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Inteligente, spirituale, deosebit de puterni-
ce, dar ºi de o extraordinarã feminitate ºi ele-
ganþã. Acestea sunt femeile avocat din Baroul
Dolj, care îºi þin ascunse toate aceste minuna-
te calitãþi sub roba pe care o îmbracã zi de zi în
sãlile de judecatã. Sâmbãtã, doamnele ºi dom-
niºoarele avocat ºi-au oferit rãgazul ca, preþ de
câteva ore, sã nu mai buchiseascã prin dosare,
sã nu mai consulte legi pentru a-ºi construi
apãrãrile clienþilor, ci sã fie înfloritoare pre-
cum o primãvarã – nu întâmplãtor balul orga-
nizat în cinstea lor a fost încãrcat de multe la-
lele în toate culorile. A fost o încântare sã le
cunoºti pe fiecare în parte, cu poveºti de viaþã
minunate în care avocatura se distinge, pecel-
tuindu-le, într-adevãr, destinele.
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Dupã patru mandate consecu-
tive de primar al Dãbuleniului, lo-
calitate cu statut de oraº, dar re-
cunoscutã pentru bostãnarii ei
vestiþi, Nicolae Drãgoi s-a lansat
încã o datã, sâmbãtã, la Casa de
Culturã din localitate, în prezenþa
unei asistenþe “aºa ºi aºa”, nici
prea mult, dar nici deloc, cuprin-
sã de entuziasm. Lideri ai social-
democraþilor doljeni, Claudiu
Manda, Ion Cãlin, au fost prezenþi
la eveniment. Miza localelor e una
realã: Dãbuleniul, de ani buni, re-
dutã social-democratã, trebuie
conservat…
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În perioada 7-8 aprilie 2016 o
delegaþie a Ministerului Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale, condusã
de ministrul de resort, a partici-
pat la Reuniunea miniºtrilor agri-
culturii din cadrul Organizaþiei
pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã (OCDE), care a avut
loc la sediul OCDE din Paris,
Franþa. Reuniunea a avut ca scop
analizarea oportunitãþilor ºi pro-
vocãrilor cu care se confruntã,
la nivel mondial, agricultura ºi
sectorul alimentar
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Vremea se menþine

instabilã. Prognoza

meteo pentru azi

ºi mâine
Vremea se va menþine în

general instabilã, cu înno-
rãri temporar accentuate ºi
ploi pe arii extinse în est,
sud ºi centru, precum ºi la
munte, ºi local în restul
teritoriului. Ploile vor avea
ºi caracter torenþial, iar în
zona Carpaþilor Meridionali
ºi Orientali, în nordul
Munteniei ºi în jumãtatea de
sud a Moldovei, îndeosebi
ziua ºi în prima parte a
nopþii, cantitãþile de apã vor
depãºi local 15 l/mp ºi izolat
30 l/mp. Vântul va sufla
slab ºi moderat, cu intensifi-
cãri locale la munte ºi izolat
în celelalte zone. Temperatu-
rile maxime, apropiate de
cele climatologic specifice
perioadei, vor fi cuprinse
între 12 ºi 20 de grade, iar
cele minime se vor încadra
între 6 ºi 12 grade. Mâine,
vremea se va încãlzi uºor în
majoritatea regiunilor. Ziua,
cerul va avea înnorãri
temporare ºi va ploua slab,
local la munte, în centrul ºi
estul þãrii ºi pe arii restrânse
în rest. În timpul nopþii,
cerul va deveni variabil, iar
ploile se vor semnala doar
izolat. Vântul va sufla slab
ºi moderat, cu unele intensi-
ficãri în zona montanã ºi în
regiunile sud-vestice. Tem-
peraturile maxime vor fi
cuprinse între 14 ºi 24 de
grade, iar cele minime între
5 ºi 12 grade. Spre diminea-
þã, în sud-estul teritoriului
vor fi condiþii de ceaþã.

Ea a rãspuns astfel la întreba-
rea reporterului, dacã DNA poa-
te confisca bani obtinuþi ilegal ºi
care sunt acum în Panama. Pro-

Aproximativ 250 de persoane au protestat
ieri, în faþa Palatului Cotroceni, împotriva
construirii unei moschei la Bucureºti, orga-
nizator fiind preºedintele PRU, deputatul Bog-
dan Diaconu. “Poporul român este un po-
por care are valori profund creºtine, un po-
por care a fost þinut unit de aceste valori
timp de peste 2000 de ani. (Klaus Iohannis -
n.r.) trebuie sã înþeleagã cã nu poate tranz-
acþiona interesele naþiunii române, nu poate
sã cedeze în faþa doamnei Merkel orice va-
loare ºi interes al României. Trebuie sã înþe-
leagã cã este la Cotroceni pentru a repre-

‘’Domnii ambasadori români
trebuie sã fie conºtienþi de faptul
cã în evaluarea performanþei misi-
unilor pe care le conduc, dimensi-
unea economicã, performanþa în
domeniul economic va conta mult
mai mult decât pânã acum. (...) În
primul rând, cei care sunt trimiºi
sã reprezinte România într-o zonã
sau alta trebuie sã cunoascã foar-
te bine atuurile economice ale Ro-
mâniei. În al doilea rând, cei care
sunt trimiºi trebuie sã înþeleagã
foarte bine mecanismul economiei
din þãrile în care sunt acreditaþi ºi
sã informeze. E foarte bine sã
sprijinim direct operatorii econo-
mici, dar pentru a sprijini autoritã-
þile române în a elabora politici pe
termen mediu ºi lung de dezvolta-
re a relaþiilor economice cu o zonã

Protest cu cântece legionare la Cotroceni
împotriva construirii unei moschei în Capitalã

zenta poporul român, care l-a votat în 2014,
sã apere România, trebuie sã înþeleagã cã
ºeful dumnealui este poporul român, nu
doamna Merkel sau sultanul Erdogan”, a de-
clarat liderul PRU. El a cerut primarului ge-
neral interimar, Rãzvan Sava, sã declanºeze
referendum în data de 5 iunie, odatã cu ale-
gerile locale din acest an, pentru ca bucu-
reºtenii sã rãspundã dacã vor sau nu mos-
chee în Capitalã. Aproximativ 250 de per-
soane, membri ºi simpatizanþi ai Partidului
România Unitã, au participat la un protest în
faþa intrãrii Leu de la Palatul Cotroceni.
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“Putem confisca în general bani obtinuþi sau
orice venituri obþinute în mod ilegal atunci când

dovedim cã s-a comis o infracþiune ºi putem confis-
ca sume de bani care nu se aflã pe teritoriul Româ-
niei”, a declarat, la ProTV, procurorul ºef al DNA,

Laura Codruþa Kovesi, despre Panama Papers.

curorul ºef al DNA a spus cã se
pot disponibiliza ºi conturi.”ªi
conturi cu sume de bani, putem
sã le disponibilizãm. Toate aces-

te activitãþi se fac prin interme-
diul comisiilor rogatorii”, a afir-
mat Kovesi. Ea a dat ca argument
un caz instrumentat de DNA în
care s-a indisponibilizat un imo-
bil care nu era pe teritoriul statu-
lui român, ci undeva pe teritoriul
unui stat membru UE.

“Suntem atenþi la tot ce apare
în spaþiul public (despre Panama
Papers-n.r). Sunt situaþii în care
folosim informaþii din spaþiul pu-
blic pentru a deschide anumite in-
vestigaþii, folosim informaþii din
spaþiul public care pot fi verifi-
cate ulterior prin diverse mijloa-
ce probatorii pe care noi le pu-

tem administra”, a declarat Ko-
vesi, precizând cã “atunci când
apar informaþii în spaþiul public
despre persoane pe care DNA le
investigheazã, urmãresc ºi acele
informaþii.

Întrebatã dacã poate cere infor-
maþii suplimentare din Panama, în
cazul retrocedãrilor de la Ferma
Bãneasa, Kovesi a spus cã: “atunci
când o astfel de informaþie este
utilã într-un dosar, da, putem”.
“Este deja dosar în lucru la DNA,
cu siguranþã vom analiza ºi infor-
maþiile din spatiul public cu privire
la toate persoanele implicate”, a
menþionat Laura Codruta Kovesi.

Comãnescu despre noii ambasadori: Voi lua mãsuri
dacã nu performeazã. Dimensiunea economicã va conta

Ministrul Afacerilor Externe, Lazãr Comãnescu,
susþine cã nu va ezita sã ia mãsurile care se cuvin dacã
noii ambasadori nu vor performa la nivelul aºteptãri-
lor, avertizând totodatã cã dimensiunea economicã va

conta mai mult decât pânã în prezent.

sau alta este nevoie sã beneficiem
de proiectarea evoluþiilor dintr-o
þarã sau alta ºi de oportunitãþile
care se deschid pentru þara noas-
trã într-o þarã sau alta, iar aici e
foarte important rolul celor pe
care îi trimitem acolo. Diplomaþii
noºtri trebuie sã susþinã direct pe
reprezentanþii comunitãþii de afa-
ceri români, care ei înºiºi cautã
oportunitãþi’’, a spus Comãnescu,
sâmbãtã seara, la Digi 24.

Referindu-se la cei 19 amba-
sadori înaintaþi de preºedintele -
Klaus Iohannis joi Parlamentului,
el a arãtat cã majoritatea sunt di-
plomaþi de carierã, tineri, dar cu
experienþã, cu ‘’unele mici ex-
cepþii’’. ‘’Acolo unde existã si-
tuaþii în care avem de a face cu
persoane, personalitãþi, care cu-

nosc foarte bine o anumitã zonã,
o anumitã þarã, care sunt foarte
bine cunoscute în zona respecti-
vã, care prin activitatea pe care
au desfãºurat-o, în planul poli-
tic, fie el intern sau extern, în re-
laþiile internaþionale, în instituþii
internaþionale, evident cã în ase-
menea situaþii e foarte bine sã
avem ºi diplomaþi care nu intrã

neapãrat în categoria diplomaþi-
lor de carierã, dar care repet, au
dovedit prin tot ceea ce au fãcut
capacitãþi de a performa la nive-
lul cel mai înalt în acest dome-
niu’’, a explicat ministrul moti-
vele apariþiei pe listã a unor per-
soane care nu sunt diplomaþi de
carierã, cum ar fi cazul consilie-
rului prezidenþial Dan Mihalache.
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MIRCEA CANÞÃR

Dupã patru mandate conse-
cutive de primar al Dãbuleniu-
lui, localitate cu statut de oraº,
dar recunoscutã pentru bostãna-
rii ei vestiþi, Nicolae Drãgoi s-a
lansat încã o datã, sâmbãtã, la
Casa de Culturã din localitate,
în prezenþa unei asistenþe “aºa
ºi aºa”, nici prea mult, dar nici
deloc, cuprinsã de entuziasm.
Lideri ai social-democraþilor dol-
jeni, Claudiu Manda, Ion Cãlin,
au fost prezenþi la eveniment.
Miza localelor e una realã: Dã-
buleniul, de ani buni, redutã so-
cial-democratã, trebuie conser-
vat, deºi adversarul actualului
primar, de aceastã datã, este

Aurel Bãjenaru, fostul procuror-
ºef adjunct, de la Parchetul de
pe lângã Curtea de Apel Craio-
va, extras de liberali, nu din zona
politicului, ci mai degrabã din
zona societãþii civile. Aurel Bã-
jenaru este “de loc”, cum se
spune, din Dãbuleni, locuieºte
acum în localitate ºi se bucurã
de consideraþia dãbulenarilor.
Confruntarea electoralã dintre
Nicolae Drãgoi ºi Aurel Bãje-
naru pare una dintre cele mai in-
teresante, în arhitectura locale-
lor din 5 iunie a.c., în sensul cã
este deschisã oricãrui deznodã-
mânt. Dupã atâþia ani de man-
dat cu împlinirile care se vãd ºi

neîmplinirile uitate, Nicolae Drã-
goi colecteazã destule vulnera-
bilitãþi, între care frapante rãmân
contraproductivele neînþelegeri
cu viceprimarii Mihãilicã, Ma-
rius Ivãnuº sau Vasile Tudor, cu
siguranþã nu doar aceºtia lipsiþi
de tact ºi subtilitate administra-
tivã. Dar coabitarea rigidã cu
parteneri din acelaºi partid rã-
mâne o problemã de bucãtãrie
internã. Contracandidatul sãu,
Aurel Bãjenaru, cu notorietate
la nivelul localitãþii, în schimb o
vizibilitate publicã mult mai re-
dusã, are la rândul sãu dezavan-
tajele ce decurg dintr-o situaþie
insolitã, aceea a riscului asumat.

La puþinã vreme dupã revenirea
definitivã acasã. Doar o mobili-
zare a tinerilor din localitate, de-
loc puþini la numãr, prin spaþiul
virtual, i-ar putea fi favorabilã.
Dacã trecem peste folclorul lo-
cal – fiindcã, nu-i aºa, gura lu-
mii e slobodã –, la Dãbuleni vom
avea o teribilã confruntare elec-
toralã ºi, bineînþeles, localnicii
vor decide, prin votul lor, ce do-
resc sã aibã la Primãrie: conti-
nuitate sau un nou început. Este
de fapt o problemã a colectivi-
tãþii tefere din Dãbuleni: desem-
narea viitoarelor entitãþi ale ad-
ministraþiei publice locale. În
privinþa candidaþilor, lucrurile

stau astfel: în afara social-de-
mocratului Nicolae Drãgoi, libe-
ralului Aurel Bãjenaru, cu candi-
daþi deloc de neglijat, vin ºi alte
formaþiuni politice. Nu este nici
o ruºine, dupã patru mandate în-
cheiate, sã nu mai fii dorit ºi, în
aceeaºi ordine de idei este o
mare provocare sã aspiri la pri-
mul mandat, convins de propriile
disponibilitãþi administrative.
Epuizaþi de muncile de sezon,
aflate în toi, localnicii îºi fac pro-
priile socoteli, cum cred ei cã e
mai bine. În acest timp, echipele
de campanie ale candidaþilor îºi
fac datoria. Rãmâne de urmãrit
o confruntare fãrã asemãnare.

Administraþia Naþionalã a Peni-
tenciarelor a demarat începând cu
data de 4 aprilie a.c. campania de
informare ºi recrutare pentru anul
ºcolar ºi universitar 2016-2017.
Aceastã campanie se adreseazã ele-
vilor aflaþi în ultimii ani de liceu ºi
vizeazã creºterea interesului tine-
rilor pentru o carierã profesionalã
în cadrul sistemului penitenciar,
prin parcurgerea cursurilor dispo-
nibile la: Academia de Poliþie “Ale-
xandru Ioan Cuza” din Bucureºti
– pentru ofiþerii de penitenciare
(duratã de studii - 3 ani); Acade-
mia Naþionalã de Informaþii “Mi-

Liceenii care îºi doresc o carierã de ofiþer sau
agent de penitenciar au ocazia, pânã pe 22 aprilie,
sã afle mai multe amãnunte legate de acest dome-
niu. Specialiºtii din cadrul celor trei penitenciare
craiovene desfãºoarã, în aceastã perioadã, o cam-
panie de prezentare ºi promovare a ofertei de ºco-
larizare, pentru anul ºcolar ºi universitar 2016-2017.

hai Viteazul” din Bucureºti – pen-
tru ofiþerii specialiºti din domeniul
securitãþii ºi informaþiilor ºi din
domeniul psihologiei – informaþii
(duratã de studii - 3 ani); Institutul
Medico – Militar din Bucureºti –
pentru ofiþerii medici de peniten-
ciare cu specializãrile medicinã
generalã, medicinã dentarã ºi far-
macie (duratã de studii - 6 ani pen-
tru medicinã generalã ºi medicinã
dentarã, respectiv 5 ani pentru far-
macie); Academia Forþelor Teres-
tre “Nicolae Bãlcescu” din Sibiu –
pentru ofiþerii specializaþi în dome-
nii precum managementul econo-

mico-financiar ºi administraþie pu-
blicã-intendenþã (duratã de studii -
3 ani); Academia Tehnicã Militarã,
Bucureºti – pentru ofiþerii de peni-
tenciare specializaþi în domeniile
calculatoare ºi sisteme informati-
ce pentru apãrare ºi securitate na-
þionalã, transmisiuni, construcþii ºi
fortificaþii (duratã de studii – 4 ani).

Reprezentanþii penitenciarelor
prezintã oferta educaþionalã

în licee
De asemenea, tinerii interesaþi

sã urmeze cariera de agent de pe-
nitenciare pot opta pentru: ªcoala
Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor
de Penitenciare din Târgu Ocna,
judeþul Bacãu – instituþie de învã-
þãmânt proprie destinatã pregãtirii
agenþilor din sectorul operativ (du-
ratã de studii - 1 an); ªcoala Mili-
tarã de Maiºtri Militari ºi Subofi-
þeri a Forþelor Terestre ”Basarab I”,
Piteºti – pentru agenþi cu speciali-
zãrile auto, tehnicã de comunica-
þii, operare ºi mentenanþã echipa-

mente informatice, construcþii ºi
bucãtar (duratã de studii - 2 ani).

Informarea tinerilor liceeni se de-
ruleazã la nivel naþional ºi se va rea-
liza de cãtre angajaþii sistemului pe-
nitenciar din aparatul central ºi uni-
tãþile subordonate, în perioada 4 -22
aprilie a.c. În acest sens, o echipã
interdisciplinarã, formatã din perso-
nal al Penitenciarului Pelendava Cra-
iova, Penitenciarul de Minori ºi Ti-
neri (Centrul de Detenþie) Craiova ºi
Penitenciarul Craiova, va prezenta
oferta educaþionalã a instituþiilor de
învãþãmânt mai sus-menþionate, în
liceele ºi colegiile naþionale din mu-
nicipiul Craiova, conform unui pro-
gram stabilit între administraþiile in-
stituþiilor de învãþãmânt ºi reprezen-
tanþii penitenciarelor.

Unde se pot obþine informaþii
suplimentare despre admitere

Potrivit reprezentanþilor Admi-
nistraþiei Naþionale a Penitenciare-
lor, avantajele oferite de aceste in-
stituþii de învãþãmânt constã în asi-

gurarea în condiþii de gratuitate a
cazãrii, mesei, echipãrii, cursuri-
lor ºi asistenþei medicale pe timpul
ºcolarizãrii, precum ºi a unei solde
lunare pe timpul studiilor; garanþia
unui loc de muncã stabil, dupã ab-
solvire, prin repartizarea într-o
unitate a sistemului penitenciar.

Informaþii  privind concursuri-
le de admitere se pot obþine la se-
diul Penitenciarului Craiova, str.
Vasile Alecsandri, nr. 89, judeþul
Dolj, telefon:  0251/430436, int.
123 - Biroul Resurse Umane; Pe-
nitenciarului de Minori ºi Tineri
(Centrul de Detenþie) Craiova, str.
Bariera Vîlcii, nr. 160A, judeþul
Dolj, telefon 0251/591636, interi-
or 109 – Biroul Resurse Umane;
Penitenciarului Pelendava Craiova,
strada Caracal KM 8, judeþul Dolj,
telefon 0251/522274, interior 180
– Biroul Resurse Umane; pagina
web a Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor, secþiunea ADMI-
TERE - http://anp.gov.ro/admite-
re-in-institutii-de-invatamant.

RADU ILICEANU
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Reamintim cã, pe 22 noiembrie
2014, seara, puþin dupã ora 21.00,
un echipaj de poliþiºti de la Biroul
Rutier Craiova a oprit în trafic, pe
Calea Bucureºti din Craiova, o au-
toutilitarã marca Peugeot Boxer, la
volanul cãrei a fost identificat Ma-
rius Bogdan Gue, de 30 de ani, din
municipiu. Dupã legitimarea ºofe-
rului, la controlul fãcut în interio-
rul autoutilitarei, în compartimen-
tul de marfÎ, poliþiºtii au gãsit 1.990
pachete þigÎri marca Marble, care
nu aveau aplicat timbru de marcaj
fiscal românesc. Poliþiºtii de la Ru-
tierã ºi-au anunþat colegii de la Ser-
viciul de Investigare a Fraudelor,
care au preluat cercetãrile, pe nu-
mele craioveanului întocmindu-se
dosar penal pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de contrabandã cu þigãri.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, în noaptea de vineri
spre sâmbãtã, poliþiºtii doljeni au desfãºurat o razie de am-
ploare, în judeþul Dolj, pentru creºterea gradului de siguran-

Craiovean condamnat la 1 an ºi 6 luni închisoareCraiovean condamnat la 1 an ºi 6 luni închisoareCraiovean condamnat la 1 an ºi 6 luni închisoareCraiovean condamnat la 1 an ºi 6 luni închisoareCraiovean condamnat la 1 an ºi 6 luni închisoare
cu suspendare pentru contrabandã cu þigãricu suspendare pentru contrabandã cu þigãricu suspendare pentru contrabandã cu þigãricu suspendare pentru contrabandã cu þigãricu suspendare pentru contrabandã cu þigãri

Un craiovean, reþinut pe 24 de ore în no-
iembrie 2014 dupã ce a fost prins în trafic cu
aproape 2000 de pachete de þigãri netimbra-
te în maºinã, a fost gãsit vinovat de infracþi-
uni la regimul vamal. Magistraþii Judecãto-
riei Craiova l-au condamnat, la sfârºitul sãp-

tãmânii trecute, la o pedeapsã de 1 an ºi 6
luni închisoare cu suspendare ºi 90 de zile de
muncã în folosul comunitãþii ºi i-au confiscat
maºina cu care transporta þigãrile de contra-
bandã. Hotãrârea nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

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

În aceeaºi searã, în baza probato-
riului administrat în cauzã de poli-
þiºtii craioveni, bãrbatul a fost in-
trodus în arestul IPJ Dolj pe bazã
de ordonanþã de reþinere pentru 24
de ore emisã de procurorul de caz
din cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova. Dupã ce a pe-
trecut noaptea în spatele gratiilor,
bãrbatul a fost prezentat instanþei
de judecatã cu propunere de ares-
tare preventivã, însã Judecãtoria
Craiova a dispus punerea în liber-
tate a lui Gue. Cercetãrile au fost
continuate de poliþiºti ºi procurori,
autoutilitara ºi cele 1990 pachete
de þigãri fiind indisponibilizate ºi
predate Direcþiei Regionale de Ac-
cize ºi Operaþiuni Vamale Craiova.

Pe 17 decembrie 2015 s-a înre-
gistrat la Judecãtoria Craiova do-

sarul în care Marius Bogdan Gue
a fost trimis în judecatã pentru
infracþiuni la regimul vamal, mai
exact deþinerea în afara antrepozi-
tului fiscal produse accizabile su-
puse marcãrii, fãrã a fi marcate sau
marcate necorespunzãtor ori cu
marcaje false, peste limitele prevã-
zute de lege, cunoscând cã aces-
tea provin din contrabandã (art.
270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006).
Bãrbatul a recunoscut totul în faþa
judecãtorilor ºi a cerut sã benefi-
cieze de prevederile legale vizând
reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã, astfel cã joi, 7 aprilie
a.c., a fost pronunþatã sentinþa în
dosar. Inculpatul a fost condam-
nat la 1 an ºi 6 luni închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 2 ani, timp în care

trebuie sã respecte o serie de obli-
gaþii, ºi 90 de zile de muncã în fo-
losul comunitãþii: „condamnã pe
inculpatul Gue Marius Bogdan la
pedeapsa de 1 an ºi 6 luni închi-
soare. Dispune suspendarea sub
supraveghere a executãrii pedep-
sei pe durata termenului de supra-
veghere de 2 ani. (...) Obligã in-
culpatul sã presteze o muncã nere-
muneratã în folosul Regiei Auto-

nome de Transport Craiova sau
SC Salubritate Craiova SRL, pe o
duratã de 90 zile”, se aratã în sen-
tinþa Judecãtoriei Craiova. În plus,
judecãtorii au dispus confiscarea
maºinii cu care transporta þigãrile
ºi l-au obligat la plata sumei de
1.200 lei cheltuieli judiciare cãtre
stat. Sentinþa Judecãtoriei nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

Amenzi ºi permise reþinute pentru alcool la volan!

Filtre rutiere în tot judeþul în cadrul uneiFiltre rutiere în tot judeþul în cadrul uneiFiltre rutiere în tot judeþul în cadrul uneiFiltre rutiere în tot judeþul în cadrul uneiFiltre rutiere în tot judeþul în cadrul unei
razii de noapte a IPJ Doljrazii de noapte a IPJ Doljrazii de noapte a IPJ Doljrazii de noapte a IPJ Doljrazii de noapte a IPJ Dolj

Poliþiºtii doljeni au organizat, în acest week-
end, o razie de amploare în Craiova dar ºi în
judeþ. Pe lângã combaterea încãlcãrilor legislaþiei
rutiere, oamenii legii au vizat ºi creºterea gradu-
lui de siguranþã civicã. Au fost instituire 50 de
filtre rutiere pe drumurile din judeþ, oamenii legii
constatând 13 fapte de naturã penalã pentru care
au fost întocmite dosar de cercetare penalã,
precum ºi 252 abateri de naturã contravenþionalã
pentru care au fost aplicate amenzi de peste
58.900 lei. De asemenea, 22 permise de condu-
cere au fost reþinute (12 dintre ele pentru condu-
cere sub influenþa bãuturilor alcoolice).

þã civicã prin identificarea ºi tragerea la rãspundere a celor
care încalcã prevederile legale sau comit infracþiuni la regi-
mul circulaþiei rutiere. Cei peste 100 de poliþiºti de la forma-
þiunile de poliþie rutierã, ordine publicã, dar ºi „mascaþi” de
la Serviciul de Acþiuni Speciale s-au axat, în principal, pe
identificarea ºoferilor care conduc autovehicule în timp ce
se aflã sub influenþa alcoolului. În acest sens, în tot judeþul
Dolj au fost instituite 50 filtre rutiere, unde au fost oprite ºi
verificate aproximativ 1300 autovehicule, astfel fiind legiti-
mate peste 1800 persoane. „Poliþiºtii doljeni au constatat
13 fapte de naturã penalã pentru care au fost întocmite
dosar de cercetare penalã, precum ºi 252 abateri de naturã
contravenþionalã pentru care au fost aplicate amenzi de peste
58.900 lei. De asemenea, 22 permise de conducere au fost
reþinute (12 fiind reþinute pentru conducere sub influenþa
bãuturilor alcoolice), iar 11 certificate de înmatriculare au
fost retrase”, a precizat agent ºef adjunct Amelia Barbu din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

În cadrul raziei, în jurul orei 01.45, a fost de-
pistat Gabriel R., de 23 de ani, din Bãileºti în
timp ce conducea un autoturism, în comuna
Rastu Vechi, având o concentraþie de 0,49 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus
la Spitalul Bãileºti unde i s-au recoltat probe bio-
logice în vederea stabilirii alcoolemiei. Poliþiºtii
au întocmit dosar penal pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de conducere sub influenþa alcoolului. La
ora 01.30, pe strada Dunãrii, în oraºul Dãbuleni,
poliþiºtii l-au depistat pe Tomel B., de 40 de ani,
din localitate în timp ce conducea un autoturism,
având o îmbibaþie alcoolicã de 0,60 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Bãrbatul a fost condus la
Spitalul orãºenesc Dãbuleni unde i-au fost re-
coltate probe biologice în vederea stabilirii alco-
olemiei. La ora 00.45 a fost depistat în trafic
Alin P., de 20 de ani, din comuna Desa, Dolj în
timp ce conducea un autoturism fãrã a poseda

permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicu-
le. ªi pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal. Oame-
nii legii l-au depistat, în cadrul raziei ºi pe Adrian B., de 31
de ani, din comuna Argetoaia, Dolj în timp ce conducea, pe
D.J. 606 A în comuna Argetoaia, un autoturism, proprieta-
tea tatãlui sãu, având permisul reþinut în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce autovehicule, în perioada 24.02.-
23.04.2016. ªi în acest caz fost întocmit dosar penal, dupã
cum au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Simpozionul Femeilor Avocat din Baroul
Dolj se aflã la cea de-a treia ediþie, ceea ce
dovedeºte cã a început sã devinã o tradiþie
pe care doamnele ºi domniºoarele avocat se
preocupã sã o pãstreze. Reuniunea din acest
an a avut loc sâmbãtã, fiind gãzduitã la re-
staurantul Flora. ªi de aceastã datã, am-
fitrionii au fost av. Bianca Predescu ºi
av. Dana Babov, care, spirituale ºi jovia-
le, au întreþinut atmosfera fãrã sã fie ne-
voie de vreun desfãºurãtor sau de vreo
regie. Aºteptate au fost, ca de obicei, toate
reprezentantele feminine din Baroul Dolj,
care ºi-au propus parcã sã se ia la întrece-
re cu primãvara, afiºând prospeþime, fru-
museþe ºi o eleganþã deosebitã. „Reuniu-
nea noastrã a început în 2012, pornind de
la o idee frumoasã, ºi anume cã dacã tot
muncim zi de zi ºi dacã tot ne dãruim tu-
turor - clienþilor, cauzelor - este cazul ca,
din când în când, sã ne rezervãm ºi mo-
mente de plãcere. Tema este una simplã,
generoasã : o poveste. Fiindcã fiecare are
o poveste de viaþã, fiecare are o poveste
care a fãcut-o, la un moment dat, sã devi-
nã avocat, sã rãmânã în profesie sau sã se
gândeascã cât de mult a fãcut pânã acum ºi
ce mai are de fãcut”, a mãrturisit, în introdu-
cere, av. Bianca Predescu.  Av. Dana Babov,
care a purtat o frumoasã ie ºi urma sã le cap-
teze pe colegele sale într-o poveste din lumea
lui Ion Creangã, a considerat cã þinuta sa e
suficientã pentru a intra direct în lumea po-
veºtilor. A poveºtilor de viaþã.
Av. Rodica Popescu: ”Eºti un avocat bun
dacã îi inþelegi pe clienþi”

Avocatul Rodica Popescu aflã acum la
pensie ºi a participat la toate ediþiile dedica-
te lor, femeilor avocat. Pãstreazã amintiri
calde legate de începuturile sale în avoca-
turã, pe care le-a împãrtãºit ºi mai tinerelor
sale colege care s-au aflat în salã.  „Am

Când avocatura se împleteºte cu povestea vieþiiCând avocatura se împleteºte cu povestea vieþiiCând avocatura se împleteºte cu povestea vieþiiCând avocatura se împleteºte cu povestea vieþiiCând avocatura se împleteºte cu povestea vieþii
Inteligente, spirituale, deosebit de puternice, dar ºi de o extraordinarã

feminitate ºi eleganþã. Acestea sunt femeile avocat din Baroul Dolj, care
îºi þin ascunse toate aceste minunate calitãþi sub roba pe care o îmbracã
zi de zi în sãlile de judecatã. Sâmbãtã, doamnele ºi domniºoarele avocat
ºi-au oferit rãgazul ca, preþ de câteva ore, sã nu mai buchiseascã prin
dosare, sã nu mai consulte legi pentru a-ºi construi apãrãrile clienþilor,
ci sã fie înfloritoare precum o primãvarã – nu întâmplãtor balul organi-
zat în cinstea lor a fost încãrcat de multe lalele în toate culorile. A fost o
încântare sã le cunoºti pe fiecare în parte, cu poveºti de viaþã minunate
în care avocatura se distinge, peceltuindu-le, într-adevãr, destinele.

fost încã de la început,
de când s-a organizat
prima zi a femeii avocat
la Casa Universitarilor,
când ne-a onorat cu pre-
zenþa ºi tatãl domniºoa-
rei Bredescu Predescu,
domnul Ion Predescu,
care a fost ºi maestrul
meu, eu intrând în avo-
caturã în 1976. Întâi m-
am cãsãtorit, am fãcut
doi copii ºi apoi m-am
apucat de facultate.
Dupã absolvire, am fost

repartizatã la Bãileºti - era în mare vogã
atunci Amza Pellea - ºi de la Bucureºti, unde
am terminat facultatea, am ajuns la Bãileºti.
Nu am stat mult - am avut un maestru foar-
te bun, domnul Cameniþã, - iar dupã câteva
luni am ajuns în Craiova. La data când m-

am angajat erau 45 de avocaþi, acum sunt
780. Eu vã urez foarte multã dãruire ºi mulþi
clienþi, pentru cã la numãrul acesta de avo-
caþi e o problemã cu clientela. Dar dacã eºti
un avocat bun ºi îi inþelegi pe clienþi, adicã
eºti suficient de aplecat la doleanþele lor,
poþi sã îþi faci o clientelã din care sã re-
ziºti”, a mãrturisit av. Rodica Popescu.
Av. Elena Oancea: „Stãteam mult în salã
ºi ascultam pledoariile”

Avocatul Elena Oancea ºi-a amintit ºi ea
de modul cum a început sã facã avocaturã,
cu multã pasiune ºi dãruire, învãþând de marii
avocaþi pe care i-a numit, cu un cuvânt fru-
mos, „maeºtri”.  „Eu consider cã îmi fac
profesia cu multã dãruire, cum mã pricep

eu mai bine”, ºi-a început povestea cu o
mãrturisire. „Stãteam mult în salã ºi as-
cultam pledoariile. Te marcheazã anumite
lucruri ºi cuvinte care sunt spuse uneori
într-o doarã... Cã întotdeauna trebuie sã
fii pregãtitã ca sã îþi susþii pledoaria, ºi de
atunci m-am strãduit sã fiu bine pregãtitã
chiar dacã ºtiam cã dosarul se amânã. Sau
cã autodisciplina este foarte importantã.
Ce îmi pare mie rãu, pentru cã vreau sã
vorbesc ºi despre lucrurui care mã amã-
rãsc puþin, este cã la noi este multã com-
petiþie ºi nu ne permitem sã luzãm anume
litigii. Luãm cam totul ca sã supravieþuim.
Eu nu aº mai vrea sã supravieþuim, aº vrea
sã ne permitem sã alegem. ªi ca sã ne
permitem sã alege, sã ne pregãtim mult
mai bine”, a spus avocatul Elena Oancea.

Av. Carmen Florea:
„Am pornit de la un roman”

Carmen Florea a pornit în
avocaturã de la o carte „Avocat
de divorþuri”, pe care a citit-o
în gimnaziu. Marcând-o, ºi-a
propus sã devinã cu avocat ºi,
cu multe strãdanii ºi perseveren-
þã, a ajuns sã practice acest lu-
cru.  „M-am lovit de multe ori
de ziduri ºi mã duceam acasã ºi
începeam sã plâng, spunând cã
eu nu voi putea face niciodatã
avocaturã, eu nu voi avea nicio-
datã clienþi, eu nu o sã pot trãi
din asta. Însã, uºor-uºor, cu
multã dibãcie, cu multã muncã,
cu multã învãþãturã, am ajuns la
acest nivel. Sunt mulþumitã cu
tot ceea ce mi s-a întâmplat pânã
acum în profesie ºi merg mai
departe. Merg înainte cu toatã forþa pentru
cã sunt mândrã de ceea ce am realizat, de
ceea ce sunt ºi pentru cã am în jurul meu
exemple care m-au determinat sã merg în-
crezãtoare înainte”.
Avocaþii tineri ºi poveºtile lor

O poveste specialã legatã de profesia sa
are ºi Narcisa Ciobanu. Este unul dintre avo-
caþii tineri ºi foarte buni ai Baroului Dolj, dar
care a reuºit sã ajungã la acest nivel cu foarte
multã perseverenþã, dând de douã ori exame-
nul de admitere ºi trecând printr-o experienþã
dezamãgitoare, pe piaþa muncii.  Avocatul Li-
via Cãlin este tot unul dintre avocaþii tineri,
o persoanã tonicã, pe care profesia de avo-
cat nu o oboseºte, ci îi ridicã noi ºi noi pro-
vocãri.  Doina Voicu, un avocat foarte tâ-
nãr, a mãrturisit cã nu a avut nici un avocat
sau magistrat în familie, dar cã s-a îndreptat
spre avocaturã fiindcã dintotdeauna i-a plã-
cut sã fie în ipostaza celui care apãrã pe celã-
lalt. Povestea ei sincerã a fost aplaudã de
colegele sale.  La polul opus, existã ºi avo-
caþi care au mãrturisit cã avocatura a fost a
doua opþiune în viaþã. Nicoleta Miulescu,
fost secretar al Primãriei Craiova, a mãrtu-
risit colegelor sale cã respectã foarte mult
aceastã profesie, dar cã marea sa dragoste
este tot administraþia publicã. Pentru since-
ritate, a primit aplauze.
Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu,
invitatul special

Invitatul special al femeilor avocat a fost
primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, care
a lãudat doamnele ºi domnii avocaþi, subli-
niind importanþa profesiei pe care o au. „Eu
mi-am dat seama cât de importantã este pro-
fesia dumneavoastrã în ultimele douã sãp-
tãmâni când am avut nevoie de avocaþi. Nu
a fost numai domnul Marinescu (n.r. -  avo-
catul Radu Marinescu), avocatul meu, am mai
avut ºi o femeie, pe Alice Drãghici din Bucu-
reºti, care ºi ea a fost extraordinar de bunã în
încercarea de a dovedi un abuz. Pentru cã,
din pãcate, asta a fost. Norocul a fost ca to-
tuºi sistemul de justiþie sã funcþioneze, am
avut parte ºi de judecãtori corecþi. Eu cred
cã am fi reuºit de la prima instanþã sã obþi-
nem eliberarea dacã am fi avut timp fizic ca
sã aducem dovezi în favoarea noastrã. Din
pãcate, noi nu am reuºit sã vedem dosarul în
prima zi, ni s-a refuzat sistematic, iar în 40
de minute am trecut de la calitatea de sus-
pect la cea de inculpat ºi apoi de reþinut. În
acea zi nu am vãzut deloc dosarul, a doua zi
am reuºit sã îl vedem cu 10 minute înainte de
a intra în instanþã ºi am reuºit sã ne formãm
o opinie vizavi de ceea ce se acuza doar din
ceea ce am vãzut în spaþiul public, la televi-
ziuni. De acolo ne-am dat seama care este,
de fapt, acuzaþia cea mai gravã. Am reuºit sã
ne repliem, dar nu foarte bine pentru cã asta
a fost situaþia. Dupã care am avut timp o sãp-

tãmânã la dispoziþie în care sã aducem probe
în favoarea noastrã, ceea ce a dus la eliberare
fãrã nici mãcar o formã de control judiciar,
ceea ce este extraordinar în România sã se
întâmple unui om politic aºa ceva. Desigur
cã asta a însemnat faptul cã am avut parte ºi
de un proces corect, dar ºi de niºte avocaþi
buni”, a spus primarul Craiovei. Fãcând o
glumã, Lia Olguþa Vasilescu a spus cã îºi do-
reºte din toatã inima sã nu prea mai aibã trea-
bã cu avocaþii decât la simpozioane.
Gabriel Niþã ºi Constantin Cicort, douã
prezenþe deosebite

Reuniunea a fost presãratã cu momente
artistice speciale, care au fost oferite ca mici
prilejuri de delectare pentru doamnele ºi
domniºoarele avocat. Întâlnirea s-a bucurat
de prezenþa virtuozului violonist, Gabriel
Niþã. Deºi a fost oarecum presat de repeti-
þiile de la Filarmonica Oltenia, „Paganini”,
cum este recunoscut datoritã tehnicii pe care

o stãpâneºte în interpretarea muzicii acestui
extrem de dificil compozitor, Gabriel Niþã a
cântat chiar unul dintre „Capriciile” lui Pa-
ganini.  Actorul Constantin Cicort a oferit
un recital inegalabil, alegându-ºi douã poe-
zii, o fabulã din creaþia lui Serghei Mihalkov
ºi o poezia din operele lui Miron Radu Pa-
raschivescu. Nu a existat nici o scenã în salã,
dar Constantin Cicort nu a avut nevoie de
nici un decor, talentul ºi vocea sa rãsunã-
toare fiind suficiente pentru a capta atenþia.

Actriþa Adriana Ioncu de la Teatrul de
Pãpuºi Colibri a venit cu pãpuºile sale prefe-
rate ºi le-a provocat pe femeile avocat sã
redevinã, pentru câteva minute, din nou în
lumea copilãriei.

Surpriza cea mare a fost însã o lecþie de
dans latino (cha-cha, bachata, merengue ºi
salsa), care a fost oferitã de un instructor
profesionist. Dacã vã întrebaþi cum s-au
descurcat la aceastã probã, toatã lumea a
fost la înãlþime ºi impresia a fost cã nimic
nu este prea dificil pentru femeile avocat.
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În acest sens, þintele viitoarelor po-
litici ale OCDE în domeniul agriculturii
ºi industriei alimentare vor urmãri: o co-
erenþã crescutã cu toate celelalte mã-
suri din economie – dezvoltarea, co-
merþul, schimbãrile climatice, securi-
tatea alimentarã ºi volatilitatea preþuri-
lor, investiþiile, ocuparea forþei de mun-
cã în domeniul agricol, cercetare-dez-
voltare-inovare ºi utilizarea de tehno-
logii avansate –,  o transparenþã mai
mare în ceea ce priveºte obiectivele ºi
beneficiarii vizaþi, sã fie pragmatice ºi
orientate cãtre rezultate clare, sã fie
adaptate, flexibile la modificãrile care
pot interveni în economie, sã respecte
normele, obligaþiile ºi relaþiile multila-
terale dintre state ºi, nu în ultimul rând,
sã fie echitabile pentru state ºi pentru
actorii implicaþi în sectorul agricol.

România are ca þintã
aderarea la OCDE

Participarea delegaþiei Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale la
aceastã Reuniune este deosebit de im-
portantã, aderarea României la OCDE
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În perioada 7-8 aprilie 2016 o delegaþie a Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, condusã de ministrul de

resort, a participat la Reuniunea miniºtrilor agriculturii
din cadrul Organizaþiei pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã (OCDE), care a avut loc la sediul OCDE din

Paris, Franþa. Reuniunea a avut ca scop analizarea opor-
tunitãþilor ºi provocãrilor cu care se confruntã, la nivel
mondial, agricultura ºi sectorul alimentar, discuþiile vi-

zând în mod deosebit  identificarea unor politici adecvate
menite sã gestioneze vulnerabilitãþile ºi sã maximizeze

oportunitãþile de dezvoltare, un accent deosebit fiind pus
pe sprijinirea fermelor competitive ºi durabile.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale anunþã cã Agen-
þia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA), conform
calendarului ºi obiectivelor sta-

reprezentând un obiectiv strategic al
politicii externe româneºti, fiind inclus
în  programul  de guvernare  2013-
2016.

Astfel, ministrul Achim Irimescu a
avut o întâlnire oficialã cu Secretarul
General Adjunct al OCDE, Mari Kivi-
niemi, cu care au fost discutate mo-
dalitãþile de consolidare a relaþiei Ro-
mâniei cu OCDE ºi agenda viitoarei
vizite în Romania a oficialului OCDE,
programatã pentru luna iunie 2016. A
avut loc ºi o întâlnire informalã cu
domnul Kanayo F. Nwaanze, preºedin-
tele Fondului Internaþional pentru Dez-
voltarea Agriculturii (IFAD) ºi cu re-
prezentantul Organizaþiei Naþiunilor
Unite pentru Alimentaþie ºi Agricultu-
rã (FAO).

Lobby pe lângã oficialii
europeni ºi nu numai

De asemenea, în marja Reuniunii mi-
nisteriale, ministrul Irimescu a avut o
serie de întâlniri oficiale, dar ºi infor-
male cu miniºtrii agriculturii ºi ºefii de
delegaþii din USA, Israel, Franþa, Re-

gatul Unit al Marii Britanii ºi al Irlandei
de Nord, Japonia, Australia, Noua Ze-
elanda, Canada, Slovenia ºi Argentina,
precum ºi cu comisarul european pen-
tru agriculturã ºi dezvoltare ruralã, Phil
Hogan, în vederea susþinerii aderãrii
României la OCDE, dar ºi a continuãrii
ºi dezvoltãrii relaþiilor bilaterale din do-
meniul agricol cu aceste state. Minis-
trul Achim Irimescu a avut o întâlnire
cu ministrul ucrainian al agriculturii cu
care a discutat dezvoltarea relaþiilor bi-
latetrale în domeniul agriculturii dintre
cele douã state.

Cooperarea României pe linia poli-

ticilor agricole cu OCDE a fãcut de
asemenea subiectul unor discuþii am-
ple cu directorul Direcþiei OCDE pen-
tru Agricultura ºi Comerþ, domnul Ken
Ash. Amintim faptul cã România a rei-
terat, în anul 2012, intenþia de aderare
la organizaþie printr-o scrisoare adre-
satã Secretarului General al OCDE,
Angel Gurria, de cãtre premierul ro-
mân. În prezent,  Romania deþine ca-
litatea de „stat cu statut special de ob-
servator” în cadrul OCDE. La finalul
discuþiilor, miniºtrii agriculturii au ad-
optat o declaraþie oficialã a Reuniunii
ministeriale.

bilite de ministrul Achim Iri-
mescu împreunã cu manage-
mentul instituþiei subordonate
sus-menþionate, a început au-
torizarea în data de 7 aprilie, iar

din 8 aprilie, a debutat efectua-
rea plãþilor finale aferente ce-
rerilor unice de platã – Campa-
nia 2015.

Plãþile se efectueazã progre-

siv, începând cu 8 aprilie 2016,
pe mãsurã ce dosarele fermie-
rilor sunt procesate ºi validate
pe tot fluxul de lucru din ca-
drul sistemului informatic, pen-
tru fiecare schemã de platã pen-
tru care s-a fãcut solicitarea.
Fiind vorba de o aplicaþie mult
mai elaboratã faþã de cea dupã
care s-au efectuat plãþile în tre-
cut, MADR apreciazã eforturi-
le depuse de funcþionarii APIA
ºi specialiºtii consorþiului care
a elaborat soft-ul de a respecta
cu stricteþe termenele planifica-
te ºi comunicate, astfel încât
fondurile sã ajungã cât mai re-
pede la fermieri, la beneficiari.
„Precizãm cã funcþionarea mo-
dulului care asigurã plãþile finale
valorificã activitatea laborioasã
de dezvoltare ºi implementare a
tuturor celorlalte module care
susþin fluxurile operaþionale ale
APIA”, se aratã într-un comu-
nicat de presã al APIA.

La data de 7 aprilie 2016 erau
pregãtite pentru platã 536.160
cereri unice în sumã totalã es-

timatã de 300 milioane euro.
Dintre acestea, o primã tranºã
de 27.273 cereri, în sumã tota-
lã de 13.687.915 euro, au fost
plãtite în cursul zilei de vineri,
08 aprilie a.c. Menþionãm cã
aceste prime plãþi sunt efectuate
cãtre fermierii care au solicitat
plata pentru schemele din sec-
torul vegetal.

Pânã la acest moment, sche-
mele care se autorizeazã la platã
sunt urmãtoarele: schema de pla-
tã unicã pe suprafaþã în cuan-
tum de 79,73 euro/ha; plata re-
distributivã: primul interval: 1 -
5 ha inclusiv, în cuantum de 5,00
euro/ha; al doilea interval peste
5 ha ºi pânã la 30 ha inclusiv, în
cuantum de 51,07 euro/ha; pla-
ta pentru tinerii fermieri în cuan-
tum de 19,93 euro/ha; plata pen-
tru micii fermieri care au pânã
la 7 ha în cuantum de maxim
1250 euro; ANT 1 (Schema de
ajutoare naþionale tranzitorii pen-
tru culturi pe teren arabil, decu-
platã de producþie) în cuantum
de 19,19 euro/ha.
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 Conform Metodologiei de
organizare ºi desfãºurare a exa-
menului de Bacalaureat – din
iunie-iulie 2016, pânã pe 12
aprilie toate unitãþile de învãþã-
mânt liceal din Dolj trebuie sã
transmitã, pe adresa Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj,
componenþa nominalã a comi-
siilor de Bacalaureat , pentru
evaluarea competenþelor lingvis-
tice ºi digitale din unitatea ºco-
larã; propunerile privind cadre-
le didactice care îndeplinesc
condiþiile legale ºi care doresc
sã participe în cadrul comisii-
lor ce se vor constitui în Cen-
trele de examen ºi în Centrele
zonale de evaluare; persoana de
contact din fiecare instituþie de
învãþãmânt; macheta cu  numã-
rul estimat în sesiunea din varã.
Secretarul Comisiei de evalua-
re a competenþelor lingvistice ºi
digitale va fi persoana de con-
tact desemnatã la nivelul unitã-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Se apropie, cu paºi repezi, pregãtirea aului
ºcolar urmãtor, prin susþinerea examenelor

naþionale ale candidaþilor ºi prin certificãrile
profesionale, acolo unde este cazul. Sãptâmî-
na aceasta se anunþã încãrcatã, fiind una în
care trebuie depuse propuneri pentru consti-
tuirea unor comisii care vor superviza buna

desfãºurare a concursurilor.

În perioada 6-9 aprilie, Inspecþia Muncii
a desfãºurat o campanie la nivel naþional,
privind identificarea cazurilor de muncã ne-
declaratã la angajatorii care îºi desfãºoarã
activitatea în domeniul construcþiilor. Con-
secinþele sociale ºi economice în cazul unei
munci „la negru ” sunt foarte mari, de la
lipsa protecþiei sociale a salariatului pânã la
diminuarea fondurilor plãtite la bugetul de
stat. În judeþul Dolj, campania s-a desfãºu-
rat conform legislaþiei ºi s-au urmãrit inclu-
siv societãþile care au sediul social în alte
localitãþi, dar cu puncte de lucru în judeº, la

þii, directorii fiind direct rãspun-
zãtori de datele transmise, fiind
nevoie ºi de o propunere mini-
mã a numãrului de asistenþi în
sãlile de examen, conform unui
algoritm. Pot face parte din echi-
pa de supraveghetori ºi profe-
sori din învãþãmântul primar, în
condiþiile legii, acest lucru ur-
mând sã fie menþionat în docu-
mentele trimise cãtre ISJ Dolj.

Aºteptãri ºi pentru
certificarea profesionalã

Pânã pe 15 aprilie, Consiliile
de Administraþie ale unitãþilor
de învãþãmânt care organizea-
zã examene de certificare pro-
fesionalã pot trimite, pe adre-
sa Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj propunerile privind
constituirea comisiilor de exa-
minare de la nivelul acestora,
pentru a putea fi avizate de cã-
tre Comisiile Judeþene. Pe 22

aprilie, deciziile vor fi ridicate
de Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj, iar trei zile mai târ-
ziu va fi afiºat programul de
desfãºurare a examenelor, res-
pectând perioada 9-13 mai. La
liceele cu program sportiv, exa-
menul este prevãzut pentru 11
mai. Propunerile Consiliilor de

Administraþie din cadrul unitã-
þilor de învãþãmânt vor fi îna-
inte conform unei metodologii
bine stabilite: cãtre Comisia Ju-
deþeanã de organizare ºi des-
fãºurare a examenului pentru
obþinerea atestatului de compe-
tenþã lingvisticã; pe adresa Co-
misiei Judeþene pentru certifi-

carea competenþelor profesio-
nale în învãþãmântul liceal, fi-
liera vocaþionalã; Comisia Ju-
deþeanã de atestare a compe-
tenþelor profesionale ale absol-
venþilor claselor de matemati-
cã-informaticã , respectiv ma-
tematicã-informaticã, intensiv
informaticã.

Prof.univ.dr.  Sevastian Cercel,
decan al Facultãþii de Drept din
cadrul Universitãþii din Craiova, a
primit Titlu de Excelenþã, atribuit
de Comisia Juridicã, de Disciplinã
ºi Imunitãþi din cadrul Camerei
Deputaþilor, pentru merite deosebi-
te în dezvoltarea ºtiinþelor juridice
ºi pentru contribuþia adusã la
promovarea învãþãmântului juridic
superior.

Timp de trei zile, inspectorii de muncã au desfãºurat
o campanie intensivã, la nivel naþional, în ceea ce pri-
veºte depistarea persoanelor care lucreazã fãrã forme
legale în domeniul construcþiilor. S-a mers inclusiv pe

verificarea desfãºurãrii activitãþii în timpul zilelor de-
clarate libere. În Dolj, numai în primele douã zile fiind
verificate peste 30 de societãþi, pentru ultima zi, cea de
sâmbãtã 9 aprilie, datele nefiind centralizate.

unele fiind observate mai multe metehne,
care , în zona noastrã, nu prea au sorþi de
izbândã. „Domeniul construcþiilor este unul
sensibil pentru noi. De-a lungul anilor, am
depistat un numãr semnificativ de persoane
care lucrau fãrã forme legale. Au fost socie-
tãþi care aveau mai mult de cinci persoane
în aceastã situaþie, dar în ultimii doi ani mun-
ca nedeclaratã s-a redus semnificativ în do-
meniul construcþiilor. Cele mai multe socie-
tãþi depistate cu muncã fãrã forme legale au
fost cele care au sediul social în alte locali-
tãþi, dar cu puncte de lucru în Dolj. În pri-

mele douã zile, au vost verificaþi 32 de agenþi
economici din domeniul amintit, fiind de-
pistate douã societãþi unde lucrau patru per-
soane care nu aveau forme legale de angaja-
re. Au mai fost constatate mai multe defi-
cienþe: ore suplimentare neplãtite, întocmi-
rea de contracte cu timp parþial de muncã,
dar se lucra mai mult, întârzierea comuni-
cãrilor contractelor ºi actelor adiþionale în
REVISAL. Bineînþeles, controalele vor con-
tinua ºi în perioada urmãtoare”, a declarat
Cãtãlin Mohora, inspector ºef al Inspec-
toratului Teritorial de Muncã Dolj.

Titlu de Excelenþã pentru

decanul Facultãþii de Drept

a Universitãþii din Craiova
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ªcoala Gimnazialã „Traian” a fost
atestatã pentru prima oarã în anul
1880, când funcþiona în Casa Paro-
hialã a Bisericii Sf. Nicolae-Belivaca.
În 1908 s-au ridicat actualele con-
strucþii, în care învãþau ªcoala Prima-
rã de Bãieþi Nr. 6 “Traian” ºi ªcoala
Primarã de Fete Nr. 3. Din 1927 s-a
aprobat ºi învãþãmântul “suprapri-
mar”, cu clasele V-VII. În 1967 s-a tre-
cut la învãþãmântul de 8 ani, iar în
1969 cele douã ºcoli au fost unifica-
te, sub titulatura de ªcoala Generalã
de 8 ani Nr. 2. În 1990 s-a revenit la
denumirea iniþialã - “Traian”. Clãdiri-
le au fost renovate ºi modernizate,
iar acum pot face faþã cu succes ori-
cãrei ºcoli europene. În 1995, cu acor-
dul ºi susþinerea scriitorului Marin
Sorescu, s-a înfiinþat Cenaclul literar
“Marin Sorescu”, în cadrul cãruia ºi-
au demonstrat talentul elevii ºcolii.
„ªcoala Traian este o ºcoalã de vârf,
o ºcoalã de tradiþie. Ea este foarte
veche. ªi de la început s-a remarcat
prin rezultatele excepþionale ºi prin
profesionalismul dascãlilor ºi iatã cã
ºi acum, în 2016 ne putem mândri cu
activitatea dascãlilor ºi a elevilor pen-
tru cã an de an, performãm, ne aflãm
în topul ºcolilor din judeþul nostru.
De regulã, elevii noºtri reuºesc în pro-
porþie de 80-90 la sutã sã meargã la
liceele cele mai bune din oraº. Func-
þionãm în douã ture, avem cinci clase
pregãtitoare. Pânã la clasa a IV-a, câte
patru clase pe nivel ºi de asemenea,
clasele V-VIII funcþioneazã dupã-
amiaza, tot câte patru clase pe nivel.
În total avem 1020 de elevi, aici sunt
incluºi ºi preºcolarii de la grãdiniþa
noastrã, din incinta curþii. Este de fapt
o pepinierã a unitãþii noastre de în-
vãþãmânt, pentru cã în proporþie foar-
te mare, aceºti preºcolari urmeazã cla-
sele primare ºi gimnaziale ale  acestei
ºcoli”, a subliniat prof. Beatrice So-
rescu Bãlaºa, directorul adjunct al
ªcolii „Traian”.

Dotare la standarde europene
De-a lungul timpului, beneficiind

de aportul unor dascãli deosebiþi,
ºcoala a format nenumãraþi elevi care
i-au fãcut cinste, printre cei mai de
seama numãrându-se pictorul Corne-
liu Baba ºi fizicianul Traian Gheor-
ghiu. „Colectivul de dascãli este unul
profesionist, sunt profesioniºti în

Zeci de premii ºi menþiuni la olimpiade ºi concursuri...

ªcoala Gimnazialã “Traian” este una din ºcolile cu tra-
diþie din Craiova. Aceastã unitate ºcolarã a reuºit de-a lun-
gul anilor, prin corpul profesoral de excepþie ºi printr-un
management performant sã se menþinã într-un „TOP III”
al celor mai bune ºcoli din Craiova. Elevii, profesorii ºi pã-
rinþii împreunã au dat reþeta succesul, astfel cã, anul tre-
cut, în sesiunea de admitere la licee 2015, elevii ªcolii „Tra-
ian” au fost repartizaþi în procent de 100% în prima etapã,
majoritatea reuºind sã ocupe locuri la cele mai bune licee
din oraº. Performanþa este la ea acasã, elevii acestei ºcoli
au fost ºi în acest an pe podium, ei vor reprezenta judeþul

adevãratul sens al cuvântului. Tot
personalul de aici îºi face treaba, pen-
tru cã noi, împreunã formãm un nu-
cleu ºi încercãm ca aceastã ºcoalã sã
arate aºa cum ar trebui sã fie o ºcoalã
în zilele noastre, sã fie dotatã cu tot
ceea ce este necesar pentru ca pro-
cesul instructiv-educativ sã se des-
fãºoare în cele mai bune condiþii. ªi
vreau pe aceastã cale sã mulþumesc
Consiliului Local ºi Primãriei Craiova
care au fost alãturi de noi în realiza-
rea obiectivelor propuse, în ceea ce
priveºte dotarea cu mobilier, schim-
barea tãcãriei exterioare, amenajarea
sãlilor de clasã, inclusiv construirea
unei mansarde într-un alt corp de clã-
dire. Fiind foarte solicitaþi, elevii erau
înghesuiþi. Sunt foarte mulþi elevi la
grupa pregãtitoare ºi este necesar sã
avem spaþiu suficient. De la toamnã
vom da drumul ºi la clasele cu pro-
gramul After School. Avem ºi o salã
de sport, foarte modernã, unde elevii
noºtri îºi desfãºoarã cursurile, iar
dupã aceste cursuri, elevii pot sã par-
ticipe la diverse sporturi ºi activitãþi,
sala fiind închiriatã, dupã orele de
curs”, a explicat directorul adjunct al
ªcolii „Traian”.

Calificaþi la naþionalã !
Performanþa la aceastã ºcoalã

este o stare de spirit. Elevii sunt
modelaþi încã de început de învãþã-
tori, în spiritul competiþiei, partici-
pând încã din clasa a II-a la foarte
multe concursuri. „An de an, noi ne-
am remarcat prin rezultatele extraor-
dinare pe care le-au avut elevii
noºtri, atât la olimpiadele ºcolare, cât
ºi la concursuri judeþene ºi interju-
deþene. Elevii încep din clasa a II-a,
se obiºnuiesc cu aceste concursuri
ºi apoi, când ajung în clasa a V-a nu
li se mai pare dificil, din contrã, con-
cursul pentru ei de vine o plãcere, o
bucurie. Este o competitivitate atât
în rândul elevilor, cât ºi în rândul
dascãlilor noºtri. Se fac ore supli-
mentare, se pune accentul pe disci-
plinele la care ei dau examen, la Eva-
luarea Naþionalã ºi desigur, la mate-
riile de olimpiade.  Anul acesta ele-
vii noºtri au participat la o serie de
concurcursuri obþinând rezultate re-
marcabile. De exemplu, ne-am califi-
cat la faza naþionalã la Olimpiada
de Limba ºi Literatura Românã,

unde eleva Firuleasa Sarah, clasa
a VI-a a obþinut locul I, fiind coor-
donatã de prof. Nadia ªutelcã. Un
meritat loc III l-a obþinut ºi eleva
Chirvãsuþã Manuela, tot din clasa
a VI-a. Patru eleve, douã de la clasa
a VII-a ºi douã de la clasa a VIII-a au
obþinut menþiuni. Este vorba despre
Urziceanu Andreea, Ticã Irena, Bu-
lugean Giulia ºi Popescu Aniela.
Ultinele douã eleve menþinonate fi-
ind pregãtire de prof. Daniela Toma.
Toþi profesorii de la catedra de Ro-
mânã sunt foarte bine pregãtiþi, au
în palmares foare multe rezultate ºi
sunt nume cunoscute ºi recunoscu-
te la nivelul oraºului”, a mai spus
prof. Beatrice Sorescu Bãlaºa.

La Limba Românã...
mereu pe podium

La ora actuala, Scoala Gimnazialã
“Traian” Craiova se numãrã printre
cele mai bune ºcoli din Craiova, fapt
demonstrat de rezultatele deosebite
obþinute de elevi atât în cadrul con-
cursurilor scolare, cât ºi la admite-
rea în licee. 

În anul scolar 2014-2015, rata de
promovabilitate a fost de 100 %. Anul
acesta, la ªcoala „Traian” au fost adu-
se douã premii ºi o menþiune, la Olim-
piada de Lingvistã. Eleva Ticã Ire-
na, clasa a VII-a, a obþinut premiul
III, Firuleasa Sarah, clasa a VI-a, pre-

miul III ºi Vladu Denis, clasa a VIII-a,
menþiune. La concursul My Univer-
se, echipa formatã din Pucãrelu An-
dreea ºi Ticã Irena, a obþinut pre-
miul I. Elevii ªcolii „Traian” au mar-
cat ºi la Olimpiada Lectura ca abilita-
te de viaþã, unde eleva Urziceanu
Andreea, clasa a VIII-a a obþinut pre-
miul III ºi Georgescu Irina, clasa a V-
a, menþiune. La Concursul Naþional
Interdisciplinar „Culturã ºi Spiritua-
litate Româneascã” s-a obþinut la
clasa a VII-a, un premiu II iar patru
elevi au obþinut menþiuni. Nanu Ru-
xandra ºi Tudor Cotoi au participat
la Concursul organizat cu ocazia zilei
de 1 Decembrie, la Casa de Culturã

Traian Demetrescu ºi s-au în întors
cu douã premii, II ºi respectiv I.

O ºcoalã anglofonã
ºi francofonã

Prof. Beatrice Bãlaºa ne-a mãrturi-
sit cã elevii de la „Traian”  sunt des-
chiºi cãtre multiculturalitate ºi multi-
lingvism. Ei au participat la foarte
multe concursuri de limba englezã,
unde s-au întors cu premii ºi menþi-
uni. Sub îndrumarea inimoaselor pro-
fesoare Raluca Nechita; Daniela
Velicescu; Eleonora Baciu ºi Andre-
ea Dinu, un numãr remarcabil de elevi,
peste 130 au obþinut Atestatul Cam-
bridge. Anul acesta ªcoala Gimna-
zialã Traian a devenit ºi o ºcoalã fran-
cofonã. Prin efortul ºi dãruirea tine-
rei profesoare Cãtãlina Rezeanu,
elevii au pãºit cãtre tainele limbii lui
Balzac. Au participat ºi au venit în-
vingãtori de la concursul “La fete de
la lecture”, cinci elevi au venit cu
premiul II. Este vorba de Ioniþã Ca-
rolina ºi Nanu Ana Maria de la cla-
sa a VI-a ºi trei eleve de la clasa a
VIII-a, Butaru Alexandra, Banu Te-
odora ºi Popescu Aniela. Premiul
special obþinut de eleva Bulugean
Giulia a fost ca o recunoaºtere a ªco-
lii “Traian” ca fãcând parte din unitã-
þile de învãþãmânt cu mare deschide-
re cãtre limba francezã. La Olimpia-
da de Limba Francezã, faza judeþea-

nã s-au obþinut de cãtre elevele Milu
Alexandra, Popescu Aniela ºi Rus-
cu Oana, menþiuni. “Avem un califi-
cat ºi la faza naþionalã la Olimpiada
de Informaticã. Este vorba despre ele-
va Nanu Ruxandra. Dar elevii noºtri
iubesc informatica pentru cã au par-
ticipat ºi la alte concursuri, unde au
venit cu premiul I,II ºi III”, a mai spus
directorul adjunct al ªcolii Traian.

Rezultate remarcabile
la Matematicã

ªi anul acesta la Matematicã ºi Fi-
zicã s-a punctat spectaculos. “Avem
adevãrate nume, profesori remarca-

bili, nume cunoscute în oraºul nos-
tru. Constantin Basarab, Valerica
Pometescu, Marlena Basarab sau
Mariana Marculescu sunt profesori
care fac istorie în ale matematicii”. La
Olimpiada de Matematicã, faza jude-
þeanã, avem un premiul I, la clasa a V-
a, Milcu Amelia ºi calificatã la faza
naþionalã. La clasa a VI-a, elevul Ciu-
rezu Rãzvan a obþinut locul III. Men-
þiuni s-au obþinut pe toate clasele.
Foarte multe concursuri, la Matema-
ticã, unele mai dificile ca altele. La
22Maths, un concurs interdiciplinar,
eleva Banu Teodora, clasa a VIII-a, a
obþinut cupa, iar Mircea Bînã, locul
III. Banu Teodora a mai obþinut locul
I ºi la concursul Pro-Performanþã.
“La ultimul concurs de matematicã,
cotat ca fiind unul din cele mai grele,
Ion Ciolac, elevii noºtri au obþinut
premii aproape la toate clasele”, a
completat prof.Beatrice Sorescu Bã-
laºa. La Clasa a IV-a, elevii Costache
Mihai ºi Predoi Mihai, au obþinut
premiul I, iar Nicolae Bianca, menþi-
une. La clasa a V-a, un premiu III –
Mîlcu Amelia ºi o menþiune – Croi-
toru Doriana. La clasa a VI-a, douã
premii III, elevii Burghel Radu ºi
Cotoi Cristiana, iar Ciurezu Rãzvan
a obþinut menþiune. La Clasa a VII-a,
Popa Rareº, premiul III, iar la clasa a
VIII-a, Bînã Mircea – premiul II ºi
Bulugean Giulia – premiul III, ambii
elevii sunt coordonaþi de prof. Vale-
rica Pometescu.

Doi calificaþi la Fizicã…
Doi elevi, din clasa a VI-a, res-

pectiv clasa a VII-a, vor reprezenta
peste puþin timp, judeþul la faza na-
þionalã a Olimpiadei de Fizicã. To-
nicã Adrian, a obþinut premiul I, la
faza judeþeanã, clasa a VII-a, iar Dia-
conu Antonia, premiul III. De ase-
menea, pe podium a fost ºi eleva
Bulugean Giulia, clasa a VIII-a, care
a obþinut tot premiul III. Menþiuni
au obþinut Ciurescu Rãzvan, clasa
a VI-a ºi Preda Popescu, clºasa a
VII-a. Cei cinci elevi sunt pregãtiþi
temeinic de cãtre prof.  Zinca Pir-
tea, un devotat cadru didactic.  “
Vreau sã o felicit personal pe doam-
na profesoarã Pirtea pentru strãda-
nia domniei sale. A reuºit sã califi-
ce la naþionalã doi elevi ºi este în
ºcoalã de dimineaþã pânã seara. ªi
învãþãmântul primar a avut rezulta-
te excepþionale.  Elevii sub coodo-
narea învãþãtorilor Ivan Stela, Stãn-
ciulescu Ileana, Aida Stoian, Ciupi-
tu Magdalena, Deaconu Mirela,
Nãlbitoriu Cristina, Bunãiaºi Anca
au obþinut premii la concursuri foar-
te grele cum ar fi Lumina Math, Sfe-
ra, Ion Ciolac, Micul Arhimede”.

Elevii de la ªcoala Traian sunt ºi
foarte talentaþi ºi au preocupãri di-
verse. De exemplu, elevii clasei a II-
a A, au obþinut locul I la un concurs
internaþional de dans modern, iar
eleva Bulugean Giulia, a obþinut
premiul III, la Olimpiada de Astro-
nomie, pregãtindu-se suplimentar la
AstroClub.

la Olimpiadele Naþionale de Limba Românã, Matematicã
ºi Informaticã. Zeci de premii ºi menþiuni au obþinut elevii
de la „Traian”, alãturi de dascãlii lor devotaþi la concursuri
judeþene, interjudeþene ºi olimpiade. Pentru cã în fiecare
an, pe 21 aprilie, ªcoala Gimnazialã „Traian”  serbeazã ziua
ºcolii, inspiratã de ziua întemeierii Romei, ºi noi îi urãm
succes ºi o educaþie de calitate. Conducerea ºcolii, prin ex-
perienþa ºi devotamentul a douã doamne : prof. Maria Daºu,
director ºi prof.Beatrice Sorescu Bãlaºa, director adjunct a
reuºi sã aºeze ºcoala în rândul instituþiilor de învãþãmânt
cu care Craiova se mândreºte astãzi.
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Montarea „Apã de minã” este
parte dintr-un proiect coordonat de
criticul de teatru Oana Stoica ºi a
avut premiera în iulie 2015. Din
echipa spectacolului fac parte ac-
torii Ioan Coman, Alexandru Po-
tocean, Virginia Mirea, Alin Florea
ºi Irina Antonie. Scenografia este
semnatã de Vladimir Iuganu, tra-
ducerea îi aparþine lui Sandor Las-
zlo, iar muzica este realizatã de
Bobo Burlãcianu. Echipa îi mulþu-
meºte, totodatã, lui Alexandru Da-
bija pentru sprijinul regizoral.

Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” vã invitã vineri, 15
aprilie, ora 19.00, la spectacolul „Apã de minã” de Csaba Sze-
kely – un proiect produs de Teatrul ACT ºi Scena9, cu sprijinul
UNITER. „Apã de minã” este a treia parte a „Trilogiei mine-
lor”, în care dramaturgul mureºean de limbã maghiarã Szeke-
ly Csaba abordeazã subiectul dramatic al stingerii satelor tran-
silvãnene pe fondul dispariþiei locurilor de muncã. Primele douã
piese ale trilogiei, „Flori de minã” ºi „Beznã de minã”, s-au
bucurat de un mare succes, date fiind umorul inteligent, cu
replici acide ºi luciditatea cu care abordeazã teme sensibile:
tendinþa spre sinucidere a maghiarilor, corupþia ºi mafia lem-
nului, relaþia dintre români ºi maghiari, Biserica ºi homose-
xualitatea, alcoolismul ca „sport” etnic. Spectacolul nu este
recomandat persoanelor sub 16 ani, dureazã 90 de minute, iar
un bilet costã 20 lei.

Douã întâlniri cu aceºtia
– ambele începând cu ora
19.00, în Sala „Filip Lazãr”
a instituþiei, cu acces liber
pentru public – vor avea loc
astãzi ºi joi, 14 aprilie. Le va
urma vineri, 15 aprilie, un
concert în compania Or-
chestrei Simfonice a Filar-
monicii „Oltenia”, cu douã
prime audiþii.

Capodopera „Memories”,
op. 25 (1949), pentru instru-
mente de suflat ºi orchestrã
de coarde, a fost scrisã dupã
Al Doilea Rãzboi Mondial,
când Jan Cikker petrecea mult
timp în natura pitoreascã na-
talã. Compoziþia are o istorie
interesantã, fiind dedicatã membrilor Sal-
vamont din Slovacia. Cea de-a doua, Con-
certul pentru pian ºi orchestrã (2012), este
un cadou al compozitorului Pavol Krska
pentru soþia sa, ¼udmila, la a 40-a aniver-
sare a cãsãtoriei lor. „Este o compoziþie
creatã în formã clasicã. Partea de pian fo-
loseºte fraze lungi de legato cântând ºi ca-
denþat, plin de umor”, menþioneazã repre-
zentanþii Filarmonicii craiovene. Programul
mai include Simfonia a IV-a, „Romanti-
ca”, în Si bemol major, op. 60 de Ludwig
van Beethoven.

«Lumea „Apei de minã” este o lume unde mina e
închisã, dar oamenii sunt ºi mai închiºi. Unde iubirea
poate ajunge departe, dar universul se terminã la satul
vecin. Unde bãutura e otrãvitoare ºi poezia nu are rimã.
Este o lume în care tragedia e la ordinea zilei ºi fiecare
încercare de a evada sau mãcar de a gãsi un sens în
acest întuneric poate provoca un nou dezastru. ªi to-
tuºi meritã sã încerci». Csaba Szekely

Dramaturg mureºean de limbã
maghiarã Csaba Szekely a fost pre-
miat de mai multe ori de Asociaþia
Criticilor de Teatru din Ungaria pen-
tru fiecare dintre piesele care alcã-
tuiesc „Trilogia minelor”. Prima sa
piesã (radiofonicã), scrisã în limba
englezã, „Do you like bananas,
Comrades?”, a primit BBC Audio
Drama Award ºi Imison Award
(premiu acordat de Socie-tatea Au-
torilor din Marea Britanie pentru cel
mai bun scenariu radiofonic, Csa-
ba Szekely fiind primul scriitor ne-

britanic nominalizat la acest premiu).
În România, i-au fost montate pie-
sele „Flori de minã”, „Beznã de
minã” ºi „Vã plac bananele, tova-
rãºi?”, toate la Târgu Mureº, în lim-
ba maghiarã. Proiectul „Apã de
minã” de la Teatrul ACT din Bucu-
reºti reprezintã debutul sãu în lim-
ba românã. În aprilie 2015, piesa a
câºtigat concursul de tradu-ceri al
reþelei europene Eurodram (la sec-
þiunea Traduceri în limba românã).

«Când Csaba Szekely a înce-
put sã scrie „Trilogia minelor”,

în 2010, teatrul românesc
ignora satul ca posibilã temã
de dezbatere. Dramaturgul

mureºean a intuit potenþialul
scenic al ruralitãþii ºi a avut lu-
ciditatea sã scormoneascã în
puroiul moral al satului Româ-
niei postcomuniste, într-o vre-
me în care mândria de agricul-
tor sau miner, indusã tovãrãºeº-
te în vechiul regim, dispãruse
odatã cu locurile de muncã, lã-

sând în urmã oameni sãrãciþi, tot
mai afundaþi în propria disperare,
tot mai îndârjiþi de mizerie, mãci-
nându-se singuri, în tãcere, cu ini-
ma tãbãcitã de alcool ºi suferin-
þã», se menþioneazã în prezenta-
rea fãcutã de Teatrul ACT.

Lumea abrutizatã a satului tran-
silvãnean, din care au fost exclu-
se cãile de evadare, este prezen-
tatã în nuanþe tari, cumplite. E
doar un detaliu cã sãtenii sunt
maghiari, cãci ar fi putut fi la fel

de bine etnici români. Un univers
închis, lipsit de speranþã, în care
domnesc deznãdejdea ºi palinca ºi
doar iluzia unei iubiri mai prelun-
geºte agonia. În „Apã de minã”,
personajele sunt compuse din tuºe
tari ºi uºor de recunoscut: un pre-
ot în plinã prãbuºire (jucat de Ioan
Coman), fiul sãu adoptat, care îi
este ºi sclav sexual (Alexandru
Potocean), menajera casei paro-
hiale (Virginia Mirea), învãþãtorul
satului (Alin Florea) ºi fiica aces-
tuia (Irina Antonie).

Abordând teme distincte – rata
mare a sinuciderilor în rândul popu-
laþiei maghiare („Flori de minã”),
conflictul româno-maghiar ºi mafia
lemnului din primãriile sãteºti („Bez-
nã de minã”), ipocrizia bisericii ca
instituþie („Apã de minã”) – , „Tri-
logia minelor” scaneazã degradarea
omului în condiþii-limitã de supravie-
þuire materialã ºi disoluþia comunitã-
þii rurale pe fondul sãrãciei.

Concert pentru pian ºi orchestrã în primã audiþie,Concert pentru pian ºi orchestrã în primã audiþie,Concert pentru pian ºi orchestrã în primã audiþie,Concert pentru pian ºi orchestrã în primã audiþie,Concert pentru pian ºi orchestrã în primã audiþie,
cu tineri muzicieni din Slovaciacu tineri muzicieni din Slovaciacu tineri muzicieni din Slovaciacu tineri muzicieni din Slovaciacu tineri muzicieni din Slovacia

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj vã in-
vitã mâine, 12 aprilie, ora 12.00, la vernisajul
expoziþiei fotodocumentare „Satul doljean
– ieri ºi azi”, din cadrul proiectului „Tradi-
þia ºi creaþia popularã în satul românesc con-
temporan – Zona etnograficã Dolj”. Aceas-
ta cuprinde imagini din comunele Urzicuþa ºi
Brãdeºti, unde echipa instituþiei a derulat stu-
dii de teren. «Fotografiile prezentate pe si-
mezele Galeriilor „Cromatic” vorbesc despre
prezentul celor douã comunitãþi rurale, rele-
vat prin mãrturii, fapte de viaþã, oameni, obi-
ceiuri, trãiri, arhitecturã, instituþii etc.», pre-
cizeazã organizatorii. Cele douã comune din
Dolj vor fi reprezentate, de asemenea, prin
oameni ai acestor locuri, implicaþi în promo-
varea particularitãþilor ºi specificului zonei
prin diverse evenimente culturale ºi educati-
ve, prin autoritãþi locale, prin port popular,
prin cântec, dar ºi prin preparate tradiþionale
marca „Dolju-n bucate”.

Comunele Brãdeºti ºiComunele Brãdeºti ºiComunele Brãdeºti ºiComunele Brãdeºti ºiComunele Brãdeºti ºi
Urzicuþa, într-o expoziþieUrzicuþa, într-o expoziþieUrzicuþa, într-o expoziþieUrzicuþa, într-o expoziþieUrzicuþa, într-o expoziþie
fotodocumentarãfotodocumentarãfotodocumentarãfotodocumentarãfotodocumentarã

Doar ºase sãptãmâni au mai rãmas pânã la închiderea Stagiunii „Europa” a Filarmo-
nicii „Oltenia” (23 octombrie 2015 – 20 mai 2016), timp în care craiovenii sunt invitaþi sã
participe la sãptãmâni muzicale dedicate tot atâtor þãri: Slovacia, Marea Britanie, Olan-
da, Ungaria, Belgia ºi Franþa. În perioada 11-15 aprilie îi pot descoperi pe tinerii muzi-
cienii din Slovacia – dirijorul Lukas Pohunek ºi pianistul Matej Arendarik.

Concertul va fi transmis online pe pa-
gina web a Radio România Oltenia Craio-
va ºi în direct la TVR Craiova. Din stu-
dioul TV, comentariul va fi realizat de com-
pozitorul Grigore Cudalbu ºi muzicologul
Constantin Secarã.

La vârsta de 27 de ani, dirijorul Lukas
Pohunek ºi-a construit deja o carierã in-
ternaþionalã ºi a dirijat mai multe orches-
tre de vârf. A colaborat cu Symphony New
York ºi Leipziger Symphonieorchester ºi
este dirijor invitat al Orchestrelor Slovak

State Philharmonic – Kosice ºi Slovak Sin-
fonietta – Zilina.

Pianistul Matej Arendarik a cântat cu
dirijori reputaþi, cum este ilustrul francez
de origine rusã Misha Katz. Este laureat al
competiþiilor internaþionale Prague Spring
ºi European Union Piano ºi a realizat nu-
meroase înregistrãri pentru Radio Slovacia
ºi Radio Cehia, colaborând, de asemenea,
cu televiziuni slovace ºi cehe. Discul sãu
de profil include lucrãri de pian din creaþia
compozitorilor romantici Brahms ºi Liszt.
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Autoritãþile belgiene au inculpat patru sus-
pecþi, inclusiv pe Mohamed Abrini, pentru
“participare la activitãþi teroriste” în legãtu-
rã cu atentatele de la Bruxelles, iar alþi doi
suspecþi au fost eliberaþi în urma unor “au-
dieri amãnunþite”, a informat Parchetul fe-
deral. Suspecþii arestaþi, Mohamed Abrini,
Osama K., Herve B. M. ºi Bilal E, au fost
acuzaþi de participare la “crime teroriste” ºi
la “activitãþi ale unui grup terorist”, în legã-
turã cu atentatele din data de 22 martie de la
Bruxelles, a informat Procuratura. Alþi doi
suspecþi, arestaþi în ultimele zile, au fost eli-
beraþi în urma unor “audieri amãnunþite”, a
mai informat instituþia. Procurorul general
al Belgiei a afrmat cã Mohamed Abrini a re-
cunoscut cã a este “bãrbatul cu pãlãrie”,
prezent pe aeroportul Zaventem din Bruxel-
les. “I-am arãtat înregistrarea video pregãti-
tã de echipa noastrã specialã”, a spus un
purtãtor de cuvânt al Parchetului. “A fost
nevoit sã recunoascã cã este el”, a adãugat
acesta. Osama K a fost identificat de presa
suedezã ca fiind Osama Krayem, despre
care se ºtie cã a pãrãsit oraºul suedez Mal-
mo pentru a lupta în Siria. El este acuzat cã
ar fi cea de-al doilea suspect prezent în sta-
þia de metrou Maelbeek atunci când a avut
loc atacul ºi cã a fost, de asemenea, prezent
într-un centru comercial de unde a fost cum-

India: Peste 100 de morþi
ºi 300 de rãniþi, într-un
incendiu la un templu

Tragedie în timpul unui festival
religios ce marca Anul Nou indian. Cel
puþin 100 de persoane au murit ºi alte
300 au fost rãnite în India într-un
incendiu care s-a declanºat în momen-
tul unui foc de artificii într-un templu
din sudul þãrii. Bilanþul tragediei a
ajuns la 105 morþi ºi peste 300 de rãniþi,
potrivit The Indian Express. Incendiul a
izbucnit la templul Puttingal din
Kollam, în statul Kerala, în jurul orei
3.00. O scânteie ar fi cãzut pe un
material  inflamabil, sub care erau
depozitate alte artificii, în aer liber.
Peste 10.000 de persoane erau prezente
în momentul declanºãrii incendiului,
potrivit presei locale. Incendiul s-a
extins spre templu prinzându-i practic
ca într-o capcanã pe cei aflaþi acolo.
Clãdirea s-a prãbuºit, cauzând majori-
tatea deceselor. Premierul Narendra
Modi a venit la faþa locului. „Este
sfâºietor ºi dincolo de cuvinte”, a scris
el pe Twitter. Potrivit presei locale,
poliþia nu autorizase focul de artificii
care a declanºat tragedia.

Ambasada SUA
în Turcia avertizeazã
cu privire la riscuri
de atentate în Istanbul
ºi Antalya

Ambasada Statelor Unite în Turcia i-
a avertizat pe cetãþenii americani din
aceastã þarã cu privire la “ameninþãri
grave” de atentate care îi vizeazã pe
turiºtii de la Istanbul, ce au fost deja
þinta unui atac pe data de 19 martie, ºi
pe cei din staþiunea balnearã Antalya.
Vineri seara, Israelul a lansat un
avertismet asemãnãtor cãtre cetãþenii sãi
aflaþi în Turcia, cerându-le sã pãrãseas-
cã þara pe fondul unor “riscuri imedia-
te” de atentate. În urmã cu trei sãptã-
mâni, un kamikaze s-a detonat într-o
zonã comercialã din Istanbul, atacul
soldâdu-se cu moartea a patru turiºti
strãini, dintre care trei erau cetãþeni
israelieni. Atentatul a fost atribuit de
cãtre Guvernul turc reþelei Stat Islamic.

Danemarca va lua
mãsuri pentru înãsprirea
legislaþiei antiteroriste

Guvernul danez a anunþat, vineri, cã
intenþioneazã sã ia mãsuri pentru a
înãspri legislaþia antiteroristã ºi pentru a
le interzice cetãþenilor sã pãtrundã în
zone de conflict în care sunt active
organizaþii teroriste. Proiectul de lege
urmeazã arestãrii, joi, a patru persoane
în apropiere de Copenhaga, suspectate
cã ar fi luptat alãturi de militanþii
reþelei Stat Islamic (SI) în Siria ºi a altor
douã, acuzate cã au încãlcat legislaþia
danezã privind armele. “Prin interme-
diul noii interdicþii (...), ne adresãm
uneia dintre cele mai mari ameninþãri
aduse securitãþii noastre”, a declarat
ministrul danez al Justiþiei, Soren Pind.
Acesta a propus, de asemenea, înãspri-
rea pedepsei cu închisoarea în cazul
celor care “s-au lãsat recrutaþi pentru
terorism sau promoveazã terorismul în
legãturã cu conflicte armate”, a mai
anunþat ministerul.

Premierul britanic, a recunos-
cut, sâmbãtã, cã ar fi trebuit sã
“gestioneze mai bine” investiga-
þia din cadrul scandalului Pana-
ma Papers privind practicile fis-
cale ale familiei sale, promiþând
sã înveþe din aceastã lecþie, dupã
câteva zile în care a fost criticat
de presã ºi i s-a cerut demisia.
“Nu a fost o sãptãmânã groza-
vã. ªtiu cã ar fi trebuit sã gestio-
nez mai bine aceastã problemã,
nu îi învinuiþi pe consilierii mei,
vina îmi aparþine, mi-am învãþat
lecþia”, a subliniat premierul bri-
tanic David Cameron. David Ca-
meron a recunoscut, joi, cã a
deþinut fonduri de tip offshore,
precizând cã le-a vândut în anul

Autoritãþile germane au înregistrat
181.405 solicitãri de azil în primul trimestru
din 2016, ceea ce înseamnã o creºtere cu

Atentatele de la Bruxelles:Atentatele de la Bruxelles:Atentatele de la Bruxelles:Atentatele de la Bruxelles:Atentatele de la Bruxelles:
Mohamed Abrini a recunoscut cã esteMohamed Abrini a recunoscut cã esteMohamed Abrini a recunoscut cã esteMohamed Abrini a recunoscut cã esteMohamed Abrini a recunoscut cã este
„bãrbatul cu pãlãrie” de pe aeroport„bãrbatul cu pãlãrie” de pe aeroport„bãrbatul cu pãlãrie” de pe aeroport„bãrbatul cu pãlãrie” de pe aeroport„bãrbatul cu pãlãrie” de pe aeroport

pãratã geanta folositã în explozia de la aero-
port. Potrivit Parchetului federal, Herve B.
M este un cetãþean ruandez arestat odatã
cu Krayem, care este acuzat cã a oferit aju-
tor lui Abrini ºi Krayem. La puþin timp dupã
arestarea unuia dintre suspecþii-cheie, Mo-
hamed Abrini, Parchetul federal a informat
cã obiectivul celulei teroriste de la Bruxel-
les era sã atace din nou Franþa, însã mem-

brii acesteia au luat decizia, în regim de
urgenþã, de a lansa atacuri în capitala bel-
gianã. “Parchetul federal confirmã cã (...)
obiectivul celulei teroriste era de a ataca
din nou Franþa ºi cã membrii ei au a fost
luaþi prin surprindere de ancheta care avansa
cu paºi repezi, ºi astfel, au decis în grabã
sã atace Bruxellesul”, informeazã instituþia
într-un comunicat

Peste 181.000 de solicitãri de azil în Germania
în primele trei luni din 2016, dublu faþã de 2015

112% faþã de aceeaºi perioadã din anul tre-
cut, a anunþat Ministerul german de Interne.
Creºterea mare a numãrului de solicitãri de

azil se justificã prin faptul cã majoritatea
celor peste un milion de imigranþi din Ger-
mania de anul trecut au fost întâi înregis-
traþi, aºteptând apoi sãptãmâni sau luni pen-
tru a-ºi putea depune cererile. Pe fondul în-
chiderii rutei balcanice de la jumãtatea lunii
martie, numãrul de sosiri a mai scãzut, într-
o micã proporþie, luna trecutã, în condiþiile
în care circa 10.000 de persoane intrau zil-
nic în þarã în timpul verii anului trecut, apo-
geul crizei imigraþiei. Din cauza numãrului
mare de imigranþi care au aºteptat în adã-
posturi, în martie s-au depus 60.000 de so-
licitãri de azil, ceea ce înseamnã o creºtere
cu 87% mai mare faþã de luna martie a anu-
lui trecut ºi o scãdere cu 11,5% faþã de cele
înregistrate în februarie.

David Cameron: Ar fi trebuit sã gestionez mai bine
întrebãrile privind practicile fiscale ale familiei mele

2010. El a declarat cã el ºi soþia
sa au deþinut fonduri în valoare
de 30.000 de lire sterline (37.000
de euro) într-o investiþie offsho-
re. Premierul britanic a fãcut
aceste dezvãluiri referindu-se la
Blairmore Holdings, o companie
din Panama înfiinþatã de tatãl sãu,
fiind ulterior, acuzat de ipocri-
zie. Peste 11 milioane de docu-
mente, care dovedesc acþiuni în-
treprinse de oameni bogaþi ºi ce-
lebri, precum ascunderea averi-
lor, spãlarea de bani, evitarea
sancþiunilor ori a taxelor, au fost
fãcute publice în urma unei
scurgeri de documente interne ale
firmei panameze de avocaturã
Mossack Fonseca.
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300: Ascensiunea
unui imperiu

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 00:15

Dupã colosala confruntare de
la Termopile, lacomul rege
Xerxes continuã în forþã conso-
lidarea puterii imperiului persan,
urmãrind nemilos expansiunea
teritoriului sãu ºi dezvoltarea
unei armate invincibile. Cu o
flotã impresionantã condusã de
rãzbunãtoarea Artemesia, Xer-
xes îºi concentreazã toatã
puterea pentru a-l opri...

Recolta însângeratã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:30

Burt (David Anders) ºi Vicki
(Kandyse McClure) sunt în
drum spre California unde vor
sã-ºi petreacã a doua lunã de
miere. În timp ce traverseazã o
zonã ruralã din Nebraska,
cuplul accidenteazã din nea-
tenþie un copil ivit din senin în
mijlocul strãzii din lanul de
porumb. La o examinare mai
atentã, Burt observã cã micu-
þul avea deja alte rãni ºi ar fi
urmat sã moarã oricum...

Inimi pãcãtoase

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Un poliþist care lucreazã sub
acoperire, corupt, în timpul
unei acþiuni, rãmâne cu o
sumã mare de bani pe care ºi-
o însuºeºte. El moare, înainte
de a spune cuiva unde i-a
ascuns. Angel, traficantul de
droguri cu care lucra, dorind
sã-ºi recapete banii, o seduce
pe Carol, soþia poliþistului, dar
sfârºeºte prin a se îndrãgosti
de aceasta...

LUNI - 11 aprilie

08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 150 de ani de la înfiinþarea

Academiei Române
11:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Garantat 100%
18:00 Întrebãri ºi rãspunderi
19:00 Emisiunea de luni
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Nocturne
00:30 La taifas cu Europa
01:30 Pro patria
01:55 Telejurnal
02:45 Vorbeºte corect!
02:50 Întrebãri ºi rãspunderi
03:40 Emisiunea de luni
04:20 Prim-Plan
05:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Mic dejun cu un campion
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Prin Þara Zânelor
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 ªase din 49 de György

Spiró
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 În umbra legii
2005, Canada, Crimã
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Replay
01:00 Dincolo de viitor
01:30 Drumul lui Leºe
02:30 Cap compas
03:00 La fix
04:00 Poveste dupã poveste
05:00 Ieri-Azi-Mâine
06:00 Ora de ºtiri

TVR 2

07:50 Bãrbatul de 100 de ani care
a sãrit pe fereastrã ºi a dispãrut

09:45 Aºa e viaþa
11:20 Bãiatul din oglindã
12:40 Visul american
14:25 Box
16:00 Bessie
17:55 Pe platourile de filmare
18:25 Paul, mare poliþist la mall 2
20:00 Vinil
21:00 Fetele
21:30 Sub acelaþi acoperiº
22:00 Ascensiunea lui Jupiter
00:05 300: Ascensiunea unui

imperiu

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:40 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:00 Bake Off România
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Crizã naþionalã
2014, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
01:30 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
02:30 Vorbeºte lumea (R)
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 Suflet cãlãtor (R)
11:00 Teleshopping
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Regina
00:30 Santa Diabla
01:15 Inelul (R)
01:15 Lupta rozelor (R)
03:00 Avenida Brasil (R)
04:00 Regina (R)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Vorbeºte lumea

07:45 La Mãruþã (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Pãstreazã amintirile (R)
13:45 Uite cine cu cine vorbeºte

(R)
15:45 La bloc
18:00 Brusc, vara trecutã
20:30 Furie dezlãnþuitã 2
22:30 Recolta însângeratã
00:30 Wikileaks: A cincea putere

în stat (R)
03:00 Cine A.M.
05:15  Brusc, vara trecutã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Chefi la cuþite
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Inimi pãcãtoase
1994, SUA
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Casa: construcþie ºi

design (R)
07:45 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:45 ªcoala.tv
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Îmblânzirea scorpiei
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 La TV (R)
2015, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Rasplata
2001, Canada, Dramã, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Rasplata (R)
2001, Canada, Dramã, Thriller
03:30 ªcoala.tv (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Adevãrul Live
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Cupa Meseriaºilor
20:30 Ora exactã în sport
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Divizia MMA
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
01:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Ploaie uºoarãluni, 11 aprilie - max: 20°C - min: 11°C

$
1 EURO ........................... 4,4664 ............. 44664
1 lirã sterlinã................................5,5257....................55257

1 dolar SUA.......................3,9248........39248
1 g AUR (preþ în lei)........156,1729.....1561729

Cursul pieþei valutare din 11 aprilie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11luni, 11 aprilie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



12 / cuvântul libertãþii luni, 11 aprilie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regio-

nalã  a  Finanþelor  Publice  Craiova -
Administraþia  Judeteana a Finanþelor
Publice Dolj organizeazã licitaþii publi-
ce în baza Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedurã fiscalã cu modifi-
carile si completarile ulterioare la sediul
A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, cam. 206  pentru: 1.SC DENISLOR
SRL, Craiova, str. 22 Decembrie 1989,
nr.11, bl. G4, sc.3, ap.12, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 16862100 în data de
25.04.2016, ora 11,00 pentru vânzarea
bunurilor: cuptor patiserie MIWE – Ae-
romat 8,68/D97448, pret pornire licita-
þie 7.790 lei; cuptor patiserie MIWE -
Aeromat 8,68/D97450, pret pornire lici-
taþie 8.600 lei. Amplasare: loc Craiova,
Piaþa Valea Roºie, jud Dolj. 2.SC CM ELIT
CONSTRUCT  SRL, Craiova, str. Boto-
sani, nr. 10, jud Dolj, cod identificare fis-
calã 29101330 în data de 25.04.2016, ora
13,00 pentru vânzarea bunurilor: maºi-
nã sãpat ºanþuri VERMEER - RTX 750
pe pneuri, pret pornire licitaþie 217.060
lei; rachetã subtraversare model 200
mm, pret pornire licitaþe 58.790 lei; cupa
excavator 600 mm, 0,4 mc, pret porni-
re licitaþie 6.480 lei; excavator OK
230207914, pret pornire licitaþie 21.380
lei; cupa excavator 1000 mm, 0,8 mc,
pret pornire licitaþie 9.330 lei; picon
HP500, pret pornire licitaþie 9.030 lei;
picon HP 1500, pret pornire licitaþie
22.920 lei; placã compactoare Tremix
140 kg, pret pornire licitatie 1.740 lei;
cilindru compactor BOMAG, pret por-
nire licitaþie 485 lei; mai compactor WE-
BER SRV 660, pret pornire licitaþie 4.220
lei; auto Volswagen 3+1, nr înmatricu-
lare DJ-06-MED, pret pornire licitaþie
5.140 lei. Amplasare sediul societãþii.
Preþurile nu includ TVA. Invitãm pe cei
care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri sã înºtiinþeze despre aceas-
ta A.J.F.P. DOLJ înainte de data stabilitã
pentru vânzare, menþionatã mai sus. Cei
interesaþi în cumpararea  bunurilor sunt
invitati sa  prezinte, pina  la termenul
de vânzare sau, în cazul vânzãrii prin
licitaþie, pânã în ziua precedentã terme-
nului de vânzare: oferte de cumpãra-
re; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada

plãþii taxei de participare sau a consti-
tuirii garanþiei sub forma scrisorii de
garanþie bancarã reprezentând 10%
din preþul de pornire a licitaþiei care se
plãteºte în lei, în contul IBAN RO16
TREZ 291.50.67XXX005062, cod fiscal
4830007 deschis la Trezoreria A.J.F.P.
DOLJ; împuternicirea persoanei care-l
reprezintã pe ofertant; pentru persoa-
nele juridice de naþionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de ORC; pentru persoa-
nele juridice strãine, actul de înmatri-
culare tradus în limba românã; pentru
persoanele fizice române,copie de pe
actul de identitate; dovadã emisã de
creditorii fiscali cã nu au obligaþii fisca-
le restante  (Consiliul Local ºi Adminis-
traþia Financiarã în raza cãrora se aflã
domiciliul sau sediul ofertantului), ur-
mând sã se prezinte la data stabilitã
pentru vânzare ºi la locul fixat în acest
scop. Licitaþia începe de la cel mai mare
preþ din ofertele de cumpãrare scrise,
dacã acesta este superior preþului de
pornire la licitaþie, iar în caz contrar va
începe de la acest din urmã preþ. Adju-
decarea se face în favoarea participan-
tului care a oferit cel mai mare preþ, dar
nu mai puþin decît preþul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofer-
tanþilor care nu s-au prezentat la licita-
þie, celui care a refuzat încheierea pro-
cesului-verbal de adjudecare, precum
º.i adjudecãtarului care nu a plãtit pre-
þul. Potrivit dispoziþiilor art.9 alin. (2) lit.
d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, când urmeazã
sã se ia mãsuri de executare silitã nu
este obligatorie audierea contribuabi-
lului. Impotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestaþie la
instanþa judecatoreascã competentã, în
termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoºtiinþã, în conformitate cu
prevederile art.260 si art 261 din Legea
nr. 207/2015  privind Codul de proce-
durã fiscalã cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Pentru informaþii supli-
mentare va puteþi adresa A.J.F.P. -  Dolj,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206
sau la tel: 0251/ 402.207.

Anunþul tãu!
ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ PRIVIND

VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE Compar-
timentul Valorificare Bunuri În temeiul art.
30, alin. (1), lit. a) din Hotãrârea Guvernu-
lui nr. 731/2007 privind aprobarea Norme-
lor Metodologice de aplicare a Ordonan-
þei Guvernului nr.14/2007 pentru regle-
mentarea modului ºi condiþiilor de valori-
ficare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privatã a statului, republica-
tã, Direcþia Generalã Regionalã a Finan-
þelor Publice Craiova – A.J.F.P. Dolj orga-
nizeazã licitaþie publicã în data de
21.04.2016 orele 14:00 la sediul institu-
þiei din Craiova, str. Mitropolit Firmilian
nr. 2 – Compartimentul Valorificare Bunuri,
a urmãtoarelor bunuri: - AUTOUTILITARÃ
marca IVECO DAILY, tip 35S13V, cul. ALB,
serie ºasiu ZCFC3590005322721, serie
motor AAA2674682, nr. înmatriculare FZI-
05539, cm³ 2800, diesel, nr. Km. 395.082,
an fabricaþie 2001 la preþul de 5.952,00
Lei – 50 Lei pas pornire licitaþie. Preþul
conþine TVA. - REMORCÃ marca MONTE-
NEGRO, tip RPCH2G2SC4, nr. identificare
VST3120035M000370, cul. ALB, nr. axe 2,
cap. Încãrcare 9000/18000, acoperitã cu
prelatã, nr. înmatriculare B-9538-EK, an fa-
bricaþie 2005 la preþul de 15.600,00 lei –
100 Lei pas pornire licitaþie. Preþul conþi-
ne TVA. La licitaþie pot participa atât per-
soane fizice, cât ºi persoane juridice, în-
deplinând urmãtoarele condiþii: - înscrie-
rea la licitaþie se face pe bazã de cerere,
care se depune pânã la data de 20.04.2016
orele 15:00 la sediul D.G.R.F.P. Craiova,
A.J.F.P. Dolj – Compartiment Valorificare
Bunuri, împreunã cu: - plata garanþiei de
participare la licitaþie, reprezentând 10%
din valoarea de pornire a licitaþiei, în con-
tul IBAN – RO09TREZ2915005XXX000140
– CUI 4416952; - împuternicirea persoa-
nei care il reprezintã pe ofertant; - pentru
persoane juridice de naþionalitate româ-
nã, copie de pe certificatul unic de înre-
gistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului; - pentru persoanele juridice
strãine, actul de înmatriculare tradus în
limba românã ºi legalizat; - pentru per-
soane fizice române, copie de pe actul
de identitate; - pentru persoane fizice
strãine, copie de pe paºaport sau carte
de identitate, dupã caz; - dovada emisã
de creditorii fiscali (buget consolidat, bu-
get local) cã nu are obligaþii fiscale restan-
te. Pentru informaþii suplimentare, vã pu-
teþi adresa la sediul nostru din Craiova,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, Comparti-
mentul Valorificare Bunuri sau la nr. de
telefon: 0251/402259, 0251/533827.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Anunþul tãu!
Se convoacã adunarea genera-

lã a ASOCIAÞIEI VÂNÃTORILOR ªI
PESCARILOR SPORTIVI „ARTEMIS”-
CRAIOVA în data de 22.04.2016, ora
14.00, la sediul Asociaþiei din Cra-
iova, Bulevardul 1 Mai nr. 42, jude-
þul Dolj, având urmãtoarea ordine
de zi: 1. Prezentarea situaþiei finan-
ciare pe anul 2015, aprobarea bilan-
þului contabil pe anul 2015 ºi des-
cãrcarea de gestiune a administra-
torului 2. Aprobarea propunerii de
venituri ºi cheltuieli pentru anul
2016 3. Diverse. Preºedintele aso-
ciaþiei UDREA VALENTIN.

PRIMÃRIA Oraºului Segarcea, cu
sediul în Segarcea, str. Unirii, nr. 52,
Jud. Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea postului contractual
vacant de inspector de specialitate,
debutant, la Serviciul administrativ, în
aparatul de specialitate al primarului.
Concursul se va organiza: proba scri-
sã la data de 09.05.2016, ora 09:00,
proba interviu 10.05.2016, ora 09:00
la sediul Primãriei Oraºului Segarcea.
Condiþiile specifice de participare la
concurs sunt urmãtoarele: studii su-
perioare de lungã duratã în domeniul
economic sau tehnic absolvite cu di-
plomã de licenþã; Vechimea nu este
necesarã. Dosarele se vor depune la
sediul Primãriei Oraºului Segarcea
pânã la data de 25.04.2016, ora 16:00.
Informaþii suplimentare la tel 0251/
210.750 sau la sediul Primãriei Ora-
ºului Segarcea.

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.

OFERTE SERVICIU
Angajez personal fri-
zerie / coafurã, mani-
chiurã, pedichiurã. Te-
lefon: 0764/125.224.

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

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând apartament 2
camere, semideco-
mandat, 3/4, zona Mc
Donalds. Telefon:
0744/657.138; 0745/
396.171

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã cu 1000 m teren
str. Vasile Lupu. Tele-
fon: 0723/ 535.544
Vând imobil str. Pãru-
lui nr. 33. Telefon:
0755/074.742
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu 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.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.
Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând vatrã de sat
2100 mp în comuna
Giubega preþ 3000 lei.
Telefon: 0351/808.490
dupã ora 16.00.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 11 aprilie 2016

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

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

Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþi-
onalã Craiova- Bechet,
localitatea Secui. Preþ
convenabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul
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 opþi-
unile în funcþiune, preþ
2100 euro, primul pro-
prietar. Telefon: 0799/
740.210.

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.

Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodirec-
tie; Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii la
telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând gãini pit ice
COCHINCHINA ou-
toare. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 12 bucãþi tabu-
rele din lemn melami-
nat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând în Iºalniþa: pom-
pã de udat grãdina
Kama, 4 bare cornier
70 cm lungi de 2,80m
1 leu/kg, douã foi ta-
blã zincatã 2/1m ,
drujbã electricã Einºel
cu lanþ rezervã- 220
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/ 298.240.
Producãtor - vând pu-
iet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) anul III. Te-
lefon: 0727/714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând fotolii de epocã
în stare bunã, aparat
de radio cu Pickup,
timbre (clasoare). Te-
lefon: 0729/684.222.

Vând covor persan
2200/1800 bine între-
þinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã 1200/
400/100- 80 lei, sã-
pun de casã 5 lei kg,
televizor color Grun-
ding cu telecomandã
- 70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrã-
midã completã, po-
lizor 2500W. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metali-
ce (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
subansamble). Tele-
fon: 0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã
de piele de cãprioa-
rã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cu-
sut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.

Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 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. Telefon:
0351/459.314.

Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
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 copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã
mobilatã Ciupercã. Te-
lefon: 0729/ 684.222
Închiriez apartament 2
camere, decomanda-
te, etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer con-
diþionat, liniºte ºi igie-
nã deplinã, înconjurat
de verdeaþã. Telefon:
0722/956.600.

SPAÞII COMERCIALE
Inchiriez teren pentru
amplasare a 5 maga-
zine între blocuri vad
foarte bun. posibilitate
de cumpãrare. Tele-
fon: 0761/ 665.763.
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Te-
lefon: 0744/629.775.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi pen-
tru bibliotecã. Telefon:
0351/449.469 dupã
ora 20,30.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CS Podari a încheiat nedecis,
1-1, sâmbãtã, pe terenul celei de
a doua clasate, CN Dinicu Go-
lescu, în ceea ce avea sã fie pri-
mul rezultat de egalitate înregis-
trat de formaþia doljeanã în aceas-
tã stagiune

Gazdele din Câmpulung Mus-
cel au deschis scorul prin Bur-
ghel (26), iar remiza a fost bãtu-
tã în cuie de Claudiu Bãlan (65),
care l-a lobat pe goalkeeper-ul
advers, dupã o pasã excelentã de
la Dorin Preda.

Florin ªoavã a folosit formula:
Mecea – Ciocârlã, Avram, Vulpe,
Marinoiu (Geamãnu 64) – Sâr-
mon, Dragomir (D. Stancu 58) –
Raicea, Preda, Cruºoveanu (Bã-
lan 46) – Cârstea (I. Stancu 80).

Anterior, CS Universitatea II
Craiova a cedat vineri, la Iºalni-
þa, cu 2-3 în faþa celor de la Na-
þional Sebiº. Alb-albaºtrii s-au
vãzut conduºi cu 2-0 la pauzã
(Alin Neacºu 24, Velici 28), dar
ºi cu un om în plus, Radu fiind
eliminat în minutul 39, ca urma-
re a unei intrãri brutale la Luicã.
Pe fondul superioritãþii numeri-
ce, satelitul a revenit repede în

LIGA A III-A

Rundã de un singur punctRundã de un singur punctRundã de un singur punctRundã de un singur punctRundã de un singur punct
pentru formaþiile doljenepentru formaþiile doljenepentru formaþiile doljenepentru formaþiile doljenepentru formaþiile doljene

Salvarea a venit de la Podari, deºi trupa lui Florin ªoavã avea, fie ºi teoretic, cea mai grea misiune

SERIA 3 – ETAPA A 19-A
Dinicu Golescu Câmpulung – CS PODARI 1-1, Concordia Chiajna II

– Urban Titu 17-0(!!!), FC Voluntari II – Sporting Roºiori 3-2, Sporting
Turnu Mãgurele – CS ªtefãneºti 2-1, AFC Hãrman – FC Aninoasa 0-1,
SCM Piteºti – Atletic Bradu 3-2, Inter Olt – CS Afumaþi 0-3 la “masa
verde”, deoarece  formaþia din Slatina s-a retras din campionat.

1. Piteºti 38 8. ªtefãneºti 26
2. Afumaþi 38 9. PODARI 22
3. Dinicu G. 36 10. Chiajna II 21
4. Voluntari II 34 11. Aninoasa 18
5. Mãgurele 32 12. Hãrman 13
6. Roºiori 28 13. Titu 13
7. Bradu 28
Locul 1 promoveazã, locul 13 – posibil retrogradabil.

SERIA 4 – ETAPA A 21-A
CS U II CRAIOVA – Naþional Sebiº 2-3, Millenium Giarmata – CSO

FILIAªI 3-1, Mãgura Cisnãdie – Pandurii II Tg. Jiu 2-1, Becicherecu
Mic – FC Hunedoara 2-2, Cetate Deva – Performanþa Ighiu 2-1, Meta-
lurgistul Cugir – CSM Lugoj 0-1, CS Ineu – Minerul Motru 3-0. ACS
ASU Poli Timiºoara a stat.

1. Cugir 44 9. Cisnãdie* 26
2. ASU Poli* 43 10. Pandurii II 25
3. Ighiu 41 11. Ineu* 23
4. Sebiº 34 12. CRAIOVA II* 18
5. Becicherecu* 31 13. Motru 18
6. Hunedoara 31 14. FILIAªI 15
7. Deva* 26 15. Giarmata 14
8. Lugoj 26
* - un joc mai puþin.
Locul 1 promoveazã, locul 14 – posibil retrogradabil, locul 15 retro-

gradeazã.joc (49): cursã a lui Vlãdoiu în
flancul drept ºi finalizare simplã
semnatã de George Neacºu. Cu
un sfert de orã pânã la expirarea
timpului regulamentar, trupa pre-
gãtitã de Bogdan Vrãjitoarea a
reuºit sã egaleze. Surugiu a exa-
cutat excelent, pe colþul lung, o
loviturã liberã de pe stânga, iar
finalizarea i-a aparþinut lui Cio-
cotealã. Arãdenii au lovit decisiv

în minutul 85, când Velici a fã-
cut dubla, dintr-un penalty pro-
vocat de Vlad.

CS U II: Vlad – Vlãdoiu (Scar-
lat 71), Dina, Drãghici (Hreniuc
46), Luicã – Florea (Iuga 46),
Ciocotealã, Manea – Surugiu,
Neacºu, Burlacu (Armãºelu 23).

Finalmente, de asemenea vi-
neri, CSO Filiaºi a fost învinsã,
într-un veritabil duel al suferin-

þei, scor 1-3, în deplasare, de
cãtre Millenium Giarmata. Duri-
þã i-a adus în avantaj pe filieºeni
în minutul 8, dar amifitrioana din
Timiº a replicat prin Blãnaru (16)
ºi Trifu (40, 43).

Dragoº Bon a mizat pe urmã-
torii: Lascu – Orban, Lupu, Istu-
dor, Neacºu, Moraru (Petcu 83),

Popescu (Stoichiþoiu 72), Obea-
nu (Georgescu 54), Cimpoieru,
Duriþã, Pârvuicã (Tãnase 48).

Etapa care urmeazã (15/16
aprilie), Podariul va primi vizita
codaºei Hãrman, în vreme ce
Univeristatea II ºi Filiaºi vor avea
meciuri grele, cu Ighiu (d), res-
pectiv cu liderul Cugir (a).

Ploaie de goluri la Cârcea
Play-off

Tractorul Cetate – Progresul
Segarcea 6-1

Dunãrea Calafat – ªtiinþa Danu-
bius Bechet 2-0

Viitorul Cârcea – Recolta Ostro-
veni 8-4
1. Cetate 29
2. Calafat 28
3. Cârcea 27
4. Ostroveni 24
5. Bechet 20
6. Segarcea 18
Primul loc accede într-un baraj de

promovare.

Play-out
Dunãrea Bistreþ – ªtiinþa Malu

Mare 6-0
SIC Pan Unirea – Luceafãrul

Craiova 0-3
Metropolitan Iºalniþa – Unirea

Leamna 5-0
1. Bistreþ 20
2. Iºalniþa 14
3. Unirea 13
4. Luceafãrul 10
5. Leamna 8
6. Malu Mare 1
Ultimele douã clasate vor retrograda

în liga secundã judeþeanã.

LIGA A IV-A – PLAY-OFF/PLAY-OUT – ETAPA 1

Cel mai aºteptat joc al etapei inaugurale din
play-off s-a disputat la Cârcea, unde Viitorul
ºi Ostroveniul au punctat împreunã de nu mai
puþin de 12 ori, 8-4. Tot o victorie la aceeaºi
diferenþã, dar fãrã sã primeascã gol, obþinuse-
rã cârcenii contra dunãrenilor ºi la mijlocul
sãptãmânii trecute (atunci în deplasare), în
închiderea sezonului regulat.

Pe de altã parte, un succes ºi mai categoric

ºi-a trecut în cont prima clasatã, Tractorul
Cetate, care i-a administrat un “set” la 1
Progresului Segarcea. Trei puncte a bifat ºi
Dunãrea Calafat, dupã 2-0, “acasã”, cu
Bechet.

Programul rundei viitoare a play-off-ului
(sâmbãtã, ora 11:00) aratã astfel: Bechet –
Cetate, Ostroveni – Calafat, Segarcea –
Cârcea.

SCM Craiova a câºtigat cu 26-24, sâmbã-
tã, pe parchetul codaºei Mãgura Cisnãdie.
Dupã un start de joc echilibrat, în care egali-
tatea s-a menþinut pânã la 5-5 (10), jucãtoare-
le Simonei Gogârlã s-au distanþa la trei “lun-
gimi”, 9-6 (19), 10-7 (23), iar la odihnã au mers
cu un avans de douã, 13-11.

Luptãtoarea ªtefania Priceputu,
legitimatã la CSM Craiova, a cucerit
medalia de aur în cadrul categoriei 44 kg,
la Campionatul Naþional de Juniori,
competiþie ce a avut loc la Târgu Mureº.
În ultimul act, Priceputu a trecut de Maria

HANDBAL – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 24-A

Craiovencele, victorie cu emoþii contra penultimei clasate

CS Mãgura Cisnãdie – SCM CRAIOVA 24-
26, HCM Baia Mare – CSM Ploieºti 36-31,
HC Alba Sebeº – HCM Roman 24-31. Restul
partidelor se vor disputa începând de astãzi
ºi pânã joi, dupã programul: HC Dunãrea Brãi-
la – HCM Râmnicu Vâlcea, U Alexandrion
Cluj – HC Zalãu, Rapid USL Metrou Bucu-
reºti – ASC Corona Braºov, CSM Bucureºti
– CSM Unirea Slobozia.
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* 44 12. Rapid 16
6. Ploieºti* 37 13. Cisnãdie* 13
7. CRAIOVA* 35 14. Sebeº* 4
* - un joc în plus.

În actul secund, Bãbeanu ºi compania au
pus ºi patru goluri pe tabelã, 20-16 (45) ºi 23-
19 (54), însã finalul a fost unul dificil, sibien-
cele apropindu-se la un singur gol, 24-23 (47).

În proxima etapã, penultima a acestei edi-
þii de campinat, SCM va înfrunta, în Bãnie,
lanterna roºie HC Alba Sebeº.

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –

CSMS Iaºi, Pandurii – ASA Tg. Mureº / 3:15 – FOT-
BAL Argentina – Primera Division: Estudiantes –
Atletico Tucuman.

DIGI SPORT 2
11:30 – TENIS (M) – Turneul de la Monte Carlo, în

Franþa: ziua 1 / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A:
Roma – Bologna.

DIGI SPORT 3
17:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HC Du-

nãrea Brãila – HCM Rm. Vâlcea / 19:00 – BASCHET
(M) – Cupa României, finala, la Oradea: U-BT Cluj/
BC Mureº – CSM Oradea/Dinamo / 21:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Deportivo – Las Palmas.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

CSMS Iaºi, Pandurii – ASA Tg. Mureº.
DOLCE SPORT 2
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Deportivo –

Las Palmas.
SPORT.RO
21:30 – SPORTURI DE CONTACT – Divizia MMA.
EUROSPORT 1
17:30, 20:30 – HALTERE (F, M) – Campionatul Eu-

ropean, la Forde, în Norvegia.
EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania – 2.Bundesliga: Fortu-

na Dusseldorf – RB Leipzig.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – ASA Tg.

Mureº.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani – CSMS

Iaºi.

LUPTE: ªtefania Priceputu, medalie de aur la Naþionalele de Juniori
Cioclea, de la CSS Târgoviºte.

Distincþia ªtefaniei Priceputu nu a fost
ºi singura pentru CSM Craiova. Maria
Corzanu ºi Ana Maria Enache au adus
clubului încã douã medalii, ambele de
bronz, la categoriile 54, respectiv 63 kg.
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Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 6 4 1 1 10-4 39
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 6 0 2 4 5-12 25
6. ASA 5 0 2 3 2-6 20

Viitorul – Astra 1-3
Au marcat: Ciobanu 82 / Boudjemaa 19, Gãman 59 – pen., Alibec 60.
Meciul Steaua – Dinamo s-a jucat asearã.
Pandurii – ASA, astãzi, 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”Craiova6 3 1 2 7-6 26
3. CFR Cluj 6 2 3 1 7-4 23
4. Voluntari 5 3 1 1 5-5 22
5. Botoºani 5 2 1 2 9-7 20
6. Concordia 6 2 3 1 6-4 18
7. ACS Poli 5 0 2 3 3-10 15
8. Petrolul 6 1 2 3 4-6 9

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

Chiajna – Petrolul 1-1
Au marcat: Obodo 58 – pen. / Astafei 53.
„U” Craiova – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Zlatinski 9 / Pãun 82
Meciul ACS Poli – FC Voluntari s-a jucat asearã.
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

Prima jumãtate de orã a me-
ciului de pe „Extensiv” a fost do-
minatã copios de olteni, care nu i-
au lãsat pe adversari sã ajungã în
careul lui Straton. Determinaþi sã
ºteargã impresia eºecului drastic
de la Iaºi, alb-albaºtrii au avut pri-
ma ocazie prin Mãzãrache, gãsit
perfect de Ivan, dar reluarea a
fost sub nivelul Ligii a IV-a, de
unde a venit atacantul de 23 de
ani. Deschiderea scorului s-a pro-
dus însã imediat, Zlatinski mar-
când precum Budescu în Feroe,
cu o centrare care a ajuns în poar-
tã, pe lipsa de reacþie a lui Traian
Marc. Madson putea aduce liniº-
tea pentru Universitatea, dupã un
dribling scurt în careu, care l-a

eliberat pentru finalizare, unde i-
a lipsit însã precizia. CFR n-a pã-
truns în careu decât pe finalul pri-
mei pãrþi, ajutatã de erorile craio-
venilor pe faza de construcþie in-
cipientã, Ruiz ºi Bud având însã
finalizãri insuficient de inspirate.

În partea secundã, craiovenii
au pãrut sleiþi de puteri ºi nu mai
pãtruns în careul advers, iar Con-
ceicao a forþat cu patru atacanþi
pentru egalare. Bud a ratat o oca-
zie imensã înãlþând mingea din
centrul careului. Ca de obicei în
meciurile de acasã, Craiova a ter-
minat în inferioritate, Bancu fiind
eliminat pentru douã cartonaºe
galbene. Imediat, oaspeþii au reu-
ºit sã marcheze, dupã un forcing
la care Straton a rezistat eroic,
dar numai pânã când Pãun a re-
luat din careul mic dintre niºte
apãrãtori craioveni hipnotizaþi.
CFR-ul a pãrut mult mai proas-
pãtã ºi determinatã ºi putea câº-
tiga pe final, însã Nouvier, Bud ºi

Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Zlatinski 9 / Pãun 82
Stadion: Extensiv, spectatori: 2.000
Universitatea: Straton 7 – Achim 6, Acka 7, Popov 5, Vãtãjelu 5

– Zlatinski 8, Madson 7, Bancu 6 – Ivan 5 (79 Hergheligiu) 5, Mã-
zãrache 4 (60 Bãluþã) 6, Nuno Rocha 4 (83 Kay) 5. Antrenori: Da-
niel Mogoºanu, Victor Naicu

CFR: T. Marc 4 – Tânc 5, Larie 7, Goian 6, Camora 7 – Petrucci
6 (69 Cristian Lopez) 6, Juan Carlos Ruiz 6, Gomelt 6 – Vitor Bru-
no 4 (46 Nouvier) 6, Jakolis 5 (46 Pãun) 7, Bud 6. Antrenor: Toni
Conceicao

Arbitru: George Rãdulescu 7.
Eliminat: Bancu 81.

Dupã ce a dominat prima parte,Dupã ce a dominat prima parte,Dupã ce a dominat prima parte,Dupã ce a dominat prima parte,Dupã ce a dominat prima parte,
în care a ºi marcat, Universitateaîn care a ºi marcat, Universitateaîn care a ºi marcat, Universitateaîn care a ºi marcat, Universitateaîn care a ºi marcat, Universitatea
a fãcut o parte secundã modestãa fãcut o parte secundã modestãa fãcut o parte secundã modestãa fãcut o parte secundã modestãa fãcut o parte secundã modestã
cu CFR Cluj, fiind egalatã pe finalcu CFR Cluj, fiind egalatã pe finalcu CFR Cluj, fiind egalatã pe finalcu CFR Cluj, fiind egalatã pe finalcu CFR Cluj, fiind egalatã pe final

Lopez ºi-au bãtut joc de niºte oca-
zii mari. Craiova ºi Clujul ºi-au
împãrþit reprizele ºi punctele, ol-
tenii egalând Iaºiul în fruntea ie-
rarhiei play-out-ului. Vinerea vii-
toare, Craiova joacã la Ploieºti, de
la ora 20.30.

Vãtãjelu
s-a supãrat
pe suporteri

Dupã meci, Daniel Mogoºanu
a spus: ”Sunt foarte multe me-
ciuri, drumul spre Europa Lea-
gue trece prin fiecare partidã.
Dacã reuºim sã luãm cât mai
multe puncte din fiecare partidã,
cu siguranþã vom fi acolo, dacã

nu, locul pe care-l vom ocupa
înseamnã cã e cel meritat”. Bog-
dan Vãtãjelu s-a arãtat deranjat
de atitudinea suporterilor, care i-
au apostrofat pe jucãtori pentru
evoluþia slabã din partea secun-
dã: „Astãzi chiar am rãmas cu
un gust amar, nu mã aºteptam ca
lumea sã reacþioneze în halul ãsta
ºi nu credeam cã în Craiova exis-
tã aºa ceva. Adicã ºtiam cã pu-
blicul craiovean e un cunoscãtor
de fotbal, dar se pare cã nu atât
de bine. Probabil cã ºi suporterii
frumoºi ai Craiovei au merele lor
stricate.  Nu sunt compromise
ºansele pentru Liga Europa. Mai
avem destule meciuri ºi se poate
întâmpla orice. Nici nu suntem
salvaþi de la retrogradare, nici nu
avem locul ºapte asigurat, aºa cã
se pot întâmpla foarte multe lu-
cruri. ªi echipele care sunt acum
în spate se pot bate pentru locul
ºapte, pentru cã este o diferenþã
foarte micã de puncte. Nici noi

nu avem o formã ºi rezultate
foarte bune, câºtigãm, pierdem,
facem egal, ºi cred cã asta ne-a
afectat puþin. De la meciul cu
Petrolul sper sã aducem trei
puncte ºi dupã aceea sã o þinem
numai în victorii. Nu ºtiu ce ne-
a lipsit sã câºtigãm. Am fãcut o
primã reprizã foarte bunã, iar a
doua mai slabã, chiar dacã am
vorbit între noi sã nu ne retra-
gem ºi sã cãutãm ºi al doilea
gol... Cred cã retragerea a ve-
nit involuntar ºi imediat dupã eli-
minarea lui Bancu am ºi fost
egalaþi. Mã bucur cã a marcat
Zlatinski ºi mã bucuram ºi mai
mult dacã era un gol de trei punc-
te. Sper sã marcheze ºi cu Pe-
trolul ºi sã câºtigãm. Din prima
zi de când a venit la noi, l-am
întrebat dacã pot sã-i zic Zlatan,
dar sunt calitãþi diferite între el
ºi Ibrahimovici. Straton e un
portar foarte bun ºi ne ajutã de
câte ori poate.

Bancu: „Poate
cã din cauza mea
s-a luat golul”

Eliminat chiar înainte de golul
marcat de oaspeþi, cãpitanul Ni-
cuºor Bancu ºi-a fãcut autocriti-
ca dupã meci: „Regretul e foar-
te mare cã n-am câºtigat. Poate
cã din cauza mea s-a luat ºi go-
lul. Dacã nu luam cartonaºul roºu
poate altul era rezultatul. Ne-am
retras foarte jos ºi am pierdut
douã puncte foarte importante în
acest joc. Trebuie sã þinem ca-
pul sus ºi sã mergem la Ploieºti
ca sã câºtigãm. Nu ne-am înde-
pãrtat de Liga Europa, avem 26
de puncte ºi suntem în grafic
pentru locul ºapte. Trebuie sã
luãm fiecare joc în parte ºi sã
încercãm sã scoatem maximum
posibil. Pentru Liga Europa sunt
mai multe echipe înscrise, pen-
tru cã aþi vãzut cã dacã o forma-
þie leagã douã victorii se apropie
de noi. Se joacã, mai sunt destu-
le etape. Zlatinski a avut o exe-
cuþie foarte frumoasã la gol ºi îl
felicit. ªi eu am rãmas surprins
de acea execuþie. Trebuie sã-l
remarcãm ºi pe Straton, a scos
câteva mingi grele, dar, din pã-
cate, tot am primit gol”.
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