu din Uniunea Europeanã. În cazul în
care rezultatul va fi favorabil retragerii din
UE, multe companii vor renunþa la investi-
þiile în Marea Britanie ºi îºi vor reloca an-
gajaþii. “Spre deosebire de alte pãrþi din piaþa
imobiliarã din Londra, proprietãþile pre-
mium rãmân sensibile la preþ. Având în
vedere creºterile istorice la preþuri, com-
binate cu povara fiscalã crescutã ºi cu
incertitudinile politice, atât din partea vii-
torului primar al Londrei, cât ºi din partea
unui potenþial Brexit, noi nu credem cã
vom vedea o creºtere a preþurilor în 2016,
iar piaþa va continua sã facã ajustãri”, a
declarat Cook.
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR al adunãrilor ge-

nerale ordinare ºi extraordinare la SCC
Calafat la data de 16.04.2016. Consi-
liul de administraþie al Societãþii Co-
operative de Consum Calafat, în te-
meiul art. 34 alin. 3 din Legea nr. 1/
2005 ºi al Actului Constitutiv al so-
cietãþii cooperative de consum con-
voacã Adunarea generalã ordinarã
a membrilor cooperatori ai societãþii
cooperative la data de 16.04.2015 ora
11,00 la sediul societãþii cooperative
de consum din localitatea Calafat str.
Ciupercenii Vechi nr. 22 jud. Dolj ºi
Adunarea generalã extraordinarã a
membrilor cooperatori la data de
16.04.2015 la ora 12,00 la aceeaºi
adresã a societãþii având urmãtoa-
rea ordine de zi: I. Pentru Adunarea
generalã ordinarã 1. Prezentarea, dis-
cutarea ºi aprobarea raportului Con-
siliului de Administraþie pe anul 2015.
2. Prezentarea ºi discutarea rapor-
tului cenzorului. 3. Dezbaterea situa-
þiei financiare anuale ºi stabilirea
modului de repartizare a profitului,
acoperirea pierderilor pe anul 2015.
4. Descãrcarea de gestiune a admi-
nistratorilor. 5. Adoptarea bugetului
de venituri ºi cheltuieli a programu-
lui de activitate pe anul 2016. 6. Ale-
gerea cenzorului. 7. Stabilirea dele-
gatului societãþii cooperative de con-
sum pentru adunarea generalã ordi-
narã ºi extraordinarã a UJCC Dolj. 8.
Diverse. II. Pentru Adunarea Gene-
ralã Extraordinarã 1. Aprobarea bu-
nurilor aparþinând societãþii coope-
rativã de consum Calafat care pot
face obiectul ipotecii, gajãrii, închi-
rierii. 2. Aprobarea procentului de 15%
din vânzãri de active constituite din
fondurile UJCC Dolj. 3. Diverse. În
cazul în care la data ºi ora stabilitã
anterior nu se întruneºte cvorumul
de ºedinþã cerut de lege pentru des-
fãºurarea adunãrilor, acestea se re-
convoacã pentru data de 23.04.2016.

Anunþul tãu!
HIPERMED CLINIC S.R.L. anun-

þã publicul interesat asupra depuneri
solicitãri de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ”Schimbare de
destinaþie ºi compartimentãri interi-
oare nestructurale din clãdire de bi-
rouri D+P+1 în Policlinica staþionare
de spitalizare de zi ºi cercetare medi-
calã” propun a fi amplasat în Craiova
str. MariaTãnase nr. 4-6. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº nr. 1 ºi la sediul HIPERMED
CLINIC SRL, str. MariaTãnase nr. 4-6
Craiova în zilele de luni pânã joi între
orele 8-16,30 ºi vineri între orele 8-
14.Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, Fax 0251419035  e-mail
office @apmdy.anpm.ro.

S.C. GENERAL GAS MANAGE-
MENT S.R.L, cu sediul în Bucureºti,
sectorul 1, str. Pecetei, nr. 7-9, bl.2
Pajura, p, ap.6, anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj  pentru ,,
Plan Urbanistic Zonal -Construire sta-
þie de comprimare ºi distribuþie pen-
tru gaze naturale comprimate GNC/
GNCV,, în com. Brãdeºti, sat Morã-
reºti, T102, P21, P21/1, P21/1,(lot1),
judeþul Dolj, - planul nu se  supune
evaluãrii de mediu ºi nu se supune  pro-
cedurii de evaluare adecvatã,  urmând
a fi supus procedurii de adoptare fãrã
aviz de mediu. Documentaþia precum
ºi motivele care au stat la baza luãrii
deciziei etapei de încadrare pot fi con-
sultate în zilele de luni-joi între orele 830

-1600 ºi vineri între orele 800-1400 la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, str. Petru Rareº nr.1, Craiova ,
jud Dolj.Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj
(tel:0251.530.010, fax: 0251.419.035, e–
mail: office@apmdj.anpm.ro), în ter-
men de 10 zile calendaristice de la data
publicãrii în mass-media.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

INFORMARE

           Aceastã informare este efectuatã de:

         CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, str. Uni-
rii, nr.19, Craiova, tel. 0251.408.200, ce intentioneazã
sã solicite  de la A.N. “Apele Române” – Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu Craiova”, aviz de gospodãrire a
apelor, pentru realizarea lucrãrilor de

         „MODERNIZARE DJ552, CRAIOVA – MO-
FLENI – BUCOVÃÞ – TERPEZIÞA – SÃLCUÞA –
VÂRTOP – CARAULA - CETATE, Km 4+200 ÷
71+771”.

         amplasat în localitãþile CRAIOVA, MO-
FLENI, BUCOVÃÞ, TERPEZIÞA,  SÃLCUÞA,
VÂRTOP, CARAULA, UNIREA, CETATE.

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

rile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a
apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþi-
onatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului, Consi-
liul Judeþean Dolj, str. Unirii, nr.19, Craiova,
tel.0251.408.200.

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

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ titular al
proiectului ”ELIMINARE ZONA CARE
PREZINTÃ RISC DE ALUNECARE A BEN-
ZII CAROSABILE, CUPRINSÃ ÎNTRE  KM
33+200-33+500,  LA OBIECTIVUL DE
INVESTIÞII DJ 643A, LIM. JUD. OLT –
PICÃTURILE – MURGAªI – GAIA – BUª-
TENI – BALOTA DE JOS – BALOTA DE
SUS – VELEªTI”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj – AVIZARE FÃRÃ
ACORD DE MEDIU, pentru proiectul pro-
pus a fi amplasat în comuna Murgaºi, satele:
Buºteni, Balota de Jos, judeþul Dolj – dome-
niul public al judeþului Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, în
zilele de L-V, între orele 8-16 ºi vineri între
orele 8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ.

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

ANIVERSÃRI
Colectivul Co-
munitãþii Evrei-
lor din Craiova
împreunã cu
enoriaºii trans-
mit domnului
Acad. Prof. Dr.
S A B E T A Y
CORNELIU, cu
ocazia zilei de
naºtere sãnã-
tate,  bucurii ,
alãturi de cei
dragi.

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Execut masaj la do-
miciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere - parter Ni-
colae Titulescu, preþ
200.000 lei. Telefon:
0744/581.777.
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decoman-
date Brazdã parter.
Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren
4300 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând imobil str. Pã-
rului nr. 33. Telefon:
0755/074.742
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând casã 2 came-
re, bucãtãrie, hol,
toate utilitãþile, 400
mp teren, str. Râu-
lui nr. 162. Telefon:
0760/958.921;
0737/128.396.
Casã bãtrânescã
(nelocuibilã) sat
Dobromira, 3700
mp. 25000 lei, ne-
gociabil Telefon:
0744/648.927;
0741/197.391.
Vând casã comu-
na Periºor,  cadas-
tru, teren 2000 mp,
fântânã în curte,
vie, pomi fructiferi +
Anexe, zonã cen-
tralã. Telefon:
0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi
sau schimb cu
apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.

Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
Vând casã boiereas-
cã mare - central,
pretabilã clinicã, pen-
siune, firmã. Telefon:
0741/219.483.

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

Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea tarlaua 17.
Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la
DJ – cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând terenuri lo-
curi casã la ªosea-
ua Naþionalã Cra-
iova- Bechet, loca-
litatea Secui. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
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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.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând LOGAN
1400 Laureat, fa-
bricat 2005,
89518 km, toate
opþiunile în func-
þiune, preþ 2100
euro, primul pro-
prietar. Telefon:
0799/ 740.210.

STRÃINE
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electri-
ce; Inchidere cen-
tralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon;
- Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la
telefon: 0765/
312.168.
Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat

în România, benzi-
nã. Detalii la tele-
fon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã
nici un defect. Te-
lefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrâ-
nesc, original, sta-
re foarte bunã,
pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.

VÂND fazani ar-
gintii maturi ºi pã-
uni. Telefon: 0351/
451.597, 0730/
927.619.
Vând combinã
JOHN DEERE-
730. Telefon 0772/
096.357.
Vând cutie metali-
cã pentru pãstrat
armã de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.
Vând fotolii vechi în
stare bunã, aparat de
radio cu Pickup, tim-
bre (clasoare). Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut- 80 lei, cru-
ce marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã
5 lei kg, televizor
color Grunding cu
telecomandã- 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.

Producãtor- vând
puiet florifer, gladio-
le Olandeze la kg
ºi cepe florifere chi-
paroase ( tuberoze)
anul III. Telefon:
0727/ 714.184.
Vând maºinã de
gogoºi ineluº, chiu-
vetã inox dublã
pentru Restaurant
sau Cofetãrie tãie-
tor mezeluri, plitã
fast food, mese
inox. Telefon:
0760/958.921;
0737/128.396.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat
mecanic, schelã
construcþii, sobã
cãrãmidã comple-
tã, 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 Ca-
targiu - Craiova.
Telefon: 0728/
964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã de
cusut Ileana, maºi-
nã Singer, casã de
marcat Samsung
pentru firme. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 func-
þii marcã germanã,
hainã de piele de
cãprioarã nouã
lungã ºi Mouline
pentru cusut go-
blen. Telefon:
0752/236.667.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 1 aprilie 2016

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor, tele-
fon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblã-
niþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Tele-
fon: 0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor 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,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil
sau scimb cu un ca-
lorifer de fontã folo-
sit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

ÎNCHIRIEZ cabi-
net de stomatolo-
gie cu posibilitatea
de preluare asis-
tentã cu experien-
þã. Preþ 800Lei/
turã. Pentru inter-
viu apelaþi nr. de
tel. 0744.66.30.07.
Închiriez aparta-
ment 3 camere,
mobilat, cu centra-
lã, zona A Ciuper-
cã. Preþ negociabil.
Telefon: 0251/
510.581.
Închiriez camere la
casã (zona Bres-
tei). Telefon 0762/
484.755; 0351/
464.628.
Închiriez aparta-
ment 3 camere
mobilat cu centra-
lã, zona A, Ciuper-
cã, preþ negociabil.
Telefon: 0251/
510.581.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez aparta-
ment 2 camere, de-
comandate, etaj 2,
ultracentral, micro-
centralã, aer condi-
þionat, liniºte ºi igie-
nã deplinã, încon-
jurat de verdeaþã.
Telefon: 0722/
956.600.

Închiriez Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.
Inchiriez camerã
mobilatã la casã.
Telefon: 0746/
532.385.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi
pentru bibliotecã. Te-
lefon: 0351/449.469
dupã ora 20,30.
Solicit menajerã cu-
rãþenie generalã în
apartament, o zi pe
sãptãmânã, vârsta
peste 55 ani. Tele-
fon: 0727/226.367.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

Caut specialist
pentru emailat cãzi
din fontã. Telefon:
0748/195.954.
S.C YUKO GROUP
SRL, solicitã Aviz
de Amplasament
pentru investiþia
“ I N S TA L AÞ I E
DESCÃRCARE,
INCÃRCARE,
DISTRIBUÞIE,
PRODUSE PE-
TROLIERE  CU
I M P R E J M U I -
RE, LUCRÃRI
HIDROTEHNI-
CE  AFEREN-
TE CHEULUI  ªI
PLATFORMEI
IN  PORTUL
BECHET JUD.
DOLJ”,  persoa-
nele interesate  se
pot adresa la sediul
Primaria Bechet
sau la telefon con-
tact 0732/707099.

CONDOLEANÞE
Familia conf.
univ. dr. Mircea
Zãvãleanu regre-
tã trecerea în ne-
fiinþã a distinsu-
lui prof. Univ. dr.
MARIAN BISTRI-
CEANU. Sincere
condoleanþe fa-
miliei îndoliate!
COMEMORÃRI

Sâmbãtã, 2 apri-
lie 2016, ora
12,30, comemo-
rãm 1 an de la
moartea nepre-
þuitei noastre
mamã, bunicã,
s t r ã b u n i c ã ,
STANCU MA-
RIA, la cavoul de
la cimitirul Un-
gureni. Nu te
vom uita ºi te
vom iubi mereu.
Familia Dr. Stan-
cu Mara Dana.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 30-A
SCM U Craiova – Steaua CSM Eximbank 95-88 (17-27, 25-17, 23-28, 30-16)
Craiova: Hargrove 21 puncte, Johnson 16, Bureau 13, Burlacu 13, Popescu 13, Pilcevic 8, Djurasovic 6, Popa 3, Pantic 2. Antrenori: Dragan Aleksic, Vladimir Vuksanovic.
Steaua: Troupe 21, Marinovic 21, Nicoarã 17, Amis 12, Malasevic 7, Galdikas 6, Williams 4, Paul, Szijarto. Antrenor: Claudiu Fometescu.

Dupã ce runda trecutã obþinea
o victorie memorabilã în faþa lide-
rului Oradea (81-77, cu o revenire
de la -11), deznodãmânt în urma
cãruia Steaua trecea pe primul loc,
SCM Universitatea Craiova le-a
venit de hac ºi bucureºtenilor, ur-
când din nou la ºefie echipa lui
Cristi Achim.

Alb-albaºtrii au început mai slab
jocul susþinut miercuri searã, la Po-
livalentã, iar gruparea din Capitalã
a profitat ºi a câºtigat la 10 puncte
primul sfert. Imediat avea sã se în-
registreze ºi ecartul maxim cu care
a condus Steaua (17-29), dar mai
apoi Craiova a trecut la timonã,
pauza gãsind-o la doar o posesie
de rivalã (42-44). Johnson, care
alãturi de Hargorve au fãcut un
meci fabulos, a egalat la 44, nu-
mai cã Steaua a “evadat” din nou,
65-72 înaintea ultimei manºe, care
avea sã fie una de neuitat pentru
bãieþii lui Dragan Aleksic. Cu cinci
minute rãmase de joc, Craiova tre-
ce în avantaj, dupã care chiar se
distanþezã. Fometescu cere time-
out, iar steliºtii reacþioneazã, ega-
lând la 88 cu un minut ºi jumãtate
pânã la final, graþie unei reuºite de
la distanþã semnatã de cel mai bun
om al lor, Porter Troupe. A fost

Un ultim sfert de vis ºi alb-albaºtriiUn ultim sfert de vis ºi alb-albaºtriiUn ultim sfert de vis ºi alb-albaºtriiUn ultim sfert de vis ºi alb-albaºtriiUn ultim sfert de vis ºi alb-albaºtrii
schimbã din nou liderulschimbã din nou liderulschimbã din nou liderulschimbã din nou liderulschimbã din nou liderul

Grupa 1-6
Celelalte partide: U-BT Cluj – CSU

Atlassib Sibiu 74-81, CSM CSU Ora-
dea – BC Mureº Tg. Mureº 73-64.

1. Oradea 22/8 52
2. Steaua 21/9 51
3. U-BT Cluj 19/11 49
4. CRAIOVA 18/12 48
5. BC Mureº 16/14 46
6. Sibiu 16/14 46

Grupa 7-12
CS Dinamo Bucureºti – BC SCM Ti-

miºoara 80-77, BCMU Piteºti – CS
Phoenix Galaþi 106-87, CS Energia Tg.
Jiu – CS Gaz Metan Mediaº 77-91.

1. Galaþi 14/16 44
2. Dinamo 14/16 44
3. Tg. Jiu 11/19 41
4. Timiºoara 11/19 41
5. Piteºti* 13/17 40
6. Mediaº 5/25 35
* BCMU Piteºti a început campio-

natul cu o penalizare de trei puncte.
- Primele douã echipe din grupa 7-

12 se alãturã echipelor din grupa 1-6
ºi se va forma play-off-ul, unde se
vor juca trei tururi (sferturi, semifina-
le ºi finala), dupã regula “:cel mai bun
din 5 partide”.

- În play-off-ul Ligii Naþionale de
baschet masculin, echipele se vor îm-
perechea dupã cum urmeazã: Locul 1
– cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6 ºi 4 cu 5.

- Echipele rãmase pe locurile 9-12
nu vor mai juca, pãstrându-ºi poziþii-
le din clasamentul grupei 7-12.

- Ultimele douã locuri retrogradeazã.
ultima datã când butul craiovean a
cedat. Bureau ºi Burlacu au dus
Universitatea la 5 puncte, iar Har-
grove a închis tabela, cu douã aru-
nuncãri libere. Aºa s-a scris isto-
ria primei victorii stagionale, pe
teren propriu, contra Stelei, care
se impusese în Bãnie atât în prima
parte a sezonului, cât ºi în Cupa
României.

„Este fantastic sã câºtig în faþa
unui asemenea public. Dacã nu erau
fanii ar fi fost foarte greu sã ajun-
gem aici. Îi iubim ºi sper sã facã
asemenea atmosferã la fiecare meci.
Este greu sã te menþii în primele
patru echipe, pentru cã trebuie sã
evoluãm la capacitate maximã în
fiecare joc”, a spus Aaron Johnson.
Americanul a încheiat meciul în

double-double, 16 puncte plus 10
pase decisive, ºi a avut o eficienþã
de +25, fiind lider la acest capitol.
Johnson a fost devansat la numãrul
de puncte doar de Hargrove (21),
care a încheiat cu procentaje fan-
tastice, 100% la douã puncte (2/2),
67% la trei puncte (4/6) ºi 75% la
libere (6/8). Remarcabilã râmâne ºi
prestaþia lui Travis Bureau, ºi el bi-

fând un double-double, 13 puncte
ºi 10 recuperãri.

Pânã la play-off, SCM U mai
are de jucat cu Sibiul ºi Mureºul,
de fiecare datã în deplasare, du-
minicã (19:45), respectiv miercuri
(19:30).

Triumfãtoare weekend-ul trecut în ambele jocuri
gãzduite de Polivalenta din Bãnie (de fiecare datã
3-1), SCM U Craiova se poate califica, astãzi, în

Astãzi, 17:00
ACSO FILIAªI – ACS ASU Poli Timiºoara
(Stadion Oltenia – fost Petrom Chimia / Arbitri: Adrian Kiriþã – Bucureºti,

Dragoº Radu, Cristian Mãndiþã – ambii Ilfov / Observatori: Mihail Ghiberdel
– Piteºti, Sorin Gãman – Tg. Jiu)

CSM Lugoj – Millenium Giarmata
Pandurii II Tg. Jiu – Becicherecu Mic
Naþional Sebiº - Cetate Deva

Mâine, 17:00
FC Hunedoara - CS U II CRAIOVA
Minerul Motru – Metalurgistul Cugir
Performanþa Ighiu – CS Ineu
Mãgura Cisnãdie stã.
1. ASU Poli 43 9. Pandurii II 22
2. Cugir 41 10. Deva* 20
3. Ighiu 38 11. Ineu* 20
4. Sebiº 31 12. CRAIOVA II* 18
5. Becicherecu* 30 13. Motru 18
6. Hunedoara 27 14. FILIAªI 12
7. Lugoj 23 15. Giarmata 8
8. Cisnãdie 23
* - un joc mai puþin.
Cealaltã reprezentantã a Doljului în ultimul eºalon naþional, ACS Podari (lo-

cul 9 în Seria 3) nu joacã în acest final de sãptãmânã, urmând sã câºtige cu 3-0
la “masa verde” partida cu Inter Olt Slatina, formaþie retrasã din campionat.

DIGI SPORT 1
14:00 – FORMULA 1 – Sesiuni de antrenamente Marele Pre-

miu al Bahrainului / 18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid Bucu-
reºti – ACS Berceni / 20:30 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – Astra.

DIGI SPORT 2
15:00 – MOTO GP – Sesiuni de antrenamente Marele Premiu

al Argentinei / 18:00 – FORMULA 1 – Sesiuni de antrenamente
Marele Premiu al Bahrainului / 20:00 – TENIS (M) – Turneul de
la Miami, în SUA / 22:30 – FOTBAL Portugalia – Liga Sagres:
Benfica – Braga / 2:00 – TENIS (M) – Turneul de la Miami.

DOLCE SPORT 3
17:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HC Zalãu – HC

Dunãrea Brãila / 19:15 – MOTO GP – Sesiuni de antrenamente

VOLEI (M) – DIVIZIA A1

Bãieþii lui Pascu, în faþa accederii în finalã
Explorãri Baia Mare – SCM U Craiova, astãzi, ora 17:45, Digi Sport 4

ultimul act al campionatului, dacã va repurta un nou
succes  în faþa formaþiei din Baia Mare. Dacã vor
rata ocazia, jucãtorii pregãtiþi de cãtre Dan Pascu
mai beneficiazã de o ºansã mâine (18:00). În even-
tualitatea unui decisiv, acesta se va disputa la Cra-
iova, în data de 6 aprilie.

„Mai avem mult de muncã pânã sã ajungem în
finalã. Sper sã terminãm calificarea vineri (n.r.
astãzi), vrem sã ajungem cât mai repede în fina-
lã”, spunea la finele “dublei” din Bãnie, Rãzvan
Vâlcelean, unul dintre cei mai buni oameni ai Uni-
versitãþii.

În precedenta vizitã la Baia Mare, în returul se-
zonului regulat, SCM U s-a impus cu 3-2.

În cealaltã semifinalã, Municipal Zalãu conduce
tot cu 2-0 pe Arcada Galaþi, iar urmãtoarele me-
ciuri, dacã va mai fi cazul de douã, sunt programa-
te în urbea moldavã, în 4 ºi 5 aprilie.

LIGA A III-A – SERIA 4 – ETAPA A 20-A

Marele Premiu al Argentinei / 22:00 – BASCHET (M) – Euroliga:
Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz – Real Madrid.

DOLCE SPORT 4
17:45 – VOLEI (M) – Divizia A1: Explorãri Baia Mare – SCM U

Craiova / 20:00 – BASCHET (M) – Euroliga: ÞSKA Moscova –
Zalgiris Kaunas / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Rayo Val-
lecano – Getafe.

DOLCE SPORT 1
17:00 – FOTBAL Ucraina – Premier League: ªahtior Doneþk –

Metalist Harkov / 20:30 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – Astra /
3:00 – BASCHET NBA: Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers.

DOLCE SPORT 2
14:00 – FORMULA 1 – Sesiuni de antrenamente Marele Pre-

miu al Bahrainului / 18:00 – JUDO – Grand Prix la Samsun, în
Turcia / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Rayo Vallecano –
Getafe.

EUROSPORT 1
9:30, 14:30 – SNOOKER -  Openul Chinei, la Beijing: sferturi

de finalã / 21:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campionatul Mondial,
la Boston, în SUA.

EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Gornik Zabrze – Po-

gon Szczecin / 21:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Lever-
kusen – Wolfsburg.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – Astra.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Pandurii Tg. Jiu – Steaua 0-1
A marcat: Stanciu 89 – pen.
Meciul ASA Tg. Mureº – Viitorul s-a jucat asearã.
Dinamo – Astra Giurgiu, astãzi, 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. Steaua 4 3 1 0 7-2 32
2. Astra 3 2 0 1 3-2 32
3. Pandurii 4 1 2 1 4-3 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 4 3 0 1 6-2 25
2. CSMS Iaºi 4 1 1 2 3-5 23
3. CFR Cluj 4 1 2 1 4-3 19
4. Voluntari 4 2 1 1 3-4 19
5. Concordia 4 2 2 0 5-1 17
6. Botoºani 4 1 1 2 3-6 17
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.

ACS Poli Timiºoara – Petrolul Ploieºti 0-1
A marcat: Astafei 26.
FC Voluntari – CFR Cluj 1-0
A marcat: Rus 48
Concordia Chiajna – CSMS Iaºi 1-1
Au marcat: Obodo – pen. / An. Cristea .
„U” Craiova – FC Boto’ani 2-1
Au marcat: Acka 55, Herghelegiu 90 / Ngadeu 30

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

Jucãtorii Craiovei au ieºit pe te-
ren purtând un mesaj omagial pen-
tru Corneliu Andrei Stroe, de la a
cãrui disparþie au trecut doi ani, iar
alb-albaºtrii au cinstit ºi prin joc
memoria pãrintelui Craiovei Maxi-
ma cu o victorie în faþa Botoºaniu-
lui. În prima reprizã, craiovenii to-
tuºi n-au prea pus piciorul în careul
advers. Rocha ºi Ivan au pãrut obo-
siþi, primul dupã ce jucase în preli-
minariile Cupei Africii ºi s-a întors
în Bãnie în ziua meciului, iar Ivan,
urmãrit la acest joc de scouterii ce-
lor de la Genoa, a bifat al patrulea
joc într-o sãptãmânã, dupã amica-
lele cu Lituania ºi Spania ºi partida
naþionalei de tineret cu Þara Gali-
lor.

În lipsa lui Vãtãjelu, Mogoºanu a
improvizat pe stânga cu un stoper
de meserie, dar nu i-a ieºit pasenþa,
fiindcã Izvoranu avea sã revinã la
vestiare mai devreme decât colegii
sãi.. Un fault ºi o simulare în careul

Florin Prunea, preºedintele celor de la CSMS Iaºi, a
declarat cã meciul de duminicã, împotriva Craiovei, este
foarte important pentru gruparea pe care o conduce ºi a
decis sã lase intrarea liberã. „Meciul cu Craiova este
foarte important pentru noi, ne va dovedi dacã meritãm
sã jucãm în Europa. O victorie ne-ar mãri ºansele la
locul 7, de aceea trebuie neapãrat sã luãm cele trei punc-

Prunea: „Meciul cu Craiova este pentru Europa”
te. Ne batem cu Craiova pentru un loc în cupele euro-
pene ºi avem nevoie de cele trei puncte. Am decis sã
lãsãm intrarea liberã la acest meci, pentru cã avem ne-
voie de spectatori. Nu putem fãrã suporteri, de aceea
vor avea accesul liber ºi îi aºteptãm la stadion într-un
numãr cât mai mare pentru a câºtiga împreunã acest
meci”, a declarat Florin Prunea.

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
FC Botoºani 2-1FC Botoºani 2-1FC Botoºani 2-1FC Botoºani 2-1FC Botoºani 2-1

Au marcat: Acka 55, Herghelegiu 90 / Ngadeu 30
Stadion: „Extensiv”, spectatori: 2.000.
Universitatea Craiova: Straton 6 – Dumitraº 7, Popov 7, Acka 8,

Izvoranu 4 – Ivan 6 (81 Herghelegiu) 7, Madson 6 (75 Kay) 7, Zla-
tinski 8, Bancu 7 – Nuno Rocha 7, Mãzãrache 7 (72 Bãluþã) 5. An-
trenori: Daniel Mogoºanu, Victor Naicu.

FC Botoºani: Iliev 6 – Tomozei 6, Ngadeu 7, Miron 6, Muºat 6 –
Cucu 5, Fulop 5 (70 D. Roman) 6 – Carralero  5 (56 Popovici) 5,
Cabrera 7, Casado 5 – Matulevicius 5 (74 Bordeianu) 5. Antrenor:
Cristian Pustai.

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei) 7.
Cartonaº roºu: Izvoranu 40.

În inferioritate numericã
din prima reprizã ºi conduºi

cu 1-0, alb-albaºtrii au revenit
spectaculos în repriza a doua

ºi au învins Botoºaniul

advers i-au adus veteranului Craio-
vei douã cartonaºe galbene în trei
minute. Pãrea sã fie bomboana de
pe coliva gazdelor, fiindcã Ngadeu
deschisese scorul cu o loviturã de
cap, profitând de un marcaj îngã-
duitor ºi de ieºirea aiurea a lui Stra-
ton. Dupã ieºirea lui Izvoranu, Ban-
cu avea sã coboare fundaº stânga,
el fiind ºi cãpitanul alb-albaºtrilor,
în absenþa lui Iliev ºi Vãtãjelu

Partea secundã a început cu oca-
zia imensã a lui Matulevicius, sin-
gur în ºase metri, dar Straton ºi-a
reparat respingerea cu o intervenþie
neverosimilã. Neavând ce mai pier-
de, cei nouã jucãtori ai Craiovei s-
au plasat în jumãtatea adversã, for-
þând egalarea ºi au obþinut-o rapid.
Acka a marcat primul sãu gol pen-
tru Craiova cu un ºut puternic din
mijlocul careului, în urma unei faze
fixe. Deºi în inferioritate, alb-albaº-
trii au rãmas în ofensivã, încercând
golul victoriei. Acesta a venit în ul-

timul minut, rezerva Herghelegiu
fructificând pasa celui mai bun ju-
cãtor al Craiovei în acest joc, bul-
garul Zlatinski.

Craiova obþine o victorie în care
nimeni nu mai credea la pauzã ºi jus-
tificã pretenþiile europene înaintea
derby-ului pentru locul 7 cu Iaºiul.
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