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Preºedintele Consiliului
Judeþean (CJ) Dolj, Ion
Prioteasa, a primit, ieri, vizita
ambasadorului Republicii
Cuba în România, Excelenþa
Sa Nieves Iliana Hernandez
Portales, prilej cu care i-a
prezentat înaltului oaspete
judeþul ºi principalele linii
strategice ale dezvoltãrii
pentru urmãtorii ani. ªeful
administraþiei doljene i-a
mãrturisit diplomatului cuba-
nez cã, înainte de 1989, a avut
ocazia sã facã o cãlãtorie în
Cuba, dar planurile sale au
fost anulate din motive perso-
nale, însã aceastã þarã rãmâ-
ne în continuare un loc pe
care îºi doreºte foarte mult sã-
l viziteze. Ambasadorul Cubei
a vorbit despre locomotivele
fãcute la Craiova, la Electro-
putere, importate la Havana,
care funcþioneazã ºi astãzi.
Relaþiile economice ar fi o
prioritate pentru Excelenþa Sa,
dar ºi cele culturale ºi educa-
þionale sunt de  interes.
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DespreDespreDespreDespreDespre
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Patriarhia Românã a remis un
comunicat de presã, destul de
ambiguu, zicem noi, prin care se
fac referiri la atitudinea Bisericii
Ortodoxe Române faþã de politicã
ºi campaniile electorale din acest
an. Astfel, Sfântul Sinod al BOR,
menþioneazã cã, din respect pen-
tru enoriaºii sãi ºi pentru opþiunea
politicã a fiecãruia, “preotul are
obligaþia de a pãstra neutrali-
tatea în timpul campaniilor
electorale, atât în declaraþiile
publice, cât ºi în activitatea
practicã. Opþiunea politicã a
preotului va fi exprimatã doar
prin votul personal secret”.

Craioveanul careCraioveanul careCraioveanul careCraioveanul careCraioveanul care
ºi-a ucis tatãl cuºi-a ucis tatãl cuºi-a ucis tatãl cuºi-a ucis tatãl cuºi-a ucis tatãl cu
mai multe loviturimai multe loviturimai multe loviturimai multe loviturimai multe lovituri
de cuþit,de cuþit,de cuþit,de cuþit,de cuþit,
condamnat lacondamnat lacondamnat lacondamnat lacondamnat la
12 ani de puºcãrie12 ani de puºcãrie12 ani de puºcãrie12 ani de puºcãrie12 ani de puºcãrie

Bulevardul RâuluiBulevardul RâuluiBulevardul RâuluiBulevardul RâuluiBulevardul Râului
sau cum poþisau cum poþisau cum poþisau cum poþisau cum poþi
traversa Craiovatraversa Craiovatraversa Craiovatraversa Craiovatraversa Craiova
în câteva minuteîn câteva minuteîn câteva minuteîn câteva minuteîn câteva minute

Traficul rutier greu a crescut,
ca fluenþã, pe ruta dinspre Calea
Severinului – str. Pelendavei – str.
Brestei – bulevardul Râului, dato-
ritã podului de la Calafat. Deºi, o
mare parte dintre TIR-uri vine pe
ruta Severin – ªimian – Magla-
vit, beneficiind de un drum naþi-
onal foarte bine realizat, de ceva
timp încoace, Craiova poate asi-
gura timpi reduºi tranzitului auto
dinspre zona de vest a þãrii. Mo-
dernizarea bulevardului Râului se
aflã pe ultima sutã de metri, iar
investiþia poate fi consideratã una
oportunã.

Schimb culturalSchimb culturalSchimb culturalSchimb culturalSchimb cultural
Havana – CraiovaHavana – CraiovaHavana – CraiovaHavana – CraiovaHavana – Craiova
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Iohannis a promulgat
modificãrile aduse
de Parlament legii
adopþiei

Preºedintele Klaus Iohannis a
promulgat ieri legea care prevede
concediu de un an ºi indemniza-
þie lunarã de 1.700 de lei pentru
persoanele care adoptã copii mai
mari de doi ani, potrivit unui co-
nunicat de presã emis de Preºe-
dinþie. Iohannis a semnat decre-
tul privind promulgarea Legii
privind procedura adopþiei, care
a fost adoptatã în unanimitate de
Camera Deputaþilor la jumãtatea
lunii martie. Modificãrile aduse
legii de cãtre parlamentari pre-
vãd ca persoanele care adoptã
copii mai mari de doi ani sã poa-
tã opta pentru un concediu de
acomodare de un an ºi o de in-
demnizaþie lunarã de circa 1.700
de lei acordatã pe parcursul celor
12 luni de concediu. “Persoana
care adoptã un copil, la cerere,
poate beneficia de un concediu
de acomodare de maxim un an
care include ºi o indemnizaþie
lunarã în cuantum de 3,4 ISR”,
potrivit proiectului de lege iniþiat
de Guvernul României ºi adoptat
de Camera Deputaþilor, for deci-
zional. Actul normativ face mai
flexibilã procedura de evaluare a
adoptatorilor ºi susþine demersu-
rile de adopþie ale acestora, prin
prelungirea valabilitãþii atestatu-
lui de familie adoptatoare de la 1
an la 2 ani ºi revizuirea dispozi-
þiilor referitoare la realizarea po-
trivirii copilului cu o familie ad-
optatoare, precum ºi reducerea
termenelor în care instanþa de ju-
decatã trebuie sã soluþioneze ca-
uzele pe care le presupune finali-
zarea unei adopþii, prin reduce-
rea termenului de apel la 5 zile
de la 30 de zile cât este în prezent.
De asemenea, proiectul de lege
reduce termenul în care un copil
devine eligibil pentru adopþia in-
ternaþionalã de la 2 ani la 1 an.

Liviu Dragnea a declarat în ultimul cu-
vânt în faþa instanþei în procesul Referen-
dumului cã se considerã nevinovat ºi cere
achitarea. ”Aº vrea sã vã rog sã nu luaþi în
seamã caracterizarea fãcutã de DNA. Nu
aceasta este atitudinea mea faþã de oameni.
Mãrturie stau cei 20 de ani în serviciul
public. Militanþii, nu numai din PSD, ci ai
tuturor partidelor îndeamnã lumea la vot
pentru cã este sensul unei campanii elec-
torale. La referendum a fost o confruntare
durã între poporul român ºi Bãsescu. Nici-
un partid nu putea obþine foloase necuve-
nite. Cred cu tãrie în nevinovãþia mea ºi
solicit achitarea”, a spus Liviu Dragnea,
vineri, în faþa completului de judecatã.

Procurorii DNA au cerut magistraþilor
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie pedeapsa
cu executare pentru preºedintele PSD Li-
viu Dragnea, pedeapsa minimã solicitatã de
DNA fiind între trei ºi cinci ani de închi-
soare. În cererea procurorilor se aratã cã
liderul PSD ar fi tratat alegãtorii ca pe niº-
te obiecte, iar neprezentarea la vot a fost
vãzutã ca “un moft, nu ca un drept”.

Ca rãspuns, în sala de judecatã, apãrã-
torul liderului PSD a declarat cã ”Dragnea
nu era actor în aceastã campanie electora-
lã. Inculpatul nu putea sa urmãreascã nici
pentru sine, nici pentru alþii foloase necu-
venite. (...) Faptul ca a oferit spectacole
cu clovni, baloane ºi zâne nu cred ca e un
motiv ca un om sa stea în închisoare. Nu
i-a tratat pe alegãtori ca pe simple obiecte.

Trupul neînsufleþit al actoru-
lui Mircea Albulescu va fi depus,
sâmbãtã, în foaierul Sãlii Mari a

Pronunþarea în dosarul Referendumului,Pronunþarea în dosarul Referendumului,Pronunþarea în dosarul Referendumului,Pronunþarea în dosarul Referendumului,Pronunþarea în dosarul Referendumului,
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a cerut sã fie achitata cerut sã fie achitata cerut sã fie achitata cerut sã fie achitata cerut sã fie achitat

Dragnea a urmãrit ca orice
politician dintr-o lume de-
mocraticã sã atragã cât mai
mulþi cetãþeni la vot”.

Judecãtorii Înaltei Curþi
de Casaþie ºi  Just i þ ie
(ICCJ) l-au condamnat, în
15 mai 2015,  pe Liviu
Dragnea, secretar general
al PSD la data faptelor, la
un an de închisoare cu sus-
pendare, în dosarul privind
fraude la referendumul din
2012, pentru demiterea
preºedintelui Traian Bãses-
cu, decizia nefiind definiti-
vã. Liviu Dragnea a fost tri-
mis în judecatã pentru in-
fracþiunea de folosire a in-
fluenþei sau autoritãþii de
cãtre o persoanã care deþi-
ne o funcþie de conducere într-un partid,
în scopul obþinerii pentru sine sau pentru
altul de foloase necuvenite.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, Li-
viu Dragnea, ”cu ocazia organizãrii ºi des-
fãºurãrii referendumului din 29 iulie 2012,
a uzat de influenþa ºi autoritatea sa în par-
tid în scopul obþinerii unor foloase nepa-
trimoniale de naturã electoralã, necuveni-
te, pentru alianþa politicã din care fãcea
parte partidul reprezentat de inculpat, ºi
anume îndeplinirea cvorumului de partici-
pare cu ajutorul voturilor obþinute în alte

condiþii decât cele legale”.
Anchetatorii susþin cã Dragnea a fost

susþinut în fraudarea referendumului de 74
de preºedinþi ºi membri ai unor secþii de
votare din localitãþi din judeþele Teleorman,
Vrancea, Gorj ºi Olt. Aceºtia au fost tri-
miºi în judecatã pentru falsificare, prin ori-
ce mijloace, a documentelor de la birourile
electorale ºi introducerea în urnã a unui
numãr suplimentar de buletine de vot de-
cât cele votate de alegãtori, infracþiuni co-
mise sub forma autoratului, complicitãþii
sau a instigãrii.

Pronunþarea în dosarul Referendumului va avea
loc pe data de 22 aprilie, în ultimul cuvânt în faþa

instanþei Liviu Dragnea cerând sã fie achitat
pentru cã se considerã nevinovat.

Mircea Albulescu va fi înmormântat cu onoruri
militare, înainte sicriul fiind depus la TNB

Actorul Mircea Albulescu avea grad de comandor ºi
va fi înmormântat cu onoruri militare; sicriul cu
trupul neînsufleþit va fi depus sâmbãtã în foaierul

Sãlii Mari a Teatrului Naþional Bucureºti, iar dumini-
cã va avea loc înmormântarea, la ora 14:00, au decla-

rat pentru MEDIAFAX reprezentanþii TNB.

Teatrului Naþional Bucureºti în-
tre orele 10:00-13:00,apoi va fi
dus la Capela de la Cimitirul Re-

învierea, iar duminicã va avea loc
înmormântarea, la ora 14:00, au
declarat pentru MEDIAFAX re-
prezentanþii TNB. Marele actor
avea grad de comandor ºi va fi
înmormântat cu onoruri militare.

Mircea Albulescu s-a stins din
viaþã vineri la Spitalul Floreasca
din Capitalã. Avea 81 de ani ºi su-
ferea de probleme cardiace de
mult timp. De altfel, în urmã cu
doi ani, actorul a fost supus unei
triple operaþii de bypass la inimã.

Într-o emisiune de televiziune
marele actor mãrturisea: “Aºtept
moartea, sunt tot mai aproape de
ea, e cea mai grea aºteptare. So-
þia mea a încetat din viaþã acum
câþiva ani, dar de ceva vreme o
simt tot mai des prin casã, mã
ceartã adesea, cã sunt dezordo-
nat, cã de ce pun aia colo sau

dincolo. Poate cã e tot mai pre-
zentã pentru cã mã apropii ºi eu
de lumea de dincolo, de lumea ei”,
adãugând “E bine în viaþa asta,
ca actor, sã dispari când trebuie,
cât eºti pe val”.

Mircea Albulescu a fost unul
dintre cei mai mari actori români,
profesor universitar (doctor în
arte), publicist, poet, prozator,
membru al Uniunii Scriitorilor din
România (USR). A jucat în sute
de spectacole pe scenele Teatru-
lui Municipal din Bucureºti, Tea-
trului de Comedie ºi Teatrului
Naþional din Bucureºti ºi a inter-
pretat peste 300 de roluri memo-
rabile în teatrul radiofonic, pe
care îl considerã cea mai prodi-
gioasã dintre activitãþile sale ar-
tistice ºi care a constituit ºi sub-
iectul tezei sale de doctorat.
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Patriarhia Românã a remis un
comunicat de presã, destul de
ambiguu, zicem noi, prin care se
fac referiri la atitudinea Bisericii
Ortodoxe Române faþã de politi-
cã ºi campaniile electorale din
acest an. Astfel, Sfântul Sinod al
BOR, menþioneazã cã, din respect
pentru enoriaºii sãi ºi pentru opþi-
unea politicã a fiecãruia, “preo-
tul are obligaþia de a pãstra
neutralitatea în timpul campa-
niilor electorale, atât în decla-
raþiile publice, cât ºi în activi-
tatea practicã. Opþiunea poli-
ticã a preotului va fi exprima-
tã doar prin votul personal
secret”. BOR mai aratã cã Sfin-

tele Canoane interzic arhiereului,
preotului, diaconului, monahului ºi
monahiei din Biserica Ortodoxã
Românã sã facã politicã ºi sã fie
membrii ai vreunui partid politic.
De asemenea, feþelor bisericieºti
nu le este permis sã candideze la
alegerile locale sau parlamentare
ºi nici sã ocupe funcþia de aleºi
sau de demnitari. Cu toate aces-
tea, comunicatul Patriarhiei inse-
reazã cã, prin dispensã, Sfântul
Sinod a aprobat ca, în situaþii ex-
cepþionale, preoþii ºi diaconii sã
candideze, însã, doar ca indepen-
denþi ºi doar pentru statutul de con-
silier local ºi consilier judeþean, cu
aprobarea scrisã a ierarhilor lor.

Cât de mult se poate “întinde”
sintagma “situaþii excepþionale”
nu se precizeazã, ºi de bunã sea-
mã cã derogãrile sunt uºor admi-
sibile, din moment ce se face mãr-
turisirea cã “preoþii aleºi de ce-
tãþeni” se vor suspenda de la slu-
jirea liturgicã pe întreaga perioa-
dã a campaniei electorale. Într-un
fel se reitereazã, din rutinã, ceea
ce se ºtia. Clericul sau monahul
implicându-se în politicã, în cali-
tate de candidat încalcã legãmân-
tul propus la hirotonie, hotãrârile
Sfântului Sinod ºi regulamentele
bisericeºti, abaterile de acest fel
fiind de competenþa consistoriilor
eparhiale. Ambiguitatea precizã-

rilor Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române este... desã-
vârºitã. Sã ne înþelegem: prezen-
þa preotului ºi diaconului într-o
entitate a administraþiei publice
locale nu este un capãt de lume.
Mai degrabã o marginalizare pre-
meditatã, ceea n-ar sugera decât
o formã de discriminare absurdã,
ar crea confuzii de neînþeles. Su-
fletul lor rãmâne curat atâta vre-
me cât luptã pe viaþã ºi pe moarte
cu diavolul, nu sã se facã frate cu
el ca sã treacã tot felul de punþi,
fiindcã vedem ceea ce se întâm-
plã cu aleºii noºtri locali. Nu poþi
sã slujeºti ºi lui Dumnezeu ºi lui
Mamona, spune Sfânta Scriptu-

rã. O problemã, însã, totuºi existã
ºi pare anevoios surmontabilã:
Biserica este singura instituþie di-
vino-umanã din societatea noas-
trã. Singurul jurãmânt pe care îl
poate avea un preot este cel de
credinþã faþã de Bisericã. Preo-
tul nu poate sluji decât pe Dum-
nezeu Tatãl, pe Fiul ºi pe Sfântul
Duh. La învestirea unui consiliu
local, sau judeþean, consilierii de-
pun, potrivit legii, un jurãmânt
aparte, uneori fãrã formulã reli-
gioasã, cu un conþinut special. Ca
sã conchidem, într-un fel, putem
spune doar atât: nici da, nici nu.
Deºi, în realitate lucrurile stau cu
totul altfel.

Gabriel Zamfir este fratele lui
Antoniu Zamfir, unul dintre oame-
nii de încredere ai primarului PSD,
Lia Olguþa Vasilescu. Pe lângã
funcþia de director al Operei Ro-
mâne Craiova, pe care o deþine
ºi în prezent, Antoniu Zamfir a
avut ºi un mandat de conducere
la Asociaþia Craiova Capitalã
Culturalã Europeanã, un proiect
cultural foarte important, iniþiat de
primarul Olguþa Vasilescu. Între-
bat cum se împacã aceastã dife-
renþã de ideologie politicã între doi
fraþi, Gabriel Zamfir a rãspuns cã,
în ciuda gradului de rudenie, fie-
care este liber sã sprijine politic
pe cine doreºte.

„Între doi fraþi este un grad de
rudenie de gradul doi. Cred cã

Independentul GabrielIndependentul GabrielIndependentul GabrielIndependentul GabrielIndependentul Gabriel
Zamfir a trecut în echipaZamfir a trecut în echipaZamfir a trecut în echipaZamfir a trecut în echipaZamfir a trecut în echipa
lui Mircea Nãstaselui Mircea Nãstaselui Mircea Nãstaselui Mircea Nãstaselui Mircea Nãstase

Fostul candidat independent pentru
Primãria Craiova, Gabriel Zamfir, a de-
cis sã îl sprijine pe Mircea Nãstase, re-
prezentantul ALDE pentru fotoliu de
primar al Craiovei. Acesta a ieºit, ieri,
în conferinþã de presã ºi a spus cã deci-

zia îi aparþine ºi cã ºi-a depus adeziunea
la acest partid. Conducerea localã a
ALDE nu a dorit sã dezvãluie pentru ce
funcþie va fi desemnat sã candideze Ga-
briel Zamfir, motivând cã se lucreazã
încã la întocmirea listelor.

fiecare avem dreptul ºi opþiunea
sã sprijinim pe cineva anume.
Este clar ºi evident pentru toþi, în
Craiova aceasta, cã fratele meu
este directorul Operei Române.
Faptul cã el a ales sã facã parte
din acea echipã este dreptul lui.
Eu aleg, începând de azi, sã îl spri-
jin pe domnul profesor Mircea
Nãstase”, a declarat Gabriel Zam-
fir, care, în semn de dezaprobare
cu acþiunile actualei administraþii,
ºi-a anunþat anterior candidatura
pentru funcþia de primar din
postura de independent.

Dan Cherciu, aºteptat la ALDE
Deputatul Ion Cupã, preºedin-

tele ALDE Dolj, a explicat cã Ga-
briel Zamfir a fost cel care a fã-

cut pasul cãtre acest partid ºi a
acceptat sã-ºi depunã ulterior ºi
adeziunea.

„A fost opþiunea dânsului, îm-
brãþiºatã de noi, de a veni alãturi
ºi de a continua lupta pentru Pri-
mãria Craiova. El va fi ºi pe lista
de la Consiliul Local ºi pe cea de
la Consiliul Judeþean. Nu ºtiu, lu-
crãm la el. Sau poate sã fie pe
amândouã”, a spus Cupã. „Sau
deloc”, a completat, în glumã,
Gabriel Zamfir.

Întrebat dacã Dan Cherciu,
candidat independent la Primãria
Craiova, poate susþine ºi el can-
didatul ALDE, preºedintele de la
Dolj a rãspuns cã acesta poate
face lucrul acesta, dar cu condi-
þia sã-ºi depunã ºi adeziunea la
partid.

„Dacã domnul Cherciu se în-
scrie la noi în partid, da, îl primim.
ªtiþi cum este în politicã, trebuie
sã vii ºi sã discuþi. Dacã se ajun-
ge la o concluzie, ieºim în confe-
rinþã de presã ºi anunþãm rezul-
tatul”, a spus preºedintele ALDE
Dolj, care nu a exclus posibilita-
tea desemnãrii candidaturii sale
pe o anumitã funcþie.

Se bat pentru locul 2
ALDE Dolj a pus cruce unei

posibile alianþe cu candidaþii de
dreapta ºi au anunþat cã se lupã
pentru obþinerea locului 2 în ale-
geri, lupta fiind cu PNL.

 „Noi am avut niºte discuþii ºi
am ajuns la concluzia cã aceas-
tã alianþã e nãscutã moartã. Nu
depinde numai de orgoliile noas-
tre, este vorba de antrenarea ºi
determinarea electoratului pe
care îl avem în spate fiecare. Ori
lucrurile acestea, toate puse cap
la cap, concluzioneazã cã nu sunt
viabile ºi nu pot sã meargã într-o
echipã pe extrema dreaptã”, a
spus Mircea Nãstase.

Ion Cupã a subliniat cã ALDE
Dolj nu face alianþã electoralã cu
nimeni la aceste alegeri ºi cã se
va bate pentru locul 2.

„Noi vrem sã ne batem pentru
locul 2. Electoratul cãruia ne
adresãm este cel liberal, de
dreapta. Nu putem sã ne îndrep-
tãm spre cel de stânga când noi

suntem de dreapta, ar fi ilogic. Cã
o sã mai voteze cu noi ºi oameni
de stânga este altã poveste”.

Reprezentanþii ALDE au re-
fuzat sã comenteze situaþia din
interiorul PSD Dolj, dupã acuza-
þiile aduse primarului Olguþa Va-
silescu, spunând cã nu sunt în
mãsurã sã judece partidele. Nici
despre ultimul scor anunþat de
primarul PSD, de 81%, reprezen-
tanþii ALDE nu au dorit sã se pro-
nunþe, spunând doar cã „noi
avem alte date”.

Pe 22 aprilie, la Sala Poliva-
lentã, va avea loc lansarea can-
didaþilor ALDE pentru Craiova
ºi Dolj, care vor fi desemnaþi în
urma unui sondaj intern care se
aflã în lucru.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, poliþiºtii craioveni din ca-
drul Secþiei 3 Poliþie au descins,
joi, în baza autorizaþiilor de perche-
ziþii emise de magistraþi, ºi cu spri-
jinul poliþiºtilor din cadrul IPJ
Argeº - Serviciul de Investigaþii
Criminale ºi Penitenciarul Colibaºi,
în trei locaþii din judeþul Argeº, mai
exact la Penitenciarul Colibaºi, la
Spitalul Penitenciar Colibaºi, ºi
într-o locuinþã din municipiul Pi-
teºti. În urma activitãþilor specifi-
ce de investigare ºi cercetare des-
fãºurate de poliþiºtii craioveni îm-
preunã cu procurorii Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova au
fost identificaþi Cosmin Dumitru,
de 31 de ani, din Bucureºti, în pre-

Reamintim cã poliþiºtii craio-
veni ºi procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj au fost
anunþaþi pe 19 decembrie 2015,
dimineaþa, în jurul orei 6.00, cã
în locuinþa familiei Gigea, de pe
strada „Privighetorii”, din cartie-
rul craiovean Brazda lui Novac,
s-a petrecut o tragedie. O echipã
complexã de cercetare formatã
din poliþiºti de investigaþii crimi-
nale ºi un procuror criminalist a
ajuns la faþa locului, din cercetã-
rile efectuate de oamenii legii sta-
bilindu-se cã Bogdan Gigea, de

Craioveanul care ºi-a ucis tatãl cu mai multe lovituri de cuþit,
condamnat la 12 ani de puºcãrie

Craioveanul de 36 de ani ajuns dupã gratii în decembrie
anul trecut, dupã ce ºi-a ucis tatãl cu mai multe lovituri de
cuþit a fost condamnat de judecãtorii Tribunalului Dolj la 12
ani de închisoare pentru omor asupra unui membru de
familie. Bãrbatul a recunoscut fapta în faþa magistraþilor
craioveni ºi a cerut sã beneficieze de reducerea limitelor
de pedeapsã. Hotãrârea, pronunþatã marþi, 5 aprilie a.c. de
Tribunalul Dolj, nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

36 de ani, din Craiova, înarmat
cu un cuþit, a intrat în camera în
care dormea tatã sãu, Lucian Gi-
gea, de 69 de ani, ºi l-a înjun-
ghiat de mai multe ori în zona
toracicã, victima decedând ca
urmare a leziunilor suferite. Po-
trivit anchetatorilor, din cele po-
vestite de vecini ºi de rude, cam
cu douã sãptãmâni înainte de tra-
gedie, autorul începuse sã mani-
feste semnele unei depresii ac-
centuate, sã aibã pierderi de me-
morie ºi sã nu-ºi mai recunoas-
cã membrii familiei, însã nu era

înregistrat în evidenþele medica-
le ca suferind de afecþiuni psihi-
ce. El a fost reþinut pe 24 de ore
în cursul zilei de 19 decembrie,
a fost audiat la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj ºi apoi in-
trodus în arestul IPJ Dolj, iar o
zi mai târziu, pe 20 decembrie, a
fost prezentat instanþei cu pro-
punere de arestare preventivã,
propunere admisã de magistraþii
Tribunalului Dolj. Inculpatul n-a
mai ieºit din spatele gratiilor de-
cât pentru a fi supus unei exper-
tize medico-legale neuropsihiatri-
ce pentru a se stabili dacã a avut
discernãmânt. Odatã primite do-
cumentele de la medicii legiºti,
procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj l-au trimis în
judecatã pe Bogdan Gigea pen-
tru comiterea infracþiunii de omor
asupra unui membru de familie.
Dosarul s-a înregistrat pe 19 ia-
nuarie 2016 la Tribunalul Dolj, a
intrat în procedura camerei pre-

liminare, iar dupã analizarea do-
sarului, pe 17 martie a.c., a în-
ceput procesul. Craioveanul a
recunoscut comiterea faptei în
faþa judecãtorilor, a cerut sã fie
judecat cu aplicarea prevederilor
vizând reducerea cu o treime a li-
mitelor de pedeapsã, astfel cã
marþi, 5 aprilie a.c., instanþa a pro-
nunþat sentinþa în dosar. Bãrbatul
a fost gãsit vinovat ºi a fost con-
damnat la 12 ani de închisoare cu
executare: „Condamnã pe incul-

patul Gigea Bogdan Lucian la pe-
deapsa principalã de 12 ani în-
chisoare. (...) Obligã inculpatul
la plata sumei de 1200 lei chel-
tuieli judiciare cãtre stat( faza de
urmãrire penalã ºi judecatã). Cu
drept de apel. Pronunþatã în ºedin-
þã publicã, azi 05.04.2016”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. Atât inculpatul, care rã-
mâne în spatele gratiilor, cât ºi
procurorii, pot face apel la Cur-
tea de Apel Craiova.

Metoda „Accidentul” revine!

Tânãrã de 20 de ani reþinutã pentruTânãrã de 20 de ani reþinutã pentruTânãrã de 20 de ani reþinutã pentruTânãrã de 20 de ani reþinutã pentruTânãrã de 20 de ani reþinutã pentru
înºelãciuni prin telefonînºelãciuni prin telefonînºelãciuni prin telefonînºelãciuni prin telefonînºelãciuni prin telefon

O tânãrã de 20 de ani, din Piteºti, a ajuns
în arestul IPJ Dolj, fiind bãnuitã de comite-
rea mai multor infracþiuni de înºelãciune prin
metoda ”Accidentul”. Anchetatorii craioveni
au stabilit cã tânãra, în complicitate cu alte
douã persoane, un doljean internat în prezent
la Spitalul Penitenciar Colibaºi ºi un deþinut
din acelaºi penitenciar, au înºelat trei craio-

veni cu peste 70.000 lei. Potrivit anchetato-
rilor, tânãra a sunat victimele, cerându-le sã
depunã bani în conturi pentru cã rudele lor
suferiserã accidente grave ºi aveau nevoie
de bani. Oamenii legii atrag atenþia asupra
acestei metode de înºelãciune, insistând ca
cetãþenii sã verifice informaþiile pe care le pri-
mesc la telefon ºi sã anunþe imediat Poliþia.

zent deþinut în Penitenciarul Coli-
baºi, Gabriel Þaroneanu, de 32 de
ani, din comuna Melineºti, judeþul
Dolj, în prezent deþinut în Spitalul
Penitenciar Colibaºi ºi Ramona
Badea, de 20 de ani, municipiul
Piteºti. Din investigaþiile poliþiºti-
lor, în sarcina celor trei suspecþi
s-a reþinut sãvârºirea a trei infrac-
þiuni de înºelãciune ºi complicitate
la înºelãciune, prin metoda „Acci-
dentul„ fapte comise în dauna pãr-
þilor vãtãmate Nicolae S., de 86
ani, Traian M., de 80 de ani ºi Eu-
frosina V., de 77 ani, toþi din Cra-
iova, în perioada 31 decembrie
2015 – 3 ianuarie 2016, cu sume
de 12.000, 27.000, respectiv
40.000 lei. „În baza probatoriului

administrat în cauzã tânãra de 20
de ani a fost reþinutã, pe bazã de
ordonanþã de reþinere pentru 24 de
ore, fiind introdusã în Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv Dolj.
Poliþiºtii craioveni continuã in-
vestigaþiile în vederea documen-
tãrii întregii activitãþi infracþiona-
le, în urma percheziþiilor fiind ri-
dicate mai multe înscrisuri, carte-
le telefonice, dar ºi telefoane mo-
bile folosite la comiterea fapte-
lor”, a precizat agent ºef adjunct
Amelia Barbu din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.
Recomandãri preventive ale
poliþiºtilor

Reprezentanþii Inspectoratului

de Poliþie Judeþean Dolj reamintesc
tuturor cetãþenilor faptul cã victi-
mele acestui tip de infracþiuni sun-
t înclinate sã reacþioneze emoþio-
nal, ceea ce este o greºealã. În-
treaga tehnicã prin care se reali-
zeazã infracþiunea de înºelãciune
prin intermediul telefonului se ba-
zeazã pe „legenda” cu care victi-
ma este contactatã – de obicei fap-
tul cã fiul sau fiica a suferit sau a
comis un accident grav ºi are ne-
voie de bani pentru a scãpa –, are
menirea de a bloca emoþional par-
tea vãtãmatã, fiind vizaþi pãrinþii mai
în vârstã, cu copii plecaþi în strãi-
nãtate sau care nu mai locuiesc cu
ei. Sub impactul evenimentului ºi
considerând în mod eronat cã ori-
ce lucru poate fi realizat cu bani,
victimele acceptã sã transfere
sume de bani în conturi, sau cãtre
persoane necunoscute, fãrã a mai
verifica în vreun fel veridicitatea
celor sesizate. Tocmai de aceea,
primul sfat al poliþiºtilor pentru a

evita o astfel de înºelãciune este
sã verificaþi dacã ruda respectivã
este rãnitã sau a avut un accident,
dându-i un telefon. De asemenea,
cereþi date despre unitatea medi-
calã, de poliþie sau parchet unde
s-ar afla ruda ºi sunaþi pentru con-
firmare acolo. În cazul în care sun-
teþi sunaþi de astfel de persoane ºi
nu reuºiþi sã aflaþi dacã informa-
þiile sunt corecte, sã solicitaþi o
întâlnire directã pentru a le da
banii ºi sã sunaþi în acelaºi timp
la 112, cerând ajutorul Poliþiei.-
 Pentru a împiedica “documenta-
rea” hoþilor despre familia dum-
neavoastrã, Poliþia recomandã sã
fiþi atenþi la persoanele cu care
intraþi în contact, pe stradã, în
jurul blocului, aparent întâmplã-
tor: “Este posibil ca acestea sã vã
urmãreascã, sã încerce sã se îm-
prieteneascã cu dumneavoastrã ºi
sã afle detalii despre familie sau
vecini, mai precizeazã reprezen-
tanþii IPJ Dolj.
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Ambasadorul Cubei la Bucureºti
a spus cã este prima vizitã pe care
o face la Craiova ºi cã are deja
impresia creionatã cã nu va fi ulti-
ma, fiind convinsã cã pe viitor se
va colabora foarte bine, mai ales
pe linie economicã.

La rândul sãu, preºedintele CJ
Dolj, Ion Prioteasa a subliniat fap-
tul cã foarte multe lucruri s-au
schimbat în România de la intra-
rea þãrii noastre în Uniunea Euro-
peanã, iar judeþul Dolj este unul
dintre judeþele care a absorbit cei
mai mulþi bani de la UE, peste 600
de milioane de euro. „A fost o ºansã
pe care am fructificat-o cât am
putut mai bine ºi iatã cã, din acest
punct de vedere, ne poziþionãm
între primele judeþe din þarã la ab-
sorbþia fondurilor comunitare.
Doljul este unul dintre cele mai mari
judeþe a României. Sunt 111 loca-
litãþi ºi peste 700.000 de locuitori
ºi cu o suprafaþã am cât Cipru.
Suntem judeþ de frontierã. ªi avem

Ambasadorul Cubei a lãudat locomotiveleAmbasadorul Cubei a lãudat locomotiveleAmbasadorul Cubei a lãudat locomotiveleAmbasadorul Cubei a lãudat locomotiveleAmbasadorul Cubei a lãudat locomotivele
fabricate la Electroputere Craiovafabricate la Electroputere Craiovafabricate la Electroputere Craiovafabricate la Electroputere Craiovafabricate la Electroputere Craiova

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Ion Prioteasa, a primit, ieri, vizita am-
basadorului Republicii Cuba în România,
Excelenþa Sa Nieves Iliana Hernandez
Portales, prilej cu care i-a prezentat înal-
tului oaspete judeþul ºi principalele linii
strategice ale dezvoltãrii pentru urmãtorii
ani. ªeful administraþiei doljene i-a mãrtu-
risit diplomatului cubanez cã, înainte de
1989, a avut ocazia sã facã o cãlãtorie în

Dunãrea care ne desparte de Bul-
garia. Fondurile europene ne-au
permis, de exemplu, ca numai ali-
mentãrile cu apã sã ajungã de la 3
localitãþi, câte erau iniþial racorda-
te la reþelele de alimentare cu apã,
la 104 în prezent. Alte proiecte în
domeniul culturii, a turismului.
Toate dintre muzeele noastre sunt
reabilitate pe fonduri europene.
Suntem proprietarii Aeroportului
din Craiova, avem ºi acum un pro-
iect de 24 de milioane de euro, care
se desfãºoarã la Aeroport. De ase-
menea, suntem hotãrâþi ca în ac-
tualul segment financiar, sã obþi-
nem sume importante, cu ajutorul
cãrora sã rezolvãm câteva dintre
problemele judeþului Dolj”, a pre-
zentat judeþul preºedintele CJ Dolj.
Puntea dintre Cuba ºi România
trece prin judeþul Dolj

 Ion Prioteasa a vorbit ºi de vi-
itor, de modul în care vede dom-
nia sa o colaborare cu una dintre

cele mai frumoase þãri,
Cuba. „Trebuie sã gã-
sim o punte. Din Româ-
nia cãtre Cuba ºi din
Cuba cãtre România, în
ceea ce mã priveºte pe
mine, sunt desigur, avo-
catul duzmneavoastrã,
pentru cã am fost în tot
timpul atras de Cuba. Un
prieten sportiv spunea cã cel
mai frumos e în Cuba. De
aceia, am vrut ºi eu sã mã
duc, voluntar chiar, în Cuba,
la trestia de zahãr. M-am în-
scris, a fost o selecþie naþio-
nalã, dar nu am fost accep-
tat. Dar, oricum, eu intenþio-
nez ca într-o zi o sã ajung ºi
în Cuba”, a subliniat ºeful ad-
ministraþiei doljene.  Alãturi

de preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, la întâlnirea cu
ambasadorul Republicii Cuba în
România, Excelenþa Sa Nieves Ilia-
na Hernandez Portales, întâlnire
desfãºuratã în sala de ºedinþe a in-
stituþiei, au mai participat subpre-
fectul judeþului Dolj, Simona Moi-
se, ºi directorul Direcþiei de Afa-
ceri Europene a CJ, Ileana Mãjinã.
„Pe linie diplomaticã ºi politicã,
am atins un nivel foarte bun”

Ambasadorul Cubei la Bucureºti
a þinut sã-i mulþumeascã preºedin-
telui CJ Dolj pentru cuvintele fru-
moase spuse despre Cuba ºi de-
spre relaþia dintre România ºi
Cuba. Excelenþa Sa Nieves Iliana
Hernandez Portales  a precizat de
la început care este obiectivul mi-
siunii sale în România, ºi anume,
acela de a lucra la nivelul autoritã-
þilor locale, fie cã vorbim de pri-
mãrii sau de consilii judeþene, cu

scopul de a dezvolta relaþiile din-
tre cele douã state. „Am vizitat
deja câteva judeþe, dar Doljul are
o tradiþie de a fi vizitat de prede-
cesori mei, în anii trecuþi. ªi îna-
inte de 1989, în Craiova practic
se muncea pentru Cuba, erau
relaþii economice foarte intense.
De aici au plecat, locomotive,
vagoane ºi pot sã spun cã mate-
rialul feroviar produs la Craiova
încã mai funcþioneazã în Cuba,
în ciuda atâtor ani care au tre-
cut. Sigur cã acum este impor-
tant sã lucrãm în domeniul
schimburilor economice. Pe li-
nie diplomaticã ºi politicã, am
atins un nivel foarte bun, ne spri-
jim reciproc în organizaþiile ºi
organismle internaþionale ºi as-
pirãm ca ºi relaþiile economice

sã ajungã la nivelul celor pe care le
aveam acum 25 de ani.
„Am avut întâlnire cu douã
agenþii de turism”

Diplomatul cubanez a aprecizat
ca foarte slabe relaþiile economice
actuale. A vorbit de un nivel scã-
zut al importurilor ºi exporturilor.
Þara noastrã e cunoscutã în Cuba
prin anvelopele made în România
ºi cam atât. „Astãzi, schimburile
economice sunt foarte scãzute.
Dar ºi importurile sunt foarte re-
duse. Din România se importã an-
velope ºi rulmenþi. Cuba a aprobat
o nouã lege a investiþiilor strãine ºi
prin aceasta încearcã sã atagã in-
vestiþii strãine în Cuba. Acum e
important sã facem cunoscutã
aceastã lege a investiþiilor strãine.
Sã o facem cunoscutã în mediul
de afaceri românesc. Când facem
vizite în judeþe, luãm legãtura ºi cu
Camerele de Comerþ. Am avut în-
tâlnire cu douã agenþii de turism
care promoveazã ca destinaþie de
vacanþã Cuba ºi am cãzut de acord
asupra unor acþiuni simple, pentru
început, pentru a sprijini acest do-
meniu ºi sã se poatã promova tu-
rismul cubanez în Craiova ºi în ju-
deþ...”, susþine Excelenþa Sa.
„Mai este o perioadã destul de
îndelungatã pânã la normaliza-
rea relaþiilor cu SUA”

Ambasadorul Cubei a vrut sã
explice ºi situaþia actualã a Cubei,

poziþia ei faþã de UE ºi SUA. „Cuba
a trecut la o resistematizare eco-
nomicã necesarã pentru dezvolta-
rea economiei sale. Acest proces a
început din 2011. De când am
aprobat directivele resistematizãrii
economice am adoptat mãsuri, dar
nu am reuºit sã obþinem tot ceea
ce ne-am propus. Cuba este lipsitã
încã de anumite elemente care sunt
obligatorii în dezvoltarea economi-
cã : tehnologie, materie primã ºi
finanþarea anumitor investiþii eco-
nomice. Mergem pe metoda reali-
zãrii sustenabilitãþii economice. Am
colaborat mult cu UE, eram o þarã
care fusese sancþionatã cu o pozi-
þie comunã ºi luna trecutã, am reu-
ºit sã realizãm un acord în care se
va semna ºi se va finaliza în luna
noiembrie. Prin acest acord cu UE
vom colabora foarte bine, asta ºi
pentru cã avem relaþii bilaterale
foarte bune cu toate cele 28 de state
membre ale Uniunii. Relaþiile cu
SUA avanseazã de asemenea în
procesul acesta de umanizare. S-
au restabilit relaþiile diplomatice, dar
mai este o perioadã destul de înde-
lungatã pânã la normalizarea rela-
þiilor. Ca sã ajungem la normaliza-
rea relaþiilor mai lipsesc sã fie re-
zolvate o serie de probleme impor-
tante cum ar retrocedare teritoriu-
lui ocupat de baza navalã de la
Guatemala sau indemnizarea Cu-
bei pentru daunele provocate de
blocadã”, a subliniat diplomatul
cubanez, prezent la Craiova.

Cuba, dar planurile sale au fost anulate din
motive personale, însã aceastã þarã rãmâ-
ne în continuare un loc pe care îºi doreºte
foarte mult sã-l viziteze. Ambasadorul Cu-
bei a vorbit despre locomotivele fãcute la
Craiova, la Electroputere, importate la Ha-
vana, care funcþioneazã ºi astãzi. Relaþiile
economice ar fi o prioritate pentru Exce-
lenþa Sa, dar ºi cele culturale ºi educaþio-
nale sunt de  interes.
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Problemele cu traficul rutier
din municipiul Craiova nu sunt
puþine la numãr ºi nici prea uºor
de surmontat. Centrul aratã îngro-
zitor la orele de vârf, autobuzele
de transport în comun nu mai
opresc în alveolele laterale, ci di-
rect în mijlocul strãzii, pe banda
pe care circulã de regulã. Ambu-
teiaje, nervi, cuvinte de „binefa-
cere” împãrþite-n stânga ºi dreap-
ta de participanþii la trafic. Par-

cãrile sunt arhipline. Numãrul tot
mai mare de autovehicule ºi fap-
tul cã infrastructura oraºului a
rãmas aproape aceeaºi au dus lu-
crurile, acolo, unde ne aºteptam
cu toþii.

Uneori, ce e util
meritã aprecierea

O vizitã pe ºantierul ce are ca
obiectiv modernizarea bulevardu-
lui Râului ne aratã o altã faþetã a
transportului din Craiova. Cele
douã benzi pe sens, despãrþite de
o lãþime de teren impresionantã
ce urmeazã a fi aranjatã ne dau
speranþa cã lucrurile se pot în-
dreptata acolo unde era, evident,
nevoie. Calculat cu indulgenþã,
timpul pe care îl parcurge, acum,
un TIR ce intrã dintre Calea Se-
verinului – str. Pelendavei – str.
Brestei pe tronsonul refãcut de
pe bld. Râului este foarte mic.
De ordinul a câtorva zeci de mi-
nute. Mai ales cã nu existã mai

Traficul rutier greu a crescut, ca fluenþã, pe
ruta dinspre Calea Severinului – str. Pelendavei
– str. Brestei – bulevardul Râului, datoritã po-
dului de la Calafat. Deºi, o mare parte dintre
TIR-uri vine pe ruta Severin – ªimian – Magla-
vit, beneficiind de un drum naþional foarte bine
realizat, de ceva timp încoace, Craiova poate
asigura timpi reduºi tranzitului auto dinspre
zona de vest a þãrii. Modernizarea bulevardului
Râului se aflã pe ultima sutã de metri, iar inves-
tiþia poate fi consideratã una oportunã.

mult de trei intersecþii semafori-
zate pe acest parcurs.

Vecinãtatea cu casele etnici-
lor romi face ca pe bulevardul
Râului sã zãrim, zilnic, cãruþe în
deplasare, deºi accesul lor în tra-
fic este, aici, interzis. Secþia nr.
2 de Poliþie din subordinea IPJ
Dolj este la câþiva metri de zona
circulatã ºi de atelajele conaþio-
nalilor. Dar lucrurile continuã ca
mai înainte.

Contract de finanþare
semnat din 2012

Reabilitarea bld. Râului face
parte din planul mai larg al exe-
cutãrii unor lucrãri în cadrul  pro-
iectului: “Reabilitarea infrastruc-
turii rutiere pe relaþia Nord-Sud-
Est a Polului de Creºtere Craio-
va, în vederea fluidizãrii traficului
în Zona Metropolitanã Craiova”
– componenta Reabilitare ºi mo-
dernizare str. Râului, proiect fi-
nanþat prin P.O.R, Axa Prioritarã
1, D.M.I. 1.1. Este vorba despre
Programul de finanþare a proiec-
tului: Programul Operaþional Re-
gional 2007-2013 – Axa priorita-
rã 1 „Sprijinirea dezvoltãrii dura-
bile a oraºelor – poli urbani de
creºtere”, Domeniul major de in-
tervenþie 1.1 „Planuri integrate de
dezvoltare urbanã”, subdomeniul
„Poli de creºtere”, categoria de
operaþiuni: reabilitarea infrastruc-
turii urbane ºi îmbunãtãþirea ser-

viciilor urbane, inclusiv transpor-
tul urban. Lungime bulevardului
Râului este de 5,130 km.

Se putea mai bine
Tronsonul Râului a trecut prin

transformãri puternice. Finanþat
cu fonduri europene, bulevardu-
lui i-au fost schimbate conducte-
le din subteran. Executantul rea-
bilitãrii a fost societatea Tel
Drum. Totuºi, recent, au apãrut
mici denivelãri care se simt cu
lejeritate la o rulare a autoturis-
mului cu viteza legalã. Mai cu
seamã în tronsonul bld. ªtirbei
Vodã – str. Brestei.

În orele cu circulaþie de vârf,
intrarea dinspre str. Pelendavei
cãtre str. Brestei produce co-
loane de zeci de maºini, uneori
ajungând foarte aproape de sen-
sul giratoriu de la Hanul Craio-
viþa. Reabilitarea str. Brestei a
fãcut ca traficul de aici sã fie
unul foarte fluent, iar pãtrunde-
rea celor dinstre str. Pelenda-
vei sã se facã cu mari greutãþi.
Poate, pe viitor, autoritatea lo-
calã va lua spre analizare utili-
tatea unei semaforizãri a inter-
secþiei cu pricina. Cu atât mai
mult cu cât, cei ce tranziteazã
Craiova, dinspre zona de Vest,
fac prima la dreapta pe lângã
balta Craioviþei.

O istorie mai veche
a bulevardului

Prin hotãrârea din 1 aprilie 2013,
municipiul Craiova a încercat sã
realizeze un proiect vechi de
aproape 50 de ani. Aceastã arte-
rã, care urma sã uneascã bulevar-
dul Râului de bulevardul Tineretu-
lui ºi care sã traverseze cartierul
Craioviþa Nouã, ar fi reprezentat
o descongestionare a traficului ru-
tier în zona de sud-vest a Craio-
vei. Se fãcea vorbire, la acea vre-
me de un pasaj subteran, care sub-
traversa Calea Severinului, ºi douã

bretele adiacente, care fluidizau
traficul atât spre Severin, cât ºi spre
Calea Bucureºti. Costul era esti-
mat la 65 de milioane de euro.

Tot la acea datã, municipalita-
tea avea în vedere dobândirea te-
renului în cauzã prin achiziþie pu-
blicã ºi nu prin expropriere, aceas-
tã ultimã procedurã fiind costisi-
toare. În prezent, balta Craioviþei
este neîmprejmuitã, tone de gu-
noi menajer sunt depozitate fãrã
nici cea mai micã jenã pe supra-
faþa sa, iar imaginea lãsatã celor
care intrã în municipiu dinspre Se-
verin este agasantã.

Târgul Municipal, afluenþã
mãritã de autovehicule

Mutat încã din luna ianuarie
a.c., pe platforma RAT Craiova
din strada dr. Dimitrie Gerota,
Târgul Municipal este desfãºurat
atât în interior, prin sutele de ta-
rabe cu haine ºi încãlþãminte, cât
ºi în exterior prin zecile de auto-
vehicule care sunt parcate în ime-
diata vecinãtate. Din fericire, ma-
joritatea strãzilor din cartierul 1
Mai au fost reabilitate. Astfel cã,
parcãrile actuale permit asimila-
rea mai mult autoturisme. Iar ie-
ºirile spre bulevardul Râului se
consumã cu mai multã lejeritate.

Bulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþi
traversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minute

Bulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþi
traversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minute
Bulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþi

traversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minute
Bulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþi

traversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minute
Bulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþi

traversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minute
Bulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþi

traversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minute
Bulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþi

traversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minute
Bulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþi

traversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minute
Bulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþiBulevardul Râului sau cum poþi

traversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minutetraversa Craiova în câteva minute



cuvântul libertãþii / 7sâmbãtã, 9 aprilie 2016 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Conducerea Universitãþii din Cra-
iova a iniþiat ieri, un demers de pro-
movarea a mediului academic prin
semnarea de  protocoale de colabo-
rare cu inspectoratele ºcolare din re-
giunea Sud-Vest Oltenia (Dolj, Vâl-
cea, Mehedinþi ºi Olt). Prof. univ.
dr. Cezar Spînu, rectorul Universi-
tãþii din Craiova a precizat cu aceas-
tã ocazie cã sunt sute de cadre di-
dactice care au participat pânã acum
la pregãtirea pentru examenele, care
nu sunt deloc simple, de definitivat,
gradul II ºi gradul I. „Copiii care vin
la diferitele concursuri, sunt cazaþi
în campusurile noastre ºi iau con-
tact cu studenþii. Se organizeazã

Universitatea din Craiova a în-
cheiat ieri, într-un cadru oficial, noi
protocoale de colaborare cu inspec-
toratele ºcolare din regiunea Sud-
Vest Oltenia (Dolj, Vâlcea, Mehe-
dinºi, Gorj ºi Olt). Prin intermediul
acestor protocoale se oferã suport

În judeþul Dolj, în anul 2010 a fost diagnosti-
cat un singur caz de boala Lyme, la un copil în
vârstã de 6 ani, din Craiova, înþepat de cãpuºe în
luna septembrie, diagnosticat, internat ºi tratat
în Spitalul de Boli Infecþioase în noiembrie. Creº-
terea de trei ori, în 2010, a incidenþei bolii Lyme în
România, comparativ cu anul precedent, a de-
terminat introducerea de cãtre CNSCBT Bucu-
reºti a Fiºei de supraveghere a cazului de Boala
Lyme, pentru a obþine informaþii epidemiologice
care analizate sã permitã o înþelegere mai corectã
ºi recomandarea de mãsuri de sãnãtate publicã.

În anul 2011 au fost suspectate 8 persoane,
dar diagnosticate 2 cazuri de boala Lyme. A
fost vorba de un copil  în vârstã de 5 ani, din
Dioºti, înþepat de cãpuºe în martie 2011, dia-
gnosticat, internat  ºi tratat în Spi-
talul de Boli Infecþioase în aprilie
2011 ºi la o persoanã în vârstã de 52
ani, din Craiova, înþepatã de cãpu-
ºe în iunie 2011, diagnosticatã, in-
ternatã ºi tratatã în Spitalul de Boli
Infecþioase în august 2011.

În urmãtorul au fost diagnosticate
2 cazuri de boala Lyme: la o persoanã
în vârstã de 54 ani, din Craiova, dia-
gnosticatã, internatã ºi tratatã în Spi-
talul de Boli Infecþioase în luna iunie
ºi la o persoanã în vârstã de 33 ani,
din Craiova, diagnosticatã, internatã
ºi tratatã în Spitalul de Boli Infecþioa-
se în iulie.

În ultimii trei ani (2013,2014,2015)
în judeþul Dolj nu au fost diagnosti-
cate  cazuri de boala Lyme

elevilor, în vederea pregãtirii la dis-
ciplinele din programa de bacalau-
reat, dar ºi cadrelor didactice din
învãþãmântul preuniversitar, care
vor susþine examenele de titulariza-
re, definitivat ºi gradul didatic II,
în anul 2016.

grupuri cu studenþi care îi duc la
facultãþi, sã vadã laboratoarele, par-
ticipã la diferite tipuri de cursuri, iau
contact ºi cu cadrele didactice ºi
cu studenþii Universitãþii din Cra-
iova. Spun eu cã este un avantaj
reciproc, ceea ce este ºi normal, att
pentru Univeritate, cât ºi pentru in-
spectoratele ºcolare, dar mai ales
pentru copiii noºtri, care sunt vii-
tori studenþi”, a subliniat prof.
univ.dr Cezar Spânu.

„Noi vã vom oferi elevi foarte
bine pregãtiþi”

Proiectul este mai amplu. Se vor
organiza inclusiv caravane de pro-

movare a ofertei educaþionale. Se
urmãreºte ca pe baza acestor pro-
tocoale sã se ofere suport elevi-
lor, în vederea pregãtirii la disci-
plinele din programa de bacalau-
reat, dar ºi cadrelor didactice din
învãþãmântul preuniversitar, care
vor susþine examenele de titulari-
zare, definitivat ºi gradul didatic
II, în anul 2016. Este de apreciat
efortul din partea profesorilor care
se vor deplasa în judeþele respec-
tive pentru a preda materiile soli-
citate. Prof. Lavinia Craioveanu,
inspector ºcolar general la ISJ Dolj
a apreciat colaborarea de excepþie
dintre ISJ Dolj ºi Universitatea din
Craiova, care ºi-a arãtat deja efi-
cienþa. ªefa învãþãmântului dol-
jean susþine cã elevii au obþinut
rezultate mai bune la bacalaureat,
dar ºi profesorii au obþinut note
mai bune la definitivat. „Mai mult
decât atât, concursurile pe care noi
le dãm cu Universitatea la nivel
regional, Craiova are tot mai mulþi
participanþi, copiii venind cu drag
ºi noi vã vom oferi elevi foarte bine
pregãtiþi ºi obiºnuiþi deja cu rigo-
rile Universitãþii din Craiova”, a
subliniat prof. Lavinia Craiova, in-
spector ºcolar general, ISJ Dolj.

„Întãrirea dialogului dintre
principalii furnizori  de educaþie
din regiune”

Proiectele incluse în cadrul pro-
tocoalelor, semnate de Universita-
tea din Craiova ºi inspectoratele
ºcolare judeþene din regiunea
Sud-Vest Oltenia, vizeazã o cola-
borare cât mai bunã între institu-
þiile implicate, în vederea asigurã-
rii calitãþii învãþãmântului din
aceastã regiune, cât ºi atragerea
unui numãr cât mai mare de stu-
denþi la Universitatea din Craio-
va. Prof. Mirela Pintea, inspector
ºcolar general de la ISJ Mehedinþi
a remarcat interesul pe care îl ma-
nifestã Universitatea din Craiova,
în ceea ce priveºte derularea învã-

þãmântului preuniversitar, la nive-
lul judeþului Mehedinþi. „Aceastã
activitate de astãzi ( n.r ieri) repre-
zintã întãrirea dialogului dintre
principalii furnizori de educaþie din
regiune ºi vorbim de Universita-
tea din Craiova, ISJ Mehedinþi ºi
unitãþile ºcolare din acest judeþ.
Într-adevpãr tinerii noºtri sunt re-
ceptivi la toate activitãþile care se
deruleazã în parteneriat cu Univer-
sitatea din Craiova ºi este esenþi-
alã interacþiunea acestora cu re-
sursa umanã, cu resursa logisticã
atât a elevilor cât ºi  a cadrelor di-
dactice pentru cã astfel reuºim per-
fecþionarea continuã a acestora”,
a subliniat Mirela Pintea, inspec-
tor ºcolar general, ISJ Mehedinþi.

MARGA BULUGEAN

Odatã cu încãlzirea vremii, medicii din cadrul Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj avertizeazã asupra pericolului
pe care îl reprezintã înþepãturile de cãpuºe. În urmã cu patru ani, acestea au dat mari bãtãi de cap specialiºtilor

dupã ce mai mulþi doljeni au ajuns la spital în stare destul de gravã, diagnosticaþi cu boala Lyme.

În caz de înþepãturã, vizita la medic
este obligatorie

Specialiºtii îi avertizeazã pe craioveni ca în
momentul în care prezintã semnele unei muºcã-
turi de cãpuºe sã se prezinte imediat la medicul de
familie pentru a primi îngrijirile necesare. Chiar dacã
nu orice muºcãturã de cãpuºã presupune con-
tactarea bolii Lyme, cadrele medicale le recoman-
dã doljenilor sã fie prevãzãtori, pentru cã, netrata-
tã, afecþiunea se poate agrava. Sfatul este ca în
maximum 48 de ore de la înþepãturã pacientul sã
se prezinte la doctor, întrucât, depistatã mai repe-
de, boala poate fi vindecatã mai uºor. În schimb,
diagnosticatã târziu, afecþiunea poate aduce com-
plicaþii, iar tratamentul este lung ºi neplãcut.

Dacã pe piele sunt descoperite cãpuºe, este
foarte important, conform sfatului medicilor, ca
pacientul sã nu încerce sã le scoatã singur, de-
oarece, de foarte multe ori, rãmân pãrþi din cor-
pul acestora mult mai dificil de extras apoi. Pa-
cientul trebuie sã se prezinte de urgenþã la me-
dic sau la serviciul de gardã, acolo unde se va
îndepãrta cãpuºa, se va dezinfecta zona ºi se
va recomanda tratamentul profilactic.

Boala atacã sistemul nervos
Cea mai periculoasã afecþiune datã de muº-

cãtura de cãpuºã rãmâne boala Lyme. Aceasta
poate afecta pielea, încheieturile, sistemul
nervos ºi alte sisteme sau organe. Simptomele
ºi gravitatea lor pot varia de la o persoanã la

alta. De obicei, primele manifestãri ale in-
fecþiei apar la aproximativ o sãptãmânã.
Într-un prim stadiu se manifestã cu febrã,
erupþie cutanatã, o rãcealã sau afecþiuni
uºoare ale plãmânilor. În etapa urmãtoare,
care poatã sã aparã ºi la câteva luni dis-
tanþã sau chiar la un an, boala atacã siste-
mul nervos ºi se poate ajunge la paralizie.

Afecþiunea are însã multe simptome
asemãnãtoare cu cele ale altor boli, motiv
pentru care este ºi greu de depistat, mai
ales în situaþia în care cel muºcat de cãpu-
ºã nu ºi-a dat seama de asta. De altfel,
boala este greu de diagnosticat ºi dupã
efectuarea analizelor.

Împreunã cu urticaria, persoana infec-
tatã poate avea simptome asemãnãtoare
celor ale gripei, ca umflarea ganglionilor
limfatici, obosealã, dureri de cap ºi dureri

musculare. Existã însã ºi cazuri în care maladia
prezintã aceleaºi simptome ca ºi scleroza multi-
plã sau boala Alzheimer. Specifice bolii sunt
petele roºii pe piele, dar, uneori, este posibil ca
acestea sã nu aparã. Nu degeaba Lyme este
supranumitã ºi „boala cu 1.000 de feþe”.

Animalele pot transmite cãpuºele
Pentru a preveni pe cât posibil înþepãturile

de cãpuºã, reprezentanþii Direcþiei de Sãnãta-
te Publicã le recomandã doljenilor sã foloseas-
cã spray-uri aplicate pe piele care conþin sub-
stanþe ce înlãturã insectele sau sã evite sã se
aºeze direct pe iarbã. De asemenea, un alt sfat
de luat în considerare este acela de a examina
pielea  la câteva ore dupã expunere ºi, în spe-
cial, seara la duº. Nu în ultimul rând, trebuie
acordatã o atenþie sporitã animalelor de com-
panie, întrucât pot transmite cãpuºele.

În acest sens, se recomandã deparazitarea
periodicã a câinilor, a pisicilor, dezinsecþii pe-
riodice în zonele cu vegetaþie abundentã din
oraºe ºi evitarea zonelor împãdurite sau cu ve-
getaþie înaltã în perioada caldã a anului.

RADU ILICEANU
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O istorie încãrcatã
Data de 8 aprilie a devenit

Ziua Internaþionalã a Romilor în
1971, când, la Londra, la Congre-
sul Mondial al Romilor s-a luat
aceastã decizie ºi s-au adoptat
imnul „Gelem, Gelem („Umblãm,
Umblãm”)”, cântat de actriþa ºi
cântãreaþa  Olivera Vuco, în fil-
mul iugoslav „Am întâlnit ºi þigani
fericiþi”, din 1967, ºi steagul in-
ternaþional. În 2006, ºi România
a aderat la aceastã sãrbãtoare.
România i-a primit cu mai multe
secole în urmã pe teritoriul sãu,
din ceea ce fãcea parte, pe atunci,
din Þãrile Române, ºi au fost con-
sideraþi , pânã în timpul lui Ale-
xandru Ioan Cuza, robi. Mihail
Kogãlniceanu a fost unul dintre
promotorii dezrobirii romilor, sau,
cum le place la mulþi ºi acum sã li
se spunã, þiganilor. În anii celui de-
al II-lea Rãzboi Mondial, foarte
mulþi dintre ei ºi-a pierdut viaþa în
deportarea din Transnistria, iar în
regimul comunist nici nu erau
menþionaþi ca naþionalitate. Dupã
1990, despre ei s-a spus cã au
fost folosiþi ca masã electoralã ºi
cã sunt principalii factori care au
condus la imaginea proastã a þã-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Ieri, romii din toatã lumea ºi-au sãrbãtorit Ziua
Internaþionalã. Craiova nu a fãcut parte dis
cordantã, iar atât Sala de video-conferinþe a

Prefecturii Dolj, unde au avut loc discuþii legate
de eveniment, cât ºi Piaþa „Mihai Viteazul”, scena
unor spectacole specifice þigãneºti, cu dansuri tra-
diþionale, meºteºuguri pãstrate de-a lungul timpu-
lui, mâncare pregãtitã conform metodelor venite
din vechime s-au constituit în adevãrate podiumuri
de prezentare. Despre ei s-a vorbit, de cele mai
multe ori, la modul peiorativ, dar multe vârfuri,
din diverse domenii, provin din cadrul etniei, ca
sã-l aminitim doar pe neîntrecutul Charles Cha-
plin, nemuritorul „Charlot”. În România, exem-
plele sunt ºi ele nenumãrate. Au în spate o istorie
lungã, au plecat din India ºi s-au stabilit acolo unde
au gãsit ocazia. Cel puþin în România, au avut parte
de nenumãrate acuze, problema lor, cel puþin de
imagine, nu este pe deplin lãmuritã, dar încearcã
sã se integreze ºi, de multe ori au reuºit.

rii. Ceva-ceva a fost, dar în nici-
un caz la cotele înalte care au fost
prezentate. Încet-încet, societatea
s-a dezvoltat ºi tot mai mulþi re-
prezentanþi ºi-au fãcut loc în eli-
te. Damian Drãghici, Ion ºi
Mãdãlin Voicu, Narius Miha-
lache, ca sã citãm doar câþiva
dintre reprezentanþii de marcã ai
etniei, au ajuns nume cunoscute
în toatã lumea.

Se poate face orice, cu impli-
care totalã

Ieri, la Prefecturã, manifestã-

rile au început cu o Masã rotun-
dã, la care au participat repre-
zentanþi ai autoritãþilor publice, ai
ONG-urilor ºi ai societãþii civile.
„În calitate de subprefect al ju-
deþului Dolj, îmi revine deosebi-
ta plãcere de a gãzdui aceastã
sãrbãtoare. Scopul acestei zile
este de a vã ajuta pe dumnea-
voastrã sã vã recunoaºteþi cul-
tura ºi sã îi ajutaþi pe români sã o
înþeleagã ºi sã-i recunoascã va-
loarea. Îmbunãtãþirea situaþie ro-
milor, crearea unor condiþii opti-
me de integrare a acestora se
aflã permanent în atenþia Guver-
nului României ºi, ca atare, a In-
stituþiei Prefectului. Problema
incluziunii sociale constituie o
preocupare permanentã pentru
noi. Consider cã doar printr-un
demers unitar ºi nediscriminato-
riu în viaþa publicã ºi politicã, asu-
mat de cãtre întreaga societate
civilã, comunitatea romã ºi au-
toritãþile statului, putem gãsi o
cale de îmbunãtãþire a situaþiei
etniei, la nivel naþional, în încer-
carea eliminãrii discrepanþelor de
naturã economicã ºi socialã din-
tre toþi cetãþenii, îndiferent de
rasã, religie sau cetãþenie” , a

spus  Simona Moise, subrefect
al judeþului Dolj. La rândul sãu,
Romeo Tiberiade, preºedinte
al Asociaþiei Partida Romilor
Pro-Europa, organizatorul mani-
festãrilor, a precizat: „Cred cã de
ceva timp s-a observat o schim-
bare în imaginea romilor, aici fi-
ind vorba ºi de colaborarea foar-

te bunã Primãria Craiova, Pre-
fectura Dolj ºi Consiliul Judeþean
Dolj, dar sã nu uitãm ºi celelalte
instituþii ale statului – Poliþie, Jan-
darmerie, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, etc. Considerãm
cã existã posibilitãþi de supravie-
þuire, altele decât cele care sunt
condamnabile, iar totul se poate
face prin educaþie. De aceea, îi
îndrumãm pe pãrinþi sã-ºi trimitã
copiii la ºcoalã”.  Izabela Tibe-
riade, o fost olimpicã la „Limba
romani”, acum studentã la Bucu-
reºti, a spus cã este mândrã de
originea sa ºi „nu am simþit vreo
diferenþã între mine ºi ceilalþi co-
legi. Suntem cu toþii români, iar
noi, cei din etnie, vrem sã arãtãm
cultura ºi valorile noastre. Oma-
ginea se poate schimba doar cu
eforturile noastre”.

Tradiþia , la ea acasã
În Piaþa „Mihai Viteazul” a

avut loc, timp de câteva ore, un
adevãrat festival al tradiþiilor þi-
gãneºti, cele care vin din tim-
puri strãvechi. Într-un cort,
asamblat aºa cum se fãcea de-
mult, rustic, o ghicitoare,  Mã-
iastra, le dãdea cu ghiocul do-

ritorilor sau le citea în cãrþi vii-
torul. Lângã ea, Elena Mihai,
trecutã de tinereþe, îºi prezenta
portul popular. Pe caldarâm, o
adevãratã expoziþie cu portrete
ºi fotografii ale þiganilor. Meº-
terii lucrau ºi prezentau arta lor,
cea tradiþionalã, iar fetele s-au
încins în dansuri þigãneºti, care
au savoarea lor. N-au lipsit pre-
paratele culinare, fãcute con-
form obiceiului. „Este tradiþia
noastrã ºi vrem sã o arãtãm tu-
turor. Avem valori ºi ne dorim
sã le scoatem în evidenþã. Ne
vucurãm cã oamenii nu trec pe
lângã noi fãrã sã le pese ci se
opresc, mãcar câteva minute, ºi
încearcã sã înþeleagã cultura
noastrã”, a conchis Romeo
Tiberiade.
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Istoria ºcolii de balet
din Havana,

într-o expoziþie de fotografie
Expoziþia de fotografie „ªcoa-

la de balet din Havana” – care va
rãmâne deschisã pe simezele Ga-
leriei „Vollard” pânã la sfârºitul sãp-
tãmânii viitoare – cuprinde mai
multe imagini care aratã evoluþia
acestei instituþii ºi diferitele gene-
raþii care i-au adus prestigiul. Eloc-
vente sunt cele din timpul repre-
zentaþiilor Baletului Naþional din
Cuba cu spectacole precum „La-
cul Lebedelor”, „Carmen”, „Gisel-
le”, „Coppelia”, „Frumoasa din
Pãdurea Adormitã”, „Flautul fer-
mecat”, „Don Quijote” º.a., înso-
þite de texte explicative.

De asemenea, este prezentat
Teatrul Mare de la Havana, cea mai
veche instituþie teatralã activã din
America Latinã. Inauguratã la 15
aprilie 1838, aceasta este una din-

Seria de ateliere va începe lunea, la
ora 17.00, când copiii cu vârste cu-
prinse între 4 ºi 7 ani vor descoperi
tehnici de animaþie ºi le vor aduce în
scenã, la teatru. Atelierul „Dincolo de
poveste” este coordonat de Rodica
Prisãcaru ºi are disponibile 15 locuri.
Marþea, începând cu ora 17.00, se va
desfãºura un atelier de introducere în
arta teatrului de animaþie, pentru co-
piii cu vârsta între 5 ºi 7 ani, folosind

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” vã invitã astãzi, 9
aprilie, începând cu ora 11.00, la deschiderea proiectului în
parteneriat „Ora de joacã”, iniþiat de Asociaþia „Inimi Crea-
tive” din Craiova (preºedinte: Manuela Elena Lunganu). Aces-
ta are ca obiectiv „optimizarea relaþiei pãrinþi-copii, prin in-
termediul metodelor interactive de dezvoltare personale ºi
interpersonale de comunicare, relaþionare, empatie ºi ges-
tionarea conflictelor”.

Potrivit organizatorilor, întâlnirile din cadrul proiectului
se vor desfãºura sub formã de ateliere de terapie prin joc,
care vor cuprinde o parte teoreticã, psihologicã ºi o parte
practicã, conceputã sub forma unor jocuri ºi exerciþii amu-
zante. «La deschiderea primei sesiuni se vor detalia obiecti-

Începe „Ora de joacã”Începe „Ora de joacã”Începe „Ora de joacã”Începe „Ora de joacã”Începe „Ora de joacã”
vele specifice ale
programelor de
dezvoltare perso-
nalã ºi tipurile de
exerciþii desfãºu-
rate (exerciþiu de
prezentare – „Tica Tica Tica Bum”, exerciþiu de empatie –
„Ce-þi place þie aºa de mult!”, „Baloane de sãpun”, exer-
ciþiu de depãºire a propriilor bariere –  „Pe teren acciden-
tat”, „Probleme în balon”, exerciþiu de comunicare – „Sca-
pã de anxietate”, exerciþiu de încredere – „O familie con-
structivã”, exerciþii de bunã relaþionare – „Fish and Fisher-
man”, „Exerciþiu cu cercuri”, exerciþiu de repoziþionare –

„Covorul fermecat”, „Întrecerea baloanelor”)», precizea-
zã organizatorii.

Numãrul minim de participanþi în fiecare serie este de 16,
iar numãrul maxim, de 26. Atelierele sunt gratuite, au o duratã
medie de una-douã ore ºi pot fi personalizate, în funcþie de
vârsta participanþilor, de disponibilitatea acestora de a partici-
pa la jocuri dinamice ºi la realizarea obiectivelor urmãrite.

Dupã o întâlnire cu oficialitãþile locale ºi ju-
deþene ºi o vizitã la Muzeul de Artã, Ambasado-
rul Republicii Cuba în România, Excelenþa Sa
Nieves Iliana Hernandez Portales, a ajuns, ieri
dupã-amiazã, la Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu”, pentru a participa la un eveniment din
seria schimburilor culturale Havana-Craiova. Cu
acest prilej, la Galeria „Vollard” au fost prezen-
tate un film documentar ºi o expoziþie de foto-

grafie ce redã istoria prestigioasei ºcoli de balet
cubaneze, reprezentatã de cea care i-a bus ba-
zele, prim-balerina Alicia Alonso. Excelenþa Sa
Nieves Iliana Hernandez Portales a apreciat „pri-
mirea specialã” ºi „interesantul schimb de idei”
pe care le-a avut la Craiova ºi ºi-a exprimat spe-
ranþa cã relaþiile strânse ºi schimburile cultu-
rale pe care cele douã þãri le-au avut de-a lun-
gul timpului vor continua.

tre cele mai somptuoase realizãri
arhitectonice din capitala cubane-
zã. Din 1960, a fost scena princi-
palã Festivalurilor Internaþionale de
Balet de la Havana, prestigios eve-
niment al dansului la care participã
balerini de pe toate continentele, iar
din 1965 este sala permanentã a
Baletului Naþional din Cuba. Figu-
ra centralã a expoziþiei este cea a
prim-balerinei absolute Alicia Alon-
so, care a fondat ºcoala de balet în
1950 ºi care o conduce ºi astãzi.

„Am reuºit ca românii
sã poatã cunoaºte ºi aprecia

arta cubanezã”
„Þãrile noastre au menþinut relaþii

strânse ºi schimburi culturale de-a
lungul timpului, cubanezii putând
aprecia arta româneascã în reprezen-
taþiile Operetei, prin donaþiile de icoa-
ne la muzeul nostru naþional de Arte
Decorative ºi, mai recent, într-o sãp-
tãmânã de film românesc la Havana,

în prezenþa unor distinºi reprezen-
tanþi ai cinematografiei româneºti. De
asemenea, am reuºit ca românii sã
poatã cunoaºte ºi aprecia arta cuba-
nezã prin prezentarea de expoziþii de
picturã ºi Zile ale filmului. Iar acum,
la Craiova, venim cu aceastã expo-
ziþie care prezintã una dintre mani-
festãrile emblematice ale culturii
noastre, baletul”, a precizat Amba-
sadorul Republicii Cuba în România,
Nieves Iliana Hernandez Porta-
les. Excelenþa sa a subliniat cã Bale-
tul Naþional din Cuba este una dintre
cele mai prestigioase companii de
dans din lume ºi „ocupã un loc pro-
eminent în cultura hispano-america-
nã contemporanã”.

„Un parteneriat cu Havana, ca oraº
cultural, este foarte important”
Luiza Mitu, manager interimar

al Casei de Culturã „Traian Deme-
trescu”, a apreciat cã vizita Amba-
sadorului Republicii Cuba în Româ-

nia „este foarte importantã în pri-
mul rând pentru revigorarea relaþii-
lor diplomatice, economice ºi cul-
turale”. Pe de altã parte, primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, le-
a lansat oamenilor de culturã din Ha-
vana invitaþia de a veni la Craiova.

„Eu cunosc destul de bine
Cuba. Am avut prilejul, în urmã
cu destul de mulþi ani, sã vizitez
aceastã þarã, care mi se pare cea
mai frumoasã dintre toate cele pe
care eu le-am vãzut. M-am gândit
cã, dacã existã undeva paradisul
pe pãmânt, acolo trebuie sã fie,
în Cuba. Am avut prilejul sã vizi-
tez Havana, un oraº care este în
patrimoniul UNESCO, extraordi-
nar de frumos ºi foarte bine con-
servat, dar ºi mai multe staþiuni

turistice. Dar, poate mai impor-
tant decât orice, am reuºit sã in-
teracþionez cu oamenii de-acolo,
care sunt foarte inimoºi, calzi, os-
pitalieri. (…) Cred cã un partene-
riat cu Havana, ca oraº cultural,
este foarte important. În perioada
urmãtoare aºteptãm mai multe vi-
zite ale oamenilor de culturã din
Havana în Craiova, pentru cã ºi
aici au ce vedea”, a spus edilul.

La eveniment a luat parte ºi
prof. dr. Silviu ªomîcu, preºedin-
tele Asociaþiei de Studii Sociale,
vechi prieten al Cubei ºi membru
al Asociaþiei de Prietenie România-
Cuba. Un moment muzical a fost
oferit gazdelor ºi oaspeþilor de tâ-
nãrul interpret la chitarã clasicã
Andrei Roibu.
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Nouã ateliere de creaþie au la dispoziþie co-
piii, în urmãtoarele douã luni, la Fabrica de Po-
veºti electroCOLIBRI, în care vor descoperi teh-
nici de animaþie, vor desluºi tainele construc-
þiei ºi mânuirii pãpuºilor, îºi vor pune în valoa-
re abilitãþile artistice ºi îºi vor dezvolta imagi-

naþia. Înscrieri se fac în intervalul 11-15 apri-
lie, printr-un formular online, numãrul de lo-
curi fiind limitat. Atelierele se vor desfãºura
în perioada 18 aprilie – 19 iunie ºi se vor finali-
za cu o serbare-spectacol pe scena Teatrului
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.

tehnici teatrale (dicþie, atitudine, im-
provizaþie, ritm, ureche muzicalã, lu-
crul cu obiecte animate, miºcare sce-
nicã). Se intituleazã „Micii creatori”,
este coordonat de Ionica Dobrescu
ºi poate avea zece participanþi. Mier-
curea, tot de la ora 17.00, categoria
de vârstã 5-8 ani este aºteptatã sã
facã „Primul pas pe scenã”. Sub
coordonarea actriþei Alis Ianoº, zece
copii vor descoperi variate tehnici

teatrale ºi îºi vor pune în valoare abi-
litãþile artistice.

„Bebeti – Magazinul de teatru”
(coord. Laura Pumnea) – atelier sus-
þinut cu sprijinul Bebeti, primul ma-
gazin de jucãrii din lemn pentru co-
pii din Craiova – va avea loc joia, de
la ora 17.00. O aventurã în care 15
copii, cu vârsta între 3 ºi 6 ani, dau
roluri de teatru jucãriilor dragi. Vine-
rea, de la aceeaºi orã, 17.00, se vor
desfãºura douã ateliere. Unul – „Cine
sunt eu?” (coord. Geo Dinescu) –
urmãreºte dezvoltarea personalitãþii
copilului de vârstã micã (4-7 ani) prin
modalitãþi specifice actului de crea-
þie artisticã ºi are disponibile 20 de
locuri. Celãlalt, „Zece degete, nu
doar douã mâini” (coord. Marin
Fagu), este deschis pentru un nu-
mãr de 15 copii care au minimum

10 ani, în care se vor bucura sã des-
luºeascã tainele construcþiei ºi mâ-
nuirii pãpuºilor.

Alte trei ateliere vor fi organizate
sâmbãta. Pentru 15 copii de mini-
mum 8 ani – „Dincolo de mascã”
(ora 16.00), în care, alãturi de actri-
þa Geo Dinescu, aceºtia descoperã
cea mai cunoscutã formã a teatrului
de improvizaþie, commedia dell’ar-
te, ºi învaþã sã construiascã mãºti.
Pentru alþi 15 participanþi de 3-7 ani
este disponibil, tot de la ora 16.00,
atelierul „Fabrica de poveºti”, desti-
nat dezvoltãrii abilitãþilor practice ºi
imaginaþiei, stimulãrii fanteziei. Îm-
preunã cu coordonatorul Adriana Te-
odorescu, prichindeii vor avea posi-
bilitatea sã realizeze colaje din diver-
se materiale, sã dea formã ºi culoare
ideilor. În fine, 15 copii care au mi-

nimum 10 ani pot deveni „Gazeta-
rul de teatru”: vãd spectacole ºi scriu
cronici, iau interviuri, realizeazã arti-
cole despre ºi cu actori, regizori, sce-
nografi, oamenii din spatele scenei,
totul pentru Gazeta de teatru. Atelie-
rul va avea loc începând cu ora 17.00
ºi va fi coordonat de Laura Pumnea.

Înscrierile la cele nouã ateliere se
fac în intervalul 11-15 aprilie, prin
formular on-line, link-urile pentru fie-
care atelier în parte fiind disponibile
din data de 11 aprilie, de la ora 00:01,
pe site-ul instituþiei, www.teatrulco-
libri.ro, ºi pe pagina de facebook a
Teatrului „Colibri”. Pentru comple-
tarea formularului on-line, persoanele
interesate vor accesa link-ul dorit, vor
scrie datele necesare ºi vor apãsa pe
butonul de trimitere. Taxa de parti-
cipare la un atelier este 150 lei.
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Premierul britanic, David Ca-
meron, a fost acuzat de ipocrizie
dupã ce a recunoscut cã a deþi-
nut fonduri de tip offshore des-
chise de tatãl sãu, în urmã cu
ºase ani, la patru zile dupã ce a
fost întrebat de investiþii, comen-
teazã Bloomberg. Premierul a
cedat „presiunii puternice” pen-
tru a oferi detalii legate de depo-
zitele din Blairmore Holding,
dupã ce a fost menþionat în ra-
portul Panama Papers care a
apãrut duminica trecutã, legat de
milioane de documente fãcute
publice. Înainte de a fi fãcute
publice datele, premierul brita-
nic susþinea cã el ºi familia sa
nu deþin conturi offshore ºi cã
nu vor deþine nici în viitor. Scan-
dalul legat de offshore l-a lovit

Al-Qaida a înfiinþat

un „ministat”

în sud-estul

Yemenului
Organizaþia Al-Qaida în

Peninsula Arabia a înfiinþat
un „ministat” în zona Mukal-
la, în sud-estul Yemenului.
Filiala yemenitã a reþelei
teroriste Al-Qaida ocupã de
mai multe luni Mukalla, un
oraº-port de 500.000 de
locuitori situat în sud-estul
Yemenului. Teroriºtii au creat
practic un „ministat” în
aceastã zonã, anulând impozi-
tele locale ºi efectuând con-
troale la frontiere, inclusiv la
intrarea în port, cu ambarcaþi-
uni de mare vitezã. În înregis-
trãrile video de propagandã,
militanþii Al-Qaida se laudã cã
au construit infrastructurã
rutierã ºi cã administreazã
numeroase spitale. Existenþa
„ministatului” terorist este
confirmatã de zeci de diplo-
maþi ºi de membri ai serviciilor
de securitate yemenite. Apariþia
zonei aflate sub controlul Al-
Qaida este una dintre conse-
cinþele neintenþionate ale
intervenþiei militare saudite în
rãzboiul civil din Yemen,
noteazã Reuters. Intervenþia
militarã sauditã, susþinutã de
Statele Unite, a reuºit sã
consolideze organizaþia Al-
Qaida în Peninsula Arabia.

Cel puþin ºapte

morþi ºi 15 rãniþi

în atacuri

cu dispozitive-

capcanã

în Peninsula Sinai
Cel puþin ºase militari ºi un

civil au murit ºi alte 15 persoa-
ne au fost rãnite, joi, în penin-
sula Sinai, nordul Egiptului, în
douã atacuri cu dispozitive-
capcanã.  Mai multe dispozitive
explozive au fost plasate pe
drumuri în oraºele Rafah ºi
Sheikh Zuwayed, fiind detonate
în momentul în care maºinile
au trecut prin respectivele zone,
susþin surse din securitate.
Armata egipteanã nu a prezen-
tat o declaraþie oficialã în acest
caz. Mai multe atacuri în zonã
au fost revendicate de filiala
egipteanã a reþelei teroriste Stat
Islamic. Forþele de securitate
egiptene au fost vizate de
numeroase atacuri ale militan-
þilor islamiºti dupã ce armata l-
a alungat de la putere pe
preºedintele egiptean Mohamed
Mursi în 2013, iar mii de
oameni au protestat faþã de
aceastã decizie. Cele mai multe
atacuri au loc în peninsula
Sinai din nordul Egiptului
unde activeazã filiala egipteanã
a reþelei Stat Islamic, Provincia
Sinai, atacuri în care au murit
sute de poliþiºti ºi militari.

Procurorii belgieni au decis amânarea
extrãdãrii în Franþa a islamistului Salah Ab-
deslam, acuzat de implicare în atentatele
de la Paris, presupusul terorist urmând sã
fie interogat în continuare ºi predat autori-
tãþilor franceze peste câteva sãptãmâni.
Salah Abdeslam a fost arestat la Bruxelles
pe 18 martie, iar autoritãþile belgiene sem-
nalau intenþia de a-l preda Franþei în doar
câteva zile. Însã acum procurorii belgieni
au declarat cã vor sã îl interogheze pe Ab-

Persoanele implicate în activi-
tãþi teroriste ºi-ar putea pierde ce-
tãþenia australianã, a declarat mi-
nistrul australian al Imigraþiei, Pe-
ter Dutton, în încercarea guvernu-
lui de a reduce numãrul de simpa-
tizanþi ai grupãrilor teroriste în þarã.
Persoanele vizate sunt cele cu du-
blã cetãþenie, implicate în activitãþi
teroriste, care fac parte dintr-o
organizaþie interzisã sau sunt con-
damnate pentru activitãþi teroriste,
a precizat Dutton la o conferinþã
de presã în Melbourne. „Este o
sancþiune destul de mare de supor-
tat pentru persoanele care sunt
implicate în activitãþi teroriste ºi au
dublã cetãþenie”, a explicat Dutton.

Parlamentul turc a aprobat, în
cursul nopþii de joi spre vineri, un
acord privind repatrierea imigran-
þilor pakistanezi, aceºtia fiind prin-
tre primii imigranþi trimiºi înapoi în
Turcia din Grecia în baza acordu-
lui UE-Turcia. Imigranþii pakista-
nezi sunt printre primii trimiºi îna-
poi în Turcia din Grecia în seria
de expulzãri care a început luni, în
baza acordului UE-Turcia stabilit
pe 18 martie, în vederea reducerii
numãrului de imigranþi din Euro-
pa. Luni, vase la bordul cãrora se
aflau 202 imigranþi, majoritatea
pakistanezi ºi afgani, au plecat de
pe insulele greceºti Lesbos ºi Chios
spre Turcia. Vineri, o a doua serie
de expulzãri a avut loc în Lesbos,

David Cameron, pus în dificultateDavid Cameron, pus în dificultateDavid Cameron, pus în dificultateDavid Cameron, pus în dificultateDavid Cameron, pus în dificultate
de scandalul Panama Papersde scandalul Panama Papersde scandalul Panama Papersde scandalul Panama Papersde scandalul Panama Papers

pe Cameron într-o perioadã când
se luptã pe mai mult fronturi pen-
tru rãmânerea Marii Britanii în
Uniunea Europeanã. „Eu ºi cu
soþia mea avem un cont comun.
Deþineam 5.000 de unitãþi în fon-
dul de investiþii Baltimore Invest-
ment, pe care le-am vândut în
2010, cu câteva luni înainte sã
ajung prim-ministru. Fondul va-
lora undeva la 42.000 de dolari”,
a spus Cameron. Criticile la adre-
sa lui Cameron au crescut expo-
nenþial pe Social Media, dupã ce
au exploatat un mesaj trimis în
2014 de George Osborne, minis-
trul de finanþe englez, care spu-
nea cã „evaziunea fiscalã nu este
doar ilegalã ºi imoralã, dar oame-
nii care fac asta ar trebui trataþi
ca niºte hoþi de rând”.

Parlamentul turc a aprobat
expulzarea imigranþilor

pakistanezi din þarã

Australia ar putea retrage
cetãþenia persoanelor

implicate în activitãþi teroriste
de unde au plecat 45 de imigranþi
pakistanezi spre Turcia. Acordul
dintre UE ºi Turcia, încheiat pe 18
martie, are în vedere toþi imigranþii
clandestini care ajung în Grecia din
Turcia începând cu 20 martie, fi-
ind vorba de 6.000 de astfel de
persoane pânã în prezent, potrivit
estimãrilor fãcute de agenþia AFP.
Potrivit planului agreat de UE ºi
Turcia, pentru fiecare imigrant si-
rian retrimis în Turcia, UE se obli-
gã sã repartizeze un altul în statele
membre, într-un cadru limitat de
72.000 de locuri. Peste un milion
de imigranþi au ajuns în Europa
anul trecut, majoritatea pe ruta
Turcia-Grecia, dupã ce au traver-
sat Marea Mediteranã.

Preºedintele francez Francois Hol-
lande a abandonat luna trecutã pro-
punerea de a retrage cetãþenia fran-
cezã persoanelor condamnate pen-
tru terorism, pe fondul atacurilor
teroriste din Paris din 13 noiem-
brie, soldate cu 130 de morþi. Aus-
tralia a mãrit nivelul de alertã în
privinþa unor posibile atacuri ale
militanþilor radicalizaþi din þarã,
într-un numãr din ce în ce mai
mare. Aproximativ 200 de persoa-
ne din Australia sunt monitorizate,
indicând o ameninþare la adresa se-
curitãþii naþionale, iar circa 100 au
plecat din þarã în Siria pentru a lupta
alãturi de organizaþii teroriste pre-
cum Stat Islamic.

Belgia amânã extrãdarea
în Franþa a lui Salah Abdeslam

deslam în continuare, în legãturã cu un
schimb de focuri în care a murit un alt is-
lamist. „Este vorba de audieri în legãturã
cu un schimb de focuri cu poliþia”, a de-
clarat avocatul suspectului, Sven Mary. În
acest context, Salah Abdeslam ar urma sã
fie extrãdat în Franþa abia peste câteva sãp-
tãmâni. Presupusul membru al reþelei tero-
riste Stat Islamic este acuzat de implicare
în atentatele comise la Paris pe 13-14 no-
iembrie 2015, soldate cu 130 de morþi.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Preºedintele Consiliului de

Administraþie al S.C. PELEN-
DAVA S.A. înmatriculatã la ORC
sub nr. J16/ 65/ 1991, în confor-
mitate cu prevederile Legii 31/
1990, convoacã Adunarea Ge-
neralã Ordinarã a acþionarilor
pe data de 12.05.2016, ora 14.00
la sediul societãþii din Craiova,
str. Popoveni nr. 5, având pe
ordinea de zi urmãtoarele: 1.
Discutarea, aprobarea  sau mo-
dificarea situaþiilor financiare
aferente anunlui 2015, pe baza
rapoartelor prevãzute de Con-
siliul de Administraþie ºi Comi-
sia de Cenzori.2. Stabilirea
bugetului de venituri ºi chel-
tuieli, respectiv programul de
investiþii, pentru anul 2016; 3.
Diverse. În situaþia  în care nu
sunt întrunite condiþiile statu-
tare legale pentru prima con-
vocare, a doua convocare va
fi pe data de 16.05.2016, la
aceiaºi orã, în acelaºi loc ºi cu
aceiaºi ordine de zi.

Primãria comunei Magla-
vit, judeþul Dolj scoate la con-
curs în data de 18.04.2016, ora
10.00 urmãtoarele posturi:
1post ºofer microbuz ºcolar
elevi;  2 posturi referent: un
post stare civilã; un post re-
gistraturã. Dosarele se depun
la secretariatul Consiliului Lo-
cal Maglavit pânã la data de
13.04.2016, ora 16.00. Relaþii
suplimentare la telefon:
0251/328.733.

ANUNÞ privind informa-
rea ºi consultarea publicului
în conformitate cu ordinul nr.
2701/30dec.2010 al MDRT
asupra propunerilor prelimi-
nare din “ELABORARE P.U.Z
pentru CONSTRUIRE IMOBIL
S+P+3E cu destinaþia de
SERVICII (SPAÞIU COMER-
CIAL ªI RESTAURANT), am-
plasament: strada Amaradia,
nr. 90, beneficiar VLÃDESCU
GABRIELA, proiectant S.C.
Giurgiulescu Proiect S.R.L..
Publicul este rugat sã trans-
mitã observaþii asupra docu-
mentaþiei expuse/disponibile
la sediul Primãriei Municipiului
Craiova - Serviciul Urbanism:
str. A.I.Cuza, nr. 7, sau pe pagi-
na de internet a Primariei Cra-
iova www.primariacraiova.ro -
în perioada 06.04.2016-
13.04.2016 , între orele 8.00-
16.00. Publicul este invitat sã
participe la comentarea pro-
punerilor supuse procesului
de avizare ºi elaborarea pro-
punerii finale, care include
toate observaþiile ºi se supu-
ne procedurii de transparen-
þã decizionalã. Raspunsul la
observaþiile transmise va fi
publicat pe pagina de inter-
net a Primãriei Craiova ºi va fi
prezentat, timp de 10 zile de
la încheierea perioadei de
consultare a publicului, la
sediul propriu.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
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TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

OFERTE SERVICIU
Angajez personal
frizerie / coafurã,
manichiurã, pedi-
chiurã. Telefon:
0764/125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.

Vând apartament 2
camere, semideco-
mandat, 3/4, zona
Mc Donalds. Tele-
fon: 0744/657.138;
0745/ 396.171

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând imobil str. Pã-
rului nr. 33. Telefon:
0755/074.742
Casã mare boie-
reascã cu toate utili-
tãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Casã bãtrânescã (ne-
locuibilã) sat Dobromi-
ra, 3700 mp. 25000 lei,
negociabil Telefon:
0744/648.927; 0741/
197.391.

Casã cu 1000 m
teren str. Vasile
Lupu. Telefon:
0723/ 535.544
VÂND casã+te-
ren, zona Izvoru
Rece. Telefon:
0763/359.072.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi
sau schimb cu
apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
Vând casã boiereas-
cã mare - central,
pretabilã clinicã, pen-
siune, firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
Vând vatrã de sat
2100 mp în comu-
na Giubega preþ
3000 lei. Telefon:
0 3 5 1 / 8 0 8 . 4 9 0
dupã ora 16.00.

Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrej-
muit 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.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua
Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea
Secui. Preþ conve-
nabil. Telefon: 0764/
214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând gãini pitice
COCHINCHINA
outoare. Telefon:
0721/ 483.933.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80m 1 leu/kg,
douã foi tablã zin-
catã 2/1m , drujbã
electricã Einºel cu
lanþ rezervã- 220
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
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   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Semnãtura:..........................................

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

Vând 12 bucãþi tabu-
rele din lemn mela-
minat. Telefon: 0728/
911.350.
Producãtor - vând
puiet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi
cepe florifere chipa-
roase (tuberoze)
anul III. Telefon:
0727/714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând fotolii de epo-
cã în stare bunã,
aparat de radio cu
Pickup, timbre (cla-
soare). Telefon:
0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine între-
þinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã
1200/400/100- 80 lei,
sãpun de casã 5 lei
kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele meta-
lice (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu
- Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 funcþii
marcã germanã, hai-
nã de piele de cã-
prioarã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cu-
sut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.

Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu  20 litri noi,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV
nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport co-
pii, maºinã de spãlat
Alba Lux, barcã artiza-
nalã, camerã auto. Te-
lefon: 0351/181.202;
0773/970.204.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Tele-
fon: 0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
mobilatã Ciupercã. Te-
lefon: 0729/ 684.222
Închiriez apartament
2 camere, decoman-
date, etaj 2, ultracen-
tral, microcentralã,
aer condiþionat, liniº-
te ºi igienã deplinã,
înconjurat de ver-
deaþã. Telefon: 0722/
956.600.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

Inchiriez teren pen-
tru amplasare a 5
magazine între blo-
curi vad foarte bun.
posibilitate de cum-
pãrare. Telefon:
0761/ 665.763.

CITAÞII
S.C. SOPHIE
TUR SRL cu ultimul
sediu cunoscut în
localitatea Ghin-
deni, nr. 666, jude-
þul Dolj  este citatã
la Tribunalul Dolj,
secþia Conflicte de
Muncã pe data de
m i e r c u r i ,
13.04.2016, came-
ra CC5, Complet
cm11, ora 9.30, în
calitate de pârâtã în
dosarul nr.10853/
63/ 2014 având ca
obiect obligaþia de a
face în proces cu
Barbu Cornel în ca-
litate de reclamant.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi
pentru bibliotecã.
Telefon: 0351/
449.469 dupã ora
20,30.
Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis
de Elect r ica)
unde gãsiþi biju-
terii lucrate ma-
nual, cu argint
la  sch imb º i
manopera/ob-
iec t .  Te le fon:
0351/423.493.

PIERDERI
Ionescu Gheorghe
Marinel anunþã
publicul interesat
privind decizia de
încadrare a reci-
pient 2760L reþea
distribuþie gaz în
str. Salcîmului nr.
10 A, Calafat.
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Liverpool are prima ºansã în
returul cu Borussia Dortmund,
meciul de galã din sferturi. Cele
douã echipe au pus în scenã,
joi searã, un meci spectaculos,
cu ocazii de ambele pãrþi, dar
s-a terminat doar 1-1.

Jurgen Klopp (foto) a reve-
nit pe stadionul unde a cunos-
cut cele mai mari bucurii din
cariera de antrenor. De aceastã
datã, ca adversar. Însã publicul
lui Dortmund a rãmas în conti-
nuare îndrãgostit de carismati-
cul antrenor ºi zeci de mesaje
i-au fost adresate.

Nemþii, favoriþi clari la case-
le de pariuri, au dominat prima
reprizã, însã englezii au fost in-
cisivi pe contaatac. La o ase-
menea fazã, Origi a deschis
scorul în minutul 36. A fost o
deviere cu capul a lui Milner, belgianul a
luat prim planul ºi a tras de la 15 metri.
Imediat a urmat o explozie de bucurie sin-
cerã a lui Klopp. A fost un gest la care nu

Klopp face “pace” la revenirea la Dortmund,Klopp face “pace” la revenirea la Dortmund,Klopp face “pace” la revenirea la Dortmund,Klopp face “pace” la revenirea la Dortmund,Klopp face “pace” la revenirea la Dortmund,
Lucescu – opþiune importantã pentru calificareLucescu – opþiune importantã pentru calificareLucescu – opþiune importantã pentru calificareLucescu – opþiune importantã pentru calificareLucescu – opþiune importantã pentru calificare

Rezultatele complete
Sporting Braga – ªahtior Doneþk 1-2
(Wilson Eduardo 89 / Rakiþki 44, Ferreyra 75)
Villarreal – Sparta Praga 2-1
(Bakambu 3, 63 / Brabec 45+4)
Athletic Bilbao – FC Sevilla 1-2
(Aduriz 47 /Kolodziejczak 56, Iborra 83)
Borussia Dortmund – FC Liverpool 1-1
(Hummels 48 / Origi 36)
Returul e programat joia viitoare.

mulþi se aºteptau, însã Klopp a demonstrat
încã o datã cã trãieºte sincer.

Borussia a egalat în debutul pãrþii se-
cunde (48), prin cãpianul Hummels, care

a înscris cu o loviturã de cap
în urma unei centrãri a armea-
nului Mkhitaryan.

Pe de altã partã, ªahtiorul lui
Mircea Lucescu a fãcut un pas
mare spre careul cu aºi, dupã
ce a câºtigat cu 2-1 pe terenul
celor de la Braga. În ciuda vic-
toriei din Portugalia, tehnicia-
nul grupãrii din Ucraina a de-
clarat cã ªahtior nu este deo-
camdatã calificatã, iar returul
va fi unul extrem de disputat.
“Vom încerca sã ne pregãtim
cât mai bine pentru a ne califi-
ca. Braga este o echipã bunã ºi
cred cã ne aºteaptã un meci di-
ficil în returul de la Lvov”, a
spus Lucescu.

Dacã va trece de Braga, antre-
norul român se va califica în cea
de-a treia semifinalã europeanã

din carierã.
În celelalte partide, ambele încheiate tot

cu 2-1, “specialista” Sevilla, cvadruplã
câºtigãtoare a trofeului în ultimul deceniu

ºi deþinãtoarea precedentelor douã titluri,
ºi-a adjudecat duelul contra compatrioatei
Bilbao, chiar în Þara Bascilor, în vreme
ce Villarreal, la rându-i o formaþie spanio-
lã, a dispus, “acasã”, de cehii de la Sparta
Praga, sub privirile unei brigãzi româneºti,
conduse de Ovidiu Haþegan.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1

12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA
Bãtrâna Doamnã – FC Braºov / 15:00 –
FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – CFR
Cluj / 17:00 – FOTBAL Spania – La Liga:
Real Madrid – Eibar / 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Viitorul – Astra.

DIGI SPORT 2

14:45 – RUGBY – Challenge Cup: Glou-
cester – Newport Gwent Dragons / 17:00
– HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Ros-
tov-Don – CSM Bucureºti / 19:15, 21:30
– FOTBAL Spania – La Liga: Espanyol –
Atletico Madrid, Sociedad – Barcelona /
2:30 – CURSE DE TURISME – Texas
Motor Speedway, în SUA.

DIGI SPORT 3

16:00 – FOTBAL Italia – Seria A: Fro-
sinone – Inter / 18:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Gyor – Ferencvaros /
19:45 – RUGBY – Champions Cup: Sara-
cens – Northampton Saints / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Seria A: Milan – Juventus.

DIGI SPORT 4

13:00, 15:45 – VOLEI (M) – Cupa Ro-
mâniei, semifinale: CS U Cluj – Explorãri
Baia Mare, Arcada Galaþi – Municipal Za-
lãu / 18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Guingamp – Paris SG / 20:00, 22:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Charlestone,
în SUA: ziua a 6-a.

DOLCE SPORT 1

12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA
Bãtrâna Doamnã – FC Braºov / 15:00 –
FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – CFR
Cluj / 17:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: Rostov-Don – CSM Bucureºti /
20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – Astra
/ 2:30 – BASCHET NBA: Chicago Bulls –
Cleveland Cavaliers.

DOLCE SPORT 2

14:45 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
gue: West Ham – Arsenal / 17:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Real Madrid – Eibar /
21.00 – HANDBAL (F) – Cupa EHP: TuS
Metzingen – Corona Braºov / 23:05 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Betis – Levante.

DOLCE SPORT 3

16:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Ingolstadt – Monchengladbach / 19:15, 21:30
– FOTBAL Spania – La Liga: Espanyol – Atle-
tico Madrid, Sociedad – Barcelona.

DOLCE SPORT 4

16:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-
ga: Hamburg – Darmstadt / 21:00 – VOLEI
(M) – Campionatul Italiei.

EUROSPORT 1

17:00, 19:30 – FOTBAL Anglia – Pre-
mier League: Swansea – Chelsea, Manches-
ter City – West Brom / 21:35 – CURLING
(M) - Campionatul Mondial, la Basel, în El-
veþia: semifinale.

EUROSPORT 2

15:45 – MOTOCICLISM – Campionatul
Mondial de anduranþã, la Le Mans, în Fran-
þa / 16:30, 19:30 – FOTBAL Germania –
Bundesliga: Stuttgart – Bayern Munchen,
Wolfsburg – Mainz / 21:30 – MOTOCI-
CLISM – CM de anduranþã, la Le Mans /
3:00 – FOTBAL AMERICAN – Liga Nord-
Americanã: Miami FC – Tampa Bay Row-
dies.

LOOK TV

14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-
gue: Motherwell – Celtic / 19:00 – FOTBAL
Belgia – Pro League: Bruges – Gent / 22:00
– RUGBY – Challenge Cup: Harlequines –
London Irish.

LOOK PLUS

15:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CS U
Craiova – CFR Cluj, Viitorul – Astra.

Duminicã
DIGI SPORT 1

13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Gi-

jon – Celta Vigo / 15:00 – FOTBAL – Liga
a II-a: Gaz Metan Mediaº – CS Mioveni /
17:30, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS
Poli Timiºoara – FC Voluntari, Steaua –
Dinamo.

DIGI SPORT 2

13:30 – FOTBAL Italia – Seria A: Em-
poli – Fiorentina / 16:30 – HANDBAL (F)
– Liga Campionilor: Larvik – HC Vardar /
18:00 – HANDBAL (M) – Play-off CE
2018: România – Israel / 20:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: Buducnost –
HCM Baia Mare / 21:45 – MOTO GP –
Cursa Marele Premiu al Americilor / 0:00,
2:00 – FOTBAL Argentina – Primera Di-
vision: Rosario Central – Velez Sarsfield,
Tigre – Boca Juniors.

DIGI SPORT 3

15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lil-
le – Monaco / 17:00 – FOTBAL Spania –
La Liga: Valencia – Sevilla / 19:00 –
MOTO GP – Calificãri Marele Premiu al
Americilor / 21:45 – FOTBAL Italia – Se-
ria A: Palermo – Lazio.

DIGI SPORT 4

12:00 – VOLEI (F) – Cupa României,
finala: Alba Blaj/CSM Târgoviºte – CSM
Bucureºti/Medicina Tg. Mureº / 14:30 –
VOLEI (M) – Cupa României, finala: CS
U Cluj/Explorãri Baia Mare – Arcada Ga-
laþi/Municipal Zalãu / 16:00, 18:15 – BAS-
CHET (M) – Cupa României, semifinale:
U-BT Cluj – BC Mureº, CSM CSU Ora-
dea – Dinamo Bucureºti / 20:00 – TENIS
(F) – Turneul de la Charlestone, în SUA:
ziua a 7-a / 22:00 – FOTBAL Franþa – Li-
gue 1: Marseille – Bordeaux.

DOLCE SPORT 1

15:00 – RUGBY – Cupa României: Poli
Iaºi – U Cluj / 17:30, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: ACS Poli Timiºoara – FC Volun-
tari, Steaua – Dinamo.

DOLCE SPORT 2

13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Gi-

jon – Celta Vigo / 15:00 – FOTBAL – Liga
a II-a: Gaz Metan Mediaº – CS Mioveni /
18:00 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Liverpool – Stoke City / 20:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Buduc-
nost – HCM Baia Mare / 22:30 – BAS-
CHET NBA: LA Clippers – Dallas Mave-
ricks.

DOLCE SPORT 3

17:00 – FOTBAL Ucraina – Premier
League: Stal Dniprodzerzhynsk – ªahtior
Doneþk / 19:15, 21:30 – FOTBAL Spania
– La Liga: Villarreal – Getafe, Bilbao – Rayo
Vallecano.

DOLCE SPORT 4

17:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Va-
lencia – Sevilla.

EUROSPORT 1

11:15 – CISCLISM – Cursa Paris-Rou-
baix, în Franþa / 18:00 – FOTBAL Anglia
– Premier League: Tottenham – Manches-
ter Utd / 20:05 – HALTERE (M) – Cam-
pionatul European, la Forde, în Norvegia /
23:00, 2:15 – FOTBAL MLS – SUA/Ca-
nada: Houston Dynamo – Seattle Sounders
FC, New York City FC – Chicago Fire.

EUROSPORT 2

8:00, 14:00 – MOTOCICLISM – Cam-
pionatul Mondial de anduranþã, la Le Mans,
în Franþa / 16:30, 18:30 – FOTBAL Ger-
mania – Bundesliga: Schalke – Dortmund,
Koln – Leverkusen / 21:30, 22:00 – MO-
TOCROS – Campionatul Mondial, la Neu-
quén, în Argentina.

LOOK TV

17:30, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS
Poli Timiºoara – FC Voluntari, Steaua –
Dinamo / 0:00 – FOTBAL Argentina – Pri-
mera Division: Rosario Central – Velez Sar-
sfield.

LOOK PLUS

19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Zulte Waragem – Anderlecht.

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

LIGA EUROPA – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA EUROPA – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA EUROPA – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA EUROPA – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA EUROPA – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA EUROPA – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA EUROPA – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA EUROPA – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA EUROPA – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA TUR
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ACS Podari încearcã,
astãzi, sã producã primul
eºec stagional, pe teren
propriu, fruntaºilor
musceleni de la “Dinicu
Golescu”. Jucãtorii
pregãtiþi de cãtre Florin
ªoavã vin dupã douã
sãptãmâni de pauzã,
runda precedentã câºti-
gând la “masa verde”
partida cu “retrasa” Inter
Olt Slatina. În schimb,
oponenta a avut mult de
tras pentru cele trei
puncte, triumfând la
limitã, 1-0, în deplasarea
contra codaºei Aninoasa,
rezultat ce a pus capãt
unei serii de trei partide
fãrã victorie.

Podãrenii nu au amintiri
dintre cele mai plãcute
privind disputa tur, pe
care au pierdut-o cu 1-2.

Meciul de pe Municipalul
din Câmpulung va fi condus
de o brigadã din Râmnicu-
Vâlcea, compusã din Gheor-

LIGA A III-A

Podariul, deplasare dificilã la “Dinicu Golescu”Podariul, deplasare dificilã la “Dinicu Golescu”Podariul, deplasare dificilã la “Dinicu Golescu”Podariul, deplasare dificilã la “Dinicu Golescu”Podariul, deplasare dificilã la “Dinicu Golescu”
SERIA 3 – ETAPA A 19-A

Sâmbãtã, ora 17:00: Dinicu Golescu Câmpulung – CS PODARI, Concor-
dia Chiajna II – Urban Titu, FC Voluntari II – Sporting Roºiori, Sporting Turnu
Mãgurele – CS ªtefãneºti, AFC Hãrman – FC Aninoasa, SCM Piteºti – Atletic
Bradu. Inter Olt – CS Afumaþi se va omologa cu 0-3 la “masa” verde, deoarece
formaþia din Slatina s-a retras din campionat.

1. Piteºti 35 8. ªtefãneºti 26
2. Dinicu G. 35 9. PODARI 21
3. Afumaþi 35 10. Chiajna II 18
4. Voluntari II 31 11. Aninoasa 15
5. Mãgurele 29 12. Titu 13
6. Roºiori 28 13. Hãrman 13
7. Bradu 28
Locul 1 promoveazã, locul 13 – posibil retrogradabil.

SERIA 4 – ETAPA A 21-A
Vineri dupã închiderea ediþiei: CS U II CRAIOVA – Naþional Sebiº, Mille-

nium Giarmata – ACSO FILIAªI, Mãgura Cisnãdie – Pandurii II Tg. Jiu, Beci-
cherecu Mic – FC Hunedoara, Cetate Deva – Performanþa Ighiu.

Sâmbãtã, ora 17:00: Metalurgistul Cugir – CSM Lugoj, CS Ineu – Mine-
rul Motru.

ACS ASU Poli Timiºoara stã.
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.
Locul 1 promoveazã, locul 14 – posibil retrogradabil, locul 15 retrogradeazã.

ghe Alin Olaru – Alexandru
Mihãilã ºi Elena Roxana
Mazilu. Observatori vor fi
Iulian Iliuþã Ilaºi (Ploieºti) ºi
Mihail Bãcescu (Braºov).

Celelalte formaþii doljene din
ultimul eºalon naþional, CSU II
Craiova ºi ACSO Filiaºi, au
evoluat asearã, dupã închiderea
acestei ediþii.

Viitorul Cârcea ºi Recolta Os-
troveni se vor duela a doua oarã
în decurs de trei zile, dupã ce,
miercuri, în ultima etapã a sezo-
nului regulat, formaþia din ime-
diata apropiere a urbei se impu-
nea net chiar la Dunãre, 4-0. S-a
vrut o revanºã, dat fiind faptul
cã ºi Ostroveniul plecase cu tol-
ba plinã, din fief-ul oponentei, în
tur, scor 3-2.

Play-off – sâmbãtã, 11:00
Tractorul Cetate – Progresul

Segarcea
Dunãrea Calafat – ªtiinþa

Danubius Bechet
Viitorul Cârcea – Recolta

Ostroveni
1. Cetate 26
2. Calafat 25
3. Cârcea 24
4. Ostroveni 24
5. Bechet 20
6. Segarcea 18
Primul loc accede într-un baraj de

promovare.

Play-out – sâmbãtã, 11:00
Dunãrea Bistreþ – ªtiinþa Malu

Mare
SIC Pan Unirea – Luceafãrul

Craiova
Metropolitan Iºalniþa – Unirea

Leamna
1. Bistreþ 17
2. Unirea 13
3. Iºalniþa 11
4. Leamna 8
5. Luceafãrul 7
6. Malu Mare 1
Ultimele clasate vor retrograda în

liga secundã judeþeanã.

Cârcea ºi Ostroveni, din nou faþã în faþã
De asemenea în etapa inaugu-

tralã a play-off-ului, liderul Ce-
tate o primeºte pe Segarcea, for-
maþie care îi datoreazã locul în
Top 6, acontat dupã ce Tracto-
rul a zdrobit-o în “intermediara”
de la mijlocul acestei sãptãmâni
pe Dunãrea Bistreþ, 9-1. Imediat
anterior, cele douã s-au întânit la
Segarcea, iar Progresul a provo-
cat a treia înfrângere stagionalã

formaþiei de la ºefie, 2-1. Amin-
tind ºi cele petrecute în prece-
dentul meci de la Cetate, a fost o
izbândã la scor de neprezentare
a gazdelor, 3-0.

Finalmente, Dunãrea Calafat
înfruntã Bechetul, iar amfitrionii
pornesc cu un moral mai bun dupã
ce au obþinut patru puncte în me-
ciurile directe din sezonul regu-
lat, 1-0 (a), respectiv 2-2 (d).

SERIA 1 – etapa a 18-a: Recolta Gali-
cea Mare – Avântul Rast, Unirea Vela – Vi-
itorul Vârtop, Viitorul Dobridor – SC Po-
iana Mare, Vânãtorul Desa – Progresul
Ciupercenii Vechi, Flacãra Moþãþei – Vic-
toria Pleniþa, Fulgerul Maglavit – Viitorul
Ciupercenii Noi, Avântul Giubega – Voinþa
Caraula.

Clasament (primele 5): 1. Poiana Mare
44p, 2. Rast 40p, 3. Pleniþa 38p, 4. Moþã-
þei 34p, 5. Giubega 31p.

SERIA 2 – etapa a 21-a: Viitorul Mã-
ceºu de Sus – Gloria Catane, Viitorul Si-
liºtea Crucii – Viitorul Giurgiþa, Dunãrea
Gighera – Recolta Seaca de Câmp, Pro-
gresul Bãileºti – Fulgerul Întorsura, Aktiv
Padea – Recolta Mãceºu de Jos, Unirea
Goicea – Triumf Bârca, Dunãrea Negoi –
Recolta Urzicuþa. Progresul Cerãt stã.

Clasament (primele 5): 1. Cerãt 52p,
2. Mãceºu S. 47p, 3. Bãileºti 45p (- 1 joc),
4. Goicea 40p, 5. Urzicuþa 37p.

SERIA 3 – etapa a 18-a: Viitorul Gân-
giova – Avântul Daneþi, Fulgerul Mârºani
– Unirea Amãrãºtii de Jos, Progresul Amã-
rãºtii de Sus – Viitorul Sadova, Victoria
Cãlãraºi – Ajax Dobroteºti, Avântul Do-
breºti – Victoria ªtiinþa Celaru, Unirea Tâm-
bureºti - Unirea Tricolor Dãbuleni. AS
Rojiºte stã.

LIGA A V-A
Clasament (primele 5): 1. Celaru 32p,

2. Amãrãºtii S. 32p (- 1 joc), 2. Sadova
32p, 4. Tâmbureºti 29p, 5. Amãtãºtii J. 27p.

SERIA 4 – etapa a 18-a: Luceafãrul
Popânzãleºti – Sporting Leu, Viitorul Co-
ºoveni – Arena Bulls Preajba, Atletico Zã-
noaga – Flacãra Drãgoteºti, Progresul
Castranova – Viitorul Ghindeni, Viitorul
Teasc – Unirea Câmpeni, Avântul Pieleºti
– Voinþa Puþuri, Progresul Mischii – Viito-
rul II Cârcea.

Clasament (primele 5): 1. Castranova
44p, 2. Leu 40p, 3. Cârcea II 38p, 4. Mis-
chii 35p, 5. Ghimdeni 32p.

SERIA 5 – etapa a 18-a: ªtiinþa Calo-
pãr – Viitorul ªtiinþa Craiova, Fortuna Cra-
iova – AS Greceºti, Voinþa Raznic – Vultu-
rul Cernãteºti, AS Pietroaia – Viitorul Va-
lea Fântânilor, Jiul Breasta – Rapid Pot-
melþu, AS Scãieºti – Voinþa Belcin. Inter
Secui stã.

Clasament (primele 5): 1. Secui 36p,
2. Belcin 35p, 3. Cernãteºti 30p, 4. Calo-
pãr 30p, 5. Valea Fântânilor 25p.

Cu excepþia a douã partide, ªtiinþa Ca-
lopãr – Viitorul ªtiinþa Craiova (sâmbãtã,
ora 17:00) ºi Progresul Mischii – Viitorul
II Cârcea (duminicã, ora 13:00), celelalte
se vor derula duminicã de la ora 11:00.

Dupã ciocnirile cu granzii de la CSM Bu-
cureºti ºi HCM Baia Mare, soldate fãrã vreo
surprizã, SCM Craiova va întâlni în ultimele
trei etape ale Ligii Naþionale echipele ce în-
chid ierarhia. Primul obstacol este Mãgura
Cisnãdie, împotriva cãreia alb-albastrele va
juca astãzi, de la ora 18:00, în deplasare. Nici
sibiencele n-au obþinut ceva runda trecutã,
piezând categoric la Roman, 19-30. În par-
tida din tur, fetele Simonei Gogârlã au obþi-
nut un succes muncit, 25-22, dupã 12 egal
la pauzã.

Restul partidelor etapei aratã astfel: HC Alba
Sebeº – HCM Roman, HC Dunãrea Brãila –

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 24-A

SCM începe examenele cu echipele din subsol
1. CSM Buc. 69 8. Zalãu 32
2. Baia Mare* 66 9. Vâlcea 31
3. Braºov 47 10. Cluj 25
4. Brãila 46 11. Slobozia 17
5. Roman 41 12. Rapid 16
6. Ploieºti* 37 13. Cisnãdie 13
7. CRAIOVA 32 14. Sebeº 4
* - un joc în plus.

HCM Râmnicu Vâlcea, U Alexandrion Cluj –
HC Zalãu, Rapid USL Metrou Bucureºti – ASC
Corona Braºov, CSM Bucureºti – CSM Uni-
rea Slobozia. S-a jucat deja HCM Baia Mare
– CSM Ploieºti, scor 36-31.

LIGA A IV-A – PLAY-OFF/PLAY-OUT – ETAPA 1
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Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 5 3 1 1 7-3 36
2. Steaua 5 4 1 0 9-3 35
3. Pandurii 5 1 3 1 4-3 30
4. Dinamo 5 1 3 1 5-7 30
5. Viitorul 5 0 2 3 4-9 25
6. ASA 5 0 2 3 2-6 20

Viitorul – Astra, sâmbãtã, ora 20.30
Steaua – Dinamo, duminicã, ora 20.30
Pandurii – ASA, luni, ora 20.30

Play-off, etapa VI-aPlay-off, etapa VI-aPlay-off, etapa VI-aPlay-off, etapa VI-aPlay-off, etapa VI-a

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. CSMS Iaºi 5 2 1 2 6-5 26
2. „U”Craiova5 3 0 2 6-5 25
3. CFR Cluj 5 2 2 1 6-3 22
4. Voluntari 5 3 1 1 5-5 22
5. Botoºani 5 2 1 2 9-7 20
6. Concordia 5 2 2 1 5-3 17
7. ACS Poli 5 0 2 3 3-10 15
8. Petrolul 5 1 1 3 3-5 8

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

Meciul Chiajna – Petrolul s-a jucat asearã.
„U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 15
ACS Poli – FC Voluntari, duminicã, ora 17.30
FC Botoºani – CSMS Iaºi, luni, ora 18

Play-out, etapa VI-aPlay-out, etapa VI-aPlay-out, etapa VI-aPlay-out, etapa VI-aPlay-out, etapa VI-a

CFR Cluj a fost cea din urmã
echipã care a obþinut puncte pe
„Extensiv”, în ultima etapã a se-
zonului regulat, iar astãzi se în-
toarce la „locul faptei”, între timp
Universitatea câºtigând toate cele
trei confruntãri de pe teren pro-
priu. Între grijile luptei pentru evi-
tarea retrogradãrii ºi oportunita-
tea participãrii în Europa League,
alb-albaºtrii sperã în primul rând
sã facã uitatã prestaþia oribilã de
la Iaºi ºi sã atragã mai mulþi spec-
tatori decât cei 2.000 care sunt
prezenþi constant pe arena din
„Parcul Romanescu”. De partea
cealaltã, echipa din Gruia nu are
drept de participare în cupele eu-
ropene, din cauza problemelor fi-
nanciare, care au cauzat ºi pier-
derea a 10 puncte din zestrea
acumulatã în acest sezon.

Daniel Mogoºanu sperã ca
echipa sa sã câºtige al patrulea
meci consecutiv pe teren propriu
în play-out ºi sã ºteargã impresia
eºecului drastic de la Iaºi, din eta-
pa trecutã. „Venim dupã o înfrân-
gere grea la Iaºi, sper cã eu ºi ju-
cãtorii am tras învãþãmintele din
greºelile fãcute. Am analizat par-
tida de la Iaºi împreunã cu jucãto-
rii ºi consider cã a fost un acci-
dent care nu se va mai repeta. Îmi
doresc ca din urmãtoarele depla-
sãri sã ne întoarcem cu puncte.
Dar pânã atunci avem partida cu
CFR Cluj, pe care toþi suntem con-
centraþi. În play-out am câºtigat
toate meciurile de pe teren pro-
priu ºi ne dorim sã continuãm pe
aceastã linie, fiindcã o serie de

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
CFR ClujCFR ClujCFR ClujCFR ClujCFR Cluj

Astãzi, ora 15, stadion: „Extensiv”
Universitatea Craiova: Straton – Popov, Iliev, Acka, Vãtãjelu –

Ivan, Madson, Zlatinski, Bancu – Nuno Rocha, Mãzãrache. Antre-
nor: Daniel Mogoºanu. Rezerve: L. Popescu – Achim, Dumitraº,
Kay, Bãluþã, Petre, Herghelegiu.

CFR Cluj: T. Marc - Tiago Lopes, L. Goian, Larie, Camora -
Juan Carlos Ruiz, Petrucci, Gomelt – Jakolis, Bud, Cristian Lo-
pez. Antrenor: Antonio Conceicao. Rezerve: Mincã – Dani Coelho,
Beleck, Vitor Bruno, A. Mureºan, Negruþ, Pãun.

Universitatea Craiova joacã astãzi împotriva
lui CFR Cluj, împotriva cãreia a pierdut
pe „Extensiv”, în urmã cu o lunã ºi jumãtate

douã-trei meciuri pierdute te poa-
te duce în zona retrogradãrii. În-
tâlnim o echipã cu jucãtori experi-
mentaþi, care ne-a învins în sezo-
nul regulat, chiar dacã atunci am
luat gol în minutul 80, la singura
lor ocazie. Ne aºteaptã un joc di-
ficil, contra unei echipe care în-
chide bine spaþiile ºi foloseºte bine
contraatacul. Douã dintre cele trei
partide de pe teren propriu le-am
câºtigat în inferioritate numericã,
fapt care demonstreazã cã avem
forþã, cã formãm un grup unit, pu-
ternic” a spus Mogoºanu. Acesta
s-a referit ºi la forma slabã a porta-
rului Straton, dar spune cã nu are
soluþii pentru a-l înlocui: „Straton
a avut o evoluþie mai slabã în ulti-
mele douã jocuri, dar com conti-
nua cu el, îi vom acorda încredere
în continuare, mai ales cã soluþiile
de rezervã sunt doi juniori”. Con-
tra CFR-ului, Mogoºanu nu va
putea miza pe mijlocaºul Mateiu,
care s-a accidentat chiar în me-
ciul cu formaþia din Gruia, din ulti-
ma etapã a sezonului regulat.

Madson:
„Mai întâi sã
scãpãm de
retrogradare,
apoi sã ne gândim
la Europa”

Mijlocaºul brazilian Madson
spune cã el ºi coechipierii trebuie
sã se concentreze pe evitarea re-
trogradãrii ºi abia apoi sã ia în cal-
cul lupta pentru cupele europene:
„Eºecul de la Iaºi a fost provocat

de obosealã, veneam dupã parti-
da cu Botoºani, în care am depus
mult efort, apoi am avut o depla-
sare lungã, de douã zile. Þinând
cont cã evoluãm în play-out tre-
buie sã ne gândim în primul rând
sã stãm departe de retrogradare,
abia apoi sã vorbim de Europa.
Dacã vom avea rezultate ºi vom
termina pe 7, înseamnã cã meri-
tãm sã sã evoluãm în cupele eu-
ropene. Pentru asta este important
sã obþinem toate punctele din me-
ciul cu CFR Cluj”.

Madson s-a arãtat deranjat cã
s-a insistat prea mult pe inciden-
tul dintre el ºi Vãtãjelu, dar ºi cã
se spune cã evoluþiile sale nu sunt
pe mãsura salariului, brazilianul
fiind cel mai bine plãtit jucãtor
dintre cei pe care mizeazã Mo-
goºanu: „S-a spus cã eu nu am
prestaþii pe mãsura salariului, nu
ºtiu dacã este aºa... Este adevã-
rat cã nu am mai marcat de mult
timp. Chiar Acka îmi spunea, dupã
ce a dat gol cu Botoºani, cã acum
este rândul meu. Îmi doresc sã
marchez din nou un gol specta-
culos, chiar împotriva Clujului.
Însã cel mai important este sã îmi
ajut echipa. În rolul meu de mij-
locaº defensiv principala atribu-
þie este sã recuperez cât mai
multe mingi, iar statistica aratã cã
mã achit bine de aceastã sarci-
nã. S-a exagerat în privinþa inci-
dentului dintre mine ºi Vãtãjelu,
aceste lucruri se întâmplã la toa-
te echipele din lume, dar nu se
face atâta caz, acum suntem prie-
teni, nu avem nicio problemã”.
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