WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\ii
Primul
cotidian al
Olteniei

Anul XXVI, Nr. 8018vineri, 8 aprilie  16 pagini  1 leu

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Vãd, Popescule, cã politicienii
noºtri o încep cu urna ºi o terminã cu DNA.

pagina

Primarul ºi viceprimarul
comunei Mârºani, împreunã
cu alte opt persoane, au
petrecut noaptea de miercuri
spre joi în arestul IPJ Dolj,
fiind reþinuþi în urma celor 12
descinderi de miercuri. Deºi,
iniþial, reprezentanþii IPJ Dolj
îl incluseserã ºi pe secretarul
primãriei în lista suspecþilor,
acesta nu are nici o implicare
în dosar, dupã cum au precizat, ieri, anchetatorii. Contabila Primãriei Mârºani, doi
diriginþi de ºantier ºi doi
administratori de firme s-au
aflat, în schimb, printre cei
reþinuþi. Cu toþii sunt acuzaþi
de comiterea mai multor
infracþiuni de abuz în serviciu,
complicitate la abuz în serviciu, uzurparea funcþiei ºi
infracþiuni de fals, prejudiciul
creat fiind de peste 340.000 lei.
Asearã, Judecãtoria Craiova a
respins propunerea de arestare
preventivã a celor 10 inculpaþi,
care vor fi cercetaþi, în continuare, în stare de libertate.

ªi totuºi vin
alegerile locale
Cu mai puþin de douã luni pânã
la alegerile locale, barometrul INSCOP Research, realizat la solicitarea ziarului “Adevãrul”, atestã cã
PSD ºi PNL, din perspectiva intenþiei de vot, se aflã foarte aproape,
la nivel naþional, dacã nu cumva
chiar la egalitate (38% - PSD,
37,8% - PNL). Cele douã mari partide ar fi urmate de ALDE (5,3%)
ºi PMP (5,1%). În evident recul se
aflã UNPR, dupã ce vectorii sãi de
imagine, adevãratele locomotive ale
partidului, Gabriel Oprea ºi Neculai Onþanu, au pãrãsit din motivele
cunoscute “dispozitivul de comandã”. INSCOP Research semnaleazã procentul ridicat al celor fãrã o
opþiune conturatã de vot (40,8%),
ceea ce nu este o noutate.
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Festivalul
Primãverii vine
cu târg de flori

Produsele din
supermarketuri,
controlate
aproape…
niciodatã
Scandaluri care au apãrut zilele
acestea privitoare la produsele expuse la vânzare în supermarketuri
au arãtat dimensiunea spectaculoasã a unui fenomen ce a degenerat. Apa platã are concentraþii la
elementele de toxicitate de peste
400% din limita admisã, bãuturile
carbogazoase ºi sucurile de tot fel
sunt depozitate, cu sãptãmânile, în
aer liber, sub efectul nociv al razelor soarelui, laptele numai natural nu este, iar respectarea caracteristicilor calitative se face doar
în baza unei declaraþii de conformitate emise de producãtor.
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Primarul ºi viceprimarul din Mârºani,
cercetaþi în libertate pentru abuz în serviciu
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340.000 de
pasageri au
zburat cu Wizz Air
de pe Aeroportul
din Craiova
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UE exercitã presiuni asupra
Statelor Unite ºi Canadei
pentru eliminarea vizelor
în cazul românilor
Comisia Europeanã va analiza
posibilitatea de a reintroduce vize
de cãlãtorie în spaþiul UE pentru
cetãþenii din Statele Unite ºi Canada ca formã de presiune în contextul în care cele douã þãri refuzã sã
elimine obligativitatea vizelor pentru români ºi bulgari, relateazã ziarul Le Figaro. Comisia Europeanã
va dezbate acest subiect marþea viitoare. “Este necesarã o dezbatere
ºi vor trebui luate decizii politice
într-o problemã atât de importantã”, a declarat un funcþionar din
cadrul Comisiei Europene. Mãsura
este consideratã o formã de presiune asupra Statelor Unite ºi Canadei, care menþin obligativitatea vizelor de cãlãtorie pentru cetãþenii
români ºi bulgari.

19 numiri de ambasadori
Preºedintele Klaus Iohannis a
aprobat, ieri, joi 19 numiri de ambasadori. Numirea reprezentanþilor
diplomatici ai României a fost fãcutã în baza consultãrilor cu primministrul ºi cu ministrul Afacerilor
Externe, informeazã Administraþia
Prezidenþialã într-un comunicat remis Mediafax. Astfel, Sorin-Dan Mihalache va fi ambasador în Regatul
Unit al Marii Britanii ºi al Irlandei
de Nord, Daniel Ioniþã în Republica Moldova, Marius Gabriel Lazurca în Ungaria, Carmen Liliana Burlacu în Cehia, Ioana Bivolaru în
Portugalia, George Gabriel Bologan în Italia, Malta ºi San Marino,
Brânduºa Ioana Predescu în Regatul Þãrilor de Jos, Gabriela Dancãu în Spania, Constantin Mihail
Grigorie în Croaþia, Ion Vîlcu în
Mexic, Ion Gâlea în Bulgaria, Mihai Alexandru Grãdinar în Danemarca ºi în Republica Islanda, Rãzvan Rotundu în Finlanda, Daniela
Mihaela Cãmãrãºan în Estonia,
Anton Niculescu în Slovenia, Dana
Manuela Constantinescu în Bosnia
ºi Herþegovina, Cristian-Leon Þurcanu în Ucraina, Daniela Brânduºa Bãzãvan în Maroc, Radu Octavian Dobre în India, Maldive, Sri
Lanka, Nepal ºi Bangladesh.
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Sute de medici au protestat de Ziua Mondialã
a Sãnãtãþii, în faþa ministerului de resort
Sindicaliºtii din sãnãtate au pichetat, ieri, sediul Ministerului Sãnãtãþii,
iar ca rãspuns la solicitãrile acestora,
ministerul a început un studiu de impact privind plata ºi organizarea gãrzilor în unitãþile sanitare, au declarat reprezentanþii instituþiei. În jur de 200 de
angajaþi din sistemul de sãnãtate au
protestat între orele 12:00 - 14:00, în
faþa Ministerului Sãnãtãþii, faþã de
“ignorarea aspectelor privind drepturile salariaþilor” ºi “încãlcarea prevederilor Codului Muncii în ceea ce priveºte timpul de muncã ºi timpul de odihnã”, potrivit Federaþiei Sindicale Hipocrat, Sindicatului Promedica ºi Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor
din România – C.F.S.M.R.
Reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii au declarat cã se aflã în dialog cu
organizaþiile sindicale care picheteazã
sediului instituþiei de Ziua Mondialã a
Sãnãtãþii ºi cã vor avea loc întâlniri în
continuare. Ministerul a început ºi un studiu de
impact pentru a putea rãspunde solicitãrilor sindicaliºtilor privind plata ºi organizarea gãrzilor în
unitãþile sanitare.
„Organizaþiile sindicale din domeniu au un calendar de proteste pe care îl urmeazã, noi continuãm dialogul cu toate organizaþiile sindicale, fie
cã este vorba despre organizaþiile medicilor sau

cele ale asistenþilor ca de exemplu SANITAS. Vom
avea întâlniri în continuare. Din punct de vedere al
Ministerului Sãnãtãþii vom face toate eforturile de
a rãspunde revendicãrilor ºi a susþine punctele de
vedere ale personalului medical. În ceea ce priveºte revendicãrile personalului este vorba de legea
salarizãrii care se discutã în aceastã perioadã ºi nu
se discutã în cadrul Ministerului Sãnãtãþii, se dis-

cutã în cadrul Guvernului, în ceea ce priveºte plata ºi organizarea gãrzilor în unitãþile sanitare, Ministerul Sãnãtãþii a început un studiu de impact pentru a putea sã
rãspundem acestei solicitãri a cadrelor medicale”, a declarat Purtãtorul de cuvânt al
Ministerul Sãnãtãþii, Oana Grigore.
Sindicaliºtii “sunt indignaþi de lipsa
de predictibilitate a reformei din Sãnãtate ºi de ignorarea aspectelor privind drepturile salariaþilor, prin încãlcarea prevederilor Codului Muncii în ceea ce priveºte timpul de muncã ºi timpul de odihnã,
ce duce la scãderea alarmantã a calitãþii
actului medical”, se aratã într-un comunicat al sindicaliºtilor. Ei au protestat ºi
pe 31 martie, atunci când au pichetat sediul Ministerului Muncii dupã ce s-a anulat întâlnirea de la Camera Deputaþilor,
care ar fi trebuit sã aibã între membrii din
Comisia de Sãnãtate ºi sindicaliºti.
Peste 12.000 de angajaþi din sistemul
sanitar din toatã þara au protestat între
21 ºi 27 martie prin grevã de tip japonez iar potrivit calendarului anunþat de sindicate, pe 11 – 17
aprilie va fi grevã de avertisment, cu încetarea
activitãþii timp de douã ore. Dacã pânã atunci revendicãrile sindicaliºtilor nu vor fi soluþionate,
pe 18 aprilie medicii vor declanºa grevã generalã,
cu susþinerea unei treimi din activitate medicalã
ºi asigurarea urgenþelor.

Aleºii vor ca 1 iunie sã fie zi liberã
‘’În societatea actualã, timpul a devenit o
resursã criticã, atât la birou, cât ºi acasã. 24
de ore par sã nu mai fie suficiente, iar gãsirea
unui echilibru între viaþa personalã ºi cea profesionalã este o provocare din ce în ce mai
mare. Muncim peste program ºi facem sacrificii pentru ca cei mici sã aibã o viaþã mai bunã.
Dar de multe ori lipseºte ce e mai preþios pentru ei: prezenþa fizicã a pãrinþilor lor. Sã le oferim celor mici timp de calitate ºi amintiri pen-

tru o viaþã’’, spun parlamentarii în expunerea
de motive.
Ei argumenteazã necesitatea ca 1 iunie sã
fie zi liberã prin aceea cã ‘’trãim într-o societate dominatã de valori materiale’’, iar ‘’de
Ziua Copilului în majoritatea grãdiniþelor ºi ºcolilor primare din România se organizeazã evenimente pentru a-i celebra pe cei mici, iar copiii
evolueazã în cadrul acestor spectacole’’.
‘’Lipsa pãrinþilor din cadrul acestor eveni-

mente are implicaþii psihologice negative în
dezvoltarea copiilor. În afara dorinþei de a-i
face mândri ºi de a primi aprecierea pãrinþilor,
copiii au nevoie de susþinere în cadrul evenimentelor unde performeazã, evenimente care
au o încãrcãturã emoþionalã ridicatã ºi reprezintã o sursã de stres pentru ei’’, explicã semnatarii, arãtând cã nu toþi angajatorii au disponibilitatea de a acorda o zi de concediu
pãrinþilor de 1 iunie.

Cioloº i-a spus comisarului UE pentru Industrie
Iohannis: Marþi ºi miercuri voi organiza
consultãri cu partidele pe tema legilor securitãþii cã România e interesatã de Grupul GEAR 2030

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat cã va invita partidele politice,
marþi ºi miercuri, la consultãri pe tema
legilor ce þin de securitatea naþionalã, subliniind cã ‘’aceste chestiuni
devin tot mai arzãtoare’’. ‘’Marþi ºi
miercuri mi-am propus sã aflu opinia
partidelor politice. Nu doresc sã mai
întârzii acest proces’’, a subliniat
ºeful statului, adãugând cã ‘’aceste
chestiuni devin tot mai arzãtoare’’.
Iohannis a argumentat cã norocul
ºi profesionalismul serviciilor au ferit România de evenimente teroriste
pânã în prezent, dar cã legile trebuie
aduse la zi sau legislaþia mai veche
înlocuitã ‘’cu una mai bunã pe alocuri’’. El a precizat cã invitaþiile au
fost trimise joi, iar luni va discuta ºi

cu premierul Dacian
Cioloº. ‘’Eu sunt convins cã Parlamentul
va gãsi soluþia cea
mai bunã’’, a subliniat ºeful statului,
arãtând cã îºi doreºte consultãri ºi cu
politicienii, ºi cu
societatea civilã.
El a insistat asupra faptului cã statul trebuie sã apere
ºi sã garanteze drepturile ºi libertãþile civile în egalã mãsurã
în care trebuie sã
asigure un climat de
siguranþã. Preºedintele a fãcut referire la declaraþia
de presã susþinutã dupã ºedinþa de
prezentare a bilanþului SRI pe anul
2015, când a fãcut referire la restanþele pe care România le are în materie
de legislaþie a securitãþii.
‘’Mã refer aici atât la reluarea
discuþiei cu privire la legislaþia din
domeniul securitãþii cibernetice, cât
ºi la ansamblul reglementãrilor în
domeniul securitãþii naþionale. Absenþa unei legislaþii coerente, unitare ºi actualizate în materie de securitate naþionalã rãmâne o temã
sensibilã. Avem nevoie de o reformã legislativã, care necesitã timp,
dezbatere ºi coordonare, dar care
nu mai poate întârzia’’, spunea
atunci Klaus Iohannis.

Premierul Dacian Cioloº a subliniat în cadrul discuþiei cu comisarul
UE pentru Industrie, Elzbieta Bienkowska, importanþa facilitãþilor pentru producþia de componente auto
existente în România, reafirmând interesul pentru activitatea CE privind
Grupul la nivel înalt pentru industria
auto GEAR 2030.
Premierul Dacian Cioloº împreunã
cu vicepremierul Costin Borc au primit, ieri, la Palatul Victoria, vizita comisarului european pentru Industrie ºi
Piaþa internã, Elzbieta Bienkowska, iar
principalele teme de discuþie au vizat
‘’obiectivul Guvernului de îmbunãtãþire a climatului investiþional ºi mãsurile avute în vedere pentru a asigura
predictibilitatea, transparenþa ºi stabilitatea mediului de afaceri în România’’, informeazã Guvernul.
Sursa citatã aratã cã premierul

Dacian Cioloº “a subliniat importanþa facilitãþilor pentru producþia de
componente auto existente în România ºi a reafirmat interesul pentru activitatea Comisiei Europene privind
Grupul la nivel înalt pentru industria
auto GEAR 2030”.
O altã temã a discuþiei a reprezentat-o identificarea celor mai bune
mãsuri pentru sprijinirea industriei
siderurgice europene. “Premierul Dacian Cioloº ºi comisarul european
Elzbieta Bienkowska au discutat, de
asemenea, despre importanþa îmbunãtãþirii sistemului de achiziþii publice pentru o creºtere economicã durabilã ºi a proiectului de digitalizare a
industriei. România apreciazã sprijinul Comisiei Europene în stabilirea
unei strategii naþionale în domeniu
ºi în transpunerea reglementãrilor europene”, mai precizeazã Guvernul.
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ªi totuºi vin alegerile locale
MIRCEA CANÞÃR
Cu mai puþin de douã luni
pânã la alegerile locale, barometrul INSCOP Research, realizat la solicitarea ziarului
“Adevãrul”, atestã cã PSD ºi
PNL, din perspectiva intenþiei
de vot, se aflã foarte aproape,
la nivel naþional, dacã nu cumva chiar la egalitate (38% PSD, 37,8% - PNL). Cele douã
mari partide ar fi urmate de
ALDE (5,3%) ºi PMP (5,1%).
În evident recul se aflã UNPR,
dupã ce vectorii sãi de imagine, adevãratele locomotive ale
partidului, Gabriel Oprea ºi
Neculai Onþanu, au pãrãsit din
motivele cunoscute “dispozitivul

de comandã”. INSCOP Research semnaleazã procentul
ridicat al celor fãrã o opþiune
conturatã de vot (40,8%), ceea
ce nu este o noutate. Mãsurãtorile sociologice, în cazul alegerilor locale, sunt cel mult vag
orientative ºi nicidecum deplin
elocvente, însã interesul extrem
de scãzut pentru scrutinul din 5
iunie a.c. este o realitate. Campania electoralã va începe pe 6
mai, cu 30 de zile înaintea alegerilor, ºi se va încheia pe 4 iunie a.c. Pentru moment, abordãrile celor douã mari partide
(PSD ºi PNL) sunt cel puþin
aparent diferite: social-demo-

craþii preferã expectativa,
printr-o conducere inhibatã, în
timp ce liberalii consumã un
plus de strãdanie ºi imaginaþie,
la nivel local, încercând sã facã
din lansãrile de candidaþi evenimente mediatizate, la nivel de
municipii ºi localitãþi mai mici.
Particularitãþile alegerilor locale
din 5 iunie sunt însã evidente.
Pentru prima datã, nici unul din
cele douã partide, de referinþã
în peisajul politic, nu dau guvernul, ci doar “îl susþin”, în temeiul unor înþelegeri prealabile. Pe
de altã parte, dezavantajul liberalilor, în competiþia cu socialdemocraþii, rezidã în numãrul

Festivalul Primãverii
vine cu târg de flori

Craiovenii sunt aºteptaþi, la sfârºitul sãptãmânii viitoare, sã ia parte la Festivalul Primãverii. Aflatã deja la
cea de-a III-a ediþie, manifestarea va veni cu multe surprize pentru vizitatori, care vor putea sã admire, dar sã
ºi cumpere, flori ºi plante de la târgul de flori, dar ºi diverse bunuri de consum, în special cu tentã meºteºugãresc-tradiþionalã.

mai mic de primari cu care intrã în alegeri – organizate întrun singur tur –, fapt ce le reduce ºansele pentru câºtigarea
unor consilii judeþene. Asta la
nivel teoretic. Fãrã a suscita
deocamdatã, cum spuneam,
mare interes, alegerilor locale
de la 5 iunie a.c. vor fi prefaþate neîndoielnic de o campanie
electoralã prefiguratã ca atipicã. Mai timidã, ca amplitudine,
decât în 2012 sau 2008, cu accente aparte în spaþiul virtual.
Neîndoielnic însã, legitimate vor
fi speranþele ºi nicidecum absenþa acestora. De-a dreptul interesantã se anunþã bãtãlia “loca-

Ca ºi ediþiile precedente, ºi aceastã ediþie
a Festivalul Primãverii va fi gãzduitã la
Centrul Multifuncþional din Romaneºti. Primãria Craiova, care este organizatorul principal al evenimentului, a fixat ca datã sfârºitul sãptãmânii viitoare, respectiv pe 16 ºi
17 aprilie, între orele 10.00 ºi 18.00. Autoritãþile locale le
faciliteazã craiovenilor care vor sã viziteze acest târg ºi
transportul pânã acolo. Conducerea RAT Craiova a anunþat
de acum cã va devia, în cele douã zile – fiind vorba de o
sâmbãtã ºi o duminicã – douã trasee de transport cãtre
Centrul Multifuncþional, traseele 1 ºi 24. De asemenea,
important de ºtiut cã intrarea publicului este liberã, fãrã
sã se perceapã o taxã de acces.

Se aºteaptã numeroºi expozanþi
În cadrul Festivalului Primãverii, organizatorii anunþã
cã vor fi numeroºi expozanþi care vor oferi vizitatorilor
flori în primul rând, dar ºi multe obiecte de consum. Vor
fi ºi o serie de spectacole ºi expoziþii. Sâmbãtã va fi un
concurs naþional de dans, organizat de ªcoala Gimnazialã Specialã “Sf. Vasile”, în colaborare cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean. Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” va oferi publicului multe activitãþi interactive, cum
sunt vizionãri de filme educative, lecturi din basme populare româneºti ºi din poveºti universale, ateliere handmade, ateliere de desen, expoziþie cu cele mai noi cãrþi

Incendiul la Balta Craioviþei
Reprezentanþii Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj au fost anunþaþi, ieri, în jurul orei 13.00, pe numãrul unic de urgenþã 112 despre izbucnirea unui incendiu de vegetaþie uscatã în municipiul
Craiova, zona Balta Craioviþa. La faþa
locului au fost trimise mai multe echipaje din cadrul Secþiei de Pompieri Craiova, dar ºi echipaje din cadrul IPJ Dolj.
La sosirea pompierilor, s-a constatat cã
incendiul cuprinsese o suprafaþã destul
de mare de vegetaþie uscatã, fãrã a exista posibilitate de propagare la clãdiri.
Mai bine de trei ore au muncit pompierii pentru lichidarea incendiului ºi, din
fericire, nu s-au înregistrat victime. Re-

prezentanþii ISU Dolj recomandã colectarea în grãmezi a vegetaþiei uscate ºi
a resturilor vegetale astfel încât arderea sã poatã fi controlatã; executarea
arderii în zone care sã nu permitã propagarea focului la fondul forestier/construcþii ºi sã nu afecteze reþelele electrice, de comunicaþii, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; curãþarea de vegetaþie a suprafeþei din jurul fiecãrei grãmezi pe o
distanþã de 5m; desfãºurarea arderii
numai pe timp de zi ºiasigurarea mijloacelor ºi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii.
CARMEN ZUICAN

lelor” ºi la Dolj, pe fondul atâtor
ºi atâtor evenimente cu impactul lor emoþional. Începând cu 11
aprilie, pânã la 26 aprilie, vor
putea fi depuse candidaturile
pentru consiliile locale, consiliile judeþene ºi primari. “Inevitabilele” contestaþii vor dura pânã
la 4 mai, termenul-limitã pentru
rãmânerea definitivã a candidaturilor. Chiar dacã se mai pritrocesc listele de oferte, în linii
mari acestea se cunosc ºi în zilele care urmeazã, la nivelul fiecãrei localitãþi se va ºti cu exactitate pe cine mizeazã fiecare
formaþiune politicã ºi ce are în
faþã comunitatea respectivã.

aflate în colecþii, De asemenea, va avea loc un recital de
chitarã ºi voce, precum ºi lecþii de dans susþinute de Diana Rãducu. Pentru a deveni utilizatori activi ai bibliotecii,
se vor elibera ºi permise electronice.

O expoziþie de flori
Duminicã, în a doua zi a festivalului, spectacolele continuã. În program este inclus un spectacol de dansuri,
oferit de “Oana Events”, precum ºi un recital susþinut de
Ansamblul Folcloric “Maria Tãnase”. Un spectacol dedicat copiilor, al Palatului Copiilor Craiova, va fi, de asemenea, prezentat în cadrul acestui festival. Muzeul Olteniei ºi Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj vor avea expoziþii proprii.
Facultatea de Agronomie ºi Horticulturã va veni cu o expoziþie de flori. Organizatorii se aºteaptã ca ºi aceastã
ediþie sã fie una reuºitã ca ºi cea de anul trecut, care a
avut 40 de expozanþi ºi foarte mulþi participanþi, atracþia
principalã fiind târgul de flori, dar ºi cel de obiecte tradiþionale, care nu vor lipsi nici de aceastã datã.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Dupã ce au fost reþinuþi împreunã cu alte 8 persoane,

Primarul ºi viceprimarul din Mârºani,
cercetaþi în libertate pentru abuz în serviciu
Primarul ºi viceprimarul comunei Mârºani, împreunã cu
alte opt persoane, au petrecut noaptea de miercuri spre joi în
arestul IPJ Dolj, fiind reþinuþi în urma celor 12 descinderi de
miercuri. Deºi, iniþial, reprezentanþii IPJ Dolj îl incluseserã ºi
pe secretarul primãriei în lista suspecþilor, acesta nu are nici o
implicare în dosar, dupã cum au precizat, ieri, anchetatorii.
Contabila Primãriei Mârºani, doi diriginþi de ºantier ºi doi
administratori de firme s-au aflat, în schimb, printre cei
reþinuþi. Cu toþii sunt acuzaþi de comiterea mai multor infracþiuni de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu,
uzurparea funcþiei ºi infracþiuni de fals, prejudiciul creat fiind
de peste 340.000 lei. Asearã, Judecãtoria Craiova a respins
propunerea de arestare preventivã a celor 10 inculpaþi, care
vor fi cercetaþi, în continuare, în stare de libertate.
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în urma probatoriului existent ºi a audierilor fãcute ieri dupãamiazã, procurorul de caz
din cadrul Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova a
luat mãsura reþinerii pe bazã
de ordonanþã de reþinere pentru 24 ore faþã de Constantin Ghencioiu, 67 de ani, din
Mârºani (primarul comunei),
Laurenþiu Rãducanu, de 35
de ani (viceprimar), Marcel
Gugu, de 60 de ani, din Craiova (fost director la ªcoala

nr. 1 Mârºani), Constanþa Anghel,
de 63 de ani (contabila primãriei),
Marioara Dan, de 55 de ani, din

localitatea Mârºani (contabil la
ªcoala nr.1 Mârºani), Tudor Cîrjaliu, de 46 de ani, din comuna
Mîrºani (administrator al unei societãþi comerciale), Mãdãlina Tãnãsescu, de 34 de ani, din Craiova
(tot administrator de societate comercialã), Marcel Tãnãsescu, de
62 de ani (proiectant), Daniela
Mitre, de 50 de ani, din Craiova
(diriginte ºantier) ºi Paul Brãdiº, de
47 de ani, din Craiova (diriginte
ºantier). Reprezentanþii IPJ Dolj au
mai precizat cã secretarul Primãriei Mârºani nu este vizat de cercetãri, aºa cum, dintr-o eroare, au
anunþat ieri.
Procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova au
comunicat faptul cã, „în perioada 2009 – 2015, G.C., reprezentanþii U.A.T.C. Mârºani, fãrã a respecta procedura din domeniul achiziþiilor publice, au încheiat contracte de achiziþii directe de
produse ºi servicii cu diferite
societãþi comerciale, respectiv au atribuit prin organizarea unor licitaþii publice tru-

cate contracte de achiziþii
unor societãþi comerciale,
acceptând, astfel, la platã
facturi pentru produse ºi
servicii care nu au fost recepþionate sau executate în
realitate. Astfel, primarul
comunei Mârºani a concesionat un teren unei societãþi comerciale cu încãlcarea Hotãrârii Consiliului
Local Mârºani, prejudiciind bugetul local. De asemenea, în cazul unor contracte de prestãri servicii
având ca obiect reabilitarea unor imobile, alimentarea cu apã în sistem centralizat ºi pietruirea unui
drum comunal, au fost
efectuate plãþi nejustificate. Prin
plãþile nelegale efectuate de cãtre
reprezentanþii U.A.T.C. Mârºani,
s-a produs un prejudiciu total bugetului consolidat al statului în valoare de peste 340.000 lei”.
Activitatea infracþionalã s-a derulat cu complicitatea proiectantului ºi a celor doi diriginþi de ºantier,
precum ºi a executanþilor de lucrãri,

au mai precizat reprezentanþii IPJ
Dolj. Ieri dupã-amiazã, cele 10 persoane au fost prezentate Judecãtoriei Craiova cu propunere de arestare preventivã. Hotãrârea a fost
luatã târziu, iar magistraþii au
respins arestarea preventivã a celor 10 inculpaþi, aceºtia fiind puºi
în libertate. Procurorii pot contesta
hotãrârea la Tribunalul Dolj.

ªofer craiovean arestat dupã ce a vrut Grupare de proxeneþi doljeni
sã mituiascã doi poliþiºti cu 600 de lei destructuratã de oamenii legii

Un craiovean de 37 de ani a fost
arestat preventiv pentru 30 de
zile, în cursul zilei de ieri, dupã ce
a fost prins încercând sã mituiascã
doi poliþiºti cu 600 de lei pentru a
scãpa de dosar penal.
Conform IPJ Dolj, miercuri, 6 aprilie a.c.,
în jurul orei 15.00, un echipaj de poliþie rutierã din cadrul Biroului Rutier Craiova, care
acþiona pe Calea Bucureºti din municipiul
Craiova, a oprit pentru control un autoturism
BMW, la volanul cãruia a fost identificat Eugen Polima, de 37 de ani, din Craiova. Poliþiºtii rutieri au constatat, în urma verificãrilor
efectuate, cã autorizaþia de circulaþie provizorie era expiratã din 2 aprilie 2016, astfel cã
autoturismul nu era înmatriculat în circulaþie. Cei doi poliþiºti, inspector de poliþie Pupãzã Ionuþ ºi agent principal Matei Elvis, i-au
adus la cunoºtinþã conducãtorului auto cã pe
numele sãu vor întocmi dosar de cercetare
penalã în conformitate cu prevederile legale,
împrejurare în care craioveanul de 37 de ani
a încercat sã le ofere diferite sume de bani

pentru a nu i se întocmi documentaþia necesarã cercetãrii penale.
„Având în vedere aceste aspecte poliþiºtii au informat imediat conducerea Inspectoratului ºi Serviciul Judeþean Anticorupþie
Dolj, astfel fiind organizatã prinderea în
flagrant a bãrbatului de 37 de ani în momentul în care oferea poliþiºtilor 600 lei”, a
precizat agent-ºef adjunct Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj. Craioveanul a fost dus de poliþiºtii Serviciului Judeþean Anticorupþie la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, unde a fost audiat de procurorul de caz, care a emis pe numele sãu
ordonanþã de reþinere pentru 24 de ore, iar
ieri dupã-amiazã a fost prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivã, instanþa emiþând pe numele sãu mandat
de arestare pentru o perioadã de 30 de zile
pentru dare de mitã.
Cei doi poliþiºti din cadrul Biroului Rutier
Craiova, inspector de poliþie Pupãzã Ionuþ ºi
agent principal Matei Elvis, au fost felicitaþi
de conducerea IPJ Dolj. Anul trecut, în judeþul Dolj au fost înregistrate 7 situaþii în care
ºoferi au încercat sã ofere mitã unor poliþiºti.

Magistraþii Tribunalului Dolj
au dispus, miercuri searã,
arestarea preventivã a patru
tineri doljeni acuzaþi de constituire de grup infracþional organizat, trafic de persoane ºi
proxenetism. Cei patru au fost
„sãltaþi” de poliþiºtii Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii
Organizate (BCCO) Craiova
care au stabilit, împreunã cu
procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, cã, în perioada
decembrie 2015 – martie 2016,
aceºtia au exploatat sexual în
Craiova, dar ºi în Germania ºi
Austria, mai multe tinere racolate
din localitãþi din Dolj.
În cursul zilei de marþi, 5 aprilie a.c., poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova ºi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul poliþiºtilor IPJ Dolj ºi al jandarmilor de la
Gruparea de Jandarmi Mobilã Craiova, au
descins în mai multe localitãþi din Dolj dar ºi
în Craiova, în cadrul unei acþiuni vizând destructurarea unui grup infracþional specializat
în trafic de persoane ºi proxenetism. Oamenii legii au fãcut cinci percheziþii domiciliare
în Melineºti, Goieºti ºi Craiova, în urma cãrora au fost ridicaþi Adrian Marius Dincã, de
23 de ani, Darius Iustin Stoica, de 28 de ani,
din Craiova, Angelicã Marian Smarandache,
de 30 de ani, ºi Florin Daniel Veleanu, de 36
de ani, din Craiova. În plus, în urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, documente de transfer bancar, hard-disk-uri ºi
un pistol cu bile marca Mauser.

Potrivit anchetatorilor, din cercetãrile efectuate de poliþiºtii BCCO Craiova s-a stabilit cã,
în perioada decembrie 2015 – martie 2016,
membrii grupãrii au racolat, transportat ºi exploatat sexual în Craiova, dar ºi în Germania
ºi Austria, mai multe tinere din judeþul Dolj.
Cei patru tineri au fost duºi la sediul DIICOT
- Serviciul Teritorial Craiova, unde, în urma
audierilor, procurorul de caz a dispus reþinerea lor pentru 24 de ore, pentru comiterea infracþiunilor de constituire de grup infracþional
organizat, trafic de persoane ºi proxenetism.
Miercuri searã, cei patru au fost prezentaþi
Tribunalului Dolj, care le-a emis mandate de
arestare preventivã pe 30 de zile: „Admite propunerea de arestare preventivã formulatã de
Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie – DIICOT –Serviciul Teritorial Craiova, cu privire la inculpaþii Veleanu Florin
Daniel, Smarandache Angelicã-Marian, Stoica Darius-Iustin ºi Dincã Adrian Marius. Dispune arestarea preventivã a inculpaþilor Veleanu Florin Daniel, Smarandache AngelicãMarian, Stoica Darius-Iustin ºi Dincã Adrian
Marius pe o duratã de 30 zile. Pronunþatã în
ºedinþa din Camera de Consiliu din
06.04.2016”. Inculpaþii pot face contestaþie la
Curtea de Apel Craiova.
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În judeþul Dolj, diabetul zaharat, cu 38.193 de cazuri aflate în
evidenþã, ocupã locul doi în ierarhia bolilor înregistrate în rândul
populaþiei, dupã bolile cardiovasculare. Ieri, chiar de Ziua Mondialã
a Sãnãtãþii, sub sloganul „Controlul diabetului este în puterea ta!”,
medicii au lansat un avertisment cu privire la numãrul tot mai mare
de persoane diagnosticate cu aceastã afecþiune.
A avea diabet este dificil. Pentru tratamentul ºi managementul bolii, aceºti bolnavi trebuie sã ia decizii importante toatã viaþa: sã
îºi mãsoare zilnic nivelul glicemiei, sã ia
medicamente, sã facã exerciþii fizice cu regularitate, sã îºi ajusteze dieta ºi sã îºi schimbe obiceiurile alimentare. Mai mult, bolnavii
diabetici trebuie sã facã faþã tuturor complicaþiilor bolii, prin importante ajustãri în plan
psihologic. Rezultatele se bazeazã în mare
parte pe deciziile luate, de aceea este decisiv
ca aceºti bolnavi sã fie bine instruiþi în legãturã cu boala lor, iar nevoile fiecãruia sã poatã
fi ajustate de personal medical specializat.

Peste 17.000 de decese
cauzate de diabet

În România, în anul 2014 existau 1,53
milioane de persoane cu vârsta cuprinsã în-

tre 20 ºi 79 de ani cu diabet. Prevalenþa
naþionalã a DZ este de 7,99%, iar numãrul
de decese cauzate de diabet la grupa de
vârstã 20-79 de ani este de 17.285.
În þara noastrã cheltuielile anuale pentru
un pacient cu diabet zaharat se ridicã la 490
dolari, în timp ce în Norvegia se cheltuiesc
11.144 dolari pe pacient diabetic pe an, iar
în Elveþia 10.592 dolari pe pacient diabetic
pe an. Incidenþa Diabetului Zaharat de tip 1
la copiii cu vârsta de pânã la 14 ani este de
5,4 la 100.000.
Fãrã o educaþie specialã despre diabet,
aceºti bolnavi nu sunt pregãtiþi sã ia decizii,
sã îºi schimbe comportamentul ºi sã înfrunte toate problemele ridicate de aceastã
boalã. Un management deficitar al bolii
duce la rezultate medicale slabe ºi la creºterea riscului pentru complicaþii.

Educaþia bolnavilor diabetici se realizeazã
având la dispoziþie o echipã multidisciplinarã. În unele þãri existã astfel de echipe, dar
în multe altele, nu numai cã nu existã, dar
nici nu îi este recunoscutã importanþa din
punct de vedere medical.

Diferenþe între diabetul
tip 1 ºi diabetul tip 2

Diabetul de tip 1 este o boalã autoimunã
caracterizatã de distrugerea celulelor pancreatice producãtoare de insulinã. Se mai
numeºte diabet insulino-dependent. Producþia insuficientã de insulinã, impune o administrare substitutiva zilnicã. Diabetul de
tip 1 este diagnosticat cel mai frecvent la
copii sau la adulþii tineri (diabet juvenil).
Diabetul de tip 2 este caracterizat prin
rezistenþa la insulinã. Pacienþii cu acest tip
de diabet nu pot utiliza corespunzãtor insulina, care se secretã normal. Exerciþiile
fizice ºi dieta sunt de ajutor, totuºi în multe cazuri este nevoie de antidiabetice orale
sau chiar insulinã. Se mai numeºte diabet
non-insulinodependent sau diabetul de maturitate. Este tipul de diabet întâlnit cu o
frecvenþã de 90%. În lume existã peste
300 milioane de persoane cu diabet de
acest tip. Atât tipul 1 cât ºi tipul 2 de diabet sunt afecþiuni grave.
Pânã în prezent, tipul 1 de diabet nu
poate fi prevenit. Factorii de mediu care

declanºeazã procesul patologic ce duce
la distrugerea celulelor pancreatice, sunt
încã în studiu.
Tipul 2 de diabet, poate fi prevenit în
multe cazuri prin menþinerea în limite normale ale greutãþii ºi prin evitarea sedentarismului.
Federaþia Internaþionalã de Diabet (FID)
propune un plan simplu, în trei paºi pentru
prevenþia diabetului de tip 2. În primul rând
trebuie sã fie identificate persoanele cu risc
crescut de diabet de tip 2, folosind un chestionar, care sã investigheze existenþa factorilor de risc (vârsta, greutatea, circumferinþa taliei, istoricul familial de diabet, asocierea cu boli cardiovasculare sau diabet
gestaþional). Odatã identificaþi, pacienþii la
risc, trebuie sã-ºi determine nivelul seric al
glicemiei ºi sã facã un test de încãrcare la
glucozã. Apoi trebuie sã fie instruiþi despre
boalã ºi cum pot evita sau întârzia debutul
diabetului de tip 2.
Studiile de specialitate aratã cã menþinerea unei greutãþi în limite normale ºi activitatea fizicã moderatã pot preveni apariþia diabetului de tip 2. În prevenþia primarã a bolii
un loc important îl are educaþia pentru sãnãtate. FID recomandã cel puþin 30 de minute
de activitate fizicã pe zi, cum ar fi plimbãri,
înot, ciclism sau dans. Plimbãrile regulate
de cel puþin 30 de minute pe zi, reduc riscul
de apariþie a DZ tip 2 cu 35-40% .

Ministerul Sãnãtãþii a deblocat procedurile de transplant pulmonar
Transplantul pulmonar va fi reluat, în
scurt timp, urmare a demersurilor Ministerului Sãnãtãþii, prin semnarea scrisorii de intenþie între Agenþia Naþionalã
de Transplant ºi Eurotransplant, organizaþia europeanã de profil. Ministrul Sãnãtãþii, Patriciu Achimaº-Cadariu, a avut
o serie de întâlniri cu prof. Bruno Meiser, preºedintele Eurotransplant ºi prof.
Walter Klepetko, ºeful Secþiei de chirurgie toracicã ºi al programului de transplant pulmonar de la Clinica Universitarã AKH din Viena, acolo unde sunt efectuate operaþiile de transplant pentru pacienþii români, cu organe prelevate ºi
puse la dispoziþie prin reþeaua Eurotransplant. Astfel, s-a stabilit cã pentru toþi
cei 7 pacienþi români, aflaþi în evaluare,
vor fi reactivate procedurile necesare,
primii doi dintre aceºtia urmând sã fie
supuºi transplantãrii, imediat ce vor fi
identificaþi donatorii compatibili.

Vor fi înfiinþate trei
centre regionale posttransplant ºi un centru
naþional de transplant
Urmãtorii paºi stabiliþi includ oficializarea relaþiei României cu Eurotransplant, prin semnarea unui nou acord –
ultimul încheiat expirând la finele anului
2013 –, evaluarea ºi recoltarea plãmânilor de la eventualii donatori români ºi,
ulterior, înfiinþarea a minimum 3 centre
regionale de urmãrire post-transplant, în
þara noastrã.
Pãrþile au convenit, totodatã, cã pe
fondul creºterii cererilor pentru acest tip
de procedurã terapeuticã, respectiv de
faptul cã AKH, prin agenþia Eurotransplant, nu poate asigura mai mult de 10
transplanturi anual, este imperios necesarã deschiderea unui Centru Naþional de
Transplant în România.
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340.000 de pasageri au zburat cu Wizz Air
de pe Aeroportul din Craiova
Compania aerianã Wizz Air, liderul pieþei
locale aeriene, sãrbãtoreºte anul acesta, la
Craiova, trei ani de activitate. Din vara acestui an, oltenii vor putea zbura mai des cãtre
Anglia, fiind vorba de cinci zboruri sãptãmânale. Compania va lansa patru noi rute ºi de

pe Aeroportul Internaþional Sibiu, spre Nurnberg, Milano, Madrid ºi Munchen. Anul trecut, Wizz Air a transportat 4,5 milioane de
pasageri din ºi înspre România, faþã de 3,9
milioane de pasageri în 2014. Numai din Craiova au zburat peste 340.000 de pasageri
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Owain Jones, Chief Corporate
Officer al Wizz Air a precizat ieri,
în cadrul unei conferinþe de presã,
susþinutã la Hotel Ramada cã în
ultimul an financiar al companiei
au fost transportaþi peste 20 de
milioane de pasageri, fiind funcþionale 28 de baze, plasate în 12 þãri.
„Ne apropiem de cea de-a treia
aniversare a operaþiunilor noastre,
aici, la Craiova. ªi de curând am
avut niºte anunþuri foarte importantã pentru operaþiunile noastre
din România. Este o oportunitate
bunã, sã venim aici, la Craiova, sã
vã spunem ce am realizat noi aici,
în ultimul an, mai ales în Craiova.
Cred cã observaþi din datele prezentate... afacerea noastrã devine
din ce în ce mai puternicã. În ultimul an financiar am transportat
peste 20 de milioane de pasageri ºi
avem 28 de baze, în 12 þãri. Ieri
(n.r. miercuri), am fãcut un anunþ
în Bucureºti, urmat de unul în Sibiu ºi altul Suceava, despre evoluþia afacerii noastre în România. Am
anunþat cã vom deschide o nouã
bazã în Sibiu, anul acesta. Din 19
august, vom începe sã operãm
curse spre Nurnberg, de pe 20
august, spre Milano ºi Madrid, iar
pe 21 august, spre Munchen. Toate
de pe baza din Sibiu. Astfel, Sibiu
va deveni cea de-a ºaptea bazã a
transportatorului aerian în România. Wizz Air va aloca, pentru acest
aeroport, o aeronavã Airbus A320.
Reprezentantul companiei spune
cã, pentru baza din Sibiu, vor fi
angajate 36 de persoane, numãrul
total al angajaþilor în România ajungând la 700. ªi de asemenea vom
începe operaþiunile în Suceava.
Compania aerianã adaugã ºi aceastã
localitate pe lista oraºelor de operare, unde va lansa, din 19 august,
zboruri spre Londra (Luton). Ceea
ce înseamnã cã vom avea 420 de
rute, spre 120 de destinaþii, servind 38 de þãri, ceea ce înseamnã
aveam cea mai reþea din Europa.
Momentan, avem 2600 de colegi,
care lucreazã acum în 67 de avioare Airbus 320”, a subliniat reprezentantul Wizz Air.

„În ultimele 12 luni am avut
peste 20 de milioane
de pasageri”

Compania low-cost Wizz Air ºia început activitatea în 2004 ºi a
reuºit sã aibã cea mai extinsã reþea. „Noi, de când am început în
2004 activitatea avem o creºtere
puternicã ºi constantã ºi dupã cum
am menþionat, în ultimele 12 luni
am avut peste 20 de milioane de
pasageri. Pentru noi, anul 2015 a

fost un an de referinþã. În februarie am fost listaþi la Bursa de la
Londra ºi este cea mai de succes
listare la bursã a unei companii
aeriene. Suntem o companie puternicã ºi stabilã din punct de vedere financiar. În luna mai când
este aniversare noastrã ne-am fãcut un cadou, aducând un suflu
nou brand-ului nostru pentru a reflecta modernitatea noastrã. Suntem un brand modern cu costuri
reduse. Sã aducem clienþilor noºtri
servicii de calitate la preþuri redu-

doar sã oferim preþuri scãzute, ci
de a oferi cele mai bun servicii,
având cea mai bunã echipã. Iar
succesul acestei afaceri a fost încununat când Wizz Air a primit de
la editorii publicaþiei „The Air
Transport World” distincþia „Value Airline Of The Year”, una dintre cele mai dorite distincþii pe care
o poate primi o companie aerianã.
Acest lucru demonstreazã nu numai excelenþa noastrã pe piaþa europeanã, ci ºi pe piaþa mondialã, la
mai multe categorii, care indicã

se. Si succesul nostru s-a arãtat
foarte vizibil în octombrie când am
avut 100.000 de pasageri ºi acest
lucru s-a întâmplat dupã 11 de ani
de când ne aflãm pe piaþã. Iar creºterea noastrã a fost vizibilã în noiembrie când am achiziþionat primul Airbus A 321, acesta are bineînþeles o legãturã cu A 320, care îl
folosim noi. În loc sã aibã 180 de
locuri, acesta are 230. Ceea ce îi
conferã o superioritate de funcþionare eficientã ºi este cea mai eficientã aeronavã din lumea ºi cele
230 de locuri fac ca acest general
sã fie mai scãzut, ceea ce duce la
costuri operaþionale reduse, astfel
încât sã avem cele mai scãzute
preþuri din Europa”, a mai spus
Owain Jones.

creºterea operaþiunilor, calitatea
serviciilor noastre ºi este o mare
realizare pentru noi, pentru 2015.
Dar bineînþeles cã puterea noastrã
vine din plãcerea clienþilor noºtri
de a zbura cu noi. Clienþilor le place sã zboare cu noi, nu pentru cã
le oferim cele mai mici preþuri, ci
pentru cã avem o echipã de colegi
care oferã servicii, zi ºi noapte la
cele mai ridicate standarde, iar
echipa noastrã de colegi este una
de care noi suntem foarte mândri.
ªtim cã avem o forþã de lucru foarte productivã, fie cã ne referim la
cei care zboarã sau la cei care sunt
în birouri, dar suntem foarte
mândri cã în fiecare bazã a noastrã avem posibilitatea de a angaja
colegi din zonã, care le oferã o
experienþã localã celor care zboarã cu noi. Avem mereu oportunitãþi de angajare”, mai susþine Chief
Corporate Officer al Wizz Air.

„The Air Transport World”,
excelenþa pe piaþa europeanã
Wizz Air a primit de la editorii
publicaþiei „The Air Transport
World” distincþia „Value Airline
Of The Year”, una dintre cele mai
dorite distincþii pe care o poate
primi o companie aerianã. Acesta
a fost un motiv de mândrie a conducerii companiei care a spus cã
filosofia Wizz Air nu este doar cea
legatã de preþurile scãzute, ci ºi de
calitatea serviciilor. „Dupã cum am
menþionat filosofia noastrã nu este

Airbus A321, aeronava model

Staff-ul companiei a vorbit ieri
ºi de dotare, de calitatea tehnicã a
aeronavelor, dar ºi de siguranþa
pasagerilor. „Avem aeronave din
familia Airbus, cu 180 de locuri ºi
mai nou, cu 230 de locuri, pentru
Airbus 321. Configuraþia aeronavelor cu 230 de locuri este unicã
în Europa ºi suntem prima companie din Europa care folosim

aceastã aeronavã cu 230 de locuri. Toate aeronavele noastre
sunt noi, nu au mai mult de patru
ani ºi ne permit sã livrãm servicii
foarte eficiente. Momentan avem
în flota noastrã patru aeronave
Airbus A321, iar urmãtoarea aeronavã va fi livratã în mai, iar aceea nouã aeronavã va veni la baza
din Bucureºti º va fi prima aeronavã Airbus A321 care va funcþia
în România ºi vom începe a folosi aceastã aeronavã pe rute principale, prima fiind Londra. ªtim
din experienþã de pânã acum ca
aceastã nouã aeronavã va schimba jocul complet ºi ne bucurãm
cã va face parte din flota din România. Dar desigur cã operaþiunile noastrã nu ar însemna nimic
dacã clienþii noºtri nu ar fi mulþumiþi. Suntem foarte atenþi la serviciile oferite clienþilor noºtri. Am
adus astfel noi aplicaþii mobile,
sunt disponibile gratuit. Ceea ce
le permite clienþilor noºtri sã-ºi
rezerve zboruri la preþuri foarte
mici, dar de asemenea ºi sã-ºi rezerve serviciile pe care ºi le doresc. Avem ºi o campanie de discount-uri ceea ce face ca preþurile noastre scãzute sã fie ºi mai
scãzute, iar de anul trecut am introdus pachetele pentru vacanþã,
prin care clienþilor li se permite
sã facã rezervãri atât pentru zboruri cât ºi pentru hoteluri la preþuri cu reducere. În 2015 am avut
4,5 milioane de pasageri iar în
momentul de faþã avem o cotã de
piaþã de 30% ºi acesta este o poziþie pe care suntem determinaþi
nu numai sã o pãstrãm, dar sã o
facem mai mare. Cu noile baze pe
care vrem sã le deschidem vom
continua sã ajutãm sã cãlãtoreascã mai mulþi oameni, cãtre mai
multe destinaþii”, a mai spus reprezentantul Wizz Air.

Craiova: Cinci rute cãtre
trei þãri
Craiova este un punct strategic
pentru operatorul Wizz Air. Trei
ani de activitate în Oltenia reprezintã o perioadã plinã de succes.
„Ne apropiem de sãrbãtorirea celui de-al treilea an de activitate, aici,
la Craiova. Am început operaþiunile acum trei ani, iar de doi, baza
operaþionalã. Avem cinci rute cãtre trei þãri ºi pânã acum au zburat
340.000 de pasageri din Craiova,
vom continua sã ne îmbunãtãþim
serviciile din Craiova. De exemplu,
zborul de la Craiova la Luton va fi
de cinci ori pe sãptãmânã în vara
lui 2016. Au fost trei ani plini de
succes la Craiova. ªi am recrutat
echipa localã, de aici din zonã. De
asemenea avem posturi ºi în echipele de sprijin. Am investit ºi în
partea de catering, ca sã avem toate produsele de aici din Craiova.
Wizz Air este aºadar compania
numãrul unu din România. 2016
înseamnã cã vom opera în nouã
aeroporturi, cu colegi aflaþi în
ºapte baze, care vor zbura cu 19
aeronave ºi vor zbura pe 114 rute
cãtre 16 þãri. Avem aeronavã nouã
din iulie la Cluj ºi în acelaºi timp
vom începe primul drum între
Bucureºti ºi Cluj ºi din iarna lui
2016 vom avea mai multe zboruri
sãptãmânale. Wizz a adus democraþie în zborurile Europei Centrale ºi de Est ºi am fãcut posibil ca
foarte mulþi oameni sã cãlãtoreascã, ca de exemplu, preþul actual
între Bucureºti ºi Cluj este de 39
de lei ºi credem cã este un preþ
foarte competitiv ºi suntem conviºi cã foarte mulþi oameni din
România vor zbura dintr-o localitate în alta”, a conchis Owain Jones, Chief Corporate Officer al
Wizz Air.
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Produsele
controlate
Scandaluri care au apãrut zilele acestea privitoare la produsele expuse la vânzare în supermarketuri au arãtat dimensiunea spectaculoasã a unui fenomen ce a
degenerat. Apa platã are concentraþii la
elementele de toxicitate de peste 400%
din limita admisã, bãuturile carbogazoase
ºi sucurile de tot fel sunt depozitate, cu
sãptãmânile, în aer liber, sub efectul no-

Amenzile
au depãºit 47
de milioane de lei

În cadrul acþiunilor tematice
de control au fost verificaþi peste 41.788 de operatori econo-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

din supermarketuri,
aproape… niciodatã

civ al razelor soarelui, laptele numai natural nu este, iar respectarea caracteristicilor calitative se face doar în baza unei
declaraþii de conformitate emise de producãtor. Toate acestea ne aratã cã, în realitate, alimentele ajung pe rafturi fãrã ca
vreo autoritate publicã de control sã verifice, în prealabil, calitatea declaratã a
produselor.
desfãºurate 30 de acþiuni de control cu privire atât la conformitatea, modul de comercializare ºi
etichetare a produselor alimentare, cât ºi cu privire la calitatea
serviciilor de alimentaþie publicã
ºi colectivã. Au fost prelevate
867 de probe de produse alimentare – produse din carne, lapte ºi
produse lactate, orez, pastã de
tomate, cacao ºi ciocolatã etc. –
, constatându-se la circa 8% din
acestea neîncadrarea în prevederile legale în vigoare – umiditate,
conþinutul de grãsimi, conþinutul
de sare.

Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor a desfãºurat, în anul 2015, un numãr
de 4.620 de controale la supermarketuri ºi hypermarketuri ºi au
fost încheiate 1.607 procese-verbale de constatare a contravenþiei. Astfel, ANPC a desfãºurat 56
de controale tematice la nivel naþional, respectiv 30 controale în
domeniul produselor ºi serviciilor alimentare, 26 de controale în
domeniul produselor ºi servicii
nealimentare. Pe lângã aceste
controale au fost efectuate ºi verificãri la nivel local – regional ºi
judeþean, în cadrul comandamentelor de varã ºi iarnã, cercetarea reclamaþiilor primite de la
consumatorii, precum ºi extinderea controalelor în urma abaterilor constatate.
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mici, dintre care au fost sancþionaþi 25.000, valoarea amenzilor
fiind de 47,4 milioane lei, iar valoarea produselor neconforme

Jumãtate din cei
controlaþi au fost
sancþionaþi

Prin acþiunile tematice naþionale au fost controlaþi circa
29.880 de operatori economici,

tare a fost amendatã în data de
6 aprilie 2016 de Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice din Camera Deputaþilor.
Concret, termenul de „produs
românesc” va putea fi folosit la
etichetarea laptelui de consum,
doar pentru produsele obþinute
din fermele din România. Etichetarea laptelui va trebui sã includã, obligatoriu, dacã este cazul,
ºi procentul în care a fost folosit lapte praf pentru obþinerea
produsului final. Dreptul de a
înscrie pe eticheta produsului

prevãzuþi de actele normative în
vigoare sau cu cei declaraþi prin
etichetare, a încadrãrii în data
durabilitãþii minimale, a încadrãrii în prevederile legale privind
etichetarea, a modului de afiºare a preþurilor. Odatã cu acþiunile de control, ANPC consiliazã operatorii economici cu privire la înþelegerea legislaþiei în
domeniu în beneficiul atât al
consumatorilor, cât ºi al comerciantului. Prin acþiunile de informare ºi educare a consumatorilor, ANPC conºtientizeazã participanþii actului comercial – consumatori ºi operatori economici
la responsabilizarea acestora ºi
prevenirea eventualelor nereguli.

Trebuie sã-i credem
pe cuvânt

pentru care a fost dispusã mãsura de oprire de la comercializare a fost de 7,72 milioane lei.
În cursul anului 2015 au fost

dintre care au fost sancþionaþi
peste 16.975, valoarea amenzilor contravenþionale fiind de
31.207 mii lei, iar valoarea produselor neconforme pentru care
a fost dispusã mãsura de oprire
de la comercializare este de 2,9
milioane lei, din care 2,6 milioane lei reprezintã valoarea produselor oprite temporar de la comercializare, iar 0,3 milioane lei
reprezintã valoarea produselor
oprite definitiv de la comercializare. ANPC, prin atribuþiile conferite de lege controleazã respectarea dispoziþiilor legale privind protecþia consumatorilor,
referitoare la securitatea produselor ºi serviciilor.

Laptele va fi
etichetat mai clar

Legea 321/2009 privind comercializarea produselor alimen-

finit menþiunea „Produs natural”
va reveni, astfel, obligatoriu doar
celor care folosesc în proporþie de 100%, ca materie primã,
laptele natural provenit de la
vaci, bivoliþe, oi ºi capre, fãrã
a avea în compoziþie înlocuitori
de lapte sau lapte praf. Dreptul
de a înscrie pe eticheta produsului finit menþiunea „Produs
românesc” va reveni, obligatoriu, doar celor care folosesc în
proporþie de 100% lapte materie primã provenit din fermele
din România.

Verificãri tardive

ANPC desfãºoarã acþiuni de
control asupra produselor existente la comercializare pentru a
verifica condiþiile de comercializare, conformitatea parametrilor fizico-chimici (umiditate,
conþinut de grãsimi, sare) cu cei

Din nefericire, legislaþia este
deosebit de permisivã unui comerþ haotic. Deºi, cel ce vinde
un produs, ºi sã vorbim de supermarketuri, are obligaþia sã
facã verificarea cantitativã ºi calitativã a tuturor mãrfurilor expuse la vânzare, în realitate nu
se întâmplã decât un control al
cantitãþii ºi o privire sumarã peste declaraþia de conformitate
care însoþeºte marfa. Altfel spus,
vânzãtorul îl crede pe cuvânt pe
producãtor, care, la rândul lui,
este crezut de toate autoritãþile
statului cã respectã caracteristicile precizate în etichetare.
Numai cã, atunci când se ajunge la controale, rezultatele sunt
catastrofale. Cum sã expui la
vânzare 0,500 kg de parizer cu
4 lei ºi sã precizezi pe etichetã
cã produsul are conþinut 100%
de carne!? Grav este cã, în tendinþa dictatã de achizitorii ce
activeazã în structurile hipermarketurilor, sunt cãutaþi drept
parteneri comerciali tot felul de
firme fãrã o probitate profesionalã doveditã în timp, dar care
pot sã ofere produse la preþuri
cât mai scãzute. Despre calitate
nu mai vorbim. Joc cinic în care
au intrat ºi marii producãtori de
alimente, pentru a reuºi sã stea
pe rafurile celor care au, acum,
monopolul comerþului alimentar.
Desigur, cu acelaºi rabat de la
calitate.
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educaþie / culturã

AA început
început înscrierea
înscrierea la
la grãdiniþã
grãdiniþã
Este în plinã desfãºurare procesul de înscriere a copiilor în
învãþãmântul preºcolar sau, aºa cum se numeºte în prezent,
„învãþãmânt pentru educaþie timpurie”. În judeþul Dolj, vor fi
afiºate toate unitãþile de învãþãmânt de specific, pe site-ul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, iar înscrierea copiilor ºi
angajarea educatorilor vor urma procedurile legale.
Conform Legii Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, cu completãrile ºi
modificãrile ulterioare, asigurarea
cuprinderii copiilor cu vârste între
3 ºi6 ani se deruleazã succesiv, în
mai multe etape. Astfel, prima etapã va fi începutã în aceastã lunã ºi
se referã la reînscrierea copiilor care
frecventeazã cursurile în acest an
ºi sunt dispuºi , dupã preferinþele
pãrinþilor, sã meargã pe aceeaºi cale.
Cea de-a doua etapã se referã la înscrierea iniþialã ºi se va încheia în
august 2016, înainte de a începe
anul ºcolar. Perioadele ºi orarul pen-

tru reînscrieri, respectiv înscrieri se
vor stabili de conducerile unitãþilor
de învãþãmânt ºi vor fi afiºate, la
loc vizibil, în fiecare grãdiniþã.
Cel puþin pânã acum, dacã nu
vor surveni modificãri de ultim
moment, se va merge, pentru ocuparea locurilor libere, dupã finalizarea reînscrierii, în ordinea descrescãtoare a grupelor de vârstã;
în limita locurilor rãmase ºi, dacã
este cazul, pe baza criteriilor generale de departajare, pe care unitãþile de învãþãmânt le aplicã, atunci
când numãrul de solicitãri este mai

mare decât cel al disponibilitãþilor
(apropierea de domiciliul minorului; existenþa unui frate/surori înmatriculaþi în unitatea unde se solicitã înscrierea; pãrinte/tutore unic
întreþinãtor de familie; existenþa
unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului).
Criteriile generale vor fi aprobate
de Consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt ºi se aplicã pe
baza unor documente doveditoare,
prezentate de pãrinþi sau reprezentanþi legali ai copilului.

Angajãri conform legislaþiei
În acest moment, în Dolj sunt
mai multe unitãþi de învãþãmânt
preºcolar acreditate, iar lista lor va
fi afiºatã pe site-ul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. „Toate informaþiile privind numãrul unitãþilor de

învãþãmânt pentru educaþie timpurie se gãsesc pe site-ul nostru. În
ceea ce priveºte angajarea cadrelor didactice, la nivelul grãdiniþelor
din sistemul public, acestea se vor
face în conformitate cu legislaþia
în vigoare. Pentru unitãþile particulare, forma angajatoare îºi stabileºte
criteriile, inclusiv susþinerea unui

concurs, iar ISJ îºi poate da acordul. Dacã vorbim despre reînscrieri
ºi înscrieri, este sigur cã niciun
copil nu va rãmâne în afara sistemului educaþional”, a precizat prof.
Nicoleta Liþoiu, purtãtor de cuvânt al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
CRISTI PÃTRU

Ministerul a aprobat strategia, dar cautã
profesori pentru întocmirea curriculei ºcolare
Dupã ce a stabilit planul-cadru de învãþãmânt pentru ciclul gimnazial, aplicabil din anul ºcolar
2017-2018, Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice cheamã profesorii sã participe la
elaborarea curriculei ºi a transmis, în teritoriu, condiþiile de participare la stabilirea acesteia.

S-a discutat luni de zile despre
planul-cadru de învãþãmânt gimnazial, acesta fiind pus în dezbatere publicã, s-au luat pãreri, cel
puþin la prima vedere, dar a rãmas
cum a fost proiectat. Cu toate

acestea, Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice aratã cã nici în prezent nu prea ºtie
ce va urma din anul ºcolar 20172018, când este preconizatã punerea în aplicare a strategiei.

Astfel, a lansat un apel , adoptat de toate Inspectoratele ªcolare Judeþene, prin care se cere
o selecþie a profesorilor, în vederea constituirii unor grupuri de
lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din
acest ciclu de învãþãmânt. ªi, ca
sã fie cât mai clar, MENCS a trasat ºi câteva direcþii de acþiune:
„MENCS organizeazã selecþia

profesorilor în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului (GCL)
pentru disciplinele/domeniile de
studiu obligatoriu din învãþãmântul gimnazial. Profesorii selectaþi
vor desfãºura activitãþile de proiectare a programelor ºcolare
pentru gimnaziu; GLC vor fi formate din câte 15 cadre didactice
de specialitate din învãþãmântul
preuniversitar, care deþin mini-

mum gradul didactic II, ºi din
cadre didactice de specialitate din
învãþãmântul universitar”.
Sunt cuprinse ºi criterii de selecþie, iar data-limitã de înscriere
este 4 mai, publicarea selecþionaþilor fiind pe 20 mai. Cu alte cuvinte, nimeni nu ºtie foarte multe
lucruri. Ministerul a aprobat strategia, dar nu are cadre cã care sã
întocmeascã planul de învãþare.
CRISTI PÃTRU

Spectacole la „Colibri”, cu pãpuºi ºi ucenici pãpuºari Ambasadorul Republicii Cuba
în România, invitat la Craiova

Mâine, 9 aprilie, de la ora 18.00, la Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” publicul se va bucura de
„Poveste despre Hansel ºi Gretel”, un spectacol dupã
Fraþii Grimm, de ºi cu Geo
Dinescu, Marin Fagu ºi
Mugur Prisãcaru. «„Poveste despre Hansel ºi Gretel”
este un spectacol pentru
toatã familia, în care se regãseºte fiecare. Puternicã
vizual datoritã stilului steampunk, dar ºi atmosferei create de muzicã ºi lumini, povestea este abordatã din perspectiva relaþiilor de familie,
cu amintiri, traume, dragoste», precizeazã reprezentanþii teatrului.
Va urma duminicã, 10
aprilie, la ora 11.00, spectacolul „Bunã dimineaþa,
noapte bunã”, cu actriþele
Adriana Ioncu ºi Alla Cebotari, adaptare dupã Donald
Bisset, în regia lui Joro Ivanov, cu scenografia semnatã Eustaþiu Gregorian, pe
muzica lui Alexandr Mihailov. Biletele – la preþurile de
7 lei sau 10 lei, în funcþie de
categoria locului – se pot
procura de la Agenþia „Colibri”, astãzi ºi sâmbãtã între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar duminica în
intervalul 10.00-13.00.

Dupã spectacolul de duminicã, de la ora 13.00, în
scenã vor urca ucenicii pãpuºari – cei peste 100 de
copii care au urmat cursurile atelierelor Fabricii de
poveºti electroCOLIBRI, în
perioada februarie-aprilie
2016: „Dincolo de poveste”
(coord. Rodica Prisãcaru),
„Micii creatori” (coord. Ionica Dobrescu), „Primul pas
pe scenã” (coord. Alis Ianoº),
„Fabrica de poveºti” (coord.
Adriana Teodorescu), „Gazetarul de teatru” ºi „Bebeti –
magazinul de teatru” (coord.
Laura Pumnea), „Cine sunt
eu” ºi „Dincolo de mascã”
(coord. Geo Dinescu), „Puppets occupy screen” (coord.
Iulia Enculescu).
În perioada 18 aprilie – 19
iunie, Teatrul „Colibri” organizeazã o nouã serie de ateliere de creaþie, pentru fiecare
existând un numãr limitat de
locuri. Înscrieri se fac în intervalul 11-15 aprilie, prin formular on-line, link-urile pentru fiecare atelier în parte fiind disponibile din data de 11
aprilie, de la ora 00:01, pe siteul instituþiei, www.teatrulcolibri.ro, ºi pe pagina de facebook. Taxa de participare este
150 lei ºi trebuie achitatã între 11 ºi 15 aprilie.
MAGDA BRATU

Primãria Municipiului Craiova ºi Asociaþia de Studii Sociale organizeazã astãzi, de la ora 16.00, în Galeria „Vollard” a Casei de Culturã
„Traian Demetrescu”, un schimb cultural Havana-Craiova, eveniment
ce face parte din proiectul „Orizonturi”. Invitaþi de onoare sunt Excelenþa Sa Nieves Iliana Hernandez Portales, Ambasador al Republicii Cuba
în România, care va vorbi despre „Perspective cubaneze”, Lia Olguþa
Vasilescu – primar al municipiului Craiova, Dan Daºoveanu – viceprimar
al Craiovei, care se va referi la „Craiova, oraºul deschis cãtre lume”, ºi
prof. dr. Silviu ªomîcu, a cãrui intervenþie se va concentra pe reperele
istorice ºi culturale ale Cubei. Momentul muzical, „Itinerarii sonore”,
va fi oferit de interpretul de chitarã clasicã Andrei Roibu. În cadrul aceluiaºi eveniment vor avea loc deschiderea oficialã a expoziþiei de fotografie „ªcoala de balet din Havana” ºi vizionarea filmului documentar
„Baletul cubanez – artã ºi dãruire”.
MAGDA BRATU
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„Prãvãlia
„Prãvãlia culturalã”
culturalã” –– 10
10 ani!
ani!

„A fost, mai întâi, gândul de a face o revistã.
Eram curios ºi am vrut sã testez, sã vãd ce se va
întâmpla…”, povesteºte Cornel Mihai Ungureanu. ªi a vãzut: un an, doi, cinci, ºapte… Aºa a
apãrut la Craiova, online, începând din 2006, „Prãvãlia culturalã”, cu câte un numãr în fiecare lunã.
Pe rafturile ei ºi-au gãsit locul, în tot acest
timp, „mãrfuri” produse de nume cunoscute ale
spaþiului cultural românesc: Ana Blandiana,
Dinu Flãmând, Dumitru Þepeneag, Simona Popescu, Gabriel Andreescu, Liviu Antonesei,
Andrei Cornea, ªerban Foarþã, Marta Petreu,
Liviu Ioan Stoiciu, T.O. Bobe, Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, Robert ªerban, Bogdan
Suceavã, Horia Gârbea, ªtefan Borbely, Irina
Petraº, Daniel Vighi, Costi Rogozanu, Dan Perjovschi ºi multe-multe altele.
„Sunt mulþumit cã am rezistat”, adaugã redactorul-ºef la împlinirea a zece ani de când acest pro-

iect cultural existã, fiind promovat în spaþiul virtual (http://pravaliaculturala.ro/) ºi, din august
2015, ºi în cadrul unor întâlniri gãzduite lunar de
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”. Aici, printro nouã întâlnire sub genericul „Prãvãlia culturalã
îþi dã rendez-vous la Tradem!”, este marcat astãzi,
de la ora 18.00, momentul aniversar. Dupã o scurtã evocare a începuturilor revistei ºi a drumului
parcurs, va urma obiºnuita dezbatere „la tejghea”,
care va avea tema „Vârste / Maturitãþi”.
„Toþi cei care vor sã împãrtãºeascã o pãrere
sau un gând despre primii lor ani, despre adolescenþã, tinereþe, maturitate ºi imaturitate, despre
schimbãrile pe care vârstele le aduc fiecãruia sau
despre copilul pe care îl pãstrãm tot timpul în noi
sunt aºteptaþi la întâlnirea din Salonul Medieval.
La fel ºi cei care vor doar sã asculte”, este invitaþia lansatã de Cornel Mihai Ungureanu, care va
fi ºi moderator al întâlnirii. Intrarea este liberã.
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- Un proiect cultural iniþiat exact
în urmã cu 10 ani, care a atras ºi a
implicat oameni dedicaþi ºi dãruiþi.
Cum s-a concretizat el, în ce context?
Are ºi un nume foarte inspirat…
- A fost, mai întâi, gândul de a face
o revistã. Eram curios ºi am vrut sã
testez, sã vãd ce se va întâmpla –
dacã vor fi presiuni externe, dacã libertatea chiar existã ºi ne vor lãsa
sã facem ce vrem (cã tot auzeam cliºeul despre sistemul care nu te lasã
sã faci nimic). Asta pe de-o parte. Pe
de alta, era ºi o încercare pe propria
piele – „Cum stai cu compromisul?”,
iatã o întrebare la care caut sã îmi
rãspund des ºi sincer.
Au urmat discuþii de pornire, separat sau împreunã, cu cei care aveau

gument” care este ºi astãzi la fel de
actual ºi de reprezentativ pentru
ceea ce doream sã aducem în peisajul cultural cu aceastã revistã.
Am pornit la drum cu entuziasm ºi
cu bucuria de a constata cã furnizori

sã-mi fie alãturi în acest proiect: Corina Bãrbuicã (pe atunci Ungureanu),
Xenia Negrea (la vremea aceea
Karo), Picu Ocoleanu ºi, desigur, cu
webmasterul Luigi Copia, pentru cã,
din motive economice, alesesem sã
facem o revistã on-line. Nu mai era
chiar un concept exotic, cum se întâmplase la începutul anilor 2000,
când apãruserã reviste electronice
precum „Respiro” (la care fusesem
redactor), „Norii” sau portalul cultural LiterNet, la care colaborasem.
Am botezat singur revista ºi rubricile, într-o searã, celorlalþi le-a plãcut jocul, doar Picu Ocoleanu a fost
reticent – el ajunsese în Craiova
dupã ºapte ani ºi un doctorat în Germania, era ºi teolog, poate cã ideea
de Prãvãlie i s-a pãrut uºor frivolã.
Peste câteva zile însã a scris un „Ar-

de primã mânã acceptau sã ne dea
gratuit marfã de cea mai bunã calitate
pentru rafturile Prãvãliei. A fost o
revistã bine primitã, în anul urmãtor a
fost nominalizatã la Premiile Radio
România Cultural, de exemplu, dar
când spun cã a fost bine primitã mã
bazez mai ales pe mesajele venite în
acei ani de la scriitori importanþi.
- În 10 ani, pe la „tejghea” s-au
perindat mulþi „negustori” – de delicatese, balsamuri, sticle de lampã, odicolonuri, evantaie, alviþe,
mirodenii… Ai fost /
eºti mulþumit de „furnizori”, „mãrfuri”,
„muºterii” ºi, de ce
nu, de „câºtig”? Pânã
la urmã, care-i „pricopseala” la „Prãvãlia culturalã”?

- Sunt mulþumit cã am rezistat.
Unii dintre cei care am pornit la drum
au renunþat pe parcurs, au venit ºi
apoi au plecat alþii – Veronica D. Niculescu, Mihalea Butnaru, Marius
Dobrin, Mircea Gheorghe. Din echi-

pa de start mi-au rãmas alãturi Xenia Negrea ºi Luigi Copia, iar colegi
de redacþie ne mai sunt acum Adina
Mocanu (Barcelona) ºi Tiberiu
Neacºu (Bucureºti).
„Pricopseala” asta este, cã la fiecare numãr avem ceva bun pe rafturi
– texte, fotografii, idei, cã avem un
public, cã primim ºi acum mesaje de
felicitare pentru ceva ce a fost descoperit pe un raft al Prãvãliei. Altfel, ce avantaj sau câºtig personal ai
putea avea din faptul cã publici o

Cornel Mihai Ungureanu este scriitor ºi jurnalist. A publicat
roman, prozã scurtã, publicisticã, dramaturgie. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 2004, redactor-ºef al revistei online „Prãvãlia culturalã”, redactor al revistei „SpectActor” a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. A
primit Premiul „Petre Pandrea” pentru literaturã al revistei „Mozaicul”, în
2003, ºi pe cel al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, „Cartea
anului 2005”, pentru volumul „Noi, doi-trei la zece mii”. A fost nominalizat,
în 2008, la Premiile Clubului Român de Presã, secþiunea editorial, iar prima sa
încercare în dramaturgie, „Soþii, prietene, amante”, a fost nominalizatã la
concursul UNITER pentru „Cea mai bunã piesã a anului 2011”. Urmãtoarea
piesã, „Ultimul dans al libelulei”, a obþinut locul al III-lea la FestCo – Festivalul Comediei Româneºti, în 2013, ºi a fost prezentatã în Sala „Ion. D. Sîrbu”
a Teatrului Naþional din Craiova. În 2015, volumul „Soþii, prietene, amante”,
publicat la Editura „Aius”, a fost nominalizat de juriul Uniunii Scriitorilor din
România (USR) la premiile acordate pentru volume publicate în anul 2014 ºi a
primit Premiul „Cartea Anului” al filialei craiovene.
revistã pentru care nu ai primit ºi nici
nu ai cerut niciodatã, de nicãieri,
vreo finanþare? Sau din faptul cã îþi
risipeºti timpul ºi energia de scriitor
pentru a edita sau a posta textele trimise de alþii, pentru a comunica mereu cu „furnizorii” etc. Nu poþi sã nu
te gândeºti uneori la cãrþile pe care
le puteai scrie în acest timp, la cãrþile – începute sau nu – care te aºteaptã, pe care le visezi finalizate, la
valorificarea talantului sau a potenþialului maxim, ca sã fim „în tendinþe”. Dar, pe de altã parte, cum ar fi
lumea dacã ar exista doar CV-uri ºi
cariere impecabile? Dacã ne-ar cãlãuzi pe toþi ºi mereu un interes, un
câºtig personal?
- Din august 2015, întâlnirile de
la „tejgheaua” revistei nu mai sunt
doar virtuale, fiind gãzduite lunar
de Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, în cadrul proiectului „Prãvãlia culturalã îþi dã rendez-vous
la Tradem”. S-a simþit nevoia trecerii din virtual în... real, palpabil,
ai considerat cã aduc ele plusvaloare proiectului?
- Da, a fost exact aceastã încercare – de a aduce în realitate acea „tejghea” la care ne adunam pânã acum
virtual, în jurul unei teme. Ne citeam
reciproc, dar nu avea posibilitatea
de a discuta, de a spune cã suntem
sau nu de acord cu o pãrere. Întâlnirile „la tejghea” pe care le þinem la
Casa de Culturã „Traian Demetrescu” stau sub semnul dialogului,
sunt vii, dinamice, uneori polemice. „Pricopseala” – iatã cã m-am
molipsit – nu este însã pentru revistã (puþini dintre cei care vin la
aceste întâlniri ne trimit ºi texte,
îºi exprimã pãrerile ºi în scris), mai
degrabã câºtigul este al institu-

þiei care ne gãzduieºte. Sã atragi un
public ºi, mai ales, sã îl faci sã iasã
din rolul de spectator pasiv, sã îl determini sã participe, sã comunice, sã
devinã „creator de conþinut cultural
sau de idei”, asta ar fi „plusvaloarea”, ca sã vorbim în limbajul de inox
al proiectelor. Dar dincolo de limbaj
ºi de rochiþele glamour sau casual
menite sã punã în evidenþã utilitatea comunitarã, este ºi un biet exerciþiu de subtilitate.
- Astãzi, 8 aprilie, e zi de „marfã”, nu? Câteva recomandãri, ca sã
ºtim pentru ce târguieli ne pregãtim? Poate la aniversare sunt mai...
speciale! La mulþi ani, apropo!
- Mulþumesc! ªi în numele colegilor de astãzi ºi de altãdatã! Pe 8
ale lunii, ca de obicei, îmbiem muºterii sã treacã pragul „Prãvãliei
culturale” ºi sã aleagã, în speranþa cã vor gãsi ceva care sã le placã.
Din numãrul pe aprilie, amintesc,
între altele: un interviu cu Ilinca
Bernea, opiniile sau istorioarele
consemnate „la tejghea” despre
„Frumuseþe”, semnate de Veronica
D. Niculescu, Cristian Pãtrãºconiu,
Maria Pilchin, Mircea Þuglea, Olimpiu Nuºfelean, Ligia Pârvulescu,
Lorena Stuparu ºi alþii, poezie –
Adriana Carrasco ºi Elena Gabriela
Feceoru, prozã – Ion Munteanu ºi
Mircea Gheorghe, o nouã poveste
rostitã din „Colþul colecþionarului
cusurgiu” de Dumitru Ungureanu,
cronicã de carte semnatã de Xenia
Negrea, poezie catalanã tradusã de
Adina Mocanu etc. Pe craiovenii
care ne cunosc sau nu ne cunosc îi
aºteptãm însã ºi la întâlnirea de la
Tradem, sã stãm de vorbã despre
„Vârste/Maturitãþi”.
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«Argumentul acestei noi apariþii este provocator! Prãvãlia ca
sit ce trebuie protejat în faþa tãvãlugului hypermarketurilor. Metaforic vorbind, desigur, în plan cultural. „Prãvãlia culturalã”
este cea mai nouã revistã culturalã virtualã, doritã a crea un spaþiu mai degrabã intim unde sã se poatã gãsi esenþe ºi rafinamente,
delicatesuri ºi orice altceva de valoare, dar care uneori rãmâne
într-o nemeritatã umbrã. Un spaþiu cald, plãcut, scânteietor prin
spirit ºi tânãr prin vigoarea gândului». (Marius Dobrin, 2006)

«Spre deosebire de supermarket, prãvãlia nu are oferte promoþionale.
Aici, produsele nu îºi pierd din preþ de dragul epuizãrii stocului. De altfel,
aºa ceva ar fi un non-sens: cum sã epuizezi stocul acesta de lume?, cum sã
epuizezi ceea ce nu se poate epuiza? – ºi mai ales: cum sã faci asta fãrã sã
te epuizezi pe tine însuþi? Nu este de mirare, de aceea, cã într-o lume în care
totul – inclusiv spiritul, inclusiv ideile, inclusiv iubirile – se aflã prins în
vârtejul (care se pretinde a fi logicã a) pieþei, prãvãlia a devenit, între timp,
o specie pe cale de dispariþie – aproape un magazin de antichitãþi, în care
antichitãþile sunt, de data aceasta, el însuºi». (Picu Ocoleanu)
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Salah Abdeslam
nu va fi transferat
în Franþa mai devreme
de câteva sãptãmâni
Avocatul lui Salah Abdeslam,
suspectul-cheie al atentatelor din
noaptea de 13 spre 14 noiembrie 2015
de la Paris, soldate cu 130 de morþi, a
anunþat cã acesta nu va fi “predat
Franþei mai devreme de câteva sãptãmâni”. Salah Abdeslam nu va fi
transferat în Franþa mai devreme de
câteva sãptãmâni, anunþã avocatul
sãu. Sven Mary a adãugat cã “la ora
actualã nu existã o acuzaþie” adusã
clientului sãu pentru atentatele din
Bruxelles, care au avut loc pe data de
22 martie 2016. Autoritãþle franceze
iau în considerare posibilitatea de a
instala camere de supraveghere video
în celula pe care o va ocupa Abdeslam,
potrivit RTL. Scopul acestei mãsuri
este de a preveni o eventualã evadare a
lui Salah Abdeslam ºi de a oferi
garanþia cã acesta nu încearcã sã se
sinucidã. Cu toate acestea, aceastã
dispoziþie nu existã în legislaþia francezã, mai informeazã RTL. Singurii
deþinuþi filmaþi în Franþa sunt cei care
se aflã în pericol sã se sinucidã, iar
aceºtia nu pot fi supravegheaþi video
24 de ore din 24.

Bãrbat acuzat
de terorism în Suedia,
fiind suspectat cã fabrica
o bombã pentru
un atac sinucigaº
Autoritãþile din Suedia au acuzat
un tânãr în vârstã de 20 de ani de
terorism, în urma unor presupuneri
cã acesta fabrica o bombã cu intenþia
de pregãti un atac sinucigaº în aceastã þarã. Procuratura a anunþat, ieri,
cã suspecteazã sã bãrbatul intenþiona
sã se alãture reþelei teroriste Stat
Islamic în Siria. Acesta fusese reþinut
în Turcia în luna iunie a anului
trecut ºi trimis înapoi în Suedia.
„Pãrerea mea este cã el a obþinut, a
depozitat ºi a combinat lichide ºi
obiecte cu scopul de a fabrica o
bombã pentru un atac sinucigaº”, a
declarat procurorul Ewamari Haggkvist. „Actul criminal care era în
curs de pregãtire ar fi afectat grav
Suedia”. Identitatea bãrbatului nu a
fost dezvãluitã, în conformitate cu
procedura juridicã suedezã.

Trei presupuºi membri
ai organizaþiei teroriste
Stat Islamic, reþinuþi
în sudul Italiei
Trei indivizi suspectaþi de apartenenþã la reþeaua teroristã Stat Islamic
au fost reþinuþi în sudul Italiei,
anunþã surse citate de site-ul agenþiei
ANSA. “Cele trei persoane fãceau
propagandã în mediul online în
favoarea ideologiei reþelei Stat Islamic”, a anunþat Parchetul din Sicilia.
Cei trei suspecþi sunt un italian în
vârstã de 37 de ani, un student marocan în vârstã de 20 de ani ºi un alt
italian de 33 de ani. Cei trei sunt
acuzaþi de apartenenþã la o organizaþie teroristã.

ªTIRI
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Islanda: Alegeri anticipate în toamnã
Sigurdur Ingi Johannsson a fost nominalizat premier interimar al Islandei, urmând ca în toamnã sã fie organizate alegeri anticipate. Totul s-a întâmplat la o zi
dupã ce premierul Sigmundur David Gunnlaugsson a demisionat din cauza scandalului Panama Papers. Numirea lui Sigurdur Ingi Johannsson, ministrul Agriculturii ºi al Pescuitului, în fruntea guvernul islandez vine dupã proteste de
amploare în care mii de islandezi au ieºit
în stradã pentru a solicita demisia premierului în funcþie atunci, Sigmundur
David Gunnlaugsson, acuzat cã ar fi evitat plãtirea de taxe împreunã cu soþia sa,
potrivit dezvãluirilor fãcute de ancheta

jurnalisticã Panama Papers. Pe fondul protestelor declanºate de luni,
Gunnlaugsson a demisionat marþi,
deºi exclusese vehement aceastã opþiune anterior, dar oamenii au continuat sã iasã în stradã ºi miercuri searã. Potrivit unei scurgeri de 11,5 milioane de documente din baza de date
a firmei panameze de avocaturã Mossack Fonseca, Gunnlaugsson ºi soþia sa au înfiinþat o companie în Insulele Virgine Britanice, cu ajutorul
acestei firme, evitând, astfel, plãtirea de taxe ºi impozite pentru milioane de dolari. Guvernul islandez a explicat
cã decizia de a organiza alegeri anticipate

în toamnã îi va oferi timp pentru a face
faþã celor mai mari schimbãri în politica
economicã a þãrii introduse pe fondul crizei economice din 2008. Opoziþia încearcã
sã impunã organizarea de noi alegeri cu
un vot de neîncredere în guvern, ceea ce
ar putea duce la o schimbare politicã radicalã. Ancheta Panama Papers 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, printre aceºtia aflându-se apropiaþi ai lui preºedintelui rus
Vladimir Putin, personalitãþi sportive precum Lionel Messi ºi Michael Platini, dar
ºi afaceriºti români.

Rusia îºi va retrage trupele din Transnistria
dupã încheierea conflictului din Ucraina
Rusia intenþioneazã sã retragã armanentul din regiunea separatistã moldoveanã Transnistria imediat ce conflictul militar din Ucraina va fi soluþionat, a declarat ambasadorul rus Serghei Gubarev,
care reprezintã Moscova la negocierile
privind soluþionarea conflictului transnistrean, relateazã Tass. Trupe ruse care
staþioneazã în Moldova pentru a pãzi depozite ale fostei Armate ruse a 14-a vor
fi chemate în Rusia imediat ce problema
retragerii armamentului va fi rezolvatã, a
spus acesta. “Acest armament poate fi
retras din Moldova în Rusia doar prin
tranzitarea teritoriului Ucrainei”, a spus
Gubarev. “Însã este dificil sã ne imaginãm cine îºi va asuma responsabilitatea
de a efectua transporturi cu armament

prin Ucraina, când în aceastã þarã au loc
asemenea evenimente”, a spus acesta.
“Imediat ce se iveºte posibilitatea de a retrage armele aflate în
depozitul de la Colbasna pentru a le aduce în
Rusia, nevoia prezenþei
ºi continuãrii activitãþii
trupelor ruse va lua
sfârºit, iar aceºti oameni se vor putea în
sfârºit întoarce acasã”,
a mai spus Gubarov,
citata de Sputnik News.
“Rusia nu ºi-a angajat
trupele în Moldova”, a
spus diplomatul. Depozitele militare au fost

instalate în perioada Uniunii Sovietice pe
teritoriul Republicii Moldova ºi au fost
pãzite de atunci, a spus diplomatul rus.

Avioane turce au atacat poziþii
ale militanþilor kurzi în Irak
Forþele turce au efectuat raiduri aeriene ce au vizat poziþii ale militanþilor
kurzi în nordul Irakului, distrugând adã-

posturi ºi baze ale rebelilor kurzi. Potrivit unor surse din securitate, raidurile aeriene efectuate de forþele turce

au avut loc în zona râului Zab, care
uneºte cele douã state, unde îºi au tabãra militanþii kurzi. Avioane de vânãtoare F-16 ºi F-4 au distrus poziþii ale
filialei în Irak a grupãrii radicale Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK),
consideratã organizaþie teroristã de Turcia. De la finalul anului trecut, guvernul
turc a lansat o amplã ofensivã împotriva kurzilor în sud-estul þãrii, unde locuiesc cei mai mulþi kurzi, pentru a combate acþiunile teroriste ale grupãrii. Peste 40.000 de persoane au murit în confruntãrile dintre kurzi ºi forþele de ordine turce, din 1984 când gruparea PKK
a fost înfiinþatã. Gruparea care susþine
cã luptã pentru obþinerea autonomiei
kurzilor este consideratã organizaþie teroristã de Turcia, de SUA ºi UE.
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Anunþul tãu!
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Popa & Asociaþii Insolvenþã IPURL cu
sediul în Craiova, str. Popa ªapcã, bl.Popa
ªapcã, sc. B3, ap. 45, Dolj, în calitate de lichidator judiciar al SC COLMAT SRL, organizeazã licitaþie cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe situate în
Comuna Breasta, sat Breasta, str. Primãriei nr.
9, la data de 18.04.2016,ora 12. Bunurile supuse vânzãrii sunt: autoturism Daewoo Cielo, centralã termicã Ferolli. Caietul de sarcini ºi raportul de evaluare se gãsesc la sediul lichidatorului judiciar. Preþul de pornire al licitaþiei este
cel din raportul de evaluare. La licitaþie pot participa persoane fizice sau juridice în conditiile
legii. Informaþii suplimentare pot fi solicitate la:telefon: 0726402987, fax: 0351411854, e-mail:
popa.asociatii@gmail.com.
LICEUL Tehnologic Dimitrie Filiºanu, cu
sediul în localitatea Filiaºi, str. Bld. Racoþeanu,
nr. 178, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante, de:
-Îngrijitor curãþenie: 1 post, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în data de 03.05.2016, ora 10.00; Proba interviu în data de 06.05.2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: studii liceale cu sau fãrã diplomã de bacalaureat; -vechime în muncã minim 1 an; -recomandare de la ultimul loc de muncã; -disponibilitate pentru program flexibil; -abilitãþi pentru munca în echipã; -domiciul în localitatea Filiaºi.
Candidaþii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Liceului Tehnologic Dimitrie
Filiºanu. Relaþii suplimentare la sediul: Liceului
Tehnologic Dimitrie Filiºanu, persoanã de contact: Serv.Secretariat, tel./fax: 0251.442.170, Email: liceu.filiasi@gmail.com
S.C. SM ART SRL titular al proiectului
„CONSTRUIRE SERVICE AUTO (MECANICÃ)
CU SPÃLÃTORIE AUTO (2 LINII) P+1, AMPLASARE TOTEM LUMINOS, FIRMÃ, ÎMPREJMUIRE TEREN”, anunþã publicul interesat asupra
luãrii etapei de încadrare de cãtre APM Dolj- AVIZARE FÃRÃ ACORD DE MEDIU pentru proiectul „CONSTRUIRE SERVICE AUTO (MECANICÃ) CU SPÃLÃTORIE AUTO (2 LINII) P+1, AMPLASARE TOTEM LUMINOS, FIRMÃ, ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str. Râului, Nr. 329A, judeþul Dolj.
1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1 în zilele de L-J între orele 8-16 ºi vineri între orele 8-14, precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet http:// arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã la data de 12.04.2016.

OLTYRE SRL, titular al proiectului
„SCHIMBARE DE DESTINAÞIE HALÃ C- 7,
DIN SPAÞIU GARARE UTILAJE AGRICOLE
ÎN SPAÞIUL DEPOZITARE SEMINÞE ªI PESTICIDE”, anunþã publicul interesat asupra
luãrii decizieie etapei de încadrare de cãtre APM Dolj- AVIZARE FÃRÃ ACORD DE
MEDIU, pentru proiectul „SCHIMBARE DE
DESTINAÞIE HALÃ C- 7, DIN SPAÞIU GARARE UTILAJE AGRICOLE ÎN SPAÞIUL DEPOZITARE SEMINÞE ªI PESTICIDE”, propus a fi amplasat în Segarcea, str. Republicii, nr.3, judeþul Dolj. 1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1 în zilele de L-J între orele 8-16 ºi vineri între
orele 8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http:// arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã la data de 12.04.2016.
AGENÞIA pentru Protecþia Mediului
Dolj anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul Execuþie patru
foraje de alimentare cu apã pentru irigaþii
în Comuna Malu Mare, T142/P16, T138/P10/
1, T133/P37/1, T136/P8 propus a fi amplasat în Comuna Malu Mare, titular PFA Marin Stelian-Sergiu, str.Bechetului, nr.133,
Jud.Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru rareº, nr.1, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00 sau pe pagina de internet www.apmdj.anpm.ro. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova, strada Petru Rareº, nr.1, sau pe
adresa de email: office@apmdj.anpm.ro.
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.

ADMINISTRATORUL Unic al SC COMAGROIND SA, înregistratã la Registrul Comerþului sub nr.J16/211/1992, cod fiscal
RO2315390, convoacã acþionarii societãþii pentru desfãºurarea lucrãrilor Adunãrilor Generale
ce vor avea loc în data de 13.05.2016, ora 10.30
Adunarea Generalã Ordinarã, ºi în data de
13.05.2016 ora 11.30 Adunarea Generalã Extraordinarã, la sediul societãþii din Craiova,
str.Calea Bucureºti, nr.51 B, cu urmãtoarea ordine de zi. Pentru Adunarea Generalã Ordinarã: 1.Aprobarea bilanþului contabil ºi a contului
de profit ºi pierdere pentru anul 2015. 2.Diverse. Pentru Adunarea Generalã Extraordinarã:
1.Aprobarea vânzãrii de imobile, respectiv spaþiul comercial situat în Piaþa Segarcea, localitatea Segarcea, jud.Dolj, terenuri. Aprobarea vânzãrii ºi cumpãrãrii de bunuri mobile. În situaþia
în care nu se va îndeplini cvorumul necesar,
ºedinþele Adunãrii Generale Ordinare ºi a Adunãrii Generale Extraordinare se vor þine la data
de 14.05.2016 ora 10.30 Adunarea Generalã
Ordinarã ºi în data de 14.05.2016 ora 11.30 Adunarea Generalã Extraordinarã, la sediul societãþii din Craiova, str.Calea Bucureºti nr.51 B,
cu aceeaºi ordine de zi. Acþionarii pot fi reprezentaþi de alþi acþionari conform prevederilor
Legii 31/1990 republicatã ºi completatã, în baza
unei procuri speciale.
ADMINISTRATORUL Unic al SC LEGUMEFRUCTE SA, înregistratã la Registrul Comerþului sub nr.J16/92/1991, cod fiscal RO2314948,
convoacã acþionarii societãþii pentru desfãºurarea lucrãrilor Adunãrilor Generale ce vor avea
loc în data de 13.05.2016, ora 12.30 Adunarea
Generalã Ordinarã ºi în data de 13.05.2016, ora
13.30 Adunarea Generalã Extraordinarã, la sediul societãþii din Craiova, str. Calea Bucuresti,
nr. 51B, cu urmãtoarea ordine de zi: Pentru Adunarea Generalã Ordinarã: 1.Aprobarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierdere pentru anul 2015. 2.Diverse. Pentru Adunarea Generalã Extraordinarã: 1.Aprobarea vânzãrii de
imobile, respectiv spaþii comerciale ºi terenuri
din Craiova, Complex Big-Craioviþa, ºi Piaþa Craioviþa din cartierul Craioviþa Nouã. 2.Discutarea
oportunitãþii de divizare a societãþii. 3.Discutarea oportunitãþii conversiei creanþelor în PÃRÞI
SOCIALE la societãþile cu care se aflã în relaþii
comerciale. 4.Diverse. În situaþia în care nu se
va îndeplini cvorumul necesar, ºedinþele Adunãrii Generale Ordinare ºi a Adunãrii Generale
Extraordinare, se vor þine în data de 14.05.2016,
ora 12.30 Adunarea Generalã Ordinarã ºi în data
de 14.05.2016, ora 13.30 Adunarea Generalã Extraordinarã, la sediul societãþii din Craiova str.Calea Bucureºti nr.51B cu aceeaºi ordine de zi.
Acþionarii pot fi reprezentaþi de alþi acþionari conform prevederilor Legii 31/1990 republicatã ºi
completatã, în baza unei procuri speciale.
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INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de:
CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, str. Unirii,
nr.19, Craiova, tel. 0251.408200, ce intenþioneazã
sã solicite de la A.N. “Apele Romane” – Administraþia Bazinalã de Apã Jiu Craiova”, aviz de gospodãrire
a apelor, pentru realizarea lucrãrilor de „MODERNIZARE DJ552, CRAIOVA – MOFLENI – BUCOVÃÞ – TERPEZIÞA – SÃLCUÞA – VÂRTOP
– CARAULA - CETATE, Km 4+200 ÷ 71+771”.
amplasat în localitãþile CRAIOVA, MOFLENI, BUCOVÃÞ, TERPEZIÞA, SÃLCUÞA, VÂRTOP,
CARAULA, UNIREA, CETATE.
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 sã 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 observaþii, sugestii ºi 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.

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.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A. I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de
execuþie vacante:
- consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Direcþia Juridicã, Asistenþã de Specialitate ºi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 2 posturi;
- consilier juridic, clasa I, grad profesional principal - Direcþia Juridicã,
Asistenþã de Specialitate ºi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Craiova – 2 posturi;
- consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - Direcþia Juridicã, Asistenþã de Specialitate ºi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post.
Concursul va avea loc în data de 09.05.2016, ora 10:00 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice
de participare:
1. pentru posturile de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul ºtiinþelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 1 an;
2. pentru posturile de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul ºtiinþelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani;
3. pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul ºtiinþelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi
trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,
Serviciul Resurse Umane.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.

CERERI SERVICIU

Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un patron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
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Primãria comunei Cãlãraºi organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea a 7 funcþii publice de execuþie vacante astfel:
- consilier clasa I grad superior, compartimentul financiar, Biroul financiar-contabilitate -1 post;
- referent clasa III grad superior (cu atribuþii de casier), compartimentul financiar, Biroul financiar-contabilitate -1 post;
- poliþist local, clasa III, grad debutant, compartimentul disciplina în construcþii, afiºaj str., prot. Mediului, Serviciul poliþie
localã - 3 posturi;
- poliþist local, clasa III, grad debutant, compartimentul evidenþa pers., circulaþia pe drumurile publice, Serviciul poliþie locala - 2 posturi, în data de 11.05.2016, ora 1000, proba scrisã ºi
în 13.05.2016, ora 1200 interviul.
Dosarele se primesc în termen de 20 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la secretariatul Primãriei
comunei Cãlãraºi.
Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se gãsesc
afiºate la sediul Primãriei comunei Cãlãraºi, jud. Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþine la numarul de telefon:0251379.052; 769251122, e-mail:daniela_manda01@yahoo.ro,
persoana de contact:Manda Daniela, sau la secretariatul instituþiei.

Vând apartament 2
camere, semidecomandat, 3/4, zona Mc
Donalds. Telefon:
0744/657.138; 0745/
396.171
CASE
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã cu 1000 m teren
str. Vasile Lupu. Telefon: 0723/ 535.544
Vând imobil str. Pãrului nr. 33. Telefon:
0755/074.742
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 casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon: 0251/418.864.

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.
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.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în România, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schimbate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
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
AUTO
Euro, negociabil. ReROMÂNEªTI
latii la telefon: 0765/
Vând Logan culoare
312.168.
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. VÂNZÃRI DIVERSE
Telefon: 0744/780.550. Vând car bãtrânesc,
Vând LOGAN 1400 original, stare foarte
Laureat, fabricat 2005, bunã, pretabil terase,
89518 km, toate opþi- grãdini. Telefon: 0729/
unile în funcþiune, preþ 033.903.
2100 euro, primul pro- Vând gãini pitice COprietar. Telefon: 0799/ CHINCHINA outoare.
Telefon: 0721/ 483.933.
740.210.

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

Vând 12 bucãþi taburele din lemn melaminat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând în Iºalniþa: pompã de udat grãdina
Kama, 4 bare cornier
70 cm lungi de 2,80m
1 leu/kg, douã foi tablã
zincatã 2/1m , drujbã
electricã Einºel cu lanþ
rezervã- 220 lei. Telefon: 0770/ 303.445.
Vând maºinã cusut, frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Telefon: 0770/ 298.240.
Producãtor - vând puiet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) anul III. Telefon: 0727/714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând fotolii de epocã
în stare bunã, aparat
de radio cu Pickup,
timbre (clasoare). Telefon: 0729/684.222.
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Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
camerã auto. Telefon:
Condiþii de cazare:
0351/181.202; 0773/
-douã locuri în camerã
970.204.
-televizor LED
Vând convenabil sau
-telefon în camerã
scimb cu un calorifer
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
de fontã folosit un ca-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
lorifer de tablã 1,20 /
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de 0,60 nefolosit. Telefon:
regimuri alimentare
0720/231.610.
-supraveghere medicalã permanentã
Vând loc de veci cimi-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
tirul Sineasca – Craio-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
va dimensiuni 1,50 x
-camerã de vizitã
3 m zona N. Telefon:
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii me- 0764/271.285.
Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

dicale vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei”
ÎNCHIRIERI OFERTE
din comuna Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Închiriez apartament
Telefon: 0766/581.157.

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 D- 102
cm, cãrucior handicapat, pat mecanic, schelã construcþii, sobã cãrãmidã completã, polizor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metalice (4 gri ºi 4 albe). Telefon: 0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Cimitir Lascãr Catargiu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual subansamble). Telefon: 0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Samsung pentru firme. Telefon: 0727/884.205.

Vând robot (PLANETARIA) 3 funcþii marcã
germanã, hainã de piele de cãprioarã nouã
lungã ºi Mouline 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.

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 apartament 2
camere, decomandate, etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer condiþionat, liniºte ºi igienã deplinã, înconjurat
de verdeaþã. Telefon:
0722/956.600.
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.
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Telefon: 0744/629.775.
DIVERSE
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.

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

PIERDERI

PIERDUT Certificat
Constatator nr.1219/
10.04.2003 aparþinând
SC PETRIA IMOBILIARE. Se declarã nul.

Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negociabil, cãruþ copil sport CONDOLEANÞE
50 lei. Telefon: 0351/
Cadrele Inspectora181.202.
tului de Jandarmi JuVând cãrucior din lemn
deþean Dolj sunt alãcu roate cu ºinã imitaturi de familia înduþie, dimensiunile 1x0,50
reratã a celui ce a
m, butelii aragaz voiaj
fost colonel (r) Marin
5 litri. Negociabil. TeleDRAGU. Sincere confon: 0251/598.518;
doleanþe. Dumnezeu
0748/233.140.
sã-l odihneascã în
Vând maºini de tricopace!
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. TeANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
lefon: 0745/589.825.
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
Vând hotã nouã, mã-  VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
turã electricã. Telefon: Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
0351/459.314.
Vând cadru metalic
Cãtre S.C.
S.R.L.
inox nou pentru handicap, masã sufrage- Subsemnatul.................................................................................
rie 6 persoane, preþ Domiciliat în ............................................................................
negociabil. Telefon: Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 la rubrica ...................................... la data de ....................
elemenþi electric nou, asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
radiator cu 3 trepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALASCA nou. Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0770/687.430.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calorifere fontã – 10 lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
elementul, televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
color Philips 100 lei, bi- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cicletã copii 50 lei, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gropi fãcute Romaneºti. Telefon: 0729/
vineri, 8 aprilie 2016
Semnãtura:..........................................
977.036.
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Real, rateu de proporþii la Wolfsburg
Zidane: “Mai avem 90 de minute sã arãtãm cã suntem o forþã”

Venitã dupã victoria din clasicul
cu Barcelona, Real Madrid a suferit o corecþie ºoc la Wolfsburg,
scor 0-2, miercuri searã.
Formaþia din capitala Spaniei a
fãcut un joc sub orice criticã pe
terenul locului 8 din Bundesliga, iar
“lupii” le-au venit de hac pânã în
minutul 25. Mai întâi (18), Casemiro a provocat un penalty la
Schurrle, iar elveþianul Ricardo
Rodriguez l-a învins pe Keylor
Navas, care astfel ºi-a încheiat o
serie de 738 de minute fãrã gol
primit în Ligã, al doilea record alltime al competiþiei, dupã cel al
neamþului Lehmann. Cealaltã reuºitã a purtat semnãtura lui Arnold,

gãsit excelent în faþa porþii de brazilianul Enrique. De notat ºi prestaþia excelentã a lui Draxler, dar
ºi accidentarea lui Benzema (41),
singurul dintre “albi” care i-a provocat emoþii lui Benaglio.
“Întotdeauna este o dezamãgire
sã pierzi un meci în Champions
League, mai ales în maniera în care
l-am pierdut noi, dar trebuie sã rãmânem calmi ºi uniþi. Nu trebuie
sã facem o tragedie acum. Aºa se
întâmplã când nu jucãm la intensitatea la care ar trebui. Acum ne
vom odihni ºi vom vedea ce trebuie fãcut pentru ca în retur sã nu
avem vreo surprizã. Cred cã problemele noastre au fost în prima

reprizã, pentru cã în partea a doua
ne-am mai revenit. Înainte de meci
ºansele erau 50-50, dar acum ei
sunt favoriþi. Mai avem însã 90 de
minute sã arãtãm cã suntem o forþã”, a spus tehnicianul Madridului,
Zidane Zidane, la conferinþa de
presã de dupã meci.
Wolfsburg: Benaglio – Vieirinha,
Naldo, Dante, R. Rodriguez – Guilavogui, Luiz Gustavo – Brino Henrique (Trasch 80), Arnold, Draxler
(Schafer 90+3) – Schurrle (Kruse
85). Antrenor: Dieter Hecking.
Real Madrid: Navas – Danilo,
Pepe, Sergio Ramos, Marcelo –
Modric (Isco 64), Casemiro, Kroos (J. Rodriguez 85) – Bale, Benzema (Jese 41), Cr. Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.

Duelul “ºeicilor”,
încheiat nedecis
Încleºatarea dintre PSG ºi City,
grupãrile patronate de ºeici cu
mare dare de mânã, s-a terminat
remizã, 2-2. Gazdele au început
mai bine ºi au ratat ºansa deschiderii scorului în minutul 14, când

Ibrahimovic l-a evidenþiat pe Hart,
dupã o loviturã de pedeapsã obþinutã de David Luiz, faultat de Clichy. Tot suedezul a avut posibiltatea de a face 1-0, dar scãpat scãpat singur cu Hart a trimis peste
poartã. Nu la fel de imprecis s-a
dovedit ºi De Bruyne (38), care la executat pe Trapp din interiorul
careului, la finalul unei faze pornite de Fernandinho – intercepþie la
centru terenului, la Matuidi.
Parizienii au egalat imediat (41),
profitând de o gafã incredibilã.
Hart a trimis la Fernando din aut
de poartã, brazilianul s-a pierdut cu
firea ºi a trimis mingea în piciorul
lui Ibrahimovic, iar aceasta a sãrit
direct în poartã. 1-1 la pauzã.
Francezii întorc rezultatul în
minutul 59, golul de 2-1 venind din
partea lui Rabiot. Jucãtorul de 21
de ani s-a aflat la locul potrivit dupã
o reluare cu capul a lui Cavani ºi o
respingere a lui Hart. Un detaliu
interesant despre Rabiot. În 2008
era cumpãrat de City, la doar 13
ani, dar “cetãþii” au renunþat la el
dupã doar ºase luni.
PSG rateazã mai apoi ºansa des-

prinderii, “transversalã” Ibrahimovic, ºi e pedepsitã. Sagna a centrat de pe dreapta, Aurier a respins
defectuos, mingea l-a loveºte pe
Thiago Silva ºi a ajuns la Fernandinho, iar brazilianul n-a iertat (72).
Francezii este de aºteptat sã aibã
viaþã grea în Regat, în cotextul în
care I-au pierdut pe David Luiz ºi
Matuidi – ambii suspendaþi.
Paris SG: Trapp – Aurier (van
der Wiel 78), T. Silva, D. Luiz,
Maxwell – Rabiot (L. Moura 78),
T. Motta, Matuidi – di Maria, Ibrahimovic, Cavani. Antrenor: Laurent
Blanc.
Manchester City: Hart – Sagna, Otamendi, Mangala, Clichy –
Fernando, Fernandinho – Jesus
Navas, De Bruyne (Delph 77),
David Silva (Bony 88) – Aguero
(Kolarov 90+3). Antrenor: Manuel Pellegrini.
În turul primelor “sferturi”, jucate marþi: Barcelona – Atletico
Madrid 2-1 (Suarez 63, 74 / F.
Torres 25), Bayern Munchen –
Benfica 1-0 (Vidal 2).
Semifinalistele se vor stabili sãptãmâna viitoare.

LIGA A IV-A – ETAPA A 22-A

Cetate câºtigã sezonul regulat,
stabilind ºi ultimul loc de play-off
La o sãptãmânã dupã ce era
eliminatã de Bistreþ din faza judeþeanã a Cupei României, 2-3
chiar la Cetate, Tractorul a pus
în scenã o rãzbunare teribilã,
zdrobind cu 9-1 pe Dunãrea, victorie graþie cãreia a încheiat pe
prima poziþie sezonul regulat ºi a
barat, totodatã, drumul rivalei
cãtre ultimul loc de play-off, adjudecat la “mustaþã” de Progresul Segarcea, care a remizat la 3
pe terenul celor de la Metropolitan Iºalniþa.

Pe de altã parte, runda finalã a
propus ºi o surprizã notabilã, Bechetul întorcându-se cu mâna
goalã de pe terenul codaºei Leamna (0-1). Surprinzãtor, prin proporþiile scorului, a fost ºi deznodãmântul meciului de la Ostroveni,
unde Cârcea s-a impus cu 4-0 în
derby-ul cu Recolta. Cele douã se
vor afla faþã în faþã ºi sâmbãtã, în
prima etapã a play-off-ului, de astã
datã la Cârcea, teren pe care gruparea dunãreanã ieºea învingãtoare în toamnã, 3-2.

Rezultatele complete consemnate miercuri searã, în runda ce
a închis prima parte a sezonului: SIC Pan Unirea – Luceafãrul
Craiova 5-2, Metropolitan Iºalniþa – Progresul Segarcea 3-3, Tractorul Cetate – Dunãrea Bistreþ 9-1, Unirea Leamna – ªtiinþa Danubius Bechet 1-0, ªtiinþa Malu Mare – Dunãrea Calafat 0-9, Recolta
Ostroveni – Viitorul Cârcea 0-4.
1. Cetate
51
7. Bistreþ
34

CS U II CRAIOVA – Naþional Sebiº
(Stadion Iºalniþa / Arbitri: Ovidiu
Robu – Popeºti Leordeni/Ilfov, Cosmin
Ciocan – Turnu Mãgurele, Adina Catrina – Slatina / Observatori: Luis Moisescu – Turnu Severin, Mihai Lãzãrescu
– Tg. Jiu).
Millenium Giarmata – ACSO FILIAªI
Mãgura Cisnãdie – Pandurii II Tg. Jiu
Becicherecu Mic – FC Hunedoara
Cetate Deva – Performanþa Ighiu

Mâine, ora 17:00
Metalurgistul Cugir – CSM Lugoj
CS Ineu – Minerul Motru
ACS ASU Poli Timiºoara stã.

Clasament play-out

1. Cetate

26

1. Bistreþ

17

2. Calafat

25

2. Unirea

13

3. Cârcea

24

3. Iºalniþa

11

2. Calafat

50

8. Unirea

26

4. Ostroveni 24

4. Leamna

8

3. Cârcea

48

9. Iºalniþa

22

5. Bechet

20

5. Luceafãrul

7

4. Ostroveni

47

10. Leamna

16

6. Segarcea 18

6. Malu Mare

5. Bechet

40

11. Luceafãrul

13

9 aprilie, ora 11:00, în prima etapã a aces-

6. Segarcea
35
12. Malu Mare
1
Dupã aceastã rundã clasamentul s-a împãrþit în douã, primele ºase
mergând în play-off, iar celelalte în play-out. Punctele s-au înjumãtãþit,
unde a fost cazul rotunjundu-se ascendent. Se vor juca “duble” fiecare cu fiecare, primul loc din play-off urmând sã-ºi asigure prezenþa
într-un baraj de promovare în Liga a III-a, în timp ce ultimele douã
clasate din play-out vor retrograda în liga secundã judeþeanã.

LIGA A III-A – SERIA 4 – ETAPA A 21-A
Astãzi, ora 17:00

Clasament play-off

1. Cugir
44
9. Lugoj
23
2. ASU Poli
43
10. Cisnãdie*
23
3. Ighiu
41
11. Ineu*
20
4. Sebiº
31
12. CRAIOVA II*
18
5. Becicherecu*
30
13. Motru
18
6. Hunedoara
30
14. FILIAªI
15
7. Pandurii II
25
15. Giarmata
11
8. Deva*
23
* - un joc mai puþin.
Cealaltã reprezentantã a Doljului în ultimul eºalon naþional,
ACS Podari (locul 9 în Seria 3) joacã mâine, în deplasare, cu CN
Dinicu Golescu (locul 2).

tor faze
Cetate – Segarcea

Bistreþ – Malu Mare

Calafat – Bechet

Unirea - Luceafãrul

Cârcea – Ostroveni Iºalniþa – Leamna

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a:
Rapid Bucureºti – SC Bacãu / 20:30
– FOTBAL – Liga I: Concordia
Chiajna – Petrolul / 3:15 – FOTBAL
Argentina – Primera Division: Godoy Cruz – San Lorenzo.
DIGI SPORT 2
20:00 – TENIS (F) – Turneul de
la Charlestone, în SUA: ziua a 5-a.
DIGI SPORT 3
17:00, 21:15 – MOTO GP – Sesiuni de antrenamente Marele Premiu al Americilor.
DIGI SPORT 4
16:45, 19:15 – VOLEI (F) –
Cupa României: CS Alba Blaj –
CSM Târgoviºte, CSM Bucureºti –
Medicina Tg. Mureº / 21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Montpellier
– Lyon.
DOLCE SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Rapid Bucureºti – SC Bacãu / 20:30
– FOTBAL – Liga I: Concordia
Chiajna – Petrolul / 2:30 – BASCHET NBA: Dallas Mavericks –
Memphis Grizzlies.
DOLCE SPORT 2
21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Granada – Malaga.
EUROSPORT 1
14:30 – TENIS (F) – Turneul
de la Katowice, în Polonia: ziua a
5-a / 16:30 – CICLISM – Turul
Þãrii Bascilor, în Spania / 19:00,
21:00 – TENIS (F) – Turneul de
la Katowice.
EUROSPORT 2
14:30 – TENIS (F) – Turneul de
la Katowice, în Polonia: ziua a 5-a /
21:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Hertha Berlin – Hannover.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna – Petrolul.
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Ca ºiºi Sibiul,
Sibiul, Mureºul
Mureºul ºi-a
ºi-a
Ca
dorit mai
mai mult
mult înfrângerea
înfrângerea
dorit
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Cele doup echipe ardelene s-au predat pe rând în faþa Craiovei
pentru a o evita în play-off, însã Mureºul nu a reuºit „scape” de o
confruntare cu cea mai în formã echipã a finalului de sezon regulat
SCMU Craiova a câºtigat ultimele patru meciuri din a doua fazã
a sezonului regulat ºi abordeazã
play-off-ul de pe locul 4. Practic,
craiovenii au pierdut poziþia a treia
în ultima secundã a meciului pe
care l-au jucat la Cluj, când Adamovic a înscris de 3 puncte ºi a
adus victoria gazdelor, care avea
sã facã diferenþa între cele douã
echipe aflate la egalitate de puncte la final. Ultimele douã etape au
fost destul de ciudate. Craiova
avea posibilitatea de a-ºi alege prin
rezultate adversarul din play-off,
Sibiu sau Mureº, pe care le-a întâlnit în aceastã ordine, însã în acelaºi timp acestea au încercat sã
evite o confruntare eliminatorie cu
cea mai în formã echipã a finalul
de sezon regulat. Cea care a ºi
reuºit a fost Sibiul, care nu s-a
omorât cu firea atât în meciul di-

rect cu Craiova ºi nici în ultima etapã, în care a întâlnit Steaua. Practic, a pierdut echipa „care ºi-a dorit mai mult înfrângerea”. Mureºul s-a agãþat ºi ea de posibilitatea
de a juca împotriva Clujului în playoff ºi n-a opus prea mare rezistenþã în partida de miercuri seara,
câºtigatã de Craiova la scor. Gazdele nu l-au avut pe teren pe superstarul Alhaji Mohammed, cel
mai bun marcator ºi cel mai eficient jucãtor din Liga Naþionalã,
care oficial este accidentat, însã în
realitate are divergenþe cu conducerea clubului. Fãrã fratele celebrului Mohammed Nazr ardelenii
pierd jumãtate din forþa echipei, însã
este de aºteptat ca acesta sã revinã pe teren în play-off. Din punct
de vedere al valorii lotului, pentru
Craiova ar fi fost de preferat o confruntare cu Sibiul, Mureºul fiind o

Clasamentul Ligii Naþionale masculine de baschet
1. Steaua Eximbank
55p
2. Municipal Oradea
55p
3. „U” BT Cluj
52p
4. SCMU Craiova
52p
5. BC Tg. Mureº
48p
6. Atlassib Sibiu
48p
7. Phoenix Galaþi
48p
8. Dinamo Bucureºti
47p
9. BCMU Piteºti 44p
15
10. BC Timiºoara
44p
................................................................
11. Energia Tg. Jiu
43p
12.Gaz Metan Mediaº
37p

23
23
20
20
16
16
16
15
17
12

9
9
12
12
16
16
16
17

11
5

21
27

20

BCMU Piteºti are o penalizare de 3 puncte.

echipã mai accesibilã doar dacã
nu-l are pe teren pe Mohammed.
În meciul de miercuri seara, sazdele au ratat suspect de mult de la
3 puncte (5 coºuri din 31 de aruncãri) ºi de la linia de fault (15 reuºite din 27 de tentative) ºi nu au
sãrit prea convingãtor nici la recuperare (23 faþã de 32 ale Craiovei). Nici Craiova nu a jucat la turaþie maximã, menajându-ºi unii jucãtori, însã s-a impus fãrã probleme, scor 75-62, pe sferturi: 20-18,
20-14, 18-15, 17-15. Mladen Pantic a reuºit pentru un double double, din 16 puncte ºi 10 recuperãri.
Pentru SCMU Craiova au jucat:
Pantic 16 puncte, Hargrove 11,
Johnson 9, Micic 9, Burlacu 7,
Popescu 7, Damian 5, Djurasovic

Deºi a remizat cu Spania, România
a picat 2 locuri în ierarhia FIF
FIFAA
Naþionala României a coborât
trei poziþii ºi ocupã locul 19 în
clasamentul FIFA, dat publicitã-

þii ieri. Tricolorii sunt în regres,
în ciuda faptului cã au obþinut
douã rezultate pozitive recent, 1-

0 cu Lituania ºi 0-0 cu Spania,
în meciuri amicale. Douã din cele
trei adversare de la EURO 2016,
sunt în urma României în ierarhia mondialã: Elveþia se aflã pe
locul 14, dupã ce a urcat douã
trepte, Franþa a urcat ºi ea trei
locuri dar se aflã pe 21, în timp
ce Albania a coborât 10 locuri ºi
este pe poziþia a 45-a. Argentina
este noul lider al clasamentului,
detronând Belgia, iar pe poziþia a
treia a urcat campioana Americii
de Sud, Chile. Campioana mondialã en titre, Germania, a coborât o poziþie ºi se aflã pe locul
cinci. Clasamentul FIFA:1. Argentina, 2. Belgia, 3. Chile, 4.
Columbia, 5. Germania, 6. Spania, 7. Brazilia, 8. Portugalia, 9.
Uruguay, 10. Anglia, 11. Austria,
12. Ecuador, 13. Turcia, 14. Elveþia, 15. Italia, 16. Mexic, 17.
Olanda, 18. Ungaria, 19. România, 20. Bosnia-Herþegovina.

meciul 1–17 ºi 18 aprilie, meciul
2–19 ºi 20 aprilie, meciul 3–24 ºi
25 aprilie, meciul 4–26 ºi 27 aprilie, meciul 5–29 sau 30 aprilie. Primele echipe vor juca mai multe
meciuri acasã. Energia Târgu Jiu
ºi Gaz Metan Mediaº au retrogradat în liga secundã.

5, Bureau 4 ºi Negoiþescu 2.
Meciurile din play-off vor fi:
Steaua Eximbank Bucureºti - Dinamo Bucureºti, CS Municipal
Oradea - Phoenix Galaþi, „U” BT
Cluj - Atlassib Sibiu, SCMU Craiova - BC Mureº Tg. Mureº. Programul jocurilor este urmãtorul:

Play-out, etapa VI-a
Chiajna – Petrolul,
„U” Craiova – CFR Cluj,
ACS Poli – FC Voluntari,
FC Botoºani – CSMS Iaºi,

vineri, ora 20.30
sâmbãtã, ora 15
duminicã, ora 17.30
luni, ora 18

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.

Play-off, etapa VI-a
Viitorul – Astra,
Steaua – Dinamo,
Pandurii – ASA,

sâmbãtã, ora 20.30
duminicã, ora 20.30
luni, ora 20.30

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

