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- La alegeri, Popescule, politicienii au luat caimacul ºi noi neam fript.

EDUCAÞIE

Ieri, într-un cadru festiv,
la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, cei mai
buni elevi, prin premiile
obþinute, au avut parte
de apreciere, fiind
recompensaþi, atât cu
diplome, cât ºi cu
beneficii materiale. La
un moment dat, se
pãrea cã nu mai poate
fi depãºitã o limitã, dar
elevii ºi profesorii
Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” au
dovedit cã se poate
trece peste orice
barierã. În acest an
ºcolar, 297 de elevi au
fost premiaþi la Olimpiadele ºcolare ºi trei au
obþinut premii speciale.
La fazele naþionale fiind
calificaþi 94 de elevi.
Anul trecut au urcat pe
podium 275 de elevi.
Este încã o dovadã cã
„Aici se învaþã carte” .

pagina

Excelenþa a fost premiatã la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”

O inflamare
fãrã probe: din
þânþar
... armãsar!
þânþar...
Povestea s-a rostogolit, aiuristic, pe reþelele de socializare ºi
pe un site portughez ar fi apãrut
informaþia, conform cãreia, în
turneul de tenis de la Charleston (SUA), franþuzoaica Caroline Garcia ar fi jignit-o pe Irina
Begu, folosind apelativul neaoº
de “þigancã nenorocitã”, într-o
discuþie cu stafful sãu tehnic. ªi
grabnic, media româneascã s-a
inflamat, fãrã ezitare, condamnând comportamentul necenzurat al franþuzoaicei, paginile de
facebook ºi twitter ale acesteia
fiind realmente luate cu asalt,
solicitându-se explicaþii.
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ermo
ar vrea sã treacã
la contorizarea
pe orizontalã

Secretara ªcolii
„Gheorghe
Bibescu”
acuzatã de trafic
de influenþã
plasatã în arest
la domiciliu
Judecãtorii Tribunalului Dolj au
decis, marþi, sã-i înlocuiascã arestarea preventivã secretarei ªcolii
Gimnaziale Nr. 36 „Gheorghe Bibescu” din Craiova, Anca Daniela
Chivu, cu mãsura arestului la domiciliu. Hotãrârea nu este definitivã astfel cã inculpata nu a pãrãsit
încã arestul IPJ Dolj. Femeia este
cercetatã pentru cã ar fi cerut ºi
primit sume cuprinse între 1000
de lei ºi 15.000 euro pentru a facilita angajarea unor persoane în
unitãþi de învãþãmânt din Craiova.
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Ateliere
de storytelling
pentru copii,
la Biblioteca
Judeeanã
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Instanþa supremã
a respins contestaþia
lui Sebastian Ghiþã
privind cauþiunea
de 13 milioane
de euro
Magistraþii instanþei
supreme au respins, ieri,
contestaþia formulatã de
Sebastian Ghiþã împotriva
controlului judiciar pe
cauþiune dispusã de procurorii DNA Ploieºti, suma pe
care va trebui sã o plãteascã
deputatul fiind de 13 milioane de euro. Sebastian
Ghiþã avea termen pânã
miercuri, 6 aprilie, pentru a
achita cauþiunea însã
procurorii i-au admis
cererea de prelungire a
termenului pânã luni, 11
aprilie, datã la care ar
trebui sã achite 13 milioane
de euro sau sã depunã
garanþii mobiliare sau
imobiliare în limita sumei.
La ºedinþa de judecatã
procurorul DNA le-a spus
judecãtorilor cã Sebastian
Ghiþã a încãlcat controlul
judiciar impus întrucât la
data de 5 aprilie a participat
la o emisiune televizatã,
unde ar fi fãcut referiri la
dosarul sãu. Una dintre
interdicþiile impuse de
procurori în cadrul mãsurii
preventive a fost ca acesta
“sã nu facã declaraþii
publice în mass-media
referitoare la obiectul
cauzei, la ceilalþi coinculpaþi din dosar, precum ºi la
martorii audiaþi în cauzã”.
Surse judiciare au declarat
pentru MEDIAFAX cã
procurorii vor cere înregistrarea emisiunii respective
pentru a se stabili toate
aspectele.
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BlackCube: Angajaþii arestaþi pentru
intimidare la adresa Codruþei Kovesi aveau
sarcina de a ancheta acte de corupþie
Cei doi angajaþi ai firmei Black Cube arestaþi în
România sub acuzaþia de acte de intimidare a
Codruþei Kovesi, procurorul-ºef DNA, au fost
solicitaþi de autoritãþile române sã investigheze acte
de corupþie în instituþii, ei reuºind sã facã “progrese
importante”, susþine compania israelianã.

“În ultimele sãptãmâni, compania desfãºura un proiect în numele unor asociaþi ai instituþiilor
guvernamentale din România, în
scopul colectãrii de dovezi despre grave acuzaþii de corupþie
în sistemul instituþiilor guvernamentale române. În acest context, doi angajaþi care fãcuserã
progrese importante în acest caz
au fost arestaþi”, anunþã compania Black Cube, conform Jewish
Telegraphic Agency ºi publicaþiei Times of Israel.
Procurorii DIICOT au anunþat miercuri cã doi cetãþeni israelieni - Weiner Ron ºi Geclowicz
David - au fost arestaþi pentru
transfer neautorizat de date informatice ºi operaþiuni ilegale cu
dispozitive ºi programe informatice într-o presupusã tentativã de
intimidare a procurorului ºef
DNA, Laura Codruþa Kovesi.
Direcþia de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism a anunþat cã,
în data de 3 aprilie, procurorii au

dispus reþinerea lui Weiner Ron ºi
Geclowicz David pentru sãvârºirea infracþiunilor de constituire a
unui grup infracþional organizat,
acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, alterarea integritãþii datelor ºi operaþiuni ilegale cu dispozitive ºi programe informatice.
Ulterior, Tribunalul Bucureºti a
emis mandate de arestare preventivã pe numele celor doi.

Sursa citatã anunþã cã existã
suspiciunea rezonabilã cã, pe parcursul lunii martie 2016, douã persoane care ocupau poziþii de conducere în cadrul unei firme israeliene, cu puncte de lucru atât în
Tel Aviv (Israel), cât ºi în Londra
(Marea Britanie), împreunã cu mai
mulþi angajaþi ai firmei, printre care
ºi cei doi inculpaþi, Weiner Ron ºi
Geclowicz David, au constituit un
grup infracþional organizat în scopul comiterii de infracþiuni de hãrþuire ºi infracþiuni informatice. “În
fapt, în efectuarea de multiple apeluri telefonice cu caracter ameninþãtor ºi hãrþuitor, producãtoare de
temeri, precum ºi atacuri de tip
phishing, în vederea sustragerii
credenþialelor de acces ºi ulterior

compromiterii de conturi de poºtã electronicã, activitãþi urmate de
violarea secretului corespondenþei, copierea ºi transferul fãrã
drept a conþinutului acestora”,
transmit procurorii DIICOT.
Reþeaua era bine organizatã,
iar, potrivit datelor furnizate de
procurori, cãsuþele de e-mail ale
unor apropiaþi ai Laurei Codruþa
Kovesi au fost accesate ilegal.
“Weiner Ron rãspundea de partea tehnico-informaticã a activitãþii ºi de compromiterea efectivã a conturilor de e-mail, dupã
ce, în prealabil, Geclowicz David era cel care rãspundea de
contactarea telefonicã a persoanelor din familia ºi anturajul persoanei publice vizate ºi de obþinerea datelor de contact necesare, mai precis adresele exacte de
e-mail. În continuarea demersului infracþional, inculpatul Weiner
Ron , introducând fãrã drept credenþialele titularilor legitimi, a
accesat în mod repetat ºi fãrã
drept, respectiv prin încãlcarea
mãsurilor de securitate (id-uri ºi
parolele de autentificare) cãsuþele de e-mail (spaþiul alocat de furnizorul de servicii conturilor
clienþilor), sisteme informatice
aparþinând unui numãr de trei persoane vãtãmate”, se aratã în comunicatul DIICOT.

DNA: Dragnea, urmãrit penal pentru instigare
la abuz în serviciu ºi instigare la fals intelectual
Preºedintele PSD Liviu Dragnea este urmãrit
penal pentru instigare la abuz în serviciu ºi instigare la fals intelectual, a transmis printr-un
comunicat de presã, ieri, DNA.
Potrivit unui comunicat, procurorii DNA au dispus urmãriea
penalã faþã de Liviu Dragnea, la
data faptelor preºedinte al Consiliului Judeþean Teleorman, respectiv preºedinte al organizaþiei

judeþene a unui partid politic,
pentru ”instigare la abuz în serviciu dacã funcþionarul public a
obþinut pentru sine ori pentru
altul un folos necuvenit, în formã continuatã ºi instigare la fals
intelectual, în formã
continuatã”.
Potrivit procurorilor
“în perioada iulie 2006
- decembrie 2012,
suspectul Dragnea Nicolae Liviu, în calitate
de preºedinte al Consiliului Judeþean Teleorman, respectiv de
preºedinte al organizaþiei judeþene a unui
partid politic, cu intenþie, a determinato pe inculpata Alesu
Floarea, la acea vreme director execu-

tiv al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Teleorman sã îºi încalce atribuþiile de serviciu prin
menþinerea în funcþie ºi implicit plata drepturilor salariale
pentru douã angajate ale aceleiaºi instituþii”.

“În realitate cele douã persoane ºi-au desfãºurat activitatea la
sediul organizaþiei judeþene Teleorman a partidului politic al cãrui preºedinte era suspectul
Dragnea Nicolae Liviu, aspect
cunoscut de acesta din urmã”se mai spune în comunicat.
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O inflamare fãrã probe:
din þânþar... armãsar!
MIRCEA CANÞÃR
Povestea s-a rostogolit, aiuristic, pe reþelele de socializare
ºi pe un site portughez ar fi apãrut informaþia, conform cãreia,
în turneul de tenis de la Charleston (SUA), franþuzoaica Caroline Garcia ar fi jignit-o pe Irina Begu, folosind apelativul
neaoº de “þigancã nenorocitã”,
într-o discuþie cu stafful sãu tehnic. ªi grabnic, media româneascã s-a inflamat, fãrã ezitare, condamnând comportamentul necenzurat al franþuzoaicei,
paginile de facebook ºi twitter
ale acesteia fiind realmente luate

cu asalt, solicitându-se explicaþii. Internauþii s-au aprins de-a
dreptul ºi considerând cã “rãspund” cu aceeaºi monedã au
agresat-o verbal, într-un registru colorat, pe franþuzoaica de
numai 22 de ani, care ocupã locul 44 în clasamentul WTA.
Pentru cotidianul de specialitate L’ Equipe, cu profesionistã
ºi statornicã preocupare pentru
tenis, “comentariul” la partida
dintre românca Irina Begu, (locul 34), ºi Caroline Garcia (64, 2-6, 7-6) s-a redus la...
douã rânduri, sub titlul clar ºi

convingãtor “Caroline Garcia
a etee elimine au premier
tour a Charleston”. Este posibil, de-a dreptul, ca franþuzoaica sã fi scãpat printre dinþi
o “gingãºie” verbalã la adresa
româncei, dar potrivit WTA, nu
existã nici o probã care sã menþinã acuzaþiile aduse. “Dupã ce
am investigat amãnunþit
acest caz nu am descoperit
nici o probã. Cazul e închis
pentru WTA”, a conchis Steve Simon, preºedintele Asociaþiei de Tenis Feminin. De regulã, foarte atenþi cu astfel de de-

rapaje, niciodatã tolerate, oficialii tenisului mondial rãmân iritaþi ºi atunci când rumorile sunt
gratuite. Cu alte cuvinte, un plus
de bunã cumpãnire a lucrurilor
nu ne-ar fi dãunat, deºi nu se
poate bãga mâna în foc cã franþuzoaica, altminteri rezidentã în
Lyon, n-ar fi scãpat chiar nici o
“apreciere”. Chiar dacã “alþii”
probeazã, literalmente, voluptate în stigmatizarea românilor,
ºi aici avem de discutat, în cazul de faþã nu este deloc exclus
sã fi fãcut din þânþar... armãsar,
reconfirmându-se rostirea înþe-

leaptã cã “graba stricã treaba”.
Când la începutul anului internaþionala francezã de handbal,
Allison Pineau (dublã vicecampioanã mondialã, cea mai
bunã jucãtoare din lume în
2009), de la HCM Baia Mare,
s-a vãzut, la Zalãu, þinta unor
ironii rasiste, Consiliul Naþional
pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD) i-a sancþionat pe
toþi cei implicaþi, inclusiv FRH.
Fiindcã peste tot în lume, inclusiv puseele de discriminare rasistã, sunt de netolerat. ªi asta
e bine de ºtiut.

Sindicaliºtii din sistemul sanitar
picheteazã Ministerul Sãnãtãþii
Chiar de Ziua Mondialã a Sãnãtãþii, medicii ºi asistenþii medicali protesteazã din nou, declarându-se nemulþumiþi de lipsa de reacþie a autoritãþilor
faþã de problemele grave cu care se confruntã sistemul sanitar românesc.
Astãzi, 200 de sindicaliºti ai Federaþiei „Hipocrat” picheteazã sediul Ministerului Sãnãtãþii, solicitând condiþii de muncã mai bune ºi acordarea
drepturilor salariale conform legii.
Aceastã acþiune susþine apelul
lansat de iniþiatorii manifestãrilor
European Public Service Union
(E.P.S.U.), în vederea respingerii
la nivel european a mecanismelor
de transformare a actelor medicale în servicii comerciale ºi completeazã agenda iniþiatã de Federaþia „Hipocrat”, în a doua decadã a
lunii martie.
Federaþia Sindicalã „Hipocrat” din România împreunã cu Camera Federativã a
Sindicatelor Medicilor din
România ºi Alianþa Medicilor – pentru modernizarea
sistemului medical sunt în a
treia sãptãmânã de proteste.
Dupã greva japoneazã ºi,
apoi, pe 31 martie a.c, pichetarea Ministerului Muncii, astãzi, medicii ºi asistenþii
medicali picheteazã Ministerul Sãnãtãþii.
„Vor fi 200 de membri de
sindicat din toatã þara care vor picheta sediul Ministerului Sãnãtãþii.
Sunt 200 pentru cã atât ne-a aprobat Primãria Capitalei. Altfel ar fi
venit mult mai mulþi. Revendicãrile noastre sunt departe de a fi rezolvate, deoarece nu s-au evidenþiat soluþii concrete. Nerespectarea
termenelor asumate de autoritãþi ºi
lipsa unui dialog social pe principii
consultative ºi constructive în ceea
ce priveºte salarizarea din sistemul
public se pare cã nemulþumesc ºi
alte organizaþii sindicale, fapt ce va
duce la intensificarea acþiunilor de

protest în perioada imediat urmãtoare”, a precizat Ion Cotojman,
preºedintele Federaþiei Hipocrat.

„Sumele alocate Sãnãtãþii
sunt insuficiente”
Sindicaliºtii reclamã, printre altele, cã în sistemul sanitar sunt în-

cãlcate drepturile omului, prin depãºirea normei de muncã (timpul
de muncã ºi timpul de odihnã al
medicilor care presteazã activitate
în gardã). O altã revendicare este
legatã de eliminarea discriminãrilor salariale din sistemul public de
sãnãtate în raport cu pregãtirea profesionalã ºi cu specificul activitãþii. De asemenea, membrii Federaþiei „Hipocrat” doresc aplicarea
Legii salarizãrii unitare pentru sectoarele de activitate sãnãtate, învãþãmânt etc, deoarece în prezent se
aplicã doar pentru anumite struc-

turi, de înalþi demnitari sau funcþionari publici.
Sindicaliºtii mai cer reluarea
negocierilor care au ca scop armonizarea salarizãrii pe orizontalã între sectoare de activitate ºi, pe verticalã, armonizarea salarizãrii în
interiorul sectoarelor de activitate.
Nu în ultimul rând, se solicitã elaborarea unui act normativ care sã corecteze
anual valoarea decontatã a serviciilor medicale
în funcþie de creºterea
economicã la nivel naþional ºi în funcþie de
creºterea salariului minim brut garantat în platã. „Sumele alocate Sãnãtãþii sunt insuficiente
iar opinia publicã este intoxicatã cu mesaje care
induc responsabilitatea
salariaþilor pentru lipsa
de performanþã a sistemului sanitar”, a mai spus Ion
Cotojman.

Scrisoare deschisã
cãtre prim-ministru
Sãptãmâna aceasta, Confederaþia Naþionalã Sindicalã „Cartel Alfa”,
la care este afiliatã ºi Federaþia
„Hipocrat”, a transmis o scrisoare
deschisã cãtre premierul României,
Dacian Cioloº. Sindicaliºtii cer finalizarea discuþiilor cu partenerii
sociali referitoare la mecanismul
creºterii salariului minim pe economie, salarizarea bugetarilor ºi le-

Ion Cotojman
gislaþia privind negocierea contractelor colective de muncã, pentru a fi evitate, în acest mod, acþiuni de protest.
„Fie cã lucreazã în sectorul
economic fie în cel bugetar, lucrãtorii din România sunt expuºi
pe zi ce trece sãrãciei, degradãrii
vieþii lor si a familiilor lor. Au fost
guvernãri care ne-au privat de
dreptul la negociere ºi la grevã, au
venit guvernãri care nu au schimbat nimic ºi nu ne-au dat speranþe
pentru viitor, suntem guvernaþi

fãrã a se aplica principiile europene, suntem trimiºi sã muncim pentru 2 lei, în viitorii 4 ani trebuie sã
acceptam o creºtere a salariului
minim de 25 de lei pe an, ne apropiem de jumãtatea numãrului de
lucrãtori din total contracte de
muncã plãtiþi cu salariul minim pe
economie, dialogul social este desconsiderat, iar pensionarii sunt
trataþi cu indiferenþã”, se aratã în
scrisoarea deschisã.
RADU ILICEANU

Colectivul redacþiei „ CUVÂNTUL Libertãþii”
din Craiova este alãturi de prof. univ. dr. Ion Turculeanu, la greaua încercare pricinuitã de decesul soacrei sale, ZOIA POIENARU.
Condoleanþe familiei îndoliate!
Familia Canþãr Mircea este alãturi de familia
av. Ion Turculeanu, la decesul celei ce a fost ZOIA
POIENARU, mamã, soacrã ºi bunicã.
Dumnezeu s-o odihneascã în liniºte ºi pace!
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Hotãrâre definitivã:
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Olguþa Vasilescu este liberã
Magistraþii Curþii de Apel Bucureºti
i-au dat, ieri, câºtig de cauzã, Olguþei
Vasilescu, primarul Craiovei. Instanþa
a admis contestaþia primarului Craiovei
ºi a dispus revocarea mãsurii arestului
Reamintim cã, miercuri, 30 martie a.c., DNA – Structura Centralã
a anunþat cã a reþinut-o pentru 24
de ore pe Lia Olguþa Vasilescu, primar al municipiului Craiova, sub
acuzaþiile de luare de mitã (4 infracþiuni), folosirea autoritãþii sau
influenþei în scopul obþinerii de bani,
bunuri sau alte foloase necuvenite
(3 infracþiuni) ºi spãlare de bani.De asemenea, procurorii anticorupþie au mai dispus punerea în miºcare a acþiunii penale faþã de Radu

la domiciliu luatã faþã de ea joia trecutã de judecãtorii de la Tribunalul Bucureºti. În plus, nu a fost plasatã nici sub
control judiciar. Hotãrârea Curþii de
Apel Bucureºti este definitivã.

Cosmin Preda, administratorul public al Craiovei, sub aspectul sãvârºirii a douã infracþiuni de complicitate la luare de mitã, ºi de Elena
Daniela Popescu, reprezentant al
unei asociaþii non profit, sub aspectul sãvârºirii a patru infracþiuni de
complicitate la luare de mitã, faþã
de ambii fiind dispusã mãsura controlului judiciar pentru 60 de zile. O
zi mai târziu, joi, 31 martie a.c.,
Olguþa Vasilescu a fost prezentatã
Tribunalului Bucureºti cu propune-

re de arestare preventivã, propunere respinsã de instanþãã, care a luat
în schimb mãsura arestului la domiciliu faþã de primarul Craiovei.
Atât Olguþa Vasilescu, cât ºi procurorii DNA, au contestat hotãrârea
Tribunalului, contestaþia fiind soluþionatã ieri. Curtea de Apel Bucureºti a respins contestaþia DNA ºi
au admis-o pe cea a Olguþei Vasilescu, dispunând revocarea mãsurii arestului la domiciliu, fãrã ca în
cauzã sã fie luatã altã mãsurã.

Secretara ªcolii „Gheorghe Bibescu”
Primarul din Mârºani cercetat
acuzatã de trafic de influenþã
pentru abuz în serviciu
plasatã în arest la domiciliu
Descinderi într-o cauzã vizând achiziþii publice cu încãlcarea legii:

Primarul, viceprimarul ºi
secretarul Primãriei Mârºani au
fost „sãltaþi”, ieri, de procurorii
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova ºi poliþiºtii Serviciului de Investigare a Infracþiunilor Economice din cadrul IPJ
Dolj, alãturi de alte persoane,
într-un dosar în care se fac
cercetãri cu privire la comiterea
infracþiunilor de abuz în serviciu în formã continuatã, fals
intelectual în formã continuatã
ºi uz de fals în formã continuatã. În cursul dimineþii, oamenii legii
au fãcut 12 percheziþii, la primãrie,
dar ºi la locuinþele suspecþilor, în
urma cãrora au fost ridicate zeci de
documente care vor fi folosite în
cadrul cercetãrilor. Procurorii spun
cã mai multe detalii vor fi date
publicitãþii astãzi, dupã audierea
tuturor persoanelor ridicate ºi
dispunerea mãsurilor legale.
Cercetãrile în acest caz au fost demarate
în anul 2014 ºi vizeazã fapte comise în perioada 2010 – 2014. Reprezentanþii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova au
anunþat cã, ieri dimineaþã, un procuror din
cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova împreunã cu ofiþeri din cadrul I.P.J.
Dolj – Serviciul de Investigare a Criminalitãþi Economice, au efectuat un numãr de
12 percheziþii la sediul Unitãþii Administrativ-Teritoriale a Comunei Mârºani, judeþul
Dolj ºi la 11 locuinþe a mai multor suspecþi

cercetaþi în dosarul penal numãrul 6670/P/
2014 în care se efectueazã acte de urmãrire
penalã sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de abuz în serviciu în formã continuatã,
fals intelectual în formã continuatã ºi uz de
fals în formã continuatã, constând în aceea
cã, în perioada anilor 2010-2014, numitul
G. C (n.r.- Constantin Ghencioiu), în calitate de primar al comunei Mârºani, fãrã a
respecta procedura din domeniul achiziþiilor publice a încheiat contracte de achiziþii
directe de produse ºi servicii cu mai multe
societãþi comerciale, ºi a acceptat la platã
facturi pentru produse care nu au fost recepþionate în totalitate ºi a cãror valoare a
fost supraevaluatã, preþurile acestora depãºind cu mult preþurile existente pe piaþã la
momentul efectuãrii achiziþiilor ºi, de asemenea, a acceptat la platã facturi fictive
emise pentru o serie de lucrãri care nu au
fost executate în realitate, existând însã la
sediul instituþiei procese-verbale de recepþie la finalizarea lucrãrilor.
În urma celor 12 percheziþii - Craiova(4),
comuna Cârcea(2) ºi 6 în comuna Mârºani, au fost ridicate
în vederea continuãrii cercetãrilor mai multe înscrisuri, iar
pentru audieri au fost ridicate
10 persoane cu vârste cuprinse între 35 ºi 65 de ani, între
care se aflã primarul, viceprimarul ºi secretarul Primãriei
Mârºani. La acþiune au participat ºi poliþisti de la formaþiunile de ordine publicã ºi luptãtori
de la Serviciul de Acþiuni Speciale. Procurorii spun cã mai
multe detalii vor fi fãcute publice la finalul audierilor.

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
decis, marþi, sã-i înlocuiascã
arestarea preventivã secretarei ªcolii Gimnaziale Nr. 36 „Gheorghe Bibescu” din Craiova, Anca
Daniela Chivu, cu mãsura arestului la domiciliu. Hotãrârea nu este
definitivã astfel cã inculpata nu a
pãrãsit încã arestul IPJ Dolj.
Femeia este cercetatã pentru cã ar
fi cerut ºi primit sume cuprinse
între 1000 de lei ºi 15.000 euro
pentru a facilita angajarea unor
persoane în unitãþi de învãþãmânt
din Craiova.
Magistraþii Tribunalului Dolj au hotãrât,
marþi, 5 aprilie a.c., sã respingã propunerea procurorilor de prelungire a arestãrii
preventive faþã de Anca Daniel Chivu, de
43 de ani, secretara de la ªcoala Gimnazialã Nr. 36 Gheorghe Bibescu Craiova, ºi
sã o plaseze în arest la domiciliu: „respinge propunerea Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, privind prelungirea mãsurii
arestãrii preventive a inculpatei Chivu
Anca Daniela. În baza art. 237 alin. 2 Cod
procedurã penalã dispune înlocuirea mãsurii arestãrii preventive luate faþã de inculpata Chivu Anca Daniela cu mãsura
preventivã a arestului la domiciliu pentru
o duratã de 30 de zile, respectiv de la data
de 11.04.2016 pânã în data de 10.05.2016
inclusiv”, se aratã în hotãrârea instanþei.
Femeia nu a fost încã eliberatã
din arestul IPJ Dolj, întrucât hotãrârea nu este definitivã.
Reamintim cã, procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, împreunã cu ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj,
au început cercetarea secretarei
de la ªcoala Gimnazialã Nr. 36
Gheorghe Bibescu Craiova, Anca
Daniela Chivu, de 43 de ani, la
sfârºitul anului trecut. Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2015 – februarie 2016, au
fost înregistrate denunþurile mai
multor persoane care sesizau cã
femeia le-a cerut sume de bani

cuprinse între 1000 lei ºi 15.000 euro pentru a le facilita angajarea la diverse instituþii
publice din Craiova, mai exact în alte unitãþi
de învãþãmânt, „scorul” cerut fiind în funcþie de postul vizat de doritori. Miercuri, 10
februarie a.c., la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, au fost conduse mai
multe persoane în vederea audierii ºi stabilirii întregii activitãþi infracþionale, cercetãrile
efectuându-se pentru probarea mai multor
infracþiuni de trafic de influenþã ºi înºelãciune. În aceeaºi zi, ofiþerii din cadrul Direcþiei Generale Anticorupþie (D.G.A.) – Serviciului Judeþean Anticorupþie (S.J.A.) Dolj,
sub coordonarea procurorului de caz din
cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, au efectuat douã percheziþii pe raza
municipiului Craiova, la domiciliul secretarei, dar ºi la unitatea ºcolarã unde aceasta
îºi desfãºoarã activitatea, fiind gãsite ºi ridicate mai multe documente folosite la probarea activitãþii infracþionale. În baza probatoriului administrat, în aceeaºi zi procurorul
de caz a dispus reþinerea inculpatei pentru o
perioadã de 24 ore, iar o zi mai târziu, joi, 11
februarie a.c., a fost prezentatã Tribunalului Dolj, care a dispus arestarea preventivã a
femeii pe o perioadã de 30 de zile, mãsura
fiind prelungitã cu încã o lunã. Femeia a fost
trimisã în judecatã la sfârºitul anului trecut,
într-un alt dosar, pentru fals intelectual, dupã
ce ar fi modificat fiºa matricolã a unui elev
de la „Bibescu”, tot contra cost, din câte
spun anchetatorii, cauza fiind acum pe rolul
Judecãtoriei Craiova.
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SC Termo ar vrea sã treacã
la contorizarea pe orizontalã
Contorizarea pe orizontalã nu prea
îi atrage pe locatari, deºi i-ar ajuta
sã-ºi þinã sub control ºi mai bine consumul de energie termicã ºi apã. Reprezentanþii SC Termo SRL Craiova
spun cã, în aceastã perioadã, posibi-

litatea aflatã la îndemâna locatarilor
va fi popularizatã mai bine în rândul
asociaþiilor de proprietari astfel încât locatarii sã conºtientizeze beneficiile pe care le-ar putea avea dacã
ºi-ar trece blocurile la acest sistem.
cluzia cã reticenþa aceasta este
cauzatã de un singur motiv: de
neîncrederea oamenilor. Probabil cã au auzit de aceastã posibilitate pe care o au la îndemânã, însã nimeni nu le-a explicat
concret ce presupune sistemul,
cu avantajele lui. ªi, pe de altã
parte, costurile pe care le implicã pentru a nu pleca la drum
neinformaþi. Dacã cunosc toate aceste detalii, oamenii pot sã
decidã în cunoºtinþã de cauzã
ºi sunt sigur cã mulþi vor merge în aceastã direcþie”, a spus
Sorin Iordache, reprezentantul
SC Termo SRL Craiova.

Doar trei blocuri din Craiova au
trecut la contorizarea pe orizontalã. Reprezentanþii SC Termo susþin cã numãrul extrem de mic se
explicã doar prin faptul cã asociaþiile de proprietari nu sunt convinse nici acum de modul cum

funcþioneazã acest sistem pentru
a putea avea încredere.
„Contorizarea pe orizontalã
este cel mai bun sistem pentru
cei care locuiesc la bloc, dar,
din pãcate, locatarii nu doresc
acest lucru. Am ajuns la con-

Se va merge
pe conducte noi

Potrivit acestuia, în decursul
acesei primãveri, prin intermediul asociaþiilor de proprietari,
locatarii vor fi informaþi cu privire la costurile pe care le implicã operaþiunea de schimbare
a contorizãrii din bloc,
de la verticalã, cum este
acum, la sistemul orizontal. Oamenii vor cunoaºte valoarea facturii
ºi paºii pe care trebuie sã
îi urmeze în acest sens.
Contorizarea se va face
atât pentru energia termicã, dar ºi pentru consumul de apã.
Potrivit lui Sorin Iordache, se vor elimina
complet coloanele verticale existente în fiecare
apartament ºi se va merge cu conducte noi, care
vor porni de la subsol.
Fiecare apartament va
avea propriul contor, ce

Fetiþã salvatã de patru pompieri
care se îndreptau cãtre serviciu
Patru pompieri din Calafat au intervenit, ieri dimineaþã, ajutând cu promptitudine o fetiþã de 12 ani, care fusese
victima unui accident rutier. Pompierii se îndreptau spre locul de muncã, au
Potrivit reprezentanþilor Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj, ieri dimineaþã, în jurul orei 07.50, în timp
ce se deplasau spre locul de muncã într-un autoturism personal,
patru subofiþeri din cadrul Detaºamentului de Pompieri Calafatau obesevat producerea unui
accident rutier soldat cu o victi-

vãzut evenimentul, i-au acordat fetiþei
îngrijiri medicale ºi au chemat o ambulanþã pentru a o transporta la spital.
ªi toate astea înainte de începerea programului de muncã.

mã. Pompierii au oprit ºi au coborât imediat, acordându-i primul
ajutor calificat victimei, o fetiþãîn vârstã de aproximativ 12 ani.
Tot ei au anunþat evenimentul la
numãrul de urgenþã 112, iar la
faþa locului s-au deplasat o ambulanþã SAJ ºi echipaje din cadrul Poliþiei ºi Jandarmeriei. Fetiþa a fost transportatã la spitalul

din municipiul Calafat. Pentru
implicarea ºi spiritul civic de care
au dat dovadã, cadrele militare plt. adj. Laurenþiu Uriocea,
plt.maj.Adrian Ivan, plt.maj.Gabriel Vintilã ºi plt. Petricã Ghenea -, au fost felicitate de comandantul unitãþii, dupã cum au anunþat reprezentanþii ISU Dolj.
CARMEN ZUICAN

va fi poziþionat pe casa scãrii,
lângã uºã. Dupã ce vor fi instalate, vor aduce avantaje atât
pentru locatari, cât ºi pentru
asociaþiile de proprietari. Contoarele individuale, pentru fiecare apartament, înregistreazã
direct gigacaloriile consumate
(nu unitãþi de consum, aºa cum
fac repartitoarele de costuri). În
plus, la nevoie, se poate sista
furnizarea energiei termice
strict cãtre locatarul rãu-platnic, fãrã ca datoriile înregistrate de acesta sã-i afecteze pe
vecinii sãi. La fel va exista ºi
posibilitatea pornirii ºi a opririi
cãldurii în funcþie de dorinþa locatarilor, fãrã sã depindã în vreun fel de vecini.

Contorizarea
la apã: 5000 de lei

Compania de Apã Oltenia a
fost prima care a calculat sumele ce le revin locatarilor ºi a
întocmit lista cu documentele
pe care fiecare familie tebuie sã
le adune la dosar. Astfel, pentru fiecare apartament al unei

scãri de bloc trebuie sã se obþinã avizul scris al CAO. Pentru
acest aviz, asociaþia de proprietari trebuie sã aibã, la rândul ei,
acordul scris al tuturor locatarilor, hotãrârea adunãrii generale luatã cu unanimitate de voturi ºi documentaþia tehnicã a
blocului. Tot asociaþia trebuie sã
obþinã ºi autorizaþie de construcþie de la primãrie. Dosarul
mai este completat cu o solicitare scrisã, apoi se depune la
sediul CAO.
Potrivit reprezentanþilor
CAO, costurile lucrãrilor, cu tot
cu proiectul care se întocmeºte, pentru un bloc cu patru etaje ajung la 5.000 de lei. Din
aceastã sumã, 1.500 de lei îi
costã pe proprietari pentru întocmirea proiectului de trecerea
de la distribuþia pe verticalã la
cea pe orizontalã. Restul de bani
trebuie pentru lucrãri ºi materiale. Specialiºtii CAO susþin cã
numai preþul unui apometru cu
citire la distanþã este cuprins între 900 ºi 2.000 de lei.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Fermierii sunt aºteptaþi, din timp,
la APIA Dolj
Perioada 1 martie – 16 mai 2016 este singura în cadrul
cãreia toþi fermierii din Dolj sunt invitaþi sã depunã Cererea
unicã de platã. Nimeni nu are nici cea mai micã intenþie ca
agricultorii sã experimenteze îmbulzeala din anii anteriori,
motiv pentru care, angajaþii APIA Dolj sunt dispuºi sã
lucreze cu motoarele la maximum. Nu puþine au fost ºi
zilele, când aceºtia au lucrat peste program, inclusiv în
weekend-uri. Disfuncþionalitãþi la APIA sunt ºi vor mai fi,
mai ales acolo unde se lucreazã cu omul, iar tentaþiile sunt
uneori imposibil de refuzat sau chiar se cade în abateri
puerile. Softul centralizat, când merge, când stã; registrele
agricole de la primãrii nu sunt complet actualizate cu situaþia de pe teren; cea mai mare parte a fermierilor vrea
drepturile ce li se cuvin pe bunã dreptate ºi nu au niciun
dram de înþelegere faþã de problemele inerente unui sistem
complex de procesare extins la nivelul întregii þãri.
Ca în orice instituþie publicã ºi
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie în
Agriculturã Dolj are plusurile ºi minusurile sale. În fond, când în joc
sunt zeci de mii de fermieri, ce-ºi
aºteaptã virate în conturi subvenþiile agricole este ºi firesc sã nu poþi
mulþumi pe toatã lumea. Cert este
cã, APIA Dolj a reuºit sã probeze
un management eficient în gestionarea curentã a activitãþii ºi sã atingã douã mari þinte: situarea acum
pe locul 2 în þarã în clasamentul
naþional al îndeplinirii indicilor de
activitate, dupã ce anterior se aflase pe poziþia 41; ºi diminuarea
aproape de zero a numãrului cererilor de chemare în judecatã formulate împotriva acestei instituþii.

compensatorii de dezvoltare ruralã aplicabile pe terenurile agricole,
prevãzute în Programul Naþional
de Dezvoltare Ruralã 2014-2020 a
reuºit sã aducã un plus de stabilitate în circuitul documentelor necesare obþinerii mãsurilor de platã.
Astfel, primãriile vor trebuie sã
fie cele care vor gira veridicitatea
celor înscrise în actele agricole.
Pentru anul de cerere 2015, pentru exploataþia în care se desfãºoarã
activitatea agricolã, fermierii vor
trebui sã obþinã adeverinþa eliberatã de primãria pe raza cãreia este
situat terenul în cauzã, în conformitate cu datele privind terenul
agricol utilizat înscrise în Registrul agricol 2014.

Recenta modificare a legislaþiei
din domeniu, respectiv Ordinul
nr. 619/2015 al MADR, pentru
aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiþiilor specifice ºi a modului de implementare a schemelor
de plãþi prevãzute la art. 1 alin. (2)
ºi (3) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plãþi care se
aplicã în agriculturã în perioada
2015-2020 ºi pentru modificarea
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societãþile agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã, precum ºi a condiþiilor specifice de
implementare pentru mãsurile

„Sunt fermieri activi persoanele fizice ºi/sau persoanele juridice,
care desfãºoarã o activitate agricolã în calitate de utilizatori legali
ai suprafeþelor de teren agricol ºi/
sau deþinãtori legali de animale,
potrivit legislaþiei în vigoare. În
cazul concesionãrii sau închirierii
unei suprafeþe de pajiºti de cãtre o
asociaþie de crescãtori de animale,
beneficiarii plãþilor sunt membrii
asociaþiei, care asigurã încãrcãtura cu animale pentru suprafaþa concesionatã sau închiriatã. Dovada
utilizãrii legale a acestor suprafeþete de pajiºti de cãtre fiecare membru al asociaþiei o constituie copia
de pe contractul de concesionare

Circuitul documentelor oficiale,
mai clar delimitat

sau închiriere ºi centralizatorul,
care cuprinde acordul, datele de
identificare ºi numãrul de animale
pe fiecare membru al asociaþiei”,
ne-a precizat Cãtãlin Aurelian
Roºculete, director executiv al
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã Dolj.
Trebuie sã mai menþionãm cã
sunt eligibile la platã exploataþiile cu
suprafaþa de cel puþin 1 hectar,
formate din parcele agricole cu
suprafaþa de cel puþin 0,3 ha. În
cazul viilor, livezilor, culturilor de
hamei, pepinierelor pomicole, a

mediu ale terenurilor grupate pe mai
multe domenii, cum ar fi: mediu,
schimbãri climatice, bune condiþii
agricole ale terenurilor, sãnãtatea
publicã, sãnãtatea animalelor ºi sãnãtatea plantelor, precum ºi bunãstarea animalelor. Pentru anul 2016,
normele privind ecocondiþionalitatea cuprind ºi obligaþia pãstrãrii raportului dintre suprafaþa terenurilor
destinate pajiºtilor permanente ºi
suprafaþã agricolã totalã, declaratã
de fermieri în anul 2007, numit raport de referinþã”, a subliniat Cãtãlin Aurelian Roºculete.

Cine sunt beneficiarii plãþilor

ºi a completãrii în aplicaþie a datelor privind animalele din exploataþie
pentru care solicitã sprijin/ajutor financiar. Cererea unicã de platã se
listeazã la centrele APIA ºi va conþine numai datele declarate de cãtre
fermieri ºi schemele de platã/mãsurile de sprijin/ajutor solicitate.”
Cererea unicã de platã se depune la centrul judeþen al APIA Dolj,
pentru fermierii care solicitã la platã o suprafaþã de peste 50 hectare
de teren agricol, ºi la centrele locale ale APIA, pentru fermierii care
solicitã la platã o suprafaþã de pânã
la 50 hectare teren agricol. În cazul
în care producãtorul agricol foloseºte apã pentru irigaþii, odatã cu
depunerea cererii unice de platã sau
pânã la data-limitã de depunere a
acesteia trebuie sã prezinte documente doveditoare ale dreptului de
utilizare a apei pentru irigaþii, respectiv: autorizaþia de utilizare a apei
pentru irigaþii eliberatã de cãtre Administraþia Naþionalã “Apele Române”, calitatea de membru al unei
organizaþii a utilizatorilor de apã
pentru irigaþii, contractul de irigaþii
al acesteia încheiat cu Agenþia Naþionalã de Îmbunãtãþiri Funciare sau
contractul de irigaþii încheiat între
beneficiar ºi Agenþia Naþionalã de
Îmbunãtãþiri Funciare, dupã caz.

Nu lãsa pe mâine, ce poþi face azi

celor viticole sau al arbuºtilor fructiferi, suprafaþa minimã a parcelei
trebuie sã fie de cel puþin 0,1 ha ºi/
sau dupã caz, sã deþinã un anumit
numãr de animale. În cazul serelor
ºi solariilor, suprafaþa minimã a
exploataþiei trebuie sã fie de 0,3 ha,
iar suprafaþa minimã a parcelelor
de 0,1 ha.

Normele de ecocondiþionalitate
trebuie respectate

Conducerea APIA Dolj anunþã
fermierii cã, în acest an, sprijinul
financiar din fonduri europene ºi de
la bugetul naþional se acordã dacã
sunt respectate normele de ecocondiþionalitate. „Aceste norme sunt
compuse din cerinþele legale în materie de gestionare ºi standardele
privind Bunele condiþii agricole ºi de

Nerespectarea de cãtre fermieri
a acestor norme va conduce la reducerea plãþilor sau excluderea de
la platã, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai
mulþi ani, cu excepþia cazurilor de
forþã majorã ºi respectiv a circumstanþelor excepþionale care au împiedicat respectarea acestor norme.

Reguli foarte clare pentru fermieri

Prin Ordinul nr. 249/2016 al
MADR s-a aprobat formularul-tip
al cererii unice de platã pentru anul
2016. Astfel, la art. 5 se reglementeazã cã: „Cererea unicã de platã
pentru anul 2016 se completeazã în
format electronic, de cãtre fermieri,
prin aplicaþia electronicã pusã la dispoziþie de cãtre APIA, în urma digitizãrii parcelelor agricole declarate

“APIA Dolj primeºte, controleazã cererea unicã de platã, autorizeazã ºi efectueazã plata cãtre fermier
numai în contul bancar al acestuia.
Mai trebuie precizat cã, beneficiarii
mãsurilor de reconversie/restructurare a plantaþiilor viticole, membrii
grupurilor ºi organizaþiilor de producãtori din sectorul fructe ºi legume,
precum ºi cei ai mãsurii 221 – prima împãdurire a terenurilor agricole
au obligaþia de a completa ºi depune
cererea unicã de platã, indiferent dacã
solicitã sau nu plãþi directe”, ne-a mai
precizat Cãtãlin Aurelian Roºculete.
Conducerea APIA Dolj insistã, ºi de
aceastã datã, ca fermierii sã fie prevãzãtori ºi sã nu lase pe ultima sutã
de metri depunerea cererii unice de
platã. Doar în acest mod se poate
asigura un flux zilnic rezonabil în
procesarea cererilor.
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Valeriu Zgonea, preºedintele Camerei Deputaþilor, în Bulgaria:
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„Suntem
„Suntem ferm
ferm convinºi
convinºi cã
cã diplomaþia
diplomaþia parlamentarã
parlamentarã
contribuie
contribuie lala promovarea
promovarea proiectelor
proiectelor de
de interes
interes comun”
comun”

Preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, ºi Tsetska
Tsacheva, preºedintele Adunãrii Naþionale a Republicii Bulgaria,
au semnat ieri, la Sofia, un Memorandum de Înþelegere între
cele douã foruri legislative, un pas important în dezvoltarea
relaþiilor de colaborare la nivel parlamentar.
Preºedintele Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea, care efectueazã o
vizitã oficialã la Sofia, a avut ieri o
întrevedere cu omologul sãu, Tsetska Tsacheva, în cadrul cãreia a fost
evidenþiat nivelul excelent al relaþiilor între România ºi Republica Bulgaria, ca state vecine, partenere ºi
aliate în cadrul Uniunii Europene ºi
al NATO. Preºedinþii celor douã foruri legislative au semnat un Memorandum de Înþelegere între Camera
Deputaþilor a Parlamentului României ºi Adunarea Naþionalã a Republicii Bulgaria, pentru dezvoltarea,
consolidarea ºi intensificarea relaþiile parlamentare, în vederea susþinerii obiectivelor comune, de pe
agenda bilateralã, regionalã, europeanã sau internaþionalã. ”...Semnarea Memorandumului de Înþelegere
între Camera Deputaþilor a Parlamentului României ºi Adunarea Naþionalã a Republicii Bulgaria va reprezenta un pas important în impulsionarea relaþiilor la acest nivel. Suntem ferm convinºi cã diplomaþia parlamentarã contribuie la promovarea
proiectelor de interes comun în di-

ferite domenii”, a declarat Valeriu
Zgonea.

„România susþine
crearea unei Paze
europene
de frontierã”
Întrevederea preºedintelui Camerei Deputaþilor cu Rosen Plevneliev,
preºedintele Republicii Bulgaria, a
constituit prilejul de a reitera dorinþa
ambelor pãrþi de continuare a trendului ascendent al dialogului politic
dintre Bucureºti ºi Sofia, precum ºi
de aprofundare a cooperãrii economice. Totodatã, Valeriu Zgonea a relevat contribuþia legislativelor, din
perspectiva diplomaþiei parlamentare, la susþinerea cooperãrii la nivel
bilateral, regional ºi european. ”Ne
exprimãm solidaritatea în contextul
eforturilor comune ale UE de a combate terorismul ºi sprijinim ferm mãsurile menite sã creeze instrumentele necesare, în vederea apãrãrii cetãþenilor din þãrile membre ale Uniunii
ºi a consolidãrii cooperãrii, atât la

Din delegaþia parlamentarã condusã de preºedintele Valeriu Zgonea fac
parte deputaþii Niculae Mircovici (Grupul parlamentar al minoritãþilor naþionale, Uniunea Bulgarã din Banat - România) ºi Ionuþ-Marian Stroe (vicelider
al Grupului parlamentar al PNL, ªeful Delegaþiei Parlamentului României la
Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei).

nivelul UE cât ºi cu þãrile partenere
non-UE pentru atingerea acestui
scop...România susþine crearea unei
Paze europene de frontierã ºi de
coastã, care s-ar dovedi un instrument util ºi eficient pentru creºterea
capacitãþii de rãspuns la situaþiile de
crizã de la frontiera externã UE”, a
susþinut Valeriu Zgonea.

„Este necesar
sã cooperãm
pentru avansarea
proiectelor noastre
comune”
De asemenea, preºedintele Camerei Deputaþilor a avut o întrevedere
cu Boiko Borisov, prim-ministrul Republicii Bulgaria, în cadrul cãreia sau discutat perspectivele dezvoltãrii
ample a cooperãrii economice bilaterale, coordonatele proiectelor comune, mai ales în domeniul energiei ºi
în cel al infrastructurii, dar ºi obiectivele cooperãrii regionale, în contextul complex din Balcani. ”Este necesar sã cooperãm pentru avansarea
proiectelor noastre comune, inclusiv
în ceea ce priveºte energia ºi infrastructura. România susþine, în Strategia Naþionalã pentru Energie, proiectele avansate la nivel regional. Atragerea unor parteneri, cum sunt Ser-

bia ºi Grecia, în formate trilaterale,
este un demers care va consolida
rolul nostru în regiune ºi va contribui substanþial la stabilitatea ºi
prosperitatea Balcanilor”, a subliniat
Valeriu Zgonea. Programul vizitei oficiale la Sofia a cuprins ºi o întrevedere cu Daniel Mitov, ministrul Afa-

cerilor Externe al Bulgariei, temele
majore dezbãtute fiind politica de extindere a UE, situaþia de la nivel regional ºi în Vecinãtatea UE, consolidarea Parteneriatul Estic, cooperarea
la nivel multilateral ºi prioritãþile preºedinþiei bulgare a Comitetului de
Miniºtri al Consiliului Europei.

“Îmbunãtãþirea
Claudiu M. Florian a fost desemnat laureat
al Premiului Uniunii Europene pentru literaturã 2016 mediului de afaceri”
Scriitorul român Claudiu M. Florian a fost desemnat laureat al
Premiului Uniunii Europene pentru literaturã 2016. El a fost
premiat pentru cartea „Vârstele jocului. Strada cetãþii”, publicatã de editura Cartea Româneascã, în 2012.

Comisarul european Tibor Navracsics,
responsabil pentru educaþie, culturã, tineret ºi sport, a declarat cã posibilitatea de a
scrie în completã libertate ne permit sã ne
înþelegem reciproc. ”Îi felicit cãlduros pe
laureaþii ediþiei 2016. Literatura ºi posibilitatea de a scrie în completã libertate ne permit
sã ne înþelegem reciproc ºi sã convieþuim
mai bine, lucruri care sunt mai importante
acum ca oricând. Acesta este motivul pentru care vom continua sã sprijinim traducerea, publicarea, vânzarea ºi lectura operelor
literare strãine.”, a subliniat Comisarul european Tibor Navracsics.
12 autori din întreaga Europã au primit,

în acest an, Premiul UE pentru literaturã.
Alãturi de autorul român, lista îi include pe
Christophe Van Gerrewey (Belgia), Tanja
Stupar-Trifunoviæ (Bosnia-Herþegovina),
Antonis Georgiou (Cipru), Bjørn Rasmussen (Danemarca), Paavo Matsin (Estonia),
Selja Ahava (Finlanda), Nenad Joldeski
(FYROM), Benedict Wells (Germania), Gast
Groeber (Luxemburg), Jasmin B. Frelih (Slovenia) ºi Jesús Carrasco (Spania).
Premiile vor fi înmânate câºtigãtorilor în
data de 31 mai, la Bruxelles, de comisarul
european Tibor Navracsics ºi de dna Silvia Costa, preºedintele comisiei pentru
culturã ºi educaþie a Parlamentului
European. Fiecare laureat va primi
un premiu de 5.000 de euro ºi va beneficia de promovare la târguri internaþionale de carte, cum ar fi Londra,
Frankfurt ºi Paris.

“Europa creativã”

Lansat de Comisia Europeanã în
2009 ºi organizat în parteneriat cu asociaþiile profesionale de carte, Premiul
UE pentru literaturã (EUPL) recompenseazã, în fiecare an, pe cei mai buni
autori debutanþi din 12 þãri europene.
Sprijinit prin programul “Europa creativã”, el promoveazã diversitatea culturalã ºi lingvisticã în Europa.

Originar din localitatea Rupea, judeþul
Braºov, Claudiu M. Florian a studiat limba ºi literatura germanã la Universitatea din
Bucureºti. Ulterior, el a absolvit cursurile
de master „Studii umane interdisciplinare de
limba germanã” (1996, Universitatea Bucureºti) ºi „Istorie contemporanã” (Universitatea Bielefeld, Germania). Începând cu
2002, el lucreazã în Ministerul Afacerilor
Externe, întâi în România, apoi ca ataºat
cultural ºi de presã al Ambasadei României
la Berlin (2004-2009) ºi ca angajat al Ambasadei României de la Berna (din 2010 pânã
în prezent).

Comisarul european pentru piaþa internã, industrie,
antreprenoriat ºi IMM-uri Elzbieta Bienkowska va
efectua o vizitã oficialã în România, timp de douã zile,
azi ºi mâine. În timpul vizitei, înaltul oficial european se
va întâlni ºi discuta cu Dacian Cioloº - prim-ministrul
României, Costin Borc - viceprim-ministru ºi ministrul
Economiei, Comerþului ºi Relaþiilor cu Mediul de
Afaceri, Marius-Raul Bostan, ministrul Comunicaþiilor
ºi pentru Societatea Informaþionalã, Anca Dana Dragu,
ministrul Finanþelor Publice, ºi cu Aura Rãducu,
ministrul Fondurilor Europene. Comisarul Bienkowska
va susþine discursul de deschidere la conferinþa
“Îmbunãtãþirea mediului de afaceri”, organizatã de
Reprezentanþa Comisiei Europene în România, eveniment ce reuneºte pãrþile interesate din rândul autoritãþilor publice ºi sectorului privat. De asemenea, ea va
vizita Parcul Industrial Ploieºti ºi se va întâlni cu
reprezentanþi ai mediului de afaceri.
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Excelenþa aa fost
fost premiatã
premiatã la
la
Excelenþa
Colegiul Naþional
Naþional „Fraþii
„Fraþii Buzeºti”
Buzeºti”
Colegiul
Ieri, într-un cadru festiv, la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”, cei mai buni
elevi, prin premiile obþinute, au avut
parte de apreciere, fiind recompensaþi,
atât cu diplome, cât ºi cu beneficii materiale. La un moment dat, se pãrea cã
nu mai poate fi depãºitã o limitã, dar
elevii ºi profesorii Colegiului Naþional

„Fraþii Buzeºti” au dovedit cã se poate
trece peste orice barierã. În acest an ºcolar, 297 de elevi au fost premiaþi la
Olimpiadele ºcolare ºi trei au obþinut
premii speciale. La fazele naþionale sunt
calificaþi 94 de elevi. Anul trecut au urcat pe podium 275 de elevi. Este încã o
dovadã cã „Aici se învaþã carte” .

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sala de festivitãþi a Colegiului
Naþional „Fraþii Buzeºti” a fost, ieri,
plinã: elevi, profesori, pãrinþi au
asistat cu toþii la un moment de
galã – premierea celor mai merituoºi elevi. Prezidiul a fost format din
personalitãþi, majoritatea absolvenþi
ai acestei unitãþi de elitã a învãþãmântului naþional, fãrã a spune
vorbe mari: prof. Zamfiricã Petrescu (director al instituþiei, cu
mulþi ani de manageriat în spate ºi,
sperãm, cu cât mai mulþi în faþã),
prof. Lavinia Elena Craioveanu (inspector general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj),
prof.univ.dr. Radu Constantinescu (fost absolvent ºi, în prezent,
prorector al Universitãþii din Craiova, preºedinte executiv al Fundaþiei „Fraþii Buzeºti” - FFB),
Monalisa Gãleteanu (ex-inspec-

tor general al ISJ Dolj, membru în
FFB), prof.univ.dr. Corneliu Sabetay (eminent chirurg, fost elev
al liceului), ec. Nicuºor Stanciu
(membru al FFB), Gheorghe
Barbãrasã (secretar al judeþului
Dolj), prof. Vasile Roºu, noul
secretar al FFB. Cuvântul de deschiderea i-a aparþinut, aºa cum ºi
trebuia, prof. Zamfiricã Petrescu:
„În urmã cu un an, am spus cã am
obþinut aproape totul. Iatã cã,
acum, elevii ºi profesorii m-au contrazis ºi au mers mai departe. La
fazele naþionale, avem calificaþi 94
de elevi, faþã de 84 în 2014/2015,
avem, la fazele judeþene, 78 de ocupanþi ai lovului I (70 în perioada
precedentã de referinþã), 51 pe cea
de-a doua poziþie a podiumului
(faþã de 58), 45 de medaliaþi cu
„bronz” (47) ºi 120 de „menþiuni”

(100). Avem ºi trei premii speciale, Rareº Octavian Bãdiþã, Bogdana Gabriela Nica ºi Viorel Vlãduþu, la care se adaugã Diana
Gabroveanu, deja calificatã la
Olimpiada Uniunii Europene, la biologie, ea fiind ºi anul trecut prezentã în elitã. Aºteptãm ca toþii
copiii noºtri sã vinã cu premii de la
fazele naþionale ºi, mai mult, sã
avem dintre ei reprezentanþi în loturile naþionale ale României ”

Aprecieri din toate palierele
Aprecierile nu au întârziat sã
aparã. „Este o onoare pentru mine
sã asist la aceastã manifestare ºi
sun bucuroasã sã fac premierea.
Domnul prof. Zamfiricã Petrescu
are ani mulþi de când conduce acest
Colegiu ºi îi doresc o activitate îndelungatã în aceastã funcþie. Atât
elevii, cât ºi profesorii ºi pãrinþii
copiilor au dat dovezi nemãsurate
cã îºi doresc performanþa” – prof.
Lavinia Elena Craioveanu. „Am
fost elev al acestui liceu ºi mã mândresc. La aceºti copii stã speranþa
ºi numai de ei depinde viitorul.
Sunt convins cã vom mai vorbi despre rezultate senzaþionale” –
prof.univ.dr. Radu Constantinescu.
Cu savoarea sa binecunoscutã,
prof.univ.dr. Corneliu Sabetay, a
dat citire unui mesaj al acad.dr.
Irinel Popescu, fost elev al Colegiului, care, din motive obiective
nu a putut fi prezent, dar ºi-a spus
ºi pãrerea sa: „Sunt absolvent al
acestui Colegiu ºi sunt mândru cã
pot citi un mesaj al prietenului meu,

domnul academician Irinel Popescu, prin care le ureazã copiilor ºi
cadrelor didactice sã meargã mai
departe pe calea cunoaºterii. În
ceea ce mã priveºte, îmi aduc ºi
acum aminte, cu plãcere, de anii
petrecuþi aici. Fiind chirurg ºi
având pacienþi copii, când venea
vreu tânâr, îl întrebam unde este
elev. Dacã auzeam cã e de la „Buzeºti”, îi strângeam mâna ºi-i spuneam „colegul meu mai mic”.
Vreau sã vã spun vouã, tinerilor,
sã învãþaþi carte, fiindcã aºa puteþi
ajunge departe”.

Premii binemeritate
Aºa cum spuneam, premierile
au fost fãcute prin Fundaþia „Fraþii Buzeºti”, dar nu a lipsit sprijinul
sponsorilor. „Este necesar sã amin-

Apar veºti bune
pentru personalul
didactic

O singurã conferinþã, cu o unicã cerinþã –
schimbarea legislaþiei
Timp de trei zile, la Craiova, se desfãºoarã
prima ediþie a Conferinþei Naþionale „Siguranþa
Integritãþii Corporale”, organizatoare fiind ELSA
(The European Law Student’s Association)Filiala Craiova. Temele de discuþie au fost ºi
sunt „Trafgicul de organe din punct de vedere
medical”, „Donare de organe” ºi „Trafic de
organe din punct de vedere juridic”. Ceea ce sa discutat în prima zi, v-am fãcut cunoscut, iar
pe 6 aprilie s-au discutat altfel de probleme.

Astfel, moderator a fost Laurenþiu
Stanca¸ avocat, ºi fot membru
ELSA: „Am oarece emoþii, mai ales
când vãdcã este sala plinã. Aºa cum
ºtiþi, este vorba despre armonizarea
legislaþiei în ceea ce priveºte transplantul ºi prelevarea de organe. Este
nevoie de o uniformizare ºi cred ca
va mai dura câþiva ani pânã când va
fi totul pus la punct. Îmi face plãcere sã vã prezint invitaþii: as.univ.dr. Valentin Zorilã,
specialist medico-legal, ºi
prof.univ.dr. Firmilian
Calotã, medic chirurg, recunoscut în toatã lumea”.
Firmilian Calotã a discutat
probleme universal-valabile, care þin ºi de intersdisciplinaritate: „Este un concept puþin cunoscut, cel
care þine cont de legãturile
dintre discipline. Avem dintre români, doi profesori
eminenþi, care au pus în

tim cã s-a strâns o sumã importantã la Fundaþie, prin contribuþia
celor care au fost de acord sã direcþioneze cota de 2% din impozit,
cãtre aceste activitãþi, dar am avut
ºi ajutorul financiar al mai multor
societãþi comerciale. Suma a fost
de 44.720 de lei, iar calificarea naþionalã ºi premiul I au fost recompensate cu câte 150 de lei, premiul
al II-lea cu 130 de lei, iar ultima
poziþie de pe podium cu 120 de lei.
Cei care au avut mai multe premii,
le vor cumula ºi vor avea o vacanþã
plãcutã. Vreau sã mai spun cã sunt
elevi care au obþinut calificãri naþionale la mai multe discipline, dar,
din motove obiective (suprapunerea concursurilor, propria alegere,
etc) nu pot fi prezenþo la toate”, a
conchis Zamfiricã Petrescu.

discuþie acest concept. Este vorba despre domnii
Basarab Nicolescu ºi, Stephan Lupasco, român
care trãieºte în Franþa. Eu, personal, când aud
de inamovibilitate, nu cred în aceastã definiþie. Cum adicã, nimeni nu rãspunde?!. Doar
Dumnezeu este perfect. Dar, sã revenim la
tema discuþiei. În zilele noastre, totul se reduce la bani. S-a mers pânã acolo încât s-au prelevat embrioni de la avorturi ºi, apoi, fãrã consimþãmânt, au fost folosiþi în scopuri diverse,
inclusiv de cercetare. Nu este normal, ori noi,
ca medici, tocmai asta vrem sã facem: sã salvãm vieþi omeneºti, dar cu legislaþia adecvatã.
” Pe aceeaºi linie s-au aflat ºi ceilalþi invitaþi,
inclusiv cei de marþi...

Veºti bune pentru cadrele didactice. Federaþia Sindicatelor Libere
din Învãþãmânt a fãcut propunerea
ca tuturor cadrelor didactice sã li
se confere statutul de autoritate
publicã. „La iniþiativa noastrã, Camera Deputaþilor a luat în dezbatere propunerea legislativã, aceasta
fiind aprobatã. Mai mult, Camera
Deputaþilor (for decizional) a aprobat legea prin care personalul didactic – angajat la data de
01.10.2008, în învãþãmânt, sã primeascã diferenþele salariale, conform Legii nr. 221/2008, fiind vorba despre cei care nu au sentinþe
judecãtoreºti în speþa respectivã.
Credem cã este un câºtig pentru toþi
cei care fac parte din corpul profesoral”, a precizat prof. Constantin Rada, secretar al FSLI ºi preºedinte al Uniunii Sindicatelor Libere din Învãþãmânt Dolj.
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Ateliere
Ateliere de
de storytelling
storytelling pentru
pentru copii,
copii,
la
la Biblioteca
Biblioteca Judeþeanã
Judeþeanã

„Iubim poveºtile. Noi toþi avem
nevoie de poveºti. Orice existã în
jurul nostru are o poveste. Ba chiar
calitatea vieþii noastre depinde, întro mãsurã, de poveºtile pe care ni le
spunem încã de mici. Dacã copilul
tãu iubeºte poveºtile, dacã inventeazã cu plãcere, dacã este timid sau

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” va gãzdui,
în curând, douã ateliere de storytelling pentru copii, susþinute
de trainerul Andreea Burdalescu, din Bucureºti. Unul se va desfãºura sâmbãtã, 16 aprilie, între orele 10.00 ºi 11.30, ºi se adreseazã copiilor cu vârsta cuprinsã între 6 ºi 10 ani, iar altul va
avea loc duminicã, 17 aprilie, de la ora 10.00 la ora 12.00, la el
fiind aºteptaþi copii între 10 ºi 14 ani.
de la diverse ipoteze ºi continuãm
are dificultãþi în a se exprima emopropoziþia „ce ar fi dacã…”. Vorþional, dacã vrei sã îi încurajezi crebim despre cuvinte. Desenãm o
ativitatea ºi exprimarea liberã, atunci
poveste pe o temã aleasã. Vorbim
acest atelier de poveºti este pentru
despre personajul preferat ºi despre
el!”, spune Andreea Burdalescu.
ce ne place la el ºi ce nu. Facem un
Mama Mirunei (3 ani) ºi a lui Vlalanþ… de poveste. Aflãm poveºtile
dimir (7 ani), trainer cu experienþã,
emoþiilor pozitive ºi negative. Ne
blogger ºi iubitoare de poveºti ºi de
jucãm cu norii-emoþii», explicã Anoameni, dupã cum se recomandã,
dreea Burdalescu.
Andreea Burdalescu a mai fost inviPãrinþii ori bunicii îºi pot înscrie
tata Bibliotecii Judeþene „Aman” în
copiii la cele douã ateliere de stooctombrie 2012, când a susþinut aici
rytelling telefonând la numãrul
workshop-ul cu tema „Cum sã gân0741.514.534 sau printr-un e-mail
desc pozitiv?”, ºi în octombrie 2014,
la adresa andreea@focuspeinima.când a prezentat cursul „Antrenaro. Taxa este 50 lei. Toþi particimentul comunicãrii”.
panþii se vor bucura de daruri-sur«Ce facem la atelierul de poveºti?
prizã, oferite prin generozitatea
Creãm o poveste cu ajutorul cubuZânei Norilor!
rilor Story Cubes Voyages. Plecãm
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Casual Band Quartet – „Revelaþia
anului” la Gala de Jazz!
În cadrul celei de-a
XIV-a Gale de Jazz organizate, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, la
Hard Rock Cafe, în Bucureºti, de Fundaþia
Muzza în colaborare cu
Institutul Cultural Român, formaþia craioveanã Casual Band Quartet a fost laureatã cu
Premiul „Revelaþia anului”. Cu acest prilej, în
prezenþa unui public numeros ºi iubitor al genului, trupa a susþinut un microrecital ºi a fost aplaudatã la scenã deschisã. Casual Band Quartet îi are în componenþã pe cunoscuþii instrumentiºti Bogdan Uþã (saxofon), Ionuþ Drãniceanu (chitarã), Traian Barbu (bas) ºi Florin Daviþoiu (tobe). Printre muzicienii prezenþi la Gala de
Jazz din capitalã s-au aflat bluesman-ul A.G. Weinberger, saxofonistul
compozitor ºi pedagog sibian Constantin Iridon, pianistul Sorin Zlat, saxofonistul Flavius Teodosiu, chitaristul Carpis Dedeian, solista Irina Sirbu,
ºi muzicieni laureaþi ai unor concursuri recente: Julie Pardãu (ClujNapoca), Robert Patai (Bucureºti), Werther Project (Câmpina), grupul C.A.L.I. (Iaºi), bluesmanul clujean Alex Muºat, Ethnotic Project
ºi Kiba Dachi. Evenimentul a fost prezentat de Anca Romeci ºi realizat de Alexandru ªipa.
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„Dual” – expoziþie a artiºtilor fotografi
craioveni la Oradea
Dupã aproape 20 de ani, publicul orãdean va
putea admira o colecþie de 36 de imagini realizate
în tehnicã argenticã de fotografi cunoscuþi ai anilor ’70-’80: Mircea Faria, Nicu Dan Gelep, Mihai
Dan Cãlinescu, Iulius ªtefãnescu, Cristinel Trancã, Roman Karbuliþchi ºi Victor Boldâr. Fotografiile expuse fac parte din colecþiile Fotoclubului
„Mircea Faria” ºi Muzeului de Artã din Craiova ºi
reprezintã o selecþie a celor mai cunoscute ºi premiate fotografii realizate de artiºtii craioveni. Intitulatã „Dual”, expoziþia este vernisatã astãzi, ora
18.00, la Galeria Euro Foto Art Oradea.
Alb negru sau color, vechi sau contemporan, argentic
sau digital, regizat sau instantaneu – acestea sunt doar
câteva dintre alãturãrile de imagini pe care fotografii
olteni le-au pregãtit pentru a fi prezentate în cadrul expoziþiei „Dual”. Din perioada digitalã a fotografiei sunt
expuse peste 60 de imagini aparþinând artiºtilor Cristi
Bãlã, Victor Cãtãlin Boldâr, Constantin Gruescu, Constantin David, Claudiu Vulpan, Dan Þigãnilã, Dorian
Delureanu, Florin Chirea, Horaþiu Buzatu, Marius Ologu, Marius Niþipir, Mihai Diaconu, Sorin Goanþã, Sorin
Danciu, Tibi Bologh, Vlad Þigãnilã ºi Oana Þigãnilã.
În ultimii ani, membrii Fotoclubului „Mircea Faria”
ºi-au concentrat activitatea în proiecte individuale, participarea la saloane ºi expoziþii naþionale ºi internaþionale fiind ocazionalã. Începând din 2010, au fost organi-

zate mai multe evenimente locale ºi naþionale în care au
fost promovate portofoliile unor membri de seamã. Aºa
au fost „Retrospectiva Nicu Dan Gelep” (2010), expoziþiile „Craiova 77. Ultimul concert Phoenix” – fotografii Victor Boldâr, „Henri Cartier Bresson în Oltenia” – fotoreportaj de Victor Boldâr, „Victor Boldâr –
Fotograful peliculei de cursa lungã”.
„În semn de recunoaºtere a pasiunii pentru fotografie ºi pentru a face cunoscut publicului interesat portofoliul impresionant din cei peste 50 ani de activitate,
ultimele douã expoziþii ale domnului Victor Boldâr au
fost transpuse în formã digitalã ºi pot fi vizualizate pe
site-ul clubului, www.mirceafaria.ro. De asemenea,
pentru aceste expoziþii au fost editate ºi albume în serie
limitatã, fotografiile fiind însoþite de texte semnate de
Mihaela Velea ºi Cristina Irian”, a precizat Dorian Delureanu, preºedintele Fotoclubului „Mircea Faria”.

Ministerul Culturii a lansat programul „Oraºe europene”
Ministerul Culturii a lansat
programul „Oraºe europene”,
un proiect dedicat oraºelor care
au candidat în prima etapã a
competiþiei pentru titlul de Capitalã Europeanã a Culturii 2021
în România – Alba Iulia, Arad,
Bacãu, Brãila, Braºov, Craiova,
Iaºi, Sfântu Gheorghe, Suceava, Târgu Mureº.
În acest context, reprezentanþii municipalitãþilor ºi ai asociaþiilor care au gestionat proiectele de candidaturã au fost
invitaþi luni, 4 aprilie, la o discuþie cu ministrul Culturii, Vlad
Alexandrescu, ºi cu secretarul de stat Corina ªuteu
pentru a defini împreunã un program de susþinere cât
mai clar ºi mai adaptat nevoilor de dezvoltare culturalã
ale fiecãrui oraº, se aratã într-un comunicat de presã
publicat pe site-ul Ministerului Culturii.
Programul „Oraºe europene” se articuleazã în jurul

a patru direcþii propuse de
Ministerul Culturii: acordarea
patronajului Ministerului Culturii pentru un proiect de dimensiune europeanã care a
fãcut parte din programul de
candidaturã, iniþierea unor
programe de formare dedicate atât managerilor, cât ºi programatorilor culturali, elaborarea unei publicaþii dedicate
oraºelor candidate pentru a
contura profilul ºi identitatea
lor, revitalizarea în fiecare oraº
a unui cinematograf de artã.
De asemenea, Vlad Alexandrescu a punctat cã teatrul independent ar trebui sã
devinã vizibil în viaþa culturalã a oraºelor din România.
Reprezentanþii municipalitãþilor au fost interesaþi de
propunerile iniþiate de Ministerul Culturii ºi de un parteneriat pe termen lung cu instituþia, în acest sens urmând
sã fie semnate protocoale de colaborare cu fiecare oraº.

Expoziþie de grup la Galeria
„ElectroPutere”
Galeria „ElectroPutere” (Calea Bucureºti
nr. 56, Craiova) vã invitã sâmbãtã, 9 aprilie,
ora 19.00, la vernisajul
expoziþiei de grup „Doi
cu Doi (Untitled Objects)”. Îºi prezintã lucrãrile Teodor Graur,
Adi Matei, Cristian
Rãduþã ºi Marian Zidaru (curator: Emilian
Mãrgãrit). «Ce era în anii 1990 un obiect ºi ce este obiect în anii 2020? Prin
ce mutaþii a trecut sculptura, prin ce diluãri a trecut arta conceptualã corelatã la un obiect ori instalaþie? Care ar fi întrebarea ºi ruta corectã – sculptura ºi-a pierdut corporalitatea sau conceptul ºi-a pierdut semnificaþia?
Obiectul, în ambele cazuri, troneazã izolat, auto-expus. Traseul acestei
arte perceptibile ori în ronde-bossse, ori palpabile, ori incastrate, fie cã
vine din manualitate, fie cã e o propunere cineticã, ready-made sau objecttrouve, pãstreazã o componentã de auto-dispoziþie ºi auto-discurs desprins de intenþiile iniþiale. Obiectul e cel care preia autoritatea discursului ºi
care deschide un dialog pornind de la sine. Sub aceste auspicii, dispunerea
„Doi cu Doi (Untitled Objects)” propune un traseu printre chestionãrile
obiectului ca emiþãtor, într-un dialog pe patru voci despre istorie ºi prezent.
Patru practici ºi discursuri opuse care, împreunã, circumscriu criza atât a
unei societãþi în recuperare, cât ºi a unei forme de artã», se menþioneazã în
comunicatul de presã al organizatorilor. Expoziþia este realizatã cu sprijinul
Primãriei Craiova, rãmâne deschisã pânã pe data de 10 mai ºi poate fi
vizitatã zilnic, de marþi pânã sâmbãtã, între orele 16.00 ºi 18.00, sau cu
programare la numãrul de telefon 0724.043.960.

Volum de versuri
lansat la Casa de
Culturã „T
raian
„Traian
Demetrescu”
În Salonul Medieval al Casei de
Culturã „Traian Demetrescu” va avea
loc mâine, 8 aprilie, ora 20.00, lansarea volumului de versuri „Interior de
femeie”, de Florina Ungureanu,
profesor de limba englezã la Colegiul
Tehnic „C.D. Neniþescu” din Craiova. Despre cartea apãrutã la Editura
„Aius” ºi despre autoare vor vorbi
Petriºor Militaru ºi Ioana Flueraºu, iar
Eleanor Mircea ºi Daniel Dumitru vor
recita din creaþia Florinei Ungureanu.
Moderator este Luiza Mitu. Intrarea publicului va fi liberã.
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Moscova criticã promisiunile
lui Barack Obama
de suplimentare a capacitãþilor
militare NATO în Europa
Preºedinþia Rusiei a criticat dur,
ieri, declaraþii ale preºedintelui
SUA, Barack Obama, care a promis
suplimentarea capacitãþilor militare NATO în Europa, Kremlinul acuzând Washingtonul cã alimenteazã
o atitudine agresivã a unor þãri europene împotriva Rusiei. “Continuãm investiþiile în capacitãþi militare, în scopul contracarãrii agresiunilor ºi pentru garantarea securitãþii aliaþilor noºtri, iar acest lucru include suplimentarea capabilitãþilor în Europa pentru a le oferi
asigurãri aliaþilor noºtri în contextul acþiunilor din ce în ce mai agresive ale Rusiei”, a declarat Barack
Obama marþi searã, conform USA
Today, dupã o ºedinþã cu secretarul american al Apãrãrii, Ashton
Carter. Statele Unite au alocat 3,5
miliarde de dolari, în bugetul din
2017, acþiunilor de suplimentare a
capacitãþilor militare în Europa.
Reacþia Rusiei nu a întârziat sã
aparã, Kremlinul denunþând o atitudine “de confruntare”. “Noi nu
împãrtãºim astfel de abordãri de
confruntare. Exprimãm regret în legãturã cu punctul de vedere” al
preºedintelui Statelor Unite, “care
este o manifestare a stilului confruntaþional”, a declarat Dmitri Peskov,
purtãtorul de cuvânt al Preºedinþiei Rusiei, conform agenþiei Tass.
“Exprimãm un regret special în legãturã cu tentativele de alimentare din strãinãtate a atitudinilor de
confruntare ale þãrilor europene”,
a subliniat purtãtorul de cuvânt al
lui Vladimir Putin, preºedintele
Rusiei. Alianþa Nord-Atlanticã trebuie sã transforme patrulele aeriene din zona Mãrii Baltice într-o forþã care sã poatã apãra þãrile baltice în caz de rãzboi, afirma sãptãmâna trecutã generalul american
Philip Breedlove, comandantul în
exerciþiu al forþelor NATO din Europa, în ceea ce este un avertisment
adresat Rusiei. În acest context, Statele Unite au anunþat cã vor trimite
militari suplimentari în Europa de
Est, inclusiv în România, începând
din anul 2017, pentru garantarea
securitãþii pe fondul acþiunilor Rusiei. “În cadrul angajamentului
Statelor Unite de intensificare a securitãþii ºi de creºtere a capacitãþii
de disuasiune, Comandamentul armatei americane în Europa va iniþia în februarie 2017 rotaþii constante de trupe”, a informat Pentagonul. Decizia suplimentãrii capabilitãþilor militare americane în
Europa de Est are rolul de a oferi
garanþii de securitate aliaþilor
NATO în contextul activitãþilor militare ale Rusiei.

Recep Erdogan propune
retragerea cetãþeniei
simpatizanþilor Partidul
Muncitorilor din Kurdistan

Preºedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, propune retragerea
cetãþeniei turce simpatizanþilor
grupului insurgent Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK).
“Trebuie sã luãm toate mãsurile,
inclusiv retragerea cetãþeniei, în
cazul simpatizanþilor Partidului
Muncitorilor din Kurdistan”, a declarat Recep Tayyip Erdogan întrun discurs rostit la Ankara. Conflictul separatist dintre Partidul
Munctitorilor din Kurdistan (PKK)
ºi serviciile de securitate turce s-a
soldat cu circa 40.000 de morþi, în
ultimele patru decenii.
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Franþa va introduce Panama pe lista paradisurilor
fiscale ºi va solicita OCDE sã-i urmeze exemplul
Franþa va introduce Panama pe lista paradisurilor fiscale, în urma dezvãluirilor din cadrul
anchetei Panama Papers, ºi va solicita statelor
care fac parte din Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Europeanã sã-i urmeze
exemplul, a declarat ieri ministrul francez al
Finanþelor, Michel Sapin. Întrebat despre acest
aspect la postul de radio francez Europe 1,
Sapin ºi-a exprimat dorinþa “ca OCDE sã se
reuneascã pentru ca statele implicate sã ia aceeaºi decizie (ca Franþa)”, relateazã Le Figaro. Sapin a
anunþat ieri dimineaþã cã va
solicita statelor membre
OCDE sã urmeze exemplul
Franþei ºi sã introducã statul panamez pe lista paradisurilor fiscale, dupã ce firma panamezã de avocaturã
Mossack Fonseca a creat
peste 200.000 de companii
offshore prin care ºi-au ascuns averile diverse personalitãþi din mai multe state, acuzate de spãlare de bani ºi eva-

ziune fiscalã. Sapin a solicitat Bãncii Société
Générale, vizatã de acest scandal, sã “punã totul la vedere” în privinþa societãþilor offshore
intermediate de bancã. Le Monde scria marþi
cã un sistem offshore “sofisticat” a fost înfiinþat între Hong Kong, Singapore, Insulele Virgine Britanice ºi Panama, de cãtre apropiaþii lui
Marine Le Pen, preºedintele partidului Frontul
Naþional din Franþa, având la bazã documente
aparþinând firmei de avocaturã din Panama.

Ancheta Panama Papers, documentatã de ziarul german Suddeutsche Zeitung ºi Consorþiul
Internaþional pentru Investigaþii Jurnalistice
(ICIJ), se bazeazã pe o scurgere imensã de date,
de 11,5 milioane de documente din baza de date
a firmei panameze de avocaturã Mossack Fonseca, specializatã în crearea de companii offshore prin care ºi-au ascuns averile numeroase personalitãþi din lume, evitând plãtirea de taxe.
Datele au fost fãcute publice duminicã searã,
ceea ce a dus la o serie de
anchete declanºate în mai
multe þãri, dar ºi proteste în
state precum Islanda, pe fondul implicãrii premierului în
aceastã anchetã. Printre cei
vizaþi de anchetã se aflã apropiaþi ai lui preºedintelui rus
Vladimir Putin, tatãl lui David Cameron, premierul demisionar al Islandei, Sigmundur David Gunnlaugsson,
personalitãþi sportive precum
Lionel Messi ºi Michael Platini, dar ºi afaceriºti români.

Acord de încetare a conflictului armat
în regiunea Nagorno-Karabah
Autoritãþile din Azerbaidjan ºi
separatiºtii armeni au anunþat cã
au ajuns la un acord de încetare a
conflictului armat din regiunea
Nagorno-Karabah, dupã patru zile
de lupte intense soldate cu cel pu-

þin 73 de morþi. Forþele separatiste din enclava Nagorno-Karabah
susþin cã acordul de încetare a
conflictului armat anunþat a fost
respectat în cursul nopþii de marþi
spre miercuri. “Noaptea trecutã,

acordul de încetare a focului a
fost menþinut în general împreunã cu linia de contact”, a declarat, ieri, armata din enclava Nagorno-Karabah într-un comunicat. Acordul este salutat de Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare Europeanã care s-a întrunit marþi la Viena pentru a discuta situaþia conflictului din regiunea Nagorno-Karabah, o enclavã
în Azerbaidjan, aflatã sub controlul separatiºtilor armeni. Rusia,
Franþa ºi SUA au solicitat celor
douã state sã respecte armistiþiul
de încetare a focului din 1994,
pentru a evita degenerarea conflictului în regiunea Caucazului,
care a izbucnit sâmbãtã. Dupã
anunþarea acordului de încetare a
conflictului armat, preºedintele
rus, Vladimir Putin, a purtat dis-

cuþii telefonice cu omologii sãi din
Armenia, Serge Sarkissian, ºi
Azerbaidjan, Ilham Aliev. Putin “a
fãcut apel la cele douã pãrþi sã asigure de urgenþã oprirea totalã a
luptelor ºi respectarea acordului
de încetare a focului”. Atât Azerbaidjanul, cât ºi Armenia se acuzã reciproc de iniþierea actualei
serii de atacuri. Incidente similare au fost raportate în regiunea
separatistã ºi în martie. Conflictul
dintre cele douã pãrþi a izbucnit la
sfârºitul anilor 1980 ºi a escaladat
în rãzboi în 1991, soldându-se cu
30.000 de morþi pânã la acordul
de încetare a focului, intrat în vigoare în 1994. Regiunea Nagorno-Karabah, o enclavã în Azerbaidjan, este sub controlul separatiºtilor armeni, care au propriul guvern ºi surse proprii de finanþare.

Finlanda vrea sã reducã salariile angajaþilor
pentru a-ºi reduce deficitul
Tãierea de salarii a fost una dintre principalele arme cu care guvernele europene au luptat
împotriva crizei ºi au depãit problemele de deficit bugetar. Dupã 3 ani de recesiune, cu puþin
spaþiu de manevrã în domeniul cheltuielilor pu-

blice, Finlanda trebuie sã reducã salariile. Mãsura este necesarã pentru a strânge 400 de milioane de euro, în caz contrar existând riscul retrogradãrii ratingului de þarã. Cea mai mare provocare pentru guvernul finlandez este tãierea salariilor fãrã a provoca un val de urã ºi o
miºcare anti-UE sau, mai rãu, o “revoltã” care i-ar înlãtura de la putere. Planul
ministrului economiei Olli Rehn ºi al ministrului de finanþe Alexander Stubb, este
de a convinge sindicatele sã reducã salariile cu 5% în propriul interes, în condiþiile în
care aceastã mãsurã ar ajuta puternic exporturile ºi ar alimenta creºterea. Guvernul finlandez vrea sã ofere sindicatelor un termen pentru acceptarea mãsurilor de austeritate, în acest
caz iunie 2016. Printre metodele de economisire gãsite se numãrã ºi mutarea cãtre angajaþi
unei pãrþi din contribuþiile sociale pe care le plãteau angajatorii. Astfel, angajaþii ar fi nevoiþi sã

lucreze 24 de ore în plus pe an ºi sã aibã bonusuri de vacanþã cu 30% mai mici, pe acelaºi
salariu pe care lucrau înainte. O altã mãsurã ar
putea fi reducerea salariilor, dar introducerea
unei pieþe de muncã flexibilã, care ar urma sã
distribuie “munca” unde ºi când este nevoie cel
mai mult. Aceste mãsuri ar urma în teorie sã
ducã la creºterea numãrul de angajaþi ºi la creºterea veniturilor fiscale.
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01:15 Lupta rozelor (R)
03:00 Avenida Brasil (R)
04:00 Regina (R)
05:30 Ce se intampla, doctore?
06:00 Vorbeste lumea

PRO CINEMA
08:00 La M[ruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Zile fericite (R)
14:00 Insula interzisa (R)
16:15 La bloc
18:30 Un Cadillac din aur masiv
20:30 Ucigaºul de pe Craigslist
22:30 Tranzacþia
00:30 Ucigaºul de pe Craigslist
(R)
02:30 Cine A.M.
06:30 Un Cadillac din aur masiv
(R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Rezumate UEFA Champions League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Snooker Show

PRIMA TV
07:15 All Inclusive (R)
07:45 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Focus din inima României
(R)
08:45 ªcoala.tv
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:15 Cronica cârcotaºilor
20:30 B.D. intrã în acþiune
1970, România, Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
01:30 Mãrul discordiei (R)
03:30 ªcoala.tv (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Adevãrul Live
05:30 La TV (R)
2015, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)
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programe TV / utile

Fiica mea vitregã
Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 23:00
Filmul o urmãreºte pe Jill,
o femeie recãsãtoritã de
curând care încearcã sã
formeze o legãturã cu Casey, fiica ei vitregã, în timp
ce o creºte ºi pe Lydia,
propria sa fiicã. Secretoasã
ºi cu o preferinºã pentru
hainele negre ºi machiajul
întunecat, Casey face tot ce
poate pentru a crea probleme între tatãl ei ºi Jill.
Ucigaºul
de pe Craigslist
Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30
"The Craigslist Killer" urmãreºte întunecata ºi misterioasa
viaþã a lui Philip Markoff (Jake
McDorman) în timp ce se
pregãteºte pentru un viitor
promiþãtor ca doctor ºi o viaþã
fericitã alãturi de logodnica lui,
Megan McAllister (Agnes
Bruckner). Nimeni nu ar crede
cã cel mai strãlucit student de
la Universitatea din Boston ar
fi un criminal. ªtiu asta numai
el ºi victimele sale.
Roata vieþii
Se difuzeazã la Antena 1, ora 01:00
Cand Barbara Whitney
abandoneazã cariera ºi viaþa
de la oraº, ea sperã cã îºi va
regãsi liniºtea la o fermã,
departe de agitaþia metropolelor, bucurându-se de povestea de dragoste pe care o
trãieºte împreunã cu prietenul ei Sam. Alegerea lor pare
sã fie cea mai potrivitã, pânã
când o serie de evenimente
neaºteptate tulburã armonia...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 7 aprilie 2016 - anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,4658 ............. 44658
1 lirã sterlinã................................5,5496....................55496

$

1 dolar SUA.......................3,9322........39322
1 g AUR (preþ în lei)........154,9373.....1549373

METEO

joi, 7 aprilie - max: 28°C - min: 13°C

Senin
ploaie
ploaie
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Mandatarul financiar al Partidului Naþional Liberal Dolj pentru alegerile din 05 iunie 2016 este doamna
Popescu Tamara legitimat cu C.I. seria DZ, numãrul 014767, eliberat de
SPCLEPCraiova la data de 11.06.2014.
PETRESCU FLORIN ºi PETRESCU ILEANA OCTAVIA, pentru
SC HIPERMED CLINIC SRL, titular
al proiectului„Schimbare de destinaþie ºi compartimentãri interioare
nestructurale din clãdire de birouri
D + P + 1 în Policlinicã, Staþionar de
spitalizare de zi ºi cercetare medicalã“ anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului ºi de evaluare adecvatã pentru proiectul „Schimbare de destinaþie ºi compartimentãri interioare
nestructurale din clãdire de birouri
D + P + 1 în Policlinicã, Staþionar de
spitalizare de zi ºi cercetare medicalã“ propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, str. Maria Tãnase, nr.
4 ºi 6, judeþul Dolj. Proiectul de decizie de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj din Municipiul Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj,
în zilele de luni – joi, între orele 0800
– 1630 ºi vineri între orele 0800 – 1400,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet http://apmdj.anmp.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 14.04.2016.

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin
Centrul Multifunctional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschisã în
vederea închirierii spaþiilor disponibile (spaþii depozitare subsol, spaþiu
expoziþional Etaj 1; spaþii birouri- etaj
2 ). Documentaþia necesarã se procurã de la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului nr. 26, etaj 2,
camera 211. Data limitã pentru depunerea ofertelor este în fiecare zi
de luni, miercuri ºi vineri pânã la orele11.00. Licitaþia va avea loc la Centrul Multifuncþional Craiova, str. Târgului nr. 26, sãptãmânal – în fiecarezi de luni, miercuri ºi vineri, orele
12:00, Relaþii suplimentare la telefon:0351.408.303; 0351.408.305 ºi
0765.577.711; 0769.268.690.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
8.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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.

INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de:
CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, str. Unirii, nr.19,
Craiova, tel. 0251.408200, ce intentioneazã sã solicite
de la A.N. “Apele Romane” – Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu Craiova”, aviz de gospodãrire a apelor, pentru
realizarea lucrarilor de
„REABILITARE DJ643D, DN 65C(BULZEªTI) –
PREJOI – ÎNFRÃÞIREA – FRATILA – Lim. Jud. VÂLCEA, Km 0+000 ÷ 16+000, TRONSON Km 0+000
÷ 8+000”. amplasat în localitãþile GURA RACULUI,
BULZEªTI, SECULEªTI, PREJOI.
Aceastã investiþie este nouã.(obiectiv existent).
Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a
apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionatã.
Persoanele care doresc sã transmitã observatii, sugestii si recomandãri se pot adresa solicitantului, Consiliul Judeþean Dolj, str. Unirii, nr.19, Craiova,
tel.0251.408200.
Persoana de contact: dl. Marin Barbu, tel.0251.408317,
0754.030660, dupã data de 01.04.2016.

OFERTE SERVICIU

ANGAJEZ o persoanã pentru îngrijire viþei. Ofer masã,
cazare, salariu. Telefon: 0764/539.011.
Angajez personal
frizerie / coafurã,
manichiurã, pedichiurã. Telefon:
0764/125.224.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere decomandate, microcentralã, coloanã apã separat, etaj 4/10 Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând apartament 2
camere, semidecoCERERI SERVICIU mandat, 3/4, zona
Ionescu Nicolae do- Mc Donalds. Teleresc sã fiu angajat fon: 0744/657.138;
la un patron cu ma- 0745/ 396.171
ºina proprie, marca
CASE
Espero. Telefon:
Vând (schimb)
0760/084.961.
casã locuibilã coPRESTÃRI SERVICII muna Periºor +
Filmãri foto video anexe, apã curende calitate superi- tã, canalizare la
oarã la preþuri poartã, teren 4500
avantajoase. Tele- mp, livadã cu pruni,
fon: 0766/359.513. vie. Telefon: 0765/
Tapiþer la domiciliu. 291.623.
Telefon: 0768/ Vând imobil str. Pã623.964; 0351/ rului nr. 33. Telefon:
416.198.
0755/074.742

joi, 7 aprilie 2016

publicitate

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.
Vând casã de vacanþã comuna Întorsura sau schimb
cu apartament Craiova. Telefon:
0351/409.372;
0758/572.396.
Casã mare boiereascã cu toate utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Casã bãtrânescã
(nelocuibilã) sat
Dobromira, 3700
mp. 25000 lei, negociabil Telefon:
0744/648.927;
0741/197.391.
VÂND casã+teren, zona Izvoru
Rece. Telefon:
0763/359.072.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m teren vie, pomi sau
schimb cu apartament + diferenþa.
Telefon: 0752/
641.487.

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

Vând pãdure Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând vatrã de sat
2100 mp în comuna Giubega preþ
3000 lei. Telefon:
0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit zona Selgros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
Vând 3690 mp teren intravilan în
Cârcea tarlaua 17.
Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier ªimnicu de Jos
la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/
563.823.
Vând terenuri locuri casã la ªoseaua Naþionalã Craiova- Bechet, localitatea Secui. Preþ
convenabil. Telefon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m
gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi
parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

SPAÞII COMERCIALE
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Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice;
Inchidere centralizata;ABS; Servodirectie; Xenon; - Interior recaro; Pret
2700 Euro, negociabil. Relatii la telefon: 0765/312.168.
VÂNZÃRI DIVERSE

Vând spaþiu - Cen- Vând car bãtrâtrul Istoric. Telefon: nesc, original, sta0744/581.777.
re foarte bunã, preAUTO
tabil terase, grãdini.
ROMÂNEªTI
Telefon: 0729/
Vând Logan culoa- 033.903.
re roºie, fabricaþie Vând gãini pitice
2008, 40.000 km COCHINCHINA
parcurºi. Telefon: outoare. Telefon:
0744/780.550.
0721/ 483.933.
Vând LOGAN Vând maºinã cu1400 Laureat, fa- sut, frigider, ºifonibricat 2005, 89518 er, canapea, fotolii,
km, toate opþiunile scaune, bibliotecã,
în funcþiune, preþ aspirator, masã,
2100 euro, primul saltea copil. Teleproprietar. Telefon: fon: 0770/ 298.240.
0799/ 740.210.
Producãtor - vând
STRÃINE
puiet florifer, gladioVând auto Vol- le Olandeze la kg
kswagen Golf 4 din ºi cepe florifere chi2002, înmatriculat paroase (tuberoze)
în România, benzi- anul III. Telefon:
nã. Detalii la telefon: 0768/954.944. 0727/714.184.
Vând Skoda Octa- Vând combinã
via Tour 1.6 benzi- JOHN DEEREna, unic proprietar- 730. Telefon 0772/
de nouã, super în- 096.357.
treþinutã, toate con- Vând cutie metalisumabilele schim- cã pentru pãstrat
bate recent, fãrã nici armã de vânãtoaun defect. Telefon: re. Telefon: 0721/
995.405.
0766/632.388.

Vând fotolii de epocã în stare bunã,
aparat de radio cu
Pickup, timbre (clasoare). Telefon:
0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine întreþinut - 80 lei, cruce marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã
5 lei kg, televizor
color Grunding cu
telecomandã - 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV color D102 cm, cãrucior
handicapat, pat mecanic, schelã construcþii, sobã cãrãmidã completã, polizor 2500W. Telefon: 0768/083.789.
Vând 8 jaluzele
metalice (4 gri ºi 4
albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând 1 loc de veci
Cimitir Lascãr Catargiu - Craiova. Telefon: 0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA1025
(eventual subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã de
cusut Ileana, maºinã Singer, casã de
marcat Samsung
pentru firme. Telefon: 0727/884.205.
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Vând robot (PLANETARIA) 3 funcþii
marcã germanã,
hainã de piele de cãprioarã nouã lungã
ºi Mouline pentru
cusut goblen. Telefon: 0752/236.667.
Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calculator instruire copii
prin televozor, telefon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon: 0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu
20 litri noi, reductor
oxigen sudurã, alternator 12vV nou,
arzãtoare gaz sobã
D 600. Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei negociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon: 0351/181.202.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fineþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând cadru metalic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 persoane, preþ negociabil. 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,
televizor color Philips 100 lei, bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil
sau scimb cu un calorifer de fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
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Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca –
Craiova dimensiuni 1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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

Închiriez Restaurant 50 locuri (Piaþa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.

Achiziþionez cãrþi
pentru bibliotecã.
Telefon: 0351/
449.469 dupã
ora 20,30.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de
Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.

DIVERSE

S.C
YUKO
GROUP SRL,
solicitã Aviz de
Amplasament
pentru investiþia
“ I N S TA L AÞ I E
DESCÃRCARE,
INCÃRCARE,
DISTRIBUÞIE,
PRODUSE PETROLIERE CU
IMPREJMUIRE,
LUCRÃRI HIDROTEHNICE AFERENTE CHEULUI
ªI PLATFORMEI
IN PORTUL BECHET JUD. DOLJ”,
persoanele interesate se pot adresa la sediul Primaria Bechet sau la
telefon contact
0732/707099.

DECESE

Comunitatea
Evreilor din Craiova anunþã decesul doamnei
ROMANCIUC
SILVIA, transmitem condoleanþe familiei! Înhumarea va avea
loc la cimitirul
Evreiesc din
Craiova, str. Bucovãþ 221, joi
7.04.2016, ora
11.00.
CONDOLEANÞE

PIERDERI

Rica ºi ªtefan Ardeleanu împãrtãºesc durerea
familiei, la trecerea în eternitate a
bunei prietene
SILVIA (SILVICA)
ROMANCIUC.
Binecuvântatã
sã-i fie memoria
celei plecatã în
viaþa veºnicã!

S.C. DOMINA
SRL anunþã pierderea documentului cu nr. de ordine, registrului
special ºi cãrþii
tehnice pentru
casa de marcat
Datecs MP 55,
seria 12239251.
Se declarã nule.

Închiriez apartament
2 camere, decomandate, etaj 2, ultracenANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
tral, microcentralã,  VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
aer condiþionat, liniº- Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
te ºi igienã deplinã,
înconjurat de ver- Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.
deaþã. Telefon: 0722/ Subsemnatul.................................................................................
956.600.
Domiciliat în ............................................................................

Închiriez camerã
mobilatã la casã.
Telefon: 0746/
532.385.
SPAÞII COMERCIALE

Inchiriez teren pentru amplasare a 5
magazine între blocuri vad foarte bun.
Posibilitate de cumpãrare. Telefon:
0761/ 665.763.

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Suarez salveazã Barca
FC Barcelona a depãºit-o,
marþi searã, pe “Camp Nou”, cu
2-1 pe Atletico Madrid, rezultat
cu care se impusese ºi în ambele
partide din La Liga.
Oaspeþii au neutralizat tot în
prima reprizã, mai mult, reuºind
sã ºi înscrie prin Fernando Torres (25), care a profitat de o eroare de poziþionare a lui Pique, învingându-l pe Ter Stegen cu un
ºut printre picioare. Imediat,
Griezmann a fost aproape de 20, dupã o pasã a aceluiaºi Torres, dar goalkeeper-ul german a
deturnat, in extremis, mingea în
corner. Speranþele celor aproape
90.000 de fani catalani aveau sã
reînvie brusc, când omniprezentul Torres avea sã-ºi lase echipa

în inferioritate numericã, fiind
eliminat ca urmare a douã faulturi inutile, la Neymar (29) ºi
Busquets (35).
Sleitã de atâtea raiduri fãrã succes, Barca n-a rupt gura târgului
nici în minutele rãmase pânã la
pauzã, însã odatã întoarsã de la
odihnã s-a instalat nimicitor în
preajma careului advers, Atletico
scãpând ca prin urechile acului la
marile oportunitãþi ale lui Messi
(49, 56) ºi Neymar (51, 62). Blocada madrilenã a cedat în minutul
63. Suarez, gãsit de o pasã semnatã de Jordi Alba, a egalat, ºi tot
el a înclinat balanþa (74), servit
de astã datã de Dani Alves.
Pe “Vicente Calderon”, în 13
aprilie altele vor fi datele parti-

dei. Fernando Tores, chiar dacã
a fost eliminat, ar putea rãmâne
eroul “dublei”, graþie golului marcat în deplasare.
Barcelona: Ter Stegen – Alves, Pique, Mascherano, Alba
– Rakitic (Rafinha 63), Busquets (Sergi Roberto 80), Iniesta
(Arda Turan 83) – Messi, Suarez, Neymar. Antrenor: Luis Enrique.
Atletico: Oblak – Juanfran,
Lucas Hernandez, Godin, Filipe
Luis – Saul (Correa 90), Gabi,
Koke – Griezmann (Partey 76),
Torres, Carrasco (A. Fernandez
53). Antrenor: Diego Simeone.

ºi Philip Lahm (90) au ridicat asistenþa în picioare. Benfica Lisabona nu a arãtat mare lucru, dar putea beneficia de un penalty: la centrarea lui Gaitan, Philip Lahm a
atins balonul cu mâna, ºi arbitrul,
prost plasat, nu a fluierat. A rãmas
1-0 ºi suporterii lui Benficãi rãmân
încrezãtori pentru retur, deºi brazilianul Jonas, golgeterul echipei,
va fi suspendat.
Bayern: Neuer – Lahm, Kimmich (Javi Martinez 60), Alaba,
Bernat – Vidal – Douglas Costa

(Coman 70), Muller (Gotze 85),
Thiago Alcantare, Ribery – Lewandowski. Antrenor: Pep
Guardiola.
Benfica: Ederson – Almeida,
Lindelof, Jardel, Eliseu – Pizzi
(Samaris 90+1), Fejsa, Renato
Sanches, Gaitan – Mitroglou (R.
Jimenez 70), Jonas (Salvio 83).
Antrenor: Rui Vitoria.
Asearã s-au disputat ºi primele manºe ale celorlalte sferturi,
Paris SG – Manchester City ºi
Wolfsburg – Real Madrid.

Bayern tremurã, dar câºtigã

Calificatã în sferturi dupã o dublã cu Juventus în care a suferit
teribil, Bayern a avut mari emoþii
ºi cu outsidera Benfica, deºi Arturo Vidal a înscris chiar în minutul
2, chilianul fructificând o centrare
a lui Juan Bernat. Lewandowski
(16), apoi Muller (20 ) ar fi putut
dubla avantajul, dar Ederson s-a
dovedit într-o searã de vis. Presiunea lui Bayern Munchen a continuat, iar Muller (32), Ribery (81)

LIGA
LIGA EUROPA
EUROPA –– SFERTURI
SFERTURI DE
DE FINALÃ
FINALÃ –– MANªA
MANªA TUR
TUR

Klopp: “Este o poveste pe care
doar fotbalul o poate scrie”
Borussia Dortmund – Liverpool, astãzi, 22:05, PRO TV, Dolce Sport 1

Dortmund ºi Liverpool deschid, desearã, dubla vedetã din
sferturile Europa League, meci
marcat de reîntoarcerea pe
“Westfalenstadion” a lui Jurgen
Klopp, tehnician care a antrenat
formaþia germanã între 2008 ºi
2015 ºi alãturi de care ºi-a tre-

cut în palmares douã titluri în
Bundesliga, o Cupã ºi douã Supercupe, dar ºi o finalã de
Champions League.
Imediat dupã ce a aflat cã-ºi
va întâlni fosta echipã, Klopp
declara: ”Chiar sunt fericit cu
aceastã tragere la sorþi. Am spus

cã ar trebui sã ne dorim sã jucãm cu cele mai puternice echipe din competiþie, daca îþi doreºti sã câºtigi Europa League.
Iar când eºti în sferturi, trebuie
sã învingi cele mai puternice
echipe. E mai bine sã jucãm contra lor în douã meciuri, nu doar
într-unul (n.r. referire la finalã).
Chiar sunt fericit sã fac cunoºtinþã noii mele echipe cu Dortmund. Sunt bucuros sã le arãt
bãieþilor minunatul stadion ºi
oraºul incredibil. Este o poveste
pe care doar fotbalul o poate
scrie. Suntem foarte fericiþi”, a
spus Klopp.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 2
18:00, 0:00, 2:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Charlestone, în SUA: ziua a 4-a.
DIGI SPORT 4
19:45, 21:45 – BASCHET (M) – Euroliga: Zalgiris Kaunas – Barcelona, Real Madrid – Khimki
Moscova.
DOLCE SPORT 1
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Dortmund –
Liverpool.
DOLCE SPORT 2
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Bilbao – Sevilla.
DOLCE SPORT 3
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Braga –
ªahtior.

DOLCE SPORT 4
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Villarreal –
Sparta Praga.
EUROSPORT 1
14:30 – TENIS (F) – Turneul de la Katowice, în
Polonia: ziua a 4-a / 16:30 – CICLISM – Turul Þãrii
Bascilor, în Spania / 19:00, 21:30 – TENIS (F) –
Turneul de la Katowice.
EUROSPORT 2
11:00 – CURLING (M) - Campionatul Mondial,
la Basel, în Elveþia, grupe: Norvegia – Canada /
16:30 – TENIS (F) – Turneul de la Katowice, în
Polonia: ziua a 4-a
PRO TV
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Dortmund –
Liverpool.

Managerul lui Liverpool a recunoscut însã cã va fi un moment foarte emoþionant, atunci
când va intra pe arena din Dormund.
“Am fost 18 ani la Mainz ºi
apoi, în pauza pe care mi-am luato dupã cei ºapte ani la Dortmund,
am fost pentru prima datã pe stadionul din Mainz ºi nu ca antrenor. Niciodatã nu este uºor sã te
întorci ºi sã întâlneºti prieteni ºi
chestii de-astea, pentru cã întotdeauna e un alt manager ºi te gândeºti cã ”nu vreu sã deranjez” ºi
lucruri de genul ãsta. Am aceeaºi
problemã cu Dortmund, sã fiu

sincer. Încã am trei abonamente
la meciuri, fiul meu le foloseºte,
când nu este la Liverpool, bineînþeles”, a mai afirmat Klopp.
În celelalte partide ale acestei
faze, ªahtiorul lui Mircea Lucescu va juca pe terenul celor de la
Sporting Braga, Athletic Bilbao
va primi vizita conaþionalilor de
la Sevilla, iar Villarreal întâlneºte, pe “El Madrigal”, Sparta Praga, meci care va fi condus de o
brigadã din România, cu Ovidiu
Haþegan la centru. ªi aceste partide vor debuta tot la 22:05 ºi
vor putea fi urmãrite în direct
pe canalele Dolce Sport.
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Europa League,
League, povarã
povarã sau
sau mândrie?
mândrie?
Europa
Universitatea Craiova se aflã la un punct de locul
de cupã europeanã, dar îi lipsesc cam multe pentru
a onora o prezenþã acolo
Angajatã în grupa echipelor
care îºi propun sã evite retrogradarea, Universitatea Craiova are
în acelaºi timp ºansa de a evolua
din nou, dupã 16 ani, în cupele
europene. Deocamdatã, drumul
spre Europa pare mai scurt faþã
de cel spre liga secundã, cel puþin pe hârtie, fiindcã pe teren diferenþele dintre echipele din playout sunt foarte mici. În clasament, alb-albaºtrii au un singur
punct în minus faþã de ocupanta
locului 7 ºi 8 puncte avans faþã
de poziþia de baraj, respectiv 10
puncte în plus faþã de un loc de
liga secundã. Totuºi, echipa Craiovei este în progres faþã de startul play-out-ului, când se afla la
3 puncte distanþã de CSMS Iaºi
ºi avea doar 7 puncte avans faþã
de primul loc retrogradabil. Evoluþia în play-out a Craiovei a demonstrat cã echipa nu avea valoare sã evolueze în play-off, însã
în acelaºi timp n-ar merita sã retrogradeze. Craiovenii ºi-au câºtigat cele trei meciuri de acasã ºi
au fost învinºi în cele douã deplasãri. Într-o ierarhie strict a
play-out-ului, alb-albaºtrii ocupã
locul secund, cu 9 puncte, dupã
FC Voluntari. Cã Universitatea
Craiova nu este pregãtitã din mai
multe puncte de vedere pentru
cupele europene este un lucru
cert. Care ar fi însã avantajele ºi
dezavantajele unei participãri în
Europa League?

Miza sentimentalã
Preþ de douã decenii, începând
cu jumãtatea anilor 70, Universitatea Craiova a fost o prezenþã
constantã în competiþiile europene intercluburi. Chiar ieri s-au
împlinit 33 de ani de la turul semifinalei cu Benfica. De la jumãtatea anilor 90 însã, participãrile
europene au fost o raritate în Bãnie, iar fanii sunt nerãbdãtori sã
simtã din nou atmosfera de meci
de cupã europeanã. În plus, sunt
extrem de puþini suporteri care
sã fi asistat la un meci în deplasare al Universitãþii Craiova în
cupele europene.
Ultima prezenþã s-a consemnat în urmã cu 16 ani, în 2000,
alb-albaºtrii fiind eliminaþi din
primul tur preliminar al Cupei

UEFA de macedonenii de la Pobeda Prilep. Calificarea în Europa League ar reprezenta totuºi o
reînnodare a prezenþelor ªtiinþei
pe plan european, chiar dacã revenirea nu s-ar solda ºi cu o figurã remarcabilã. De când Universitatea nu a mai participat în
cupele europene, acolo au ajuns
formaþii care pânã în 2000 nu
puseserã piciorul în Europa, precum: Astra AS Ardealul Târgu
Mureº, Pandurii, FC Botoºani,
CFR Cluj etc, sau unele care între timp s-au desfiinþat, precum:
Unirea Urziceni, Oþelul Galaþi, FC
Timiºoara.

Valoarea lotului
ªansele de a ajunge în grupe,
acolo unde se câºtigã bani ºi
prestigiu, sunt minime, fiind vorba de douã tururi preliminare,
plus play-off-ul, în care adversarii vor fi din ce în ce mai puternici, iar Universitatea practic
nu are rating propriu la nivel european, beneficiind doar de cel
dat de competiþia internã. Valoarea lotului, aºa cum se prezintã
el în acest moment, i-ar permite
Universitãþii sã depãºeascã maxim un tur preliminar, în cel deal treilea intrând deja echipe cu
bugete ºi experienþã superioare.
În sezonul regulat, ªtiinþa a reuºit sã câºtige un singur meci din
cele 12 disputate contra formaþiilor din play-off, cel cu Dinamo de acasã, astfel încât este
greu de crezut cã ar putea face
faþã acolo unde nici echipele cotate mai bine nu au reuºit. Ca
parte pozitivã, poate fi luatã în
calcul experienþa pe care ar cãpãta-o jucãtorii într-o competiþie
europeanã, fie vorba ºi de niºte
tururi preliminare, unii dintre
componenþilor lotului neavând
ocazia de a juca în astfel de dispute. Alb-albaºtrii care au la activ meciuri în cupele europene
sunt: Straton, Iliev, Popov,
Achim, Izvoranu, Zlatinski ºi
Madson.

Bugetul clubului
Investiþiile au fost din ce în ce
mai mici dupã promovare, tinzându-se spre o autofinanþare a clu-

bului din Bãnie. S-a renunþat la jucãtorii cu salarii mai mari, iar
echipa are interdicþie la achiziþii,
având voie doar sã legitimeze jucãtori liberi de contract. Însã nici
unii dintre aceºtia nu sunt accesibili, din cauza pretenþiilor salariale. Participarea europeanã nu ar
suscita niºte costuri deosebite,
acestea putând fi acoperite din
eventuale sponsorizãri atrase cu
ocazia ieºirii în Europa ºi a drepturilor de televizare pentru partidele din cupele europene. Numeric, lotul nu este nici pe departe
unul cu care sã abordezi încã o
competiþie, ºi chiar una importantã, pe lângã cele 3 interne: campionatul, Cupa României, Cupa
Ligii. Practic, ca sã completeze
foaia de joc, antrenorii trebuie sã
apeleze permanent la juniori. Nici
antrenorii nu sunt unii cu care sã
te prezinþi într-o cupã europeanã.
Mogoºanu nu a ºtiut sã abordeze
meciurile cu Iaºi sau Chiajna, despre care spunea cã nu au cu ce
sã-l surprindã, aºa cã nu mai vorbim confruntarea cu echipe de
peste hotare.

Infrastructura
Craiovenii nu vor putea vedea
meciurile acasã. Partidele de acasã nu ar putea fi gãzduite în Bãnie,
deoarece nu existã un stadion omologat, „Ion Oblemenco” fiind gata
doar spre sfârºitul acestui an. În
tururile preliminare s-ar putea juca
probabil la Severin, iar în cazul în
care, printr-un miracol, s-ar ajunge în grupe, variantele ar fi Giurgiu sau Cluj.

Programul competiþional
Programul condensat, cu douã
meciuri pe sãptãmânã ºi deplasãri
obositoare ar afecta evoluþia echipei în competiþia internã, cel puþin
la debut. Botoºaniul a suferit din
cauza acestui lucru, anul trecut.
Universitatea ar intra în competiþie cam în acelaºi timp în care ar
demara ºi noua ediþie a Ligii I, la
jumãtatea lunii iulie, imediat dupã
terminarea Campionatului European. Tururile preliminare sunt
programate pe 14-21 iulie (turul 2),
28 iulie-4 august (turul 2), 18-25
august (play-off-ul).

Ora meciului Voluntari – Craiova
se va stabili în funcþie de nocturnã
LPF a anunþat ieri programul etapei a opta din playoff ºi play-out. Universitatea Craiova se deplaseazã în
prima rundã a returului play-out-ului la Voluntari, pentru
primul meci oficial gãzduit de arena „Anghel Iordãnescu” din localitatea ilfoveanã. Ora meciului n-a fost
stabilitã însã cu precizie, aceastã depinzând de funcþionarea nocturnei de pe noul stadion. Astfel, jocul este
programat luni, 25 aprilie de la ora 18, dar dacã instalaþia de nocturnã nu va funcþiona, partida va fi devansatã cu o jumãtate de orã.

Celelalte meciuri din etapa a opta a play-out-ului:
Petrolul Ploieºti - FC Botoºani - vineri, 22 aprilie, ora
20.30, ACS Poli Timiºoara - Concordia Chiajna – sâmbãtã, 23 aprilie, ora 18, CFR Cluj - CSMS Iaºi – duminicã, 24 aprilie, ora 18.
Programul etapei a opta a play-off-ului: FC Steaua
- FC Viitorul - sâmbãtã, 23 aprilie, ora 20.30, Pandurii
Târgu Jiu - FC Dinamo – duminicã, 24 aprilie, ora
20.30 ºi ASA Târgu Mureº - Astra Giurgiu – luni, 25
aprilie, ora 20.30.

Play-out, etapa VV-a
-a
Petrolul – FC Voluntari 1-2
Au marcat: Gavrilã 60 / Ad. Bãlan 8 – pen., Pancu 85.
CFR Cluj – Chiajna 2-0
A marcat: Juan Carlos Ruiz 36, 90.
CSMS Iaºi – „U” Craiova 3-0
Au marcat: Vasile Gheorghe 2, Golubovic 28, Þigãnaºu 78.
FC Botoºani – ACS Poli 6-1
Au marcat: Vaºvari 21 – pen., Ngadeu 51, Matulevicius 64, 72,
Bujor 79, Cabrera 81 / Goga 40 – pen.

Clasament play-out
1. CSMS Iaºi 5
2. „U”Craiova5
3. CFR Cluj 5
4. Voluntari 5
5. Botoºani 5
6. Concordia 5
7. ACS Poli 5
8. Petrolul
5

2
3
2
3
2
2
0
1

1
0
2
1
1
2
2
1

2
2
1
1
2
1
3
3

6-5
6-5
6-3
5-5
9-7
5-3
3-10
3-5

26
25
22
22
20
17
15
8

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

Etapa viitoare
Chiajna – Petrolul, vineri, ora 20.30
„U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 15
ACS Poli – FC Voluntari, duminicã, ora 17.30
FC Botoºani – CSMS Iaºi, luni, ora 18

Play-of
f, etapa VV-a
-a
Play-off,
Steaua – ASA
2-1
Au marcat: Ad. Popa 30, Ivan Gonzales 83 – aut. / Brandan 61 – pen.
Viitorul – Dinamo
1-2
Au marcat: Fl. Tãnase 16 / Romario Kortzorg 24, V. Lazãr 71.
Astra – Pandurii
0-0

Clasament play-off
1. Astra
2. Steaua
3. Pandurii
4. Dinamo
5. Viitorul
6. ASA

5
5
5
5
5
5

3
4
1
1
0
0

1
1
3
3
2
2

1
0
1
1
3
3

7-3
9-3
4-3
5-7
4-9
2-6

36
35
30
30
25
20

