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- Popescu a intrat în politicã cu o
garsonierã ºi acum , de când e în
Parlament, are vilã ºi case de vacanþã la mare ºi la munte.
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ACTUALITATE

La ultimul control efectuat de Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Dolj, 543 de
unitãþi au fost verificate. Rezultatele
sunt pe mãsurã: 22 de amenzi, 19
avertismente, 43.230 de lei cuantumul
total al amenzilor aplicate, 253 kg de
carne de vitã ºi alte 55 kg carne de
oaie confiscate din carmangerii. Conducerea DSVSA Dolj precizeazã cã
amenzile au fost aplicate în domeniul
siguranþei alimentare. În aceste zile,
premergãtoare sãrbãtorilor pascale,
politica DSVSA Dolj de verificare ºi
monitorizare a comerþului cu produse de origine animalã se va intensifica. Sunt vizate târgurile, pieþele, abatoarele, unitãþile de vânzare cu amãnuntul. „Avem programate controale
în perioada 14 – 30 aprilie a.c., în toate târgurile ºi pieþele din Craiova, dar
ºi din judeþ. Sunt controale comune
cu personalul DSVSA ºi medicii sanitari-veterinari zonali, alãturi de efectivele Poliþiei ºi Jandarmeriei”, a menþionat dr. Costicã Retea, director adjunct al Direcþiei Sanitare Veterinare
ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj.
Conducerea DSVSA Dolj aduce la cunoºtinþã consumatorilor cã sacrificarea mieilor se va realiza în unitãþi de
abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru sacrificarea de ovine ºi care
sunt publicate pe site-ul ANSVSA sau
în puncte de tãiere locale, care vor fi
autorizate sã funcþioneze pe o perioadã determinatã, sub supraveghere sanitarã veterinarã.
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Peste 500 de unitãþi controlate de
inspectorii sanitari-veterinari doljeni

Nu în diplomaþie
a excelat...
fostul preºedinte!
Pe Facebook, fostul preºedinte al þãrii, Traian Bãsescu, îºi
criticã succesorul pentru
propunerea acestuia ca Dan
Mihalache – ºef al Cancelariei
Prezidenþiale – sã fie relocat ºi
trimis ca ambasador al României în Regatul Unit al Marii
Britanii ºi Irlandei de Nord. În
opinia lui Traian Bãsescu,
relaþia complexã pe care
România o are cu Londra poate
fi menþinutã la parametri
optimi numai cu un diplomat de
carierã, experimentat ºi bun
cunoscãtor al intereselor
reciproce ale celor douã þãri.
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„Bãtãlie” pentru
cele 15 locuri
de agen
agenþþi scoase
la concurs de IPJ
Dolj: 56 de
candida
candidaþþi pe loc

Incubatoarele
pentru nou-nãscuþi,
aºteptate
în peste o sutã
de spitale
În România existã, în continuare, zeci de secþii în care copiii nãscuþi înainte de termen se
sting pentru cã nu sunt suficiente incubatoare, secþii în care
eforturile medicilor sunt zãdãrnicite de lipsa unor minime dotãri. În aceste condiþii, autoritãþile sanitare au anunþat alocarea fondurilor necesare din bugetul Ministerului Sãnãtãþii pentru dotarea tuturor spitalelor cu
necesarul de incubatoare.
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Spectacole de
teatru-dans ºi
concerte de muzicã
renascentistã –
în aer liber
liber,,
la Festivalul
„Shakespeare”
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Cercetat penal, Ludovic Orban
se retrage din cursa pentru
Primãria Capitalei
Prim-vicepreºedintele PNL Ludovic Orban a declarat, ieri, la ieºirea de la DNA, cã
se retrage din cursa pentru Primãria Capitalei. Audiat luni de procurorii DNA, acesta
este cercetat sub control judiciar. ‘’Nu pot
sã mã prezint în faþa cetãþenilor sã le cer
votul cât timp sunt într-o anchetã penalã.
Îmi retrag candidatura pentru cã nu pot sã
periclitez ºansele PNL de a câºtiga Primãria
Capitalei’’, a argumentat el. Totodatã, Orban a anunþat cã îºi dã demisia din funcþia
de prim-vicepreºedinte al PNL ºi din cea de
vicepreºedinte a Camerei Deputaþilor. ‘’Nu
am dezamãgit deocamdatã pe nimeni. În 25
de ani nu am fost niciodatã bãnuit de fapte
de corupþie. Când am venit la DNA nu ºtiam
toate aceste detalii. PNL va decide pe cine
va susþine de acum’’, a afirmat liberalul.
‘’Sunt afectat sufleteºte, mã simt într-un fel
nedreptãþit, dar nu pun în niciun fel la îndoialã activitatea DNA în acest caz’’, a conchis el. Liberalul PNL Ludovic Orban, care
a fost audiat, ieri, de procurorii DNA, este
cercetat sub control judiciar într-un dosar
de corupþie. “Am calitatea de inculpat. Este
legat de ceva petrecut mai de curând. PNL
a susþinut permanent lupta împotriva corupþiei, permanent în toate ocaziile solicitãrile formulate de DNA ºi nu voi face nicio
excepþie în acest caz”, a declarat Ludovic
Orban. Procurorii DNA au anunþat cã primvicepreºedintele PNL este cercetat sub
control judiciar pentru folosirea influenþei
în scopul obþinerii unor foloase necuvenite, acesta solicitându-i unui om de afaceri
50.000 de euro pentru campania electoralã
din vara anului 2016.

Comisia Europeanã: România
ºi Bulgaria îndeplinesc toate
condiþiile pentru admiterea
în Spaþiul Schengen

Comisia Europeanã considerã cã România ºi Bulgaria îndeplinesc toate condiþiile
pentru a adera la Spaþiul Schengen, afirmã
Mina Andreeva, purtãtorul de cuvânt al
Executivului UE, precizând cã decizia admiterii celor douã þãri în zona de liberã circulaþie trebuie luatã de statele membre. “Considerãm cã Bulgaria ºi România se calificã
pentru accesul în Spaþiul Schengen. Acum,
va fi necesarã o decizie în unanimitate a
þãrilor membre UE”, a declarat Mina Andreeva într-o conferinþã de presã desfãºuratã la Bruxelles. România ºi Bulgaria solicitã de mulþi ani aderarea la Spaþiul european
de liberã circulaþie Schengen.
EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR
Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU
Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN
DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu
Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:
Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com
Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582
radoiflorina@yahoo.com
Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

marþi, 12 aprilie 2016

actualitate

Proiect OUG privind salarizarea. Preºedintele
României va avea un salariu lunar brut de 15.000 lei
Patriarhul va încasa o indemnizaþie lunarã de 13.706 lei, la fel ca premierul
Bugetarii vor avea salariile majorate din luna
august a acestui an potrivit proiectului de OUG al
Guvernului, care aratã cã cel mai mic salariu va fi
de 1.250 de lei pentru funcþionarii cu studii medii ºi
generale, iar cel mai mare de 15.000 de lei pentru
preºedintele României. Potrivit proiectului de act
normativ, venitul personalului plãtit din fonduri
publice salariul este alcãtuit din salariul de bazã
corespunzãtor funcþiei, solda de funcþie sau salariul de funcþie, indemnizaþia de încadrare, indemnizaþiile lunare precum ºi compensaþii, indemnizaþii,
sporuri, majorãri, prime ºi premii în funcþie de categoria de muncã.
Conform proiectului de Ordonanþã de Urgenþã,
ce ar urma sã intre în vigoare de la 1 august 2016,
prevede cã preºedintele României va avea un salariu lunar brut de 15.000 de lei iar Patriarhul va
încasa o indemnizaþie lunarã de 13.706 lei. Aceeaºi
sumã, de 13.706 lei, va fi încasatã ca venit lunar ºi
de preºedinþii celor douã camere ale Parlamentului, dar ºi de premierul þãrii, se noteazã în proiectul
de act normativ. Miniºtrii ºi consilierii prezidenþiali
vor avea un venit lunar brut de 12.124 de lei, se
aratã în document, iar senatorii ºi deputaþii vor fi
plãtiþi cu 10.150 de lei.
Potrivit proiectului de act normativ, un profesor universitar cu peste 25 de ani vechime poate
ajunge la un salariu de bazã de 5.339 de lei, iar

pentru unul cu pânã la 10 ani vechime indemnizaþia salarialã lunarã va fi de 4.084 de lei. În cazul
dascãlilor din învãþãmântul preuniversitar, salariile vor fi între 1.700 ºi 3.400 de lei, iar pentru un
consilier de probaþiune cu pânã la cinci ani de experienþã indemnizaþia va fi de 4.493 de lei, se aratã
în proiect. Pentru medicii primari salariile vor fi între 2.832 ºi 3.526 de lei, în timp ce pentru medicii
stagiari indemnizaþiile vor fi cuprinse între 1.479 ºi

1.842 de lei, se mai noteazã în document.
Dupã data de 1 august 2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice, alãturi de Ministerul Finanþelor Publice vor
elabora normele de aplicare a ordonanþei de urgenþã, care vor fi publicate în Monitorul Oficial.
Ordonanþa se va aplica pânã la intrarea în vigoare
a unui nou act normativ privind salarizarea personalului din instituþiile publice.

A început depunerea candidaturilor pentru locale
Depunerea candidaturilor pentru
consiliile locale, primãri ºi consiliile
judeþene a început ieri. Partidele politice, alianþele politice, alianþele electorale, organizaþiile cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale ºi candidaþii independenþi care participã
la alegeri pot sã îºi depunã candidaturile pânã pe 26 aprilie, sub semnãtura conducerilor organizaþiilor judeþene ºi pe baza listei susþinãtori-

lor. Candidaturile rãmân definitive cel
târziu în data de 4 mai. Campania
începe oficial vineri, 6 mai, ºi se încheie sâmbãtã, 4 iunie, la ora 7:00.
Votul va avea loc duminicã, 5 iunie,
între ora 7:00 ºi 21:00.
Alegerile locale din iunie 2016
vor aduce la linia de start primele
partide formate în baza noii legi care
permite înfiinþarea formaþiunilor politice cu doar trei membri. 126 de

partide, alianþe ºi uniuni ºi-au înscris la Biroul Electoral Central denumirile ºi însemnele cu care vor
candida la locale.
Printre formaþiunile înscrise se
numãrã Partidul Oamenilor Liberi,
Partidul Societãþii Ieºene, Partidul
NeoSocialist, Partidul Ialomiþenilor,
Partidul “Forþa Moldova”, Partidul
Social Democrat al Muncitorilor,
Partidul Renaºterea Sãcãlazului,

Partidul Nou Dreaptã, Partidul Nostru, Partidul Fapta sau Partidul
Mândri cã Suntem Arãdeni. Formaþiunile au dat dovadã de inventivitate nu doar în privinþa denumirii,
ci ºi în ceea ce priveºte sigla. Astfel, de pildã, Partidul ‘’Blocul Unitãþii Naþionale’’ are drept semn electoral un pãtrat în care este scris
“100% BUN”, iar Partidul Unitãþii
Sociale, un unicorn.

Dragnea: Decizia noastrã este sã-l susþinem Cioloº: Obiectivul Guvernului este ca în 2020
în continuare pe Tãriceanu la ºefia Senatului sã nu mai avem copii în centre instituþionalizate

PSD nu intenþioneazã sã îi ajute pe
liberali, care vor sã-l revoce pe Cãlin
Popescu Tãriceanu din funcþia de preºedinte al Senatului, a declarat, ieri,
preºedintele PSD, Liviu Dragnea.
‘’Am discutat cu colegii. Opinia adoptatã în unanimitate, decizia noastrã
politicã este sã-l susþinem în continuare pe dl. Tãriceanu la preºedinþia Senatului, nefiind motive, din punctul
nostru de vedere, pentru care ar trebui sã fie schimbat’’, a afirmat Dragnea, dupã ºedinþa conducerii PSD.
El a spus cã merge luni dupãamiazã la grupul parlamentar al PSD
din Senat pentru a comunica decizia
senatorilor social-democraþi. La rândul sãu, Cãlin Popescu Tãriceanu sa declarat, ieri, în conferinþa de presã ce a avut loc înainte de finalul

ºedinþei PSD, sigur de
susþinerea social-democraþilor. “Am vãzut cã
acest subiect a fost închis ºi la PSD”, a spus
Cãlin Popescu Tãriceanu, întrebat dacã a mai
discutat cu liderii PSD
despre eventuala revocare a sa din funcþia de
preºedinte al Senatului.
Copreºedintele PNL,
Vasile Blaga, a declarat,
sâmbãtã, la Alba Iulia, cã
liberalii nu-ºi doresc preºedinþia Senatului, fãcând apel cãtre social democraþi ‘’sã vinã cu un om la locul
lui’’, arãtând cã îl vor vota ºi cã Tãriceanu este de un ‘’populism deºãnþat’’. Conducerea Alianþei Liberalilor
ºi Democraþilor (ALDE) a validat, luni,
candidaþii pentru funcþiile de primar
la patru sectoare ale Bucureºtiului,
deºi iniþial discutase cu PSD despre
împãrþirea candidaturilor ºi susþinere reciprocã.
ALDE nu ºi-a anunþat deocamdatã planurile în ceea ce priveºte Primãria Capitalei. În conferinþa de presã de luni, copreºedinþii ALDE Cãlin
Popescu-Tãriceanu ºi Daniel Constantin au refuzat sã facã orice declaraþie pe aceastã temã. Întrebaþi
dacã unul dintre ei îºi va asuma o
candidaturã, cei doi lideri au precizat
doar cã nu existã deocamdatã nicio
decizie.

Obiectivul Guvernului este ca în
2020 sã nu mai avem copii în centre
instituþionalizate, a declarat premierul Dacian Cioloº duminicã seara, cu
ocazia participãrii la Hope Concert
organizat de Fundaþia Hope and Homes for Children România. El a precizat cã România a pornit în 1990 cu
100.000 de copii instituþionalizaþi în
peste 700 de centre. ‘’Din pãcate suntem astãzi încã la 57.000 de copii care
nu sunt în familiile lor, pentru o mare
parte s-au gãsit soluþii, dar problema
încã nu este rezolvatã. Vreau sã vã
anunþ cã obiectivul pe care ni-l asumãm ca stat - ºi aici vorbesc în numele
Guvernului ºi sunt convins cã acest
obiectiv va fi dus la capãt indiferent
cine va fi prim-ministru sau cine va fi
la guvernare -, obiectivul pe care ni lam propus este ca în 2020 sã nu mai
avem copii în centre instituþionalizate’’, a spus ºeful Executivului.

El a subliniat cã ‘’trebuie sã avem
forþa, înþelepciunea pentru a opri
aceastã hemoragie, pentru ca alþi copii sã nu se adauge’’. ‘’Acestea sunt
cele douã obiective pe care ni le fixãm prin pachetul antisãrãcie. (...)
Aceastã problemã a copiilor instituþionalizaþi a fost ºi este una dintre
problemele critice cu care þara noastrã se confruntã ºi tocmai de aceea
trebuie sã demonstrãm cã suntem
capabili sã ducem un lucru pânã la
capãt ºi sã-i gãsim o rezolvare prin
noi înºine ºi nu doar împinºi de la
spate de cei din afarã. Eu sunt convins cã aceastã problemã a copiilor
instituþionalizaþi este ºi un fel de test
pe care Dumnezeu ni-l dã nouã sã ne
demonstrãm cã dincolo de iubirea pe
care o putem gãsi alãturi fiecare de
cel apropiat nouã, de cei din familie,
putem gãsi iubirea cu care sã ne luãm
copiii acasã. Pentru cã aceºtia sunt
copiii noºtri, ai þãrii ºi
prin modul în care
suntem în mãsurã
sã-i îngrijim, sã-i ajutãm sã-ºi gãseascã
drumul în viaþã demonstrãm cã fiecare
dintre noi suntem
capabili sã dãm acestei þãri, acestui neam
un drum aºa cum ni-l
dorim ºi cum ni l-am
dorit ºi atunci în decembrie 1989'’, a conchis Cioloº.
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Nu în diplomaþie a excelat...
fostul preºedinte!
MIRCEA CANÞÃR
Pe Facebook, fostul preºedinte al þãrii, Traian Bãsescu, îºi criticã succesorul pentru propunerea acestuia ca Dan Mihalache –
ºef al Cancelariei Prezidenþiale –
sã fie relocat ºi trimis ca ambasador al României în Regatul Unit
al Marii Britanii ºi Irlandei de
Nord. În opinia lui Traian Bãsescu, relaþia complexã pe care România o are cu Londra poate fi
menþinutã la parametri optimi numai cu un diplomat de carierã,
experimentat ºi bun cunoscãtor
al intereselor reciproce ale celor
douã þãri. „Numirea politrucului Dan Mihalache în funcþia
de ambasador al României la
Londra este o mare eroare diplomaticã. Dacã tot trebuia sã
fie ambasador, poate încercam
cu Mihalache undeva în Africa”, scrie Traian Bãsescu, cu cinism, pe Facebook. Observaþiile

sale nu au avut nici un fel de impact asupra comisiilor de externe, reunite, de la Senat ºi Camera Deputaþilor, care, cu 22 de
voturi “pentru” ºi trei “abþineri”,
l-au validat pe Dan Mihalache. Nu
avem de unde sã ºtim cât de potrivit sau nepotrivit este Dan Mihalache, deþinãtorul unui CV interesant – din care aflãm cã, din
2008, are un doctorat în ºtiinþe
politice, specialitatea Relaþii Internaþionale, la ªcoala Naþionalã de
Studii Politice ºi Administrative –
, pentru postul de ambasador al
României în Regatul Unit al Marii
Britanii ºi Irlandei de Nord. Nu
excludem sã probeze o vocaþie
desãvârºitã, sã lase o bunã impresie acolo unde reprezintã România ºi chiar sã reuºeascã mai mult
decât predecesorii sãi, în potenþarea schimburilor economice bilaterale, circumscriindu-ºi astfel

activitatea recomandãrii exprese
a ministrului de Externe Lazãr Comãnescu, “dimensiunea economicã, performanþa în domeniul economic, va conta mai
mult decât pânã acum”. Pe de
altã parte, Traian Bãsescu comite, probabil involuntar, o gafã de
proporþii marginalizând... Africa,
un continent cu þãrile cãruia România a avut, de-a lungul timpului, ºi încã are fertile relaþii economice. Este posibil ca Traian
Bãsescu sã nu uite faptul cã Dan
Mihalache a fost mereu într-un
alt câmp politic ºi, de asemenea,
un sfãtuitor de tainã, luat în seamã fie de Adrian Nãstase, fie de
Crin Antonescu ºi apoi de preºedintele actual, Klauss Iohannis.
De aici, sã derive idiosincrazia în
inflaþie. La urma-urmei nu e obligatoriu ca lui Traian Bãsescu sãi “placã” numirea lui Sorin Dan

Mihalache la ambasada din Londra. Este însã de bon-ton, expresie a adâncimii de gândire, sã nul persifleze, considerându-l potrivit doar pentru o þarã marginalã,
de pe un alt continent. Sigur cã,
ajungând aici, pot apãrea destule
reproºuri, la adresa unor demersuri, privind politica externã, iniþiate chiar de Traian Bãsescu,
care nu ne-au dus în... spaþiul
Schengen. Deºi am îndeplinit toate condiþiile, am fost ascultãtori,
în UE ºi disciplinaþi – nota bene –
fãrã asemãnare în NATO. Apoi,
unde este “axa”, marele proiect
la Marea Neagrã sau... relaþia cu
Voronin. A crede cã cele trei capitale, Bucureºti, Londra, Washington, se aflau pe aceeaºi orbitã geo-strategicã ne-a creat mai
degrabã probleme decât avantaje. Chirac ºi Schroder, relateazã
fostul consilier prezidenþial, Adri-

ana Sãftoiu (“Cronicã de Cotroceni” ed. Polirom, 2015) n-au fost
deloc impresionaþi de Axã ºi l-au
taxat în timpul reuniunii NATO de
la Bruxelles din 22 februarie
2005. Cu râsul lui dezinvolt, ce
provoca stupoare în rândul audienþei, vorba asprã, directã, fãrã
politeþuri, lipsa oricãrei culturi a
protocolului diplomatic, Traian
Bãsescu pãrea în primii ani de
mandat un intrus în lumea costumelor prezidenþiale. Deþinea
însã o inteligenþã politicã inepuizabilã, din punct de vedere strategic ºi tactic ºi domina spaþiul
comunicãrii mai bine decât oricine, ºi remarca aparþine Adrianei
Sãftoiu. În fine, discuþia îl viza
pe Sorin Dan Mihalache ºi, neîndoielnic, aceasta e încredinþat,
acum, cã are o misiune de maximã responsabilitate, în a reprezenta România la Londra.

zile, all inclusive, prin agenþia noastrã, are preþul de 80 de euro pentru o
persoanã. Se merge ºi în þarã, în Maramureº ºi Bucovina, unde avem pachete foarte interesante, cu demipensiune, o cinã specialã de Paºte ºi o
lecþie de încondeiat ouã de Paºte.
Preþurile încep de la 500 de lei de persoanã”, a menþionat Irina Tãnãses-

cu, agent de turism la agenþia Marshal Turism din Craiova.
O altã destinaþie pe care o oferã
agenþia în þarã ºi care s-a epuizat deja
este Delta Dunãrii. O pensiune completã este oferitã de agenþie la preþul
de 1.500 de lei pentru o persoanã.

Mulþi craiovenii
merg sã facã Paºtele la bulgari

Craiovenii care s-au decis cã nu vor petrece acasã sãrbãtorile de Paºte dau fuga, în aceste zile, la
agenþiile de turism. Herculane, Cãlimãneºti, Cãciulata ºi Bãile Felix sunt preferate de pensionari, dar
ofertele s-au epuizat deja. Oricât ar fi de tentant sã petreci Paºtele în Delta Dunãrii, nici aceste oferte nu
se mai gãsesc. Litoralul bulgãresc ºi Bucovina rãmân, totuºi, primele opþiuni în preferinþele craiovenilor.
Craiovenii sunt interesaþi de Bulgaria îndeosebi. Cele mai multe cereri pe extern sunt pentru litoralul
bulgãresc, la Nisipurile de Aur ºi Sunny Beach. „Avem ºi oferte foarte
bune pentru aceste destinaþii care se
pliazã pe o vacanþã scurtã, de trei sau
patru zile, pe care fiecare o cautã în
aceastã perioadã. Ofertele cu redu-

nit cu niºte preþuri foarte bune. O
ofertã la staþiunea bulgãreascã Nisipurile de Aur, transport asigurat cu
autocarul, a fost de 159 de euro pentru douã persoane. „Plecarea se asigurã din Craiova, iar clienþii noºtri
beneficiazã de ghid asigurat din partea agenþiei. Sunt niºte detalii pe care
noi le-am inclus în ofertã ºi care au

Litoralul bulgãresc este în top
Pe strada „Kogãlniceanu” se aflã
agenþia de turism „Sky Limit”. Craiovenii care trec pragul acesteia aleg
sã meargã mai mult în Bulgaria ºi Grecia. Litoralul bulgãresc este în top ºi
de aceastã datã. Staþiunile Nisipurile
de Aur ºi Sunny Beach sunt preferatele celor care ºi-au propus sã-ºi petreacã Paºtele în afara þãrii. Ca preþ,
ºi aici ofertele pornesc de la 150 de
euro, pentru douã persoane, în staþiunile din Bulgaria, în aceastã sumã
fiind inclus ºi transportul cu autocarul. Grecia este puþin în scãdere faþã
de Bulgaria totuºi, iar operatorii de
turism pun acest fapt pe seama distanþei pe care trebuie sã o parcurgã
într-un interval scurt ºi atunci craiovenii preferã sã meargã mai aproape,
pe litoralul bulgãresc. Ofertele pentru Grecia pornesc de la 200 de euro,
pentru douã persoane, pe o perioadã de patru nopþi.
În þarã sunt preferate Vatra Dornei, dar ºi Sinaia ºi Predeal.

Delta Dunãrii,
o ofertã epuizatã deja
ceri deja s-au epuizat la noi ºi acum
avem doar ofertele standard. Sunt
cãutate ºi acestea, de exemplu astãzi
am avut patru solicitãri pe care le-am
ºi onorat”, ne-a precizat Oana Baciu,
agent de turism la agenþia Star Tours,
care se gãseºte pe strada Unirii, lângã restaurantul Periniþa.
Operatorii de turism spun cã ofertele lor s-au epuizat deoarece au ve-

contat”, a precizat Oana Baciu.
Pentru cã este perioada sãrbãtorilor pascale, sunt ºi craioveni care
vor ajungã în Þara Sfântã, ofertele
pentru Israel pornind de la preþul de
550 de euro, în funcþie numãrul de
zile. Tot pe extern, respectiva agenþie avea ºi oferte spre destinaþii mai
exotice, pentru cei care îºi permit preþul fiind de 700 de euro.

Pensionarii care se pregãtesc sãºi petreacã sãrbãtorile de Paºte întralt loc decât acasã preferã staþiunile
cu apã termalã, cum sunt Herculane,
Cãlimãneºti, Cãciulata ºi Bãile Felix.
Aceste destinaþii însã erau ieri deja
epuizate la agenþia de turism „Marshal Turism”, pe care o gãsiþi în centrul vechi, vizavi de bibliotecã. „Familiile cu copii aleg sã plece pe litoralul bulgãresc, unde avem niºte oferte foarte avantajoase pentru Nisipurile de Aur, unde o cazare pentru trei

LAURA MOÞÎRLICHE
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eveniment
Stã 8 ani ºi 4 luni la puºcãrie!

Sentinþã definitivã în cazul
pe casiera Asociaþiei
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tâlharului care a înjunghiat-o
de Proprietari „Eroilor”

Craioveanul de 30 de ani, care a înjunghiat-o, în luna
februarie a anului trecut, pe casiera Asociaþiei de Proprietari nr. 22 Eroilor din Craiova, a fost condamnat definitiv.
Curtea de Apel Craiova i-a respins apelul declarat împotriva sentinþei din decembrie a Tribunalului Dolj, astfel cã
rãmâne cu pedeapsa de 8 ani ºi 4 luni de închisoare cu
executare primitã pe fond pentru tentativã de omor calificat ºi tentativã de tâlhãrie calificatã. Victima sa nu s-a
constituit parte civilã, astfel cã inculpatul are de achitat
cheltuielile de spitalizare ale acesteia, în valoare de 1.277
lei ºi 1.000 de lei cheltuieli judiciare.
Curtea de Apel Craiova a respins
apelul declarat de autorul tentativei de jaf comisã pe 20 februarie
2015 la Asociaþia de Proprietari nr.
22 Eroilor, din Craiova, Alexandru
Lucian Neacºu, de 30 de ani, din
municipiul Craiova. În aceste condiþii, bãrbatul va executa pedeapsa
primitã pe fond, în decembrie, la
Tribunalul Dolj, de 8 ani ºi 4 luni
închisoare. Sentinþa este definitivã: „Respinge apelul ca nefondat.
Deduce în continuare arestarea
preventivã a inculpatului, de la
10.12.2015 la zi. Obligã inculpatul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare statului. Definitivã. Pronunþatã în ºedinþã publicã”, se aratã în hotãrârea Curþii de
Apel Craiova.
Asta dupã ce, pe 10 decembrie
2015, judecãtorii de la Tribunalul
Dolj l-au gãsit vinovat de tentativã
de omor calificat, pentru care a

primit 7 ani ºi 6 luni de închisoare
ºi de tentativã de tâlhãrie, pentru
care a primit 2 ani ºi 6 luni, cele
douã pedepse fiind contopite întro pedeapsã totalã de 8 ani ºi 4 luni
de detenþie: „Condamnã pe inculpatul NEACªU ALEXANDRU
LUCIAN la pedeapsa de 7 ani ºi 6
luni închisoare. Condamnã inculpatul la pedeapsa de 2 ani ºi 6 luni
închisoare. Contopeºte pedepsele
aplicate mai sus inculpatului în
pedeapsa cea mai grea de 7 ani ºi
6 luni închisoare la care se adaugã 1/3 din pedeapsa de 2 ani ºi 6
luni închisoare urmând ca inculpatul sã execute în final pedeapsa
de 8 ani ºi 4 luni închisoare”. În
plus, instanþa l-a obligat pe inculpat sã achite cheltuielile de spitalizare ale femeii pe care a rãnit-o, în
valoare de 1,277.94 lei. Hotãrârea
nu este definitivã, putând fi atacatã la Curtea de Apel Craiova, iar

pânã atunci a fost menþinutã arestarea preventivã a lui Neacºu.
Reamintim cã, din investigaþiile
poliþiºtilor Serviciului de Investigaþii Criminale ai IPJ Dolj ºi ale procurorilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj ºi dupã audierea
autorului, s-a stabilit cã, vineri, 20
februarie 2015, Alexandru Lucian
Neacºu, înarmat cu un cuþit, s-a
dus la sediul Asociaþiei de Proprietari nr. 22 Eroilor, din cartierul Valea Roºie, s-a învârtit pe acolo, iar
când a vãzut cã femeia a rãmas

singurã a intrat ºi s-a apropiat de
ea, spunându-i cã vrea sã achite
întreþinerea pentru un apartament.
I-a cerut apoi sã-i dea toþi banii,
iar când Paula Piþigoi i-a spus cã
nu are, a sãrit la ea cu cuþitul. Femeia a þipat, s-a zbãtut, astfel cã,
dupã ce a înjunghiat-o în zona gâtului ºi în piept, bãrbatul a fugit,
fãrã sã ia ceva ºi a ascuns cuþitul.
Acesta cunoºtea zona pentru cã a
locuit în cartierul Valea Roºie, iar
la momentul comiterii faptei stãtea
cu chirie în „George Enescu”. Nu

avea nici un fel de venituri ºi le-a
spus anchetatorilor cã avea nevoie
de bani sã-ºi achite chiria, de aceea a încercat sã o jefuiascã pe casierã.
A fost arestat preventiv pe 22
februarie 2015, iar pe 19 martie sa înregistrat la Tribunalul Dolj dosarul în care bãrbatul a fost deferit
justiþiei. De la momentul arestãrii,
pe 22 februarie 2015, craioveanul
este în spatele gratiilor, aceastã
perioadã urmând sã se scadã din
pedeapsa primitã.

„Bãtãlie” pentru cele 15 locuri de IPJ Dolj a demarat Campania
agenþi scoase la concurs de IPJ Dolj: „Neglijenþa – invitaþie deschisã la furt”
56 de candidaþi pe loc
Nu mai puþin de 846 de doljeni „luptã” pentru unul din
cele 15 posturi de agenþi de poliþie scoase la concurs de
IPJ Dolj. Înscrierile s-au finalizat, media fiind de 56 de
candidaþi pe loc, aceºtia având timp pânã la sfârºitul
sãptãmânii, vineri, 15 aprilie a.c., sã-ºi completeze dosarele cu toate documentele care le sunt solicitate.
Vineri, 8 aprilie a.c., Inspectoratul de Poliþie Judeþean Dolj a
finalizat înscrierile la concursul
în vederea recrutãrii din sursã
externã a candidaþilor pentru cele

15 de locuri vacante la Posturile
de Poliþie din mediul rural, în judeþul Dolj. Astfel, atraºi de perspectiva obþinerii unui loc de
muncã sigur, la terminarea pe-

rioadei de înscriere, 846 de doljeni îºi depuseserã dosarele pentru cele 15 locuri de agent de
poliþie din comunele Carpen, Vela,
Teslui, Izvoare, Negoi, Moþãþei,
Apele Vii, Daneþi, Gîngiova, Gighera, Valea Stanciului, Argetoaia, Cernãteºti, Ostroveni ºi Sadova, rezultând o medie de 56 de
candidaþi pe loc.
Cea mai mare „bãtãlie” se dã
pentru locul de ajutor de ºef de
post în comuna Argetoaia, pentru
care au aplicat nu mai puþin de
75 de candidaþi. De asemenea,
pe locul din comuna Teslui sau înscris 70 de candidaþi, iar
pentru postul de la Cernãteºti
s-au înscris 64 de candidaþi.
Cei mai puþini „pretendenþi”
sunt pentru locul de ajutor ºef
de post din cadrul Postului de
Poliþie Gighera – 43 de candidaþi, în timp ce pe locurile din
cadrul Posturilor de poliþie
Negoi ºi Sadova s-au înscris
câte 45 de candidaþi. Reprezentanþii IPJ Dolj atrag atenþia
candidaþilor cã, pânã vineri, 15
aprilie a.c., trebuie sã îºi completeze dosarele cu toate documentele solicitate.

Reprezentanþii IPJ Dolj au demarat, ieri, Campania „Neglijenþa
– invitaþie deschisã la furt” destinatã prevenirii infracþiunilor de furt
din locuinþã, ce se va derula în perioada aprilie - august 2016. Campania, care se desfãºoarã la nivel
naþional, îºi propune sã aducã în
atenþia cetãþenilor importanþa propriei atitudini la reducerea riscului în ceea ce priveºte furturile din
locuinþe.
În judeþul Dolj, primele activitãþi
s-au desfãºurat ieri, în Gara Craiova, dar ºi într-un centru comercial,
unde cetãþenii întâlniþi au primit de
la poliþiºtii doljeni pliante cu sfaturi
ºi recomandãri cu caracter preventiv. Astfel, în perioada urmãtoare,

pentru promovarea mesajelor campaniei, în judeþul Dolj vor fi înmânate cetãþenilor 5.000 de pliante ºi
vor fi distribuite Asociaþiilor de Proprietari ºi expuse la avizierele blocurilor, la sediile unitãþilor de poliþie, la intrãrile în centrele comerciale
ºi în alte locuri publice 150 de afiºe
cu recomandãri.
În premierã, cei doi parteneri
care au iniþiat campania, Inspectoratul General al Poliþiei Române prin
Institutul de Cercetare ºi Prevenire
a Criminalitãþii ºi Groupama Asigurãri S.A au realizat un site web dedicat exclusiv campaniei, respectiv
www. prevenireafurturilor.ro, unde
sunt disponibile informaþii suplimentare ºi recomandãri.
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Incubatoarele pentru nou-nãscuþi,
aºteptate în peste o sutã de spitale
În România existã, în continuare, zeci
de secþii în care copiii nãscuþi înainte de
termen se sting pentru cã nu sunt suficiente incubatoare, secþii în care eforturile
medicilor sunt zãdãrnicite de lipsa unor

Ar fi nevoie de 597 de incubatoare care vor fi împãrþite la 123
de spitale din toatã þara, inclusiv
unitãþi sanitare din judeþul Dolj. La
începutul acestui an, Ministerul
Sãnãtãþii a demarat un proces de
colectare de date de la toate unitãþile spitaliceºti cu secþii de obstetricã-ginecologie ºi neonatologie, atât de la nivelul celor aflate
în subordinea Ministerului Sãnãtãþii, cât ºi a spitalelor, care în
urma procesului de descentralizare se aflã în subordinea Consiliilor Locale.
Pentru acoperirea acestui necesar, Ministerul Sãnãtãþii a alocat un
buget de 33 de milioane lei, adicã
echivalentul a peste 7,3 milioane

minime dotãri. În aceste condiþii, autoritãþile sanitare au anunþat alocarea fondurilor necesare din bugetul Ministerului Sãnãtãþii pentru dotarea tuturor spitalelor cu necesarul de incubatoare.

euro. În conformitate cu normele
legale în vigoare, spitalele publice
din reþeaua autoritãþilor locale au
obligaþia de a contribui la achiziþionarea aparaturii medicale cu fonduri de minim 10% din valoarea
totalã a achiziþiei. Dupã alocarea
acestei cofinanþãri, Ministerul Sãnãtãþii pune la dispoziþie diferenþa
de 90% din fondurile necesare
achiziþiei incubatoarelor.

597 de incubatoare
pentru 123 de unitãþi sanitare

Prin programul „Mama ºi Copilul” se va asigura necesarul de
597 de incubatoare. Dintre acestea, 132 vor acoperi necesarul celor 9 spitale aflate în subordinea

Ministerului Sãnãtãþii, iar 465 vor
fi destinate celor 114 unitãþi spitaliceºti locale.
Programul reprezintã o prioritate asumatã la nivel strategic, atât
din perspectiva dezvoltãrii asistenþei medicale pentru nou-nãscuþi,
a screening-ului prenatal, cât ºi a
diferitelor tipuri de servicii medicale necesare deopotrivã mamei
ºi copilului.
În plus, pânã la data de 1 iunie
a.c. va fi elaborat un plan de acþiune, care sã identifice ºi sã acopere principalele nevoi în domeniu.
Planul de acþiune va îngloba informaþii ºi propuneri din rândul specialiºtilor în domeniul sãnãtãþii, dar
ºi al societãþii civile implicate în
zona de sãnãtate a mamei ºi copilului. Pânã în prezent au fost modernizate 19 maternitãþi, în conformitate cu standardele actuale în
domeniul asistenþei medicale. Investiþiile au vizat lucrãri de construcþii ºi instalaþii sanitare, termice, ventilare, saloane de intervenþii, cezariene, blocuri de naºtere,
blocuri operatorii, saloane de copii, saloane de tratamente. De asemenea, a fost dispusã alocarea de
echipamente specifice pentru unitãþile care acordã servicii mamei
ºi nou nãscutului, respectiv în faza
întâi a proiectului au fost livrate
8.600 de echipamente la 204 spitale, iar în faza a doua - 500 de
echipamente la 63 de spitale.

Mortalitatea infantilã,
în continuare la cel mai ridicat
nivel din UE
Deºi mortalitatea infantilã a scãzut în ultimele douã decenii – de la
24 de decese la mia de naºteri în
1994, la 8,5 în 2013 – acesta rãmâne un capitol nefericit pentru
România. Dupã nouã ani de integrare europeanã, þara noastrã ocupã încã primul loc în Uniunea Europeanã, cu o ratã a mortalitãþii infantile mai mult decât dublã
(8,5‰) faþã de media europeanã
de 3,7‰. În fiecare an, aproximativ 1.900 de nou-nãscuþi pierd lupta
pentru viaþã. La fiecare 5 ore, un
copil mai mic de un an moare. O
treime din aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe suport pentru mame ºi copii ºi
dotarea maternitãþilor ºi secþiilor de
nou-nãscuþi cu echipamente medicale performante.
Potrivit unui studiu recent, me-

dia de paturi de terapie intensivã
pe niveluri este subunitarã la nivelul 1 (0,4) ºi de 5 paturi pentru
nivelul 2. Un numãr de 16 paturi
de obstetricã sunt, în medie, în
cadrul maternitãþilor de nivel 1,
deºi Ordinul MS prevede minim
25, în timp ce pentru nivelurile 2
ºi 3, minimul prevãzut este de 43,
respectiv 90 de paturi. Numãrul
mediu de sãli de naºtere pe nivele, 3 fiind cel mai ridicat, este de
2 sãli la nivelul 1, 3 sãli la nivelul
2 ºi 4 sãli la nivelul 3. ªi rata de
naºteri chirurgicale este foarte ridicatã în þara noastrã, faþã de nivelul considerat optim. În privinþa
personalului, aratã studiul, maternitãþile din România înregistreazã un deficit foarte mare, iar numãrul de servicii de investigare
care poate fi acordat este scãzut, acestea ajungând la o limitã
alarmantã în zilele libere ºi cele
de sãrbãtoare.
RADU ILICEANU

Campanie umanitarã în sprijinul bãtrânilor nevoiaºi
Asociaþia „Vasiliada” în parteneriat cu Arhiepiscopia Craiovei
ºi TVR Craiova desfãºoarã în perioada postului Paºtelui campania
umanitarã „Faptele bune sunt Luminã”, pentru a veni în sprijinul
bãtrânilor nevoiaºi din Craiova ºi Târgu Jiu. În cadrul campaniei,
toþi cei interesaþi sã ofere ajutor bãtrânilor imobilizaþi la domiciliu, care trãiesc în singurãtate ºi sãrãcie, sunt îndemnaþi sã doneze
la bisericile din cele douã oraºe alimente neperisabile precum
ulei, zahãr, fãinã, conserve, fasole, paste fãinoase etc. Donaþiile se
pot face, de asemenea, la sediul Asociaþiei „Vasiliada” din Craiova,
strada „Fraþii Buzeºti” nr. 20. Informaþii suplimentare pot fi
solicitate la numãrul de telefon 0251.521.040.
Donaþiile vor fi colectate de la fiecare
bisericã, în Sãptãmâna Patimilor, de asistenþii sociali ai Asociaþiei „Vasiliada” ºi împãrþite persoanelor vârstnice, pentru a le
aduce o bucurie cu prilejul Sfintelor Sãrbãtori Pascale. „Campania este o chemare a întregii comunitãþi la solidaritate ºi
fapte bune pentru bãtrânii aflaþi în suferinþã. Avem convingerea cã generozitatea
arãtatã punctual în cadrul acestei campanii se poate transforma într-un comportament filantropic permanent, exprimat prin grija faþã de nevoile celor de lângã noi”, a declarat pr. Adrian Stãnulicã,
preºedintele Asociaþiei „Vasiliada”.
Acestui demers umanitar s-a alãturat
ºi TVR Craiova, care va difuza în fieca-

re sãptãmânã, pânã la finalul campaniei,
câte o poveste a unui bãtrân care trãieºte singur imobilizat la domiciliu. «Suntem alãturi de Asociaþia „Vasiliada” a
Mitropoliei Olteniei într-o campanie care
vã îndeamnã sã nu îi uitãm pe cei bãtrâni ajunºi în situaþii dificile. Valorile
omeniei, solidaritãþii, milei creºtine sunt
valori în care credem ºi pe care le cultivãm, cu convingerea cã ºi telespectatorii TVR Craiova vor înþelege acest demers ºi îi vor rãspunde», a declarat Mirela Giodea, producãtor executiv TVR
Craiova.
Asociaþia „Vasiliada” este organizaþie
nonguvernamentalã, cu caracter social,
aflatã sub patronajul Mitropoliei Olteniei.

În cei 15 ani de activitate social-filantropicã, a devenit una dintre cele mai reprezentative instituþii de caritate din Oltenia, dezvoltând proiecte sociale pentru diferite categorii de persoane aflate
în dificultate, precum copii aflaþi în situaþii de risc, persoane vârstnice, per-

soane fãrã adãpost, tineri cu dizabilitãþi
sau persoane fãrã un loc de muncã. În
acest an, Asociaþia „Vasiliada” a primit
premiul pentru „Instituþia Anului” în domeniul asistenþei sociale din România,
în cadrul Galei Naþionale a Excelenþei
în Asistenþa Socialã.
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Dezbatere privind rentabilizarea reducerii
emisiilor de dioxid de carbon
Biroul de Informare al Parlamentului European în România va organiza o dezbatere privind Directiva Parlamentului
European ºi Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/
CE în vederea rentabilizãrii reducerii emisiilor de dioxid
de carbon ºi a sporirii investiþiilor în acest domeniu, în data
de 15 aprilie 2016, între orele 10.30-13.00, la Târgu Jiu, la
sediul Instituþiei Prefectului Gorj, Sala Maurã.

În contextul legat de aceastã
temã, Biroul de Informare al Parlamentului European în România vã
invitã sã participaþi la aceastã dezbatere intitulatã “Consultare cu
producãtorii de energie electricã pe
bazã de cãrbune privind propunerea de Directiva referitoare la rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon ºi a sporirii investiþiilor în acest domeniu”.
Acest eveniment va aduce în dezbatere Directiva amintitã mai sus,
implicând în dezbatere companii,
instituþii ºi organizaþii din domeniul
producþiei de energie electricã pe
bazã de cãrbune din România întrun dialog direct cu europarlamen-

tarul Marian-Jean Marinescu,
membru al Parlamentului European,
membru al Comisiei de anchetã privind mãsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor, membru al Comisiei pentru Transport ºi Turism,
vicepreºedinte al Grupului PPE din
Parlamentul European.
Aceastã dezbatere se încadreazã în seria de acþiuni organizate de
Biroul de Informare al Parlamentului European în România cu scopul de informare ºi stabilire a unui
dialog cu reprezentanþi ai instituþiilor publice, ai sectoarelor specifice interesate de evoluþiile legislative din Parlamentul European, precum ºi mass-media.

PSD Dolj a hotãrât:
„Suntem într-un moment în care
în întreaga Europã balanþa înclinã Lucian Ciobanu va fi candidatul
la Primãria Calafat
în favoarea securitãþii persoanei”
Sãptãmâna trecutã, în ºedinþa
Biroului Permanent Judeþean al
PSD Dolj, a fost stabilitã noua
structurã de conducerea a Organizaþiei Judeþene a PSD Calafat,
preºedinte fiind Radu Dan Drãghici. Candidatul validat de BPJ al
PSD Dolj pentru funcþia de primar
al municipiului Calafat este Lucian
Ciobanu. „Orice alte informaþii apãrute în spaþiul public sunt simple
speculaþii, care au drept scop inducerea în eroare a electoratului.

Îmbunãtãþirea legislaþiei securitãþii naþionale a devenit un obiectiv
pentru întreaga clasã politicã din
România dar ºi pentru societatea
româneascã în general. Deputatul
PNL Ionuþ Stroe a susþinut la finele
sãptãmânii trecute, în cadrul unei
conferinþe de presã, cã Partidul
Naþional Liberal întâmpinã cu toatã
deschiderea ºi responsabilitatea, invitaþia preºedintelui Klaus Iohannis
de a participa la consultãri pe aceste teme. Este un gest corect ºi firesc, mai ales în contextul actual
european în care toate societãþile
democratice sunt conºtiente de pericolul ºi ameninþãrile la adresa siguranþei. „Ultimele evenimente de
la Bruxelles, permanenta ameninþare teroristã cu care se confruntã
Europa ºi implicit ºi þara noastrã
atrag o evidentã necesitate de reevaluare a politicilor de securitate la
nivel european. Cadrul legislativ românesc actual trebuie modernizat
ºi adaptat la provocãrile ºi ameninþãrile contemporane, la dinamica riscurilor actuale”, susþine purtãtorul
de cuvânt al liberalilor.

lã sã poarte un dialog de fond, de
substanþã, iar deciziile CCR din
2014 respectiv 2015 sã reprezinte
o bazã de pornire în sensul adaptãrii legislaþiei specifice la dinamica riscurilor actuale”, a precizat
Ionuþ Stroe. Elaborarea noilor reglementãri trebuie sã se realizeze
având în vedere atât jurisprudenþa
CCR ºi CEDO, dar în egalã mãsurã poziþiile clar exprimate de reprezentanþii serviciilor specializate.

Parlamentarul doljean a mai
subliniat faptul cã acest cadru legislativ trebuie sã maximizeze potenþialul operaþional al serviciilor ºi
instituþiilor cu atribuþii în domeniu
ºi sã sprijine lupta împotriva infracþionalitãþii de orice fel, inclusiv
împotriva terorismului. „Înaintea
declanºãrii dezbaterii, este extrem
de important ca actorii instituþionali, politici, dar ºi societatea civi-

Deputatul liberal a mai spus cã
este nevoie de a se stabili un raport corect între nevoia de siguranþã ºi protejarea vieþii private.
„Suntem într-un moment în care
în întreaga Europã balanþa înclinã
în favoarea securitãþii persoanei. La
ora actualã legislaþia trebuie sã rãspundã la douã mari provocãri: cyber-terorismul ºi rãzboiul informatic. În România este nevoie de un

Adaptare legislaþiei specifice la
dinamica riscurilor actuale

Modernizarea ºi actualizarea
punctualã a legislaþia conexe

proces rapid care în primã fazã sã
modernizeze ºi actualizeze punctual legislaþia conexã (legea obligativitãþii utilizatorilor de cartele
preplãtite de a se identifica, legea
securitãþii cibernetice) ºi ulterior de
unul complex care sã elaboreze o
formã nouã ºi articulatã a pachetului care cuprinde legile privind
securitatea naþionalã (legile privind
organizarea SIE ºi SRI, legea securitãþii naþionale, legile privind
activitãþile de informaþii ºi statutul
profesional al ofiþerilor)”, a precizat parlamentarul doljean.
În acest context, liberalii considerã cã este nevoie de consultare
ºi o cooperare între serviciile de
informaþii, Guvern ºi Parlament
pentru a pune în termeni legislativi
schimbãrile ºi îmbunãtãþirile sistemelor de securitate ºi pentru a elimina eventualele temeri legate de
controlul parlamentar(civil) insuficient, sau de acordarea de puteri
excesive serviciilor de informaþii.

PSD Dolj a comunicat presei locale, în urmã cu câteva zile, cã a
luat act de situaþia organizaþiei
municipale Calafat, cã susþine echipa localã a PSD Calafat având drept
scop câºtigarea alegerilor locale, cu
candidatul pentru funcþia de primar
al municipiului Calafat Lucian Ciobanu, un om apropiat de semenii
lui, sociabil, comunicativ ºi dispus
sã facã o altfel de politicã”, se precizeazã într-un comunicat de presã al PSD Dolj.
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Peste 500 de unitãþi controlate
de inspectorii sanitari-veterinari doljeni
La ultimul control efectuat de Direcþia
Sanitarã Veterinarã ºi pentru SiguranþaAlimentelor Dolj, 543 de unitãþi au fost verificate. Rezultatele sunt pe mãsurã: 22 de
amenzi, 19 avertismente, 43.230 de lei cuan-

tumul total al amenzilor aplicate, 253 kg de
carne de vitã ºi alte 55 kg carne de oaie
confiscate din carmangerii. Conducerea
DSVSA Dolj precizeazã cã amenzile au fost
aplicate în domeniul siguranþei alimentare.
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În cursul lunii martie 2016, Direcþiile judeþene sanitare veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor
au desfãºurat activitãþi de control
în unitãþile din industria agroalimentarã. Controlul a vizat, concret,
acele unitãþi ce desfãºoarã activitãþi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor
de morãrit, a pâinii ºi produselor
de patiserie, a altor produse alimentare, a bãuturilor rãcoritoare ºi alcoolice precum ºi unitãþi de depozitare – alimentare, seminþe, legume ºi fructe. Controlul unitãþilor a
vizat, în principal, aspecte privind

condiþiile de igienã ºi de funcþionare a unitãþii. În luna martie a acestui an au fost efectuate 9.062 de
controale, în urma cãrora au fost
aplicate 140 de avertismente ºi 132
de amenzi contravenþionale în valoare de 181.100 de lei.

Verificãrile se intensificã
în aceastã perioadã

La nivelul judeþului Dolj, inspectorii sanitari veterinari au controlat 543 de unitãþi de profil. În
urma verificãrilor au fost aplicate
19 avertismente, 22 de amenzi,
confiscãri din carmangerii a pes-

gazine generale ºi carmangerii”, ne-a declarat
dr. Costicã Retea, director adjunct al Direcþiei Sanitare Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor Dolj.
În aceste zile, politica DSVSA Dolj de verificare ºi monitorizare a
comerþului cu produse
de origine animalã se va
intensifica. Sunt vizate
târgurile, pieþele, abatoarele, unitãþile de vânzare cu amãnuntul. „Avem programate controale în perioada 14 – 30 aprilie a.c.,
în toate târgurile ºi pieþele
din Craiova, dar ºi din judeþ. Sunt controale comune cu personalul DSVSA
ºi medicii sanitari-veterinari zonali, alãturi de efectivele Poliþiei ºi Jandarmeriei”, a mai menþionat dr.
Costicã Retea.

Neconformitãþi
de tot felul

calitatea spaþiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum ºi cele de depozitare a materiilor prime ºi produselor finite, controlul dãunãtorilor,
evidenþa documentelor ºi a informaþiilor privind sistemul HACCP,

te 300 kg de carne. De menþionat
cã totalul amenzilor date a fost de
43.230 lei. „Amenzile sunt aplicate
în domeniul siguranþei alimentare.
Controale au privit unitãþi din domeniul agroalimentar, ferme, stupine, mori, centre de lapte, ma-

Abaterile constatate ºi
sancþionate, atât la nivel
central, cât ºi în Dolj, au
fost diverse. De la neconformitãþi privind respectarea regulilor de igienã –
depozitare, pereþi, tavan,
paviment, spaþii, contract ºi proces verbal
DDD, SNCU, ustensile,
utilaje, autocontrol, manipulare, luminã fãrã protecþie,
substanþe dezinfectante, sursã
apã caldã, mucegai, corpuri iluminat, infiltraþii, vestiar, recipiente deºeuri, pãstrare substanþe
degresante, boiler –, pânã la neconformitãþi privind documentarea ºi implementarea
procedurilor bazate pe
principiile HACCP: monitorizare, lipsa HACCP,
documentaþie. Nu au lipsit neconformitãþile legate de produse, precum
etichetare, buletine analizã; de documentare – documente, documente calitate, trasabilitate –, dar ºi
cele privind personalul: fiºe
aptitudini, control sãnãtate,
curs igienã, examene medicale ºi altele cum ar fi: înregistrare sanitarã veterinarã ºi pentru siguranþa alimentelor, comercializare,
compatibilitãþi.

O singurã cerere pentru
un punct de sacrificare

„În perioada sacrificãrii
mieilor avem echipe de me-

dici la punctul desemnat de sacrificare. Tot pentru acest interval, al
sãrbãtorilor pascale, avem personal desemnat sã facã serviciul de
permanenþã pe unitate ºi în pieþe,
câte un medic sanitar-veterinar
desemnat, inclusiv la sediul
DSVSA. În Craiova avem medici
de la controlul alimentelor din pieþe ºi medici de la Siguranþa Alimentelor din DSVSA. De precizat cã,
pânã la aceastã orã, avem o singurã cerere pentru un punct de sacrificare în Craiova”, a precizat dr.
Costicã Retea.
Conducerea DSVSA Dolj doreºte sã aducã la cunoºtinþã consumatorilor cã, sacrificarea mieilor se
va realiza în unitãþi de abatorizare
autorizate sanitar-veterinar pentru
sacrificarea de ovine ºi care sunt

publicate pe site-ul ANSVSA, sau
în puncte de tãiere locale, care vor
fi autorizate sã funcþioneze pe o
perioadã determinatã, sub supraveghere sanitarã veterinarã. Carnea
ºi organele de miel sunt admise
pentru consumul public numai
dacã sunt însoþite de un certificat
de sãnãtate publicã veterinarã ºi
poartã marca de sãnãtate.

Verificaþi marcarea
cu ºtampilã rotundã

Carnea de miel sau ied care provine din unitãþi autorizate sanitarveterinar pentru schimburi intra-

comunitare va fi marcatã cu o
marcã de sãnãtate de formã ovalã
cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm,
având inscripþionate urmãtoarele:
„ROMÂNIA” cu majuscule sau
codul ISO al þãrii „RO”, numãrul
de autorizare acordat de ANSVSA, abrevierea „CE” cu majuscule. Carnea de miel sau ied rezultatã în urma sacrificãrilor în
spaþiile sau locurile amenajate temporar va fi marcatã cu marcã de
sãnãtate de formã rotundã, cu un
diametru de 3,5 cm, în interiorul
cãreia este înscris indicativul judeþului, urmat de codul numeric
acordat de DSVSA judeþeanã.
Punctele de tãiere locale sunt avizate sã funcþioneze numai în perioadele 21.03-27.03.2016 ºi
14.04-03.05.2016.

În ce condiþii se vinde direct
consumatorului

Carnea provenitã din sacrificãrile
efectuate în locurile special amenajate temporar pentru sacrificarea
mieilor, va fi comercializatã direct
consumatorului final, imediat dupã
sacrificare, examinare ºi marcare ºi
nu poate fi livratã cãtre alte unitãþi
din domeniul alimentar înregistrate
sau autorizate sanitar-veterinar.
Este interzisã organizarea de locuri speciale pentru sacrificarea
mieilor sau iezilor în zonele în care
au fost impuse restricþii din motive de sãnãtate a animalelor.
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Peste 100
100 de
de cereri
cereri depuse
depuse
Peste
pentru
pentru înscrierea
înscrierea în
în clasa
clasa pregãtitoare
pregãtitoare
Zilele trecute, s-a terminat cea de-a
doua etapã a înscrierilor în clasa pregãtitoare, pentru anul ºcolar 20162017. Sunt depuse peste 100 de cereri
de înscriere, care vor fi verificate, dar
este de precizat cã niciun copil nu va
rãmâne neînscris în sistemul de învãþãmânt.

Vineri, 8 aprilie, s-a încheiat cea de-a doua etapã a
înscrierii în clasa pregãtitoare . „La finalizarea celei
de-a doua etape, avem 135 de cereri depuse, de pãrinþi, pentru înscrierea în clasa pregãtitoare. Toate
solicitãrile urmeazã sã fie procesate, în sistemul informatic, pânã pe 15 aprilie, când vor fi afiºate toate
rezultatele. În urma prezentãrii situaþiei, pãrinþii se pot
adresa Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, în perioada 15-18 aprilie, solicitând înscrierea, în limita numãrului locurilor disponibile, dar la ºcolile de circum-

scripþie. Va fi cea de-a treia etapã, la care se
vor lua în discuþie, în perioada 19-22 aprilie,
cazurile celor neînmatriculaþi. Este vorba despre cei care nu au fost admiºi, în primele faze
la nicio ºcoalã, cei care nu au bifat, ca primã
opþiune ºcoala de circumscripþie ºi cei care nu
au participat deloc la înscriere, din diverse
motive – pãrinþi plecaþi în strãinãtate, motive
medicale etc. În ultima etapã, vor avea prioritate cei care, din motive obiective, nu au putut
fi înscriºi, dar care fac parte din aria ºcolarã, prin
adresã, ºi nu putem spune nimic despre locurile suplimentare. Dacã va fi nevoie ºi, la solicitarea unitãþilor de învãþãmânt, se va pune în discuþia Consiliului
de Administraþie al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj ºi, acolo unde este cazul, se va aproba. Oricum,
niciun copil nu va rãmâne neînmatriculat”, a precizat
prof. Coca Tanciu,inspector de specialitate în cadrul
ISJ Dolj.
CRISTI PÃTRU
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Peste 300 de dosare
de pretransfer
S-a încheiat una
dintre etapele de
mobilitate ale
cadrelor didactice
din învãþãmântul
preuniversitar.
Este vorba despre
pretransferul
consimþit între
unitãþile de
învãþãmânt. „La
acest moment,
avem 303 de
dosare depuse de
cadrele didactice
care ºi-au manifestat dorinþa de a
fi transferate.
Numãrul solicitanþilor este mai mic, deoarece s-au putut depune
solicitãri ºi pe mai multe specialitãþi, la unitãþile de învãþãmânt, data
limitã fiind 8 aprilie. Urmeazã un termen în care se poate da acordul
definitiv sau acordul de principiu, Consiliul de Administraþie al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj fiind cel care va stabili acceptul.
În primul caz, se va merge pe confirmarea pentru catedrele vacante,
cuprinse în codurile specificate de metodologie ºi regulament, iar în
cel de-al doilea pentru cei care nu au titularizare, dar pot intra dacã se
elibereazã locuri în urma transferului. Pe 22 aprilieva fi o ºedinþã
publicã, unde vor fi fãcute cunoscute rezultatele pretransferului, apoi
va veni examenul de titularizare”, a precizat prof. Janina Elena
Vaºcu, inspector general adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj ºi preºedinte al Comisiei de Mobilitate din cadrul instituþiei.
CRISTI PÃTRU

S-a stabilit programul sesiunilor speciale pentru elevii deosebiþi
Copiii cu merite deosebite beneficiazã, ºi în acest an, de sesiuni speciale de susþinere a examenelor
naþionale (Evaluare pentru absolvenþii de clasa a VIII-a, respectiv de Bacalaureat pentru cei de-a XII-a).
Conform metodologiei, au fost stabilite ºi perioadele în care tinerii vor putea susþine aceste examinãri.
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice a stabilit datele în care elevii cu merite deosebite în învãþãmânt pot susþine sesiunile speciale referitoare la Evaluarea naþionalã (clasa a VIII-a) ºi Bacalaureat. Pentru absolvenþii clasei
a VIII-a, care sunt în pregãtire pentru participarea la Olimpiadele Internaþionale, fiind în vederea selecþionãrii în loturile naþionale, 6 iunie
este data limitã la care pot fi depuse cererile de participare, a doua zi
urmând sã aibã loc prima probã,
iar pe 8 iunie, cea de-a doua, rezultatele fiind fãcute cunoscute pe

Studenþii
timoceni
îºi dau
întâlnire
la Craiova
Astãzi, ora 12.00, la
Muzeul Oltenie din Craiova, la sala de conferinþe se
va desfãºura cea de-a II-a
ediþie a Congresului
Asociaþiei Studenþilor
Timoceni, asociaþie care
reprezintã ºi apãrã interesele studenþilor sârbi de
etnie românã originari din
regiunea Serbiei Centrale ºi de Rãsãrit (Valea Timocului). La
lucrãrile congresului, intitulat sugestiv ”Provocãri ºi Perspective” vor lua parte studenþi sârbi de origine românã din toate
centrele universitare România : Bucureºti, Craiova, Timiºoara ºi
Cluj-Napoca etc, studenþi români, profesori universitari, oameni
de ºtiinþã, istorici, reprezentanþi ai administraþiei publice locale ºi
centrale.
MARGA BULUGEAN

10 iunie.
Pentru cei care finalizeazã clasa a XII-a ºi care sunt în vizorul
selecþionerilor echipelor pentru diferite discipline de învãþãmânt, la
care se adaugã ºi cei care au primit acceptul instituþiilor de învãþãmânt superior din strãinãtate, perioada este alta. „Pentru cei cu
merite deosebite, participanþi la
pregãtirea Olimpiadelor internaþionale, perioada de înscriere este între 14-15 mai, iar pe 16-17 mai va
avea loc examenul de susþinere a
competenþelor lingvistice. Între 23
mai – 25 mai, vor fi probele de

Bacalaureat. Rezultatele finale vor
fi cunoscute pe 27 mai. Se vor
prezenta elevii care fac parte din
loturile lãrgite naþionale, participanþii la competiþiile sportive ºi artistice internaþionale, la care sesiunea
iunie-iulie a Bacalaureatului 2016 se
suprapune cu cea în care aceºtia
trebuie sã participe la concursurile
internaþionale. De asemenea, pot
participa ºi elevii care au fost acceptaþi la instituþiile de învãþãmânt
superior din strãinãtate, unde se
cere obþinerea diplomei de Bacalaureat, în acest sens fiind nevoie
de o dovadã acele probe coincid

Universitatea din Craiova, reprezentatã
la Annual General Meeting – ESN International
Annual General Meeting
(AGM) este principalul organ decizional al Erasmus Student
Network (ESN) International.
Toate secþiunile oficiale ale reþelei ESN sunt invitate la AGM pentru a decide cu privire la modul
în care organizaþia ar trebui sã
acþioneze în anul urmãtor. Anul
acesta, AGM a avut loc în perioada 7-11 aprilie 2016, la Varºovia,
iar Universitatea din Craiova a
fost reprezentatã de ESN Craiova, prin intermediul fondatorului
ESN Craiova, Adrian Cioran, în
prezent secretar general în
board-ul ESN România, ºi de preºedintele ESN Craiova, Mãdãlina
Danilia Bera.
AGM reprezintã o oportunitate
de a face schimb de informaþii între toate secþiunile, de a participa
la workshop-uri la nivel local, naþional ºi internaþional. În plus, participanþii la sesiunile plenare au fost

invitaþi sã participe la Flag Parade, la EuroDinner, la Gala Dinner
ºi la Infomarket. Potrivit site-ului
Universitãþii craiovene, www.ucv.ro, în cadrul Infomarket, cel mai
mare eveniment studenþesc orga-

nizat la Warsaw School of Economics, reprezentanþii ESN Craiova au oferit vizitatorilor din toate colþurile lumii informaþii cu privire la oportunitãþile de studiu oferite de Universitatea din Craiova.
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Spectacole
Spectacole de
de teatru-dans
teatru-dans ºiºi concerte
concerte de
de muzicã
muzicã
renascentistã
renascentistã –– în
în aer
aer liber
liber,, la
la Festivalul
Festivalul „Shakespeare”
„Shakespeare”
Mari companii, mari regizori, mari artiºti
de pe tot mapamondul îºi dau întâlnire la Craiova, începând de joi, 14 aprilie, dar sunt aºteptaþi ºi la Slatina, Dr. Tr. Severin, Tg. Jiu,
Rm. Vâlcea ºi Bucureºti, în cadrul celei de-a
X-a ediþii a Festivalului Internaþional
„Shakespeare”. Spectacole de teatru, recitaluri de muzicã, lansãri de carte sau fotografie, expoziþii de artã, spectacole de teatru comunitar itinerant ºi multe altele sunt

programate de organizatori – Fundaþia
„Shakespeare” ºi Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” – în toate colþurile oraºului, de dimineaþa pânã târziu în noapte. Iar atunci
când sãlile de spectacole vor deveni neîncãpãtoare, festivalul se va muta în aer liber!
Ediþia din acest an vine cu o mulþime de evenimente desfãºurate în Pieþele „Mihai Viteazul”, „Fraþii Buzeºti” ºi „William Shakespeare”, dar ºi pe strãzile din centrul Craiovei.
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Chiar în cea de-a doua zi a festivalului – vineri, 15 aprilie, de la ora
18.00 –, în Piaþa „Fraþii Buzeºti”,
publicul o poate asculta pe Maria
Joao, o solistã din Portugalia, întrun concert de muzicã inspiratã din
piesele ºi sonetele lui Shakespeare.
Un concert de muzicã renascentis-

tã va anima malul Dunãrii, sâmbãtã, 16 aprilie, ora 18.00, când K’antu
Ensemble din Londra, Marea Britanie, va concerta în Portul Cultural
Cetate. Acelaºi concert va avea loc
ºi în Craiova, duminicã, de la aceeaºi orã, în Piaþa „Fraþii Buzeºti”.

Piaþa „William Shakespeare”:
„Comedia Erorilor”
cu artiºti din Marea Britanie
Un spaþiu public care se va lãsa
învãluit de spiritul marelui Will, în
diverse viziuni artistice, este chiar
piaþeta care îi poartã numele: Piaþa
„William Shakespeare”. Pe 16 ºi 17
aprilie, ora 16.00, va fi prezentatã
aici „Comedia Erorilor”, în regia
lui Ben Humphrey, care ne spune
povestea a douã perechi de gemeni
identici, despãrþiþi la naºtere. Când
toþi patru ajung în oraºul Efes, au
loc o serie de întâmplãri atrase de
încurcarea identitãþilor care duc la

o seducere incestuoasã, acuzaþii de
infidelitate, furt ºi nebunie. Interpretarea aparþine actorilor de la
Worcester Repertory Theatre, Marea Britanie, înfiinþat în anii ‘60.
Miercuri, 20 aprilie, ora 21.00,
Teatrul pentru Copii ºi Tineret
„Gong” din Sibiu va prezenta în

Pinte, prezentat de Teatrul de Stat
din Oradea. Potrivit reprezentanþilor Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, «Episodul Lear face parte
dintr-un ciclu mai amplu intitulat
„În inima nopþii”, proiect care
pleacã de la piesele shakespeariene ºi care mai include Episodul
Hamlet, spectacol realizat de asemenea la Teatrul din Oradea. „În
inima nopþii – Episodul Lear” este
un spectacol despre noaptea minþii, noaptea rãtãcirilor. O lume care
se îndepãrteazã de raþiune ºi dragoste ºi se instaleazã în teritorii traversate de urã, violenþã, complot,
exil, alienare, crimã… pentru ca,
în cele din urmã, sã caute cu fer-

Un proiect conceput ºi realizat
special pentru a se juca în inima
nopþii ºi totodatã în inima oraºului
– mai exact vineri, 22 aprilie, de la
ora 21.30, în Piaþa „Mihai Viteazul” – este „În inima nopþii – Episodul Lear”, în regia lui Gavriil

Gigi Cãciuleanu ºi al sãu
spectacol de teatru în limbajul
miºcãrii ºi al dansului
Publicul se va putea bucura –
pe 22 aprilie, ora 22.00, în Piaþa
„Fraþii Buzeºti” – de un spectacol
de teatru în limbajul miºcãrii ºi al

be or Not to be , iar Caragiale To
be ºi To be, curat-murdar, Zoe, fii
bãrbatã! La acest Shakespeare, al
Foliei, mã gândesc de foarte multã
vreme, de când dansam bufonul în
Lacul Lebedelor la Opera din Bucureºti. L-am recitit pe Shakespeare ºi mi-am dat seama cã exista o
constantã: spune în niºte fraze
scurte adevãruri mari. În oricare
frazã, ne reprezintã pe noi, cei care
suntem pe scenã, în ºubrezenia
noastrã corporalã, în nebunia minþii, în faþa unui public care nu ne
judecã, dar care ne observã. Suntem observaþi ºi, atunci, reacþionãm într-alt fel decât în sala de
repetiþii. Este extraordinar ce se
întâmplã în spectacol, sub priviri
care te transformã. Aici se petrece
alchimia spectacolului”, declara
coregraful Gigi Cãciuleanu la premiera acestui inedit spectacol – o
producþie a Fundaþiei Art Production cu sprijinul Teatrului Naþional
Bucureºti ºi Centrului de Cercetare ºi Creaþie Teatralã „Ion Sava”.

Reprezentaþie de dans
acrobatic pe acoperiºul TNC

Piaþa „Fraþii Buzeºti” spectacolul
„Furtuna” în regia Alinei Hiristea.
Pornind de la celebra expresie a lui
Shakespeare din „Furtuna” „un
teatru de pãpuºi însufleþite”, spectacolul recreeazã parabola, cu mijloacele teatrului de animaþie, urmãrind gradul înalt de metaforizare
posibil a fi realizat prin marionetã,
ca ºi posibilitãþile subtile de a recrea atmosfera ºi energia duhurilor din textul cel mai luminos al lui
Shakespeare.

„În inima nopþii – Episodul Lear”
ºi „Romeo ºi Julieta”,
în Piaþa „Mihai Viteazul”

bãtã, 23 aprilie, de la ora 14.00,
craiovenii vor putea vedea „Romeo
ºi Julieta” – un spectacol de teatru comunitar itinerant, o coproducþie între Festivalul Internaþional „Shakespeare” Craiova, Compania Parrabbola din Marea Britanie, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” ºi Compania Teatrulescu.

voare, la capãtul nopþii, drumul
spre luminã. Spectacolele din acest
ciclu folosesc puþine replici, în
schimb se sprijinã pe faptele/acþiunile sugerate de piesele lui Shakespeare». Spectacolul lui Gavriil Pinte va fi prezentat, într-un cadru cu
totul special, ºi la Târgu Jiu, pe 20
aprilie, ora 20.30.
Tot în Piaþa „Mihai Viteazul”,
vineri, 22 aprilie, ora 16.00, ºi sâm-

dansului care îl readuce pe Shakespeare în actualitate: „Folia,
Shakespeare & CO” în viziunea
Companiei de dans a lui Gigi Cãciuleanu, unul dintre cei mai cunoscuþi artiºti români la nivel mondial. Acesta semneazã ºi regia
spectacolului, scenografia îi aparþine Corinei Grãmoºteanu, iar muzica este compusã de Paul Ilea.
„Am fãcut o legãturã între Caragiale ºi Shakespeare: el spune To

Festivalul Internaþional
„Shakespeare” se va încheia pe 23
aprilie, cu o reprezentaþie care va
tãia rãsuflarea: un spectacol inedit
de dans acrobatic ce va avea loc,
începând cu ora 23.00, pe acoperiºul Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. Mira-Art Dance Theatre
din Gdansk (Polonia) va prezenta
o sintezã între dans ºi acrobaþie în
aer, realizatã pe baza piesei „Visul
unei nopþi de varã”.
Programul complet al festivalului ºi alte informaþii despre trupele
invitate sunt disponibile pe site-ul
www.shakespeare.tncms.ro. Detalii despre bilete ºi rezervãri pot fi
solicitate la Agenþia Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, din strada
„A.I. Cuza” nr. 11 (tel.
0251.413.677), sau cãutate pe
www.eventim.ro.

Teatrul Naþional Craiova cautã tineri regizori ºi scenografi
Teatrul Naþional „Marin Sorescu” a lansat, recent, concursul de proiecte pentru
tineri regizori ºi scenografi români, ajuns
la cea de-a VII-a ediþie. Acestea vor consta în prezentarea scrisã a unei concepþii
regizoral-scenografice în vederea montãrii unui spectacol la sala studio „Ion D. Sîrbu” a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”,
în primul semestru al anului viitor. Datalimitã pentru depunerea proiectelor este 1
decembrie 2016 – transmise prin poºtã la
sediul teatrului sau pe adresa de e-mail artistic@tncms.ro. Proiectul câºtigãtor va fi
anunþat pe 22 ianuarie 2017.
Pentru acceptarea în concurs, textele
trimise trebuie sã respecte o serie de con-

diþii. Astfel, ele vor avea la bazã o piesã
româneascã contemporanã, scrisã în ultimii zece ani ºi cu maximum opt personaje. Cele care nu au mai fost reprezentate pe scenã au prioritate. Numãrul de pagini ºi forma acestuia sunt la libera iniþiativã a candidatului. Important: regizorul
ºi scenograful trebuie sã fie absolvenþi de
studii superioare de specialitate, în ultimii
cinci ani.
Prima ediþie a concursului a fost lansatã
de Naþionalul craiovean în anul 2010, de
atunci câºtigãtoare fiind mai multe proiecte, puse în scenã de instituþie. Acestea au
fost „Conu’ Leonida faþã cu reacþiunea”
de I.L. Caragiale (regia Diana Dragoº, sce-

nografia Adriana Dinulescu), „Photoshop”
(text ºi regie Catinca Drãgãnescu, scenografia Sorana Þopa), „Profu’ de religie” de
Mihaela Michailov (regia ºi scenografia Bobi
Pricop), „Spargerea”, dupã nuvela „Jaf armat” de Rãzvan Petrescu (regia Dragoº Alexandru Muºoiu, scenografia arh. Andreea
Simona Negrilã), „Exploziv” de Elise Willk
(regia Andrei Mãjeri, scenografia Alexandra
Panaite), „Sfârºit”, dramatizare de Oana
Hodade dupã proza lui Florin Lãzãrescu (regia Leta Popescu, scenografia Gloria Gagu),
„Cealaltã þarã”, dupã romanele Hertei Muller, „Omul este un mare fazan pe lume” ºi „Cãlãtorie într-un picior” (scenariul dramatic, regia ºi scenografia Alexandru Istudor).
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Summit-ul G7 de la Hiroshima:
Apel la accelerarea luptei
contra ISIS ºi la o lume fãrã
arme nucleare
Miniºtrii de Externe ai
statelor care fac parte din grupul
þãrilor puternic industrializate
(G7) au fãcut apel, luni, la
“accelerarea” luptei împotriva
reþelei Stat Islamic, pledând, de
asemenea, pentru “o lume fãrã
arme nucleare”, în urma unei
reuniuni care a durat douã zile,
în oraºul japonez Hiroshima. În
faþa “ameninþãrii mondiale
reprezentate de terorism”,
“susþinem în mod ferm dorinþa
coaliþiei de a intensifica ºi de a
accelera lupta împotriva Stat
Islamic în Irak ºi Siria”, au
declarat miniºtii celor mai mari
ºapte puteri într-un comunicat.
Ei au mai pledat pentru “o lume
fãrã arme nucleare”, într-o
declaraþie fãcutã la Hiroshima,
în urma unei vizite istorice a
secretarului de Stat american,
John Kerry, la memorialul
oraºului, devenit simbol ca
urmare a atacului cu bombã
atomicã efectuat asupra sa. “Ne
reafirmãm angajamentul de a
crea o lume mai sigurã ºi de a
crea condiþiile pentru o lume fãrã
arme nucleare “, au spus aceºtia,
fãcând referire la provocãri
repetate, venite din partea Coreei
de Nord.

Aproape 6.000 de extracomunitari minori au dispãrut
în Germania în anul 2015
Aproape 6.000 de extracomunitari minori, mulþi sub vârsta de
14 ani, au dispãrut în Germania
în cursul anului 2015, afirmã
surse oficiale citate de presa
germanã. Conform unor surse
din cadrul Ministerului german
de Interne, 5.835 de imigranþi
clandestini minori au dispãrut
din centrele de cazare în anul
2015. “Minorii dispãruþi provin
din Afganistan, Siria, Eritreea,
Maroc ºi Algeria”, precizeazã
un oficial german. Conform siteului Funke Mediengruppe, 555
dintre cei 5.835 de imigranþi
minori dispãruþi au vârste sub
14 ani. În anul 2015, în Germania au ajuns 1,2 milioane de
imigranþi clandestini din
Orientul Mijlociu ºi din Africa.

Triplu atac sinucigaº
în sud-vestul Rusiei

Trei atacatori kamikaze s-au
detonat, ieri dimineaþã, în
regiunea Stavropol din sudvestul Rusiei. Atacurile au avut
loc într-o localitate din regiunea
Stavropol, în apropiere de
Caucazul de Nord ºi ar fi vizat o
secþie de poliþie din zonã, a
transmis agenþia rusã de presã
Interfax, citând o sursã din
poliþie. Nimeni nu a fost rãnit în
exploziile de ieri dimineaþã, cu
excepþia atacatorilor care au
decedat, potrivit agenþiei ruse
RIA. “Trei atacatori sinucigaºi
s-au detonat în apropierea
staþiei de poliþie din districtul
Novoseliþk din regiunea Stavropol”, a declarat o sursã din
poliþie citatã de Interfax.
“Teroriºtii au murit; s-au auzit
cinci explozii”, a precizat
aceeaºi sursã, adãugând cã alþi
doi militanþi au murit împuºcaþi
de poliþiºti.
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Mohamed Abrini: Euro 2016 este þinta
principalã a grupãrii teroriste ISIS

Unul dintre autorii atentatelor de la
Bruxelles, Mohamed Abrini, le-a dezvãluit autoritãþilor belgiene cã gruparea te-

roristã plãnuieºte atacuri la meciurile de la
Campionatul European
de Fotbal din Franþa.
Competiþia începe pe
10 iunie, pe Stade de
France, cu meciul
Franþa-România.
“Omul cu pãlãrie”, aºa
cum a fost poreclit Mohamed Abrini, unul dintre teroriºtii care au
plãnuit atentatele de pe
aeroportul din Bruxelles, dar ºi pe cele din
noiembrie 2015 de la Paris, a dezvãluit
autoritãþilor belgiene cã Euro 2016 este
þinta majorã a grupãrii teroriste ISIS. Declaraþia lui Abrini vine la cinci luni de la
atentatele de la Paris, în urma cãrora au
fost ucise 130 de persoane. Atunci, teroriºtii au încercat sã atace ºi Stade de
France, arena pe care era în plinã desfãºurare amicalul Franþa-Germania. Cotidianul “The Mirror” trage un semnal de

alarmã ºi scrie cã la Euro 2016 vor fi prezenþi în numãr mare fani din Anglia, Þara
Galilor sau Irlanda. Euro 2016 începe pe
10 iunie, cu meciul Franþa-România, partidã care va avea loc pe arena Stade de
France. Peste 162 de persoane ºi-au pierdut viaþa într-un interval de doar 5 luni, în
atentatele de la Paris ºi Bruxelles, ambele revendicate de cãtre gruparea teroristã ISIS.

Atacurile de la Paris: Un fost militant islamist a avertizat
poliþia francezã despre atentate cu 4 luni înainte
Un francez, fost militant islamist
care revenise din Siria, a avertizat
poliþia francezã despre atacurile
teroriste din Paris cu patru luni
înainte de comiterea acestora, precizând cã un anumit Abdelamid
Abaaoud primise aprobare din partea reþelei Stat Islamic sã comitã
atacuri în Europa. Nicolas, un
francez în vârstã de 31 de ani, ar
fi atras atenþia Direcþiei generale de
securitate internã din Franþa
(DGSI), în privinþa unui anume
Abdelamid Abaaoud, care ar fi primit aprobare din partea reþelei teroriste Stat Islamic sã comitã atacuri în Europa, a scris ieri “La
Derniere Heure”, citând “Le Journal du Dimanche”. Bãrbatul a revenit în Franþa din Siria pe 24 iunie 2015, dupã ce ar fi petrecut 16
luni în oraºul Raqqa, fieful reþelei
teroriste Stat Islamic din Siria.
Dezgustat de acþiunile ºi planurile
militanþilor teroriºti, potrivit spuselor sale, Nicolas s-a predat au-

toritãþilor turce care l-au extrãdat
în Franþa. În timpul interogãrilor
de cãtre poliþiºtii francezi, bãrbatul le-ar fi povestit autoritãþilor despre viitoarele atentate teroriste din
Paris ºi Bruxelles, indicându-l pe
Abaaoud ca organizator al atacurilor, scrie Le Journal du Dimanche. Potrivit acestuia, Abaaoud,
comandantul celulei teroriste din
comuna Verviers din Franþa, unde
au avut loc raiduri ale poliþiei franceze în ianuarie 2015, dupã atacul
de la sediul publicaþiei Charlie Hebdo, ar fi aparþinut forþelor speciale
ale SI responsabile de monitorizarea spionilor ºi a atentatelor comise în strãinãtate (Emni). Scopul
acestor forþele speciale Emni este
“de a trimite militanþi pretutindeni
în lume pentru a comite atacuri
violente, crime, pentru a recruta
tineri sau pentru a aduce materiale
chimice ºi echipamente necesare
fabricãrii de arme”, a explicat Nicolas în timpul audierii sale, potri-

vit transcriptului procurat de “Le
Journal du Dimanche”. “Fiecare
spion primeºte 50.000 de euro pentru a comite un atac în Europa”, a
adãugat Nicolas, care l-ar fi cunoscut pe Abaaoud pentru cã îi
frecventa restaurantul deþinut în
Raqqa. Pe data de 19 noiembrie
2015, la mai puþin o sãptãmânã de

la atentatele teroriste din Paris soldate cu 130 de morþi, DGSI l-a
interogat din nou pe Nicolas, care
ºi-a susþinut declaraþiile fãcute în
iunie. Abaaoud a murit într-un raid
al poliþiei pe 18 noiembrie, la SaintDenis, fiind asociat ºi cu atentatele teroriste din Bruxelles din 22
martie, soldate cu 32 de morþi.

Turcia a cerut Germaniei urmãrirea penalã a unui
comediant german care l-ar fi insultat pe Erdogan
Ambasada Turciei în Berlin a trimis o solicitare Ministerului german de Externe pentru a începe urmãrirea penalã a comediantului Jan Bohmermann, pentru cã l-a insultat pe preºedintele turc
Recep Tayyip Erdogan în cadrul emisiunii sale,
iar Germania a anunþat sã analizeazã solicitarea.
Bohmermann, un actor de comedie premiat ºi
gazdã a talk-showului Neo Magazin Royale, difuzat de televiziunea ZDF, a creat tensiuni diplomatice între Turcia ºi Germania, dupã ce în cadrul
emisiunii sale de pe 31 martie l-a insultat pe Erdogan. Actorul, cu steagul Turciei în spate ºi cu o
imagine a lui Erdogan, l-a acuzat pe preºedintele
turc cã îi face plãcere “sã exercite represalii asupra minoritãþilor, sã batã kurzii ºi creºtinii în timp
ce urmãreºte pornografie infantilã”. Autoritãþile

germane au anunþat ieri cã analizeazã solicitarea
de duminicã trimisã de ambasada Turciei. “Ambasada turcã a trimis o solicitare Ministerului de
Externe în legãturã cu emisiunea Neo Magazin
Royale, difuzatã de ZDF”, fiind vorba despre “o
solicitare formalã din partea Turciei pentru declanºarea urmãririi penale în legãturã cu declaraþiile transmise pe acest post”, a declarat Steffen
Seibert, purtãtorul de cuvânt al Guvernului german. “Conþinutul solicitãrii va fi examinat cu atenþie
de guvern”, a precizat acesta într-o conferinþã de
presã. “Va dura câteva zile. Nu pot ºi nu vreau sã
anticipez rezultatele acestei examinãri”, a mai precizat Seibert. În Turcia, numeroase persoane sunt
inculpate pentru insulte aduse lui Erdogan, printre care jurnaliºti ºi chiar minori.
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13:30 Mama mea vitregã e
extraterestrã (R)
15:45 La bloc
18:30 Cowboy
20:30 Vânãtoarea ultimului
dragon
22:30 Jucãtoarea
00:30 Desperado (R)
02:30 Cine A.M.
05:45 Cowboy (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Divizia MMA
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Jackass. Nebuni de legat!
23:45 Rezumate UEFA Champions League
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Divizia MMA
03:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:15 60 de minute (R)
08:20 Focus din inima României
(R)
08:45 Scoala.tv
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Echipa specialã
1998, SUA, Acþiune, 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 Echipa specialã (R)
1998, SUA, Acþiune, 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

KANAL D
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)
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ACASÃ
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programe TV / utile

Knick
Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 20:00
Personajul central al producþiei este doctorul John Thackery, un chirurg genial cu
metode noi, revoluþionare, dar
dependent de cocainã. El
conduce o echipã de doctori
care îi include pe doctorul
Everett Gallinger, protejatul
sãu, pe tânãrul doctor Bertie
Chickering Jr. ºi pe Algernon
Edwards, un chirurg promiþãtor, angajat recent.
Vânãtoarea ultimului
dragon
Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30
Travis (Scott Adkins) aflã
de existenþa unei creaturi
de legendã tocmai în indepãrtata Chinã. Monstrul
care se presupune ca ar
exista numai în miturile
transmise din strãmoºi face
ravagii într-un sãtuc uitat de
lume, aºa cã Travis îºi adunã întreaga echipã ºi pleacã
spre China, în speranþa cã
vor reuºi sã captureze creatura fantomaticã.
Tinereþe veºnicã
Se difuzeazã la Antena 1, ora 01:00
Momentul întãlnirii dintre
actriþa Madeline, acum trecutã de prima tinereþe, ºi rivala
sa din tinereþe Helen, cãreia îi
furase iubitul, declanºeazã o
luptã pe viaþã ºi pe moarte
pentru rãzbunare dar, mai
ales, pentru descoperirea
secretului tinereþii fãrã bãtrâneþe. Când cele douã femei
intrã în posesia elixirul magic
care garanteazã consumatorilor sãi o viaþã eternã...

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

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 12 aprilie 2016 - anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,4668 ............. 44668
1 lirã sterlinã................................5,5703....................55703

$

1 dolar SUA.......................3,9246........39246
1 g AUR (preþ în lei)........157,5570.....1575570

METEO

marþi, 12 aprilie - max: 23°C - min: 9°C

Parþial
ploaie
înnorat
ploaie
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

S.C. ERSTA CONINSTAL intenþioneazã sã depunã documentaþiile pentru
obþinerea Avizului de Gospodãrire a Apelor la obiectivul Balastiera Rovine Troaca sat Rovine- municipiul Craiova. Obiectivul nu este consumator de apã.
ANUNÞ. ªcoala Gimnazialã „Petre
Mãnãrcescu”, cu sediul în com.Lipovu,
jud.Dolj, anunþã scoaterea la concurs a
unui post didactic-auxiliar vacant de Mediator ºcolar, ½ normã, pe perioadã nedeterminatã. Concursul constã în susþinerea unei probe scrise ºi a unui interviu,
în data de 09 mai 2016. Condiþiile de participare ºi bibliografia sunt afiºate la avizierul unitãþii de învãþãmânt ºi pe site-ul
www.scoalalipovu.info, la rubrica „Noutãþi”. Relaþii suplimentare se pot obþine la
tel. 0251.359.028, între orele 09.00-12.00.
C A al ATCOM SCM Craiova, convoacã pe 27.04.2016 în Craiova, str. Pinului Nr. 21 la ora 10,00 A. G. Ordinarã ºi ora
12,00 A.G.Extraordinarã cu ordinea de zi:
1). Raportul privind activitatea desfãºuratã în anul 2015 ºi descãrcarea de gestiune a C.A.; 2). Aprobarea bilanþului ºi a
contului de profit ºi pierderi ; 3). Raportul cenzorului.; 4). Raportul privind modul de îndeplinire de administratori a obligaþiilor din contractele de administrare
ºi gestionare; 5). Raportul reprezentantului cu probleme sociale.; 6). Proiectul
BVC-ului pe 2016; 7) Aprobarea programului economico – social de dezvoltare
pe anul 2016 ºi a criteriilor de performanþã ce se stabilesc administratorilor; 8.)
Aprobarea hotãrârii referitoare la clauzele generale privind raporturile de muncã
ºi a sistemului de salarizare pe 2016.;9.)
Aprobarea eliberãrii din funcþie a unui
membru al consiliului de administraþie ºi
alegerea unui nou membru; 10) Aprobarea cooptãrii ºi excluderii de membri cooperatori.; 11) Alegerea cenzorului ºi supleantului; 12) Diverse;.
Comuna Melineºti solicitã Aviz de
Gospodãrire a Apelor la Administraþia Bazinalã de Apã Jiu privind investiþia „Alimentare cu apã ºi canalizare în comuna
Melºineºti judeþul Dolj”. Persoanele interesate se pot adresa la sediul primãriei
Melineºti sau la telefon: 0742/054.288;
0251/ 440.042.

Administratorul Unic al INDEPENDENTA SCM CALAFAT convoacã pe
29.04.2016 la Calafat, str. Cobuz nr. 9
ora 10,00 A. G. Ordinarã ºi ora 12,00
A.G. Extraordinarã cu ordin ea de zi:
1). Raportul privind activitatea desfãºuratã în anul 2015 ºi descãrcãrea de
gestiune a Administratorului Unic.; 2).
Aprobarea bilanþului ºi a contului de
profit ºi pierderi; 3). Raportul cenzorului.; 4). Raportul privind modul de îndeplinire de administratorul unic a
obligaþiilor din contractul de administrare ºi gestionare; 5). Raportul reprezentantului cu probleme sociale.; 6).
Proiectul BVC-ului pe 2016; 7) Aprobarea programului economico – social
de dezvoltare pe anul 2016 ºi a criteriile de performanþã ce se stabilesc administratorului unic; 8.) Aprobarea hotãrîrii referitoare la clauzele generale privind raporturile de muncã ºi a sistemului de salarizare pe 2016.;9.) Alegerea preºedintelui; 10) Alegerea cenzorului ºi supleantului; 11) Aprobarea majorãrii capitalului social; 12) Diverse;
Comitetul Director al UJCM DOLJ
convoacã pe 27.04.2016 ora 14,00 în
Craiova, str. Pinului nr. 21 Adunare Generalã Ordinarã cu ordinea de zi: 1) Raportul de activitate al uniunii pe anul
2015; 2) Raportul cenzorului; 3) Aprobarea bilantului ºi a situaþiilor financiare pe anul 2015; 4) Raportul privind modul de îndeplinire de CD a obligaþiilor
revenite potrivit contractelor de manageament; 5) Raportul privind realizarea BVC-ului pe anul2015; 6) Aprobarea BVC-ului pe anul 2016; 7) Diverse.
S.C. FLORMANG COM S.R.L.
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul CONSTRUIRE
HOTEL S+D+P+4 ªI IMPREJMUIRE TEREN propus a fi amplasat în Craiova,
Calea Severinului, nr. 43, Jud. Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1, ºi la sediul S.C. FLORMANG COM S.R.L., în zilele de L-V, între orele 9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1.

UNIUNEA JUDEÞEANÃ A COOPERAÞIEI DE CONSUM DOLJ. CONVOCATOR. În conformitate cu prevederile
Legii 1/2005 ºi cu art. 15, alin. 4 din Statutul U.J.C.C. Dolj, Comitetul Director al
U.J.C.C. DOLJ convoacã în data de
26.04.2016, orele 10, la sediul U.J.C.C.
DOLJ, adunarea generalã ordinarã cu
urmãtoarea ordine de zi: Prezentarea,
discutarea ºi aprobarea raportului Comitetului Director al U.J.C.C. Dolj pentru anul 2015. Informare privind situaþia
litigiilor în anul 2015 ºi a celor aflate pe
rol la data de 31.03.2016. Informare privind încasarea cotizaþiilor de la societãþile cooperative de consum asociate.
Informare privind derularea contractelor de închiriere. Prezentarea, discutarea ºi aprobarea cheltuielilor cu lucrãri
de reparaþii ºi întreþinere a spaþiilor proprietate U.J.C.C. Dolj, efectuate în anul
2015. Prezentarea, discutarea ºi aprobarea Situaþiilor financiare ale U.J.C.C. Dolj
pentru anul 2015. Prezentarea Raportului cenzorului pentru anul 2015. Descãrcarea de gestiune a executivului
U.J.C.C. Dolj pentru activitatea desfãºuratã pe parcursul anului 2015. Aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli
pentru anul 2016. Aprobarea cuantumului cotizaþiei lunare ºi a termenului de
platã pentru membrii asociaþi pentru
anul 2016, aprobarea procentului de 15%
din vânzãrile de active ale societãþilor cooperative asociate. Aprobarea cuantumului indemnizaþiei pentru membrii Comitetului Director ºi pentru cenzor pe
anul 2016. Aprobarea cuantumului cotizaþiei cãtre Uniunea Nationala a Cooperaþiei de Consum – Centrocoop pentru anul 2016 Diverse. În conformitate cu
art. 15, alin. 4 din Statutul U.J.C.C. Dolj,
Comitetul Director al U.J.C.C. DOLJ
convoacã în data de 26.04.2016, orele 12,
la sediul U.J.C.C. DOLJ, adunarea generalã extraordinarã cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Aprobarea închirierii pentru spaþiile U.J.C.C. Dolj pentru anul
2016. 2. Diverse. In cazul în care nu se
întruneºte cvorumul de ºedinþã, adunãrile generale se reconvoacã pentru data
de 27.04.2016 la aceeaºi orã, aceeaºi locaþie ºi cu aceeaºi ordine de zi.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.



OFERTE SERVICIU

Angajez personal friEXPERIENÞA NE RECOMANDÃ zerie / coafurã, manichiurã, pedichiurã. TeCele mai înalte standarde de lefon: 0764/125.224.

profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

CERERI SERVICIU

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

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
Tapiþer la domiciliu. Te0760/678.231.
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.
CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
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VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
CASE
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã cu 1000 m teren
str. Vasile Lupu. Telefon: 0723/ 535.544
Vând imobil str. Pãrului nr. 33. Telefon:
0755/074.742.
Casã mare boiereascã cu toate utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Casã bãtrânescã (nelocuibilã) sat Dobromira, 3700 mp. 25000 lei,
negociabil Telefon:
0744/648.927; 0741/
197.391.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Telefon: 0763/359.072.

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

Vând casã nouã Bordei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + diferenþa. Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negociabil. Telefon: 0251/
418.864.
Vând casã boiereascã mare - central, pretabilã clinicã, pensiune, firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
1120 mp zona C, în
spatele Parcului, Aleea Potelu, utilitãþi împrejmuit. Telefon:
0741/ 282.255.
Vând – sau schimb teren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Telefon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.

Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþionalã Craiova- Bechet,
localitatea Secui. Preþ
convenabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul
Istoric. Telefon: 0744/
581.777.

AUTO
STRÃINE
Vând auto Volkswagen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în România, benzinã. Detalii
la telefon: 0768/
954.944.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toate consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon;
- Interior recaro; Pret
2700 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 pitice
COCHINCHINA outoare. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 12 bucãþi taburele din lemn melaminat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
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Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
Vând în Iºalniþa: pompã de udat grãdina
Kama, 4 bare cornier
70 cm lungi de 2,80m
1 leu/kg, douã foi tablã
zincatã 2/1m , drujbã
electricã Einºel cu lanþ
rezervã- 220 lei. Telefon: 0770/ 303.445.
Vând maºinã cusut, frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Telefon: 0770/ 298.240.
Producãtor - vând puiet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) anul III. Telefon: 0727/714.184.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând fotolii de epocã
în stare bunã, aparat
de radio cu Pickup,
timbre (clasoare). Telefon: 0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine întreþinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã 1200/
400/100- 80 lei, sãpun
de casã 5 lei kg, televizor color Grunding
cu telecomandã - 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând loc de veci Sineasca douã gropi suprapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.

Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handicapat, pat mecanic, schelã construcþii, sobã cãrãmidã completã, polizor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metalice (4 gri ºi 4
albe). Telefon: 0251/
452.233.
Vând 1 loc de veci Cimitir Lascãr Catargiu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Samsung pentru firme. Telefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANETARIA) 3 funcþii marcã germanã, hainã de
piele de cãprioarã
nouã lungã ºi Mouline pentru cusut goblen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calculator instruire copii prin
televozor, telefon Eboda sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Telefon: 0735/445.339.
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publicitate
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi acoperiº, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600. Telefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negociabil, cãruþ copil sport 50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Telefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mãturã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
0770/687.430.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor
color Philips 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Romaneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

DECESE

Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gãrii). Telefon: 0744/
629.775.
DIVERSE
Achiziþionez cãrþi pentru bibliotecã. Telefon:
0351/449.469 dupã
ora 20,30.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un calorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca – Craiova dimensiuni 1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
mobilatã Ciupercã. Telefon: 0729/ 684.222.
Închiriez apartament 2
camere, decomandate, etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer condiþionat, liniºte ºi igienã deplinã, înconjurat
de verdeaþã. Telefon:
0722/956.600.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
ultracentral . Prefer familie intelectuali . Telefon: 0756/ 790.172.
SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren pentru
amplasare a 5 magazine între blocuri vad
foarte bun. posibilitate
de cumpãrare. Telefon: 0761/665.763.

Soþul, fiicele ºi nepoata anunþã cu
durere încetarea
din viaþã, fulgerãtoare, a celei ce a
fost inginer profesor STOCHIÞOIU
ELEONORA. Înhumarea va avea loc
la cimitirul Sineasca în data de
12.04.2016
ora
14.00. Vei rãmâne
veºnic în sufletele
noastre. Dumnezeu
sã o odihneascã!

CONDOLEANÞE

Colectivul SCJU Craiova secþia Ortopedie transmite sincere condoleanþe familiei îndurerate pentru
trecerea în nefiinþã a
colegului TRAªCÃ
FLORIAN.
Familia Burileanu
Dan ºi Veronica
este alãturi de
fam. Stochiþoiu
Ion în momentele
grele pricinuite de
trecerea în nefiinþã a ELEONOREI
STOCHIÞOIU. Sincere condoleanþe!

PIERDERI

SC ROEMY FRÃÞILA
SRL, CUI:3732027,
sediu: Bulzeºti, Dolj,
declarã pierdute ºi
nule actele emise de
Registrul Comerþului
Dolj cu nr: 34507/
22.05.2006, 17642/
2010 ºi 551971/2012.
Pierdut certificat constatator sediu social
PFA CLOÞÃ GHEORGHE- CIF 32664163
str. Cîmpia Islaz nr.
105, Craiova, judeþul
Dolj . Se declarã nul.
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LIGA CAMPIONILOR – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETUR

Capãt de drum pentru Ronaldo ºi Ibrahimovic?
Astãzi, 21:45: Real Madrid – Wolfsburg (PRO TV, Dolce Sport 2),
Manchester City – Paris SG (Dolce Sport 1)

Real Madrid, cea mai galonatã echipã din
istoria Ligii Campionilor – cu 10 trofee, se
aflã în faþa unei provocãri teribile desearã,
când are de remontat, pe “Bernabeu”, acel
0-2, de sãptãmâna trecutã, de la Wolfsburg.

Elveþianul Ricardo Rodriguez (18 pen.) ºi
Maximilian Arnold (25) punctau atunci pentru “lupi”, aflaþi în premierã în sferturile unei
competiþii continentale.
Ca ºi în Germania, “galacticii” au un sin-

gur absent cert, este vorba despre Raphael
Varane (accidentat). Totodatã, rãmâne de
vãzut dacã va apãrea pe teren Benzema, ieºit cu probleme medicale în tur ºi care nu
s-a aflat nici în lot la meciul de sâmbãtã cu
Eibar (4-0, goluri J. Rodriguez, Vazquez,
Cr. Ronaldo, Jese).
“Aºa se întâmplã când nu jucãm la intensitatea la care ar trebui. Înainte de meci
ºansele erau 50-50, dar acum ei sunt favoriþi. Mai avem însã 90 de minute sã arãtãm
cã suntem o forþã”, spunea tehnicianul Madridului, Zidane Zidane, dupã meciul de la
Wolfsburg. Formaþie care, în weekend, tot
pe teren propriu, n-a reuºit s-o batã pe
Mainz (1-1, gol Schurrle).
Trecând la cealaltã disputã a zilei, Manchester City ºi Paris SG pleacã în returul
din Regat de la scorul de 2-2 (De Bruyne,
Fernandinho / Ibrahimovic, Rabiot). Pe lângã Verratti – accidentat, francezii i-au pierdut pentru acest joc ºi pe Matuidi ºi David
Luiz – suspendaþi. Cât îi priveºte pe britanci, ºi ei debutanþi în aceastã fazã, rãmâne sigurã lipsa lui Kompany, însã se sperã

Spectacol sub panou
All-Star-Game România: Nord vs. Sud, astãzi, ora 19:00, Digi Sport 3.
SCM Craiova este reprezentatã de nu mai puþin de 5 jucãtori.
Sala Antonio Alexe din
Oradea va gãzdui desearã All-Star-Game-ul, iar
SCM Craiova, la fel ca ºi
Steaua, dã cei mai mulþi
oameni în echipa “Sudului”- 5. La cea din
“Nord”, tot 5 reprezentanþi va avea ºi U-BT Cluj.
Componenþa echipelor:
Sud: Aaron Johnson;
Darius Hargrove, Travis Bureau, Cãtãlin Burlacu,
Bogdan Popescu (toþi SCM U Craiova), Mihai Paul,
Nikola Malesevic, Porter Troupe, Titus Nicoarã, Bill
Amis (toþi Steaua), Vlad Corpodean (Dinamo), Szabolcs Santa (Energia Tg. Jiu). Antrenori: Claudiu Fometescu (Steaua), Florin Nini (Phoenix Galaþi).
Nord: Filip Adamovic, Kyndall Dykes, Adrian Gu-

þoaia, Rolland Torok,
Cãtãlin Baciu (toþi U-BT
Cluj), William Franklin,
Andrei Mandache, Sean
Barnette, Lucian Þâbârnã (toþi CSM CSU Oradea), Octavian PopaCalotã, Kevin Hardy
(ambii CSU Atlassib Sibiu), Alhajji Mohammed
(BC Mureº). Antrenori:
Cristian Achim (CSM
CSU Oradea), Marcel Þenter (U-BT Cluj).
Publicul, mass-media ºi Colegiul Central de Antrenori, au stabilit componenþa celor douã team-uri.
La alcãtuirea echipelor s-a þinut cont ºi de regulamentul din baschetul românesc, în care se specificã faptul cã în fiecare selecþionatã pot fi incluºi
cel mult 6 sportivi strãini.

în recuperarea lui Yaya Toure, marele absent al încleºtãrii de pe “Parc des Princes”.
“Nu suntem favoriþi la calificarea în semifinale. Nu a fost aºa nici înainte ºi nu
este nici acum. Între echipe puternice nu
existã niciodatã o favoritã. Este un joc deschis oricãrui rezultat. Va trebui sã jucam
fãrã a ne gândi cã suntem calificaþi la 0-0”,
este de pãrere antrenorul lui City, Manuel
Pellegrini.
“Am demonstrat de nenumãrate ori cã
putem sã marcãm în deplasare. Va fi complicat, dar cred cã, dacã eliminãm greºelile
din joc, este posibil sã ne calificãm”, a spus
ºi tehnicianul francezilor, Laurent Blanc.
În meciurile de campionat dinaintea ciocnirii de pe “Etihad”, City a bãtut-o cu 2-1,
“acasã”, pe West Brom (Aguero, Nasri),
iar PSG cu 2-0, în deplasare pe Guingamp
(Moura 2).
Mâine searã vom avea tabloul complet al
semifinalistelor, odatã cu disputarea partidelor Atletico Madrid – FC Barcelona (în
tur 1-2) ºi Benfica – Bayern Munchen (în
tur 0-1).

Doi juniori de la CSM Craiova,
în vederile lotului naþional de box
Toþi pugiliºtii juniori din þarã sau adunat în perioada 9-10
aprilie, la Cãlãraºi, pentru a
demonstra cã meritã un loc în
lotul naþional. La aceastã etapã de
selecþie au participat ºi doi
sportivi de la CSM Craiova.
Marius Cîþu, pregãtit de Iulian
Cãrãmidã, a boxat în limitele
categoriei 70 de kg contra
ploieºteanului Toni Ioniþã, în
vreme ce Constantin Gogoºanu,

LIGA A V-A
SERIA 1 – etapa a 18-a: Recolta Galicea Mare – Avântul Rast
1-2, Unirea Vela – Viitorul Vârtop
2-5, Viitorul Dobridor – SC Poiana Mare 2-0, Vânãtorul Desa –
Progresul Ciupercenii Vechi 3-1,
Fulgerul Maglavit – Viitorul Ciupercenii Noi 5-2, Avântul Giubega – Voinþa Caraula 5-3. Flacãra
Moþãþei – Victoria Pleniþa nu s-a
disputat.
Clasament (primele 5): 1. Poiana Mare 44p, 2. Rast 43p, 3. Pleniþa 38p (- 1 joc), 4. Giubega 34p
(- 1 joc), 5. Moþãþei 34p.
SERIA 2 – etapa a 21-a: Viitorul Mãceºu de Sus – Gloria Catane 13-0, Viitorul Siliºtea Crucii –
Viitorul Giurgiþa 1-2, Dunãrea Gighera – Recolta Seaca de Câmp
7-2, Progresul Bãileºti – Fulgerul
Întorsura 0-0, Aktiv Padea – Recolta Mãceºu de Jos 2-1, Unirea
Goicea – Triumf Bârca 3-0, Du-

nãrea Negoi – Recolta Urzicuþa 07. Progresul Cerãt a stat.
Clasament (primele 5): 1. Cerãt 52p (- 1 joc), 2. Mãceºu S. 50p,
3. Bãileºti 46p (- 1 joc), 4. Goicea
43p, 5. Urzicuþa 40p.
SERIA 3 – etapa a 18-a: Viitorul Gângiova – Avântul Daneþi 12, Fulgerul Mârºani – Unirea Amãrãºtii de Jos 2-1, Progresul Amãrãºtii de Sus – Viitorul Sadova 40, Victoria Cãlãraºi – Ajax Dobroteºti 1-7, Avântul Dobreºti – Victoria ªtiinþa Celaru 1-4, Unirea
Tâmbureºti – Unirea Tricolor Dãbuleni 4-1. AS Rojiºte a stat.
Clasament (primele 5): 1. Celaru 35p, 2. Amãrãºtii S. 35p (- 1
joc), 3. Tâmbureºti 32p, 4. Sadova 32p, 5. Dobroteºti 30p (- 1 joc).
SERIA 4 – etapa a 18-a: Luceafãrul Popânzãleºti – Sporting
Leu 1-4, Viitorul Coºoveni – Are-

na Bulls Preajba 3-1, Atletico Zãnoaga – Flacãra Drãgoteºti 2-2,
Progresul Castranova – Viitorul
Ghindeni 2-1, Viitorul Teasc – Unirea Câmpeni 5-2, Avântul Pieleºti
– Voinþa Puþuri 2-0, Progresul Mischii – Viitorul II Cârcea 4-3.
Clasament (primele 5): 1. Castranova 47p, 2. Leu 43p, 3. Cârcea II 38p, 4. Mischii 38p, 5.
Ghindeni 32p.
SERIA 5 – etapa a 18-a: ªtiinþa Calopãr – Viitorul ªtiinþa Craiova 1-2, Fortuna Craiova – AS Greceºti 2-3, Voinþa Raznic – Vulturul
Cernãteºti 1-0, AS Pietroaia – Viitorul Valea Fântânilor 1-2, Jiul
Breasta – Rapid Potmelþu 1-2, AS
Scãieºti – Voinþa Belcin 2-1. Inter
Secui a stat.
Clasament (primele 5): 1. Secui 36p (- 1 joc), 2. Belcin 35p, 3.
Cernãteºti 30p, 4. Calopãr 30p, 5.
Valea Fântânilor 28p.

antrenat de Constantin Cucu, a
concurat la categoria 57 de kg,
împotriva boxerului Cãtãlin
Burcea de la clubul Dinamo
Bucureºti. Fiecare a disputat câte
un meci, iar în urma prestaþiei pe
care au avut-o vor primi în
perioada urmãtoare decizia
antrenorilor dacã vor fi sau nu
selectaþi în lotul naþional. Totuºi,
antrenorul Iulian Cãrãmidã este
încrezãtor cã cei doi vor primi un
rãspuns pozitiv din
partea oficialilor, dupã
impresiile sale în urma
selecþiei de la Cãlãraºi.
“Ambii sportivi au
avut o evoluþie bunã la
etapa de selecþie de la
Cãlãraºi. Meciurile sau încheiat fãrã
decizie, dar eu sunt
încrezãtor cã amândoi
vor fi selectaþi pentru
lotul naþional ºi vor
primi convocarea.
Aºteptãm sã vedem
rãspunsul acum, noi
ne vom pregãti în
continuare ºi sunt
convins cã îi vom
vedea pe amândoi în
curând boxând sub
tricolor”, a declarat
Iulian Cãrãmidã.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 2
11:30 – TENIS (M) – Turneul de
la Monte Carlo, în Franþa: ziua a 2-a.
DIGI SPORT 3
19:00 – BASCHET (M) – All Star
Game România, la Oradea: Nord vs.
Sud.
DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Manchester City – Paris SG.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Real Madrid – Wolfsburg.
EUROSPORT 1
17:30, 20:30 – HALTERE (F, M)
– Campionatul European, la Forde,
în Norvegia.
PRO TV
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Real Madrid – Wolfsburg.
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Erori
Erori majore
majore în
în defensiva
defensiva Craiovei
Craiovei

Straton – Dupã douã meciuri
catastrofale, a urmat unul bun
pentru portarul Craiovei, care a
apãrat câteva mingi grele, inclusiv pe cea care a precedat golul,
la reluarea lui Pãun neavând ce
face.
Achim – Acelaºi fundaº rigid,
care cu greu ajunge în poziþie de
a centra, iar când se aflã acolo
nu oferã tocmai niºte assist-uri.
ªtiam cã nu prea are aport ofensiv, dar nici în propria jumãtate nu
prea se mai descurcã. S-a poziþionat prost la prima mare ocazie a
clujenilor, cea a lui Bud, nefãcând
linia o datã cu Acka ºi Popov ºi
scoþându-l din ofsaid pe atacantul advers.
Acka – Singurul fundaº care
poate primi notã de trecere dupã
meciul cu CFR.
Popov – Meci foarte slab al
bulgarului, parcã s-a molipsit de
la Iliev. Fãrã a fi presat, a dat o
pasã între Zlatinski ºi Acka în prima reprizã, direct la un adversar,
fazã prin care oaspeþii puteau
egala. Fãrã reacþie pe respingerea lui Straton la golul egalizator,
el pare mai preocupat sã semnalizeze asistentului eventuale ofsaiduri decât sã fie concentrat pe
faze pânã la final. Cristian Lopez
a trecut pe lângã Popov de parcã
bulgarul nu se afla pe teren la
ocazia care putea aduce victoria

oaspeþilor.
Vãtãjelu – Dupã o prestaþie
modestã la revenirea pe teren,
Vãtãjelu s-a apucat la declaraþii
sã-i certe ºi pe suporteri. Probabil fundaºul stânga era încã ameþit de raidurile adversarilor pe partea sa. Chiar dacã unii fani poate
mai exagereazã, nu e nici pe departe cazul ca jucãtorii sã riposteze sau sã-i critice. Suporterii nu
sunt plãtiþi de jucãtori, ci jucãtorii
sunt plãtiþi de microbiºtii care vin
la stadion sau cei care-ºi plãtesc
abonamentele lunare la posturile
TV care livreazã anul sume importante cãtre cluburi. Ca sã nu
mai vorbim de fanii care cheltuie
ºi bani în deplasãri, pe materiale,
promoþionale, etc. E un circuit firesc ºi cunoscut de mulþi, dar e
bine sã-l mai menþionãm, fiindcã,
se pare, unii jucãtori mai uitã cum
decurge.
Zlatinski – A confirmat forma bunã pe care o parcurge în
2016 cu golul marcat în debutul
partidei. Execuþie deosebitã, deºi
e evident cã a vrut sã centreze.
Madson – Prestaþie OK a
brazilianului. A ratat o ocazie
imensã de a face 2-0, scor la care
era greu pentru oaspeþi sã mai revinã.
Bancu – Pãcat de faultul inutil, în terenul advers, departe de
poartã, în condiþiile în care avea

deja un galben, acela primit degeaba. A fost vorba de exces de
zel, dar determinarea sa trebuie
apreciatã, a fãcut un meci destul
de bun, chiar dacã nu a avut realizãri. Va lipsi echipei la Ploieºti.
Ivan – Prezenþa la loturile naþionale l-a scos din formã. Chiar
dacã a avut câteva pase foarte
bune, inclusiv cea pentru Mãzãrache, în primele minute, nu evolueazã la nivelul pe care l-a arãtat în alte meciuri, când trãgea
echipa dupã el. Pãrea epuizat în
partea a doua. Inconstanþa sa este
fireascã la doar 19 ani.
Hergheligiu – Introdus tot în
perioada de inferioritate, la fel ca
în meciul cu Botoºaniul, de
aceastã datã nu a mai primit vreo
minge utilã.
Mãzãrache – Slab, nici mãcar
n-a mai reuºit sã punã presiune
pe fundaºii adverºi, al doilea meci
la rând în care este inexistent.

Victorii pe linie pentru juniorii
Universitãþii Craiova
Juniorii Universitãþii Craiova au
câºtigat toate meciurile disputate
în week-end-ul trecut. Echipa under 17, pregãtitã de Mugur Guºatu, a revenit pe primul loc în clasament dupã victoria de la Sibiu,
coroboratã cu cea a Clujului în faþa
Centrului de Excelenþã Ardealul.
Craiovenii au 46 de puncte, Ardealul are 44, iar Clujul – 43. Etapa
viitoare, craiovenii joacã acasã cu
LPS Bihor (locul 6).
În Liga Elitelor under 19, Universitatea Craiova – UTA Bãtrâna
Doamnã 3-1. Au marcat: Petre,
Manea, Geanimu. Universitatea:
Popescu – Ghincea, Puþintelu,
Drãghici, Luicã – Armãºelu, Hodea, Ciocotealã, Iuga – Petre, Manea. Au mai jucat: Hreniuc, Geanimu, Vlãdoiu. Antrenor: Adrian
Popescu

În Liga Elitelor Under 17, Inter
Star Sibiu – Universitatea Craiova
0-1. A marcat: Cârlig
Universitatea: Vlad – Borþa, Bãloi, Enache, Bogdan – Screciu,
Buzan, Bârzan – Dinu, Cârlig, Cãlãraºu. Au mai intrat: Gunie, Marcov, Pacionel, Guºatu, Gârbiþã.
Antrenor: Mugur Guºatu.
La juniori B: CSS Slatina – Universitatea Craiova 0-1. A marcat:
Nichifor. Universitatea: Bobonete
– ªerban, Constantinescu, Sima,
Vadasis – Popescu, Dobre, Stãiculescu – Nichifor, Zbona, Mihãilã. Au mai intrat: Manea, Stancu,
Grigoraºcu, Gãbureanu. Antrenor:
Marian Calafeteanu
La juniori C: Universitatea Craiova – ACS Podari 5-2. Au marcat: Cojocaru 3, Niþuicã, Ionescu.
Universitatea: Zdrancotã – Milita-

ru, Manea, Ionescu, Popa – Rezeanu, Baiaram, Pacionel, Niþuicã
– Drãgãnoiu, Pãtulea. Au mai jucat: Manea, Cojocaru, Tudor,
Pãun. Antrenor: Nelu Petriºor
La juniori D: CSS Craiova –
Universitatea Craiova 0-1. A marcat: Vãduva. Universitatea: Vlãsceanu – Buºu, Neicu, Nedelcu,
Banã, B. Duþã, L. Duþã, Vãduva,
Capac. Au mai jucat: Gãgeatu, Zaharia, Sârbu, Sichitiu. Antrenor:
Bogdan Vrãjitoarea.
Tot la juniori D: Universitatea
Craiova – Luceafãrul Craiova 5-1.
Au marcat: Vãduva, L. Duþã, Lãpãdãtescu, B. Duþã, Capac. Universitatea: Vlãsceanu – Zaharia, Neicu,
Nedelcu, Banã, B. Duþã, L. Duþã,
Vãduva, Capac. Au mai jucat: Gãgeatu, Lãpãdãtescu, Buºu, Sichitiu.
Antrenor: Bogdan Vrãjitoarea.

Bãluþã – N-a mai fost la fel
de apatic precum în meciurile anterioare, dar nici nu a adus vreun
plus. A avut o ºansã de 2-0, dar a
tras mult peste poartã.
Nuno Rocha – O altã prestaþie extrem de slabã a capverdianului. Pur ºi simplu inexistent.

Marcaj prost la Pãun la golul egalizator, a cãzut din picioare în duel
cu adversarul, care a reluat apoi
nestingherit.
Kay – A intrat pe final, pentru
a acoperi spaþiile mari apãrute în
apãrare. Ar fi mai indicat la Ploieºti un cuplu african, Kay-Acka.

Play-out, etapa VI-a
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 2-1
Au marcat: Goga 77, Javi Hernandez 90 / Tudorie 82.
Meciul FC Botoºani – CSMS Iaºi s-a jucat asearã.

Clasament play-out
1. CSMS Iaºi 5
2. „U”Craiova6
3. CFR Cluj 6
4. Voluntari 6
5. Botoºani 5
6. Concordia 6
7. ACS Poli 6
8. Petrolul
6

2
3
2
3
2
2
1
1

1
1
3
1
1
3
2
2

2
2
1
2
2
1
3
3

6-5
7-6
7-4
6-7
9-7
6-4
5-11
4-6

26
26
23
22
20
18
18
9

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

Play-off, etapa VI-a
Viitorul – Astra 1-3
Au marcat: Ciobanu 82 / Boudjemaa 19, Gãman 59 – pen., Alibec 60.
Steaua – Dinamo 1-1
Au marcat: St. Filip 16 / Gnohere 48.
Meciul Pandurii – ASA s-a jucat asearã.

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

6
6
6
5
6
5

4
4
1
1
0
0

1
2
4
3
2
2

1
0
1
1
4
3

10-4
10-4
6-8
4-3
5-12
2-6

39
36
31
30
25
20

