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- Diferenþa dintre mine ºi poli-
ticianul Popescu este cã el este
un om cu greutate, iar eu sunt
un om cu multe greutãþi.
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la numãrul decedaþilorla numãrul decedaþilorla numãrul decedaþilorla numãrul decedaþilorla numãrul decedaþilor

Evoluþia
fenomenelor
demografice în
ianuarie 2016
comparativ cu
ianuarie 2015 a fost
caracterizatã de
creºterea nupþialitãþii
ºi a divorþialitãþii ºi de
scãderea natalitãþii
ºi a mortalitãþii.
Mortalitatea infantilã
a avut aceeaºi
valoare în ambele
perioade analizate.
Mortalitatea în
mediul rural este
dublã comparativ
cu cea din urban.
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Despre reformaDespre reformaDespre reformaDespre reformaDespre reforma
administraþiei!administraþiei!administraþiei!administraþiei!administraþiei!

Se spune, ºi nu este nici o
inexactitate, cã premierul
Dacian Cioloº are în vedere
asumarea rãspunderii guver-
nului, în Parlament, pe un
pachet de legi privind
reforma administraþiei
publice locale. Anterior a
avut referiri largi, în câteva
rânduri, ºi Vasile Dâncu,
ministrul dezvoltãrii regiona-
le ºi administraþiei publice,
pe aceeaºi chestiune. N-ar fi
deloc inoportun un aseme-
nea demers, dimpotrivã ar
putea rãmâne ca o bilã albã a
unei legislaturi...

O nouã sesiuneO nouã sesiuneO nouã sesiuneO nouã sesiuneO nouã sesiune
a rezidenþiatuluia rezidenþiatuluia rezidenþiatuluia rezidenþiatuluia rezidenþiatului
va fi organizatva fi organizatva fi organizatva fi organizatva fi organizat
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CondamnareCondamnareCondamnareCondamnareCondamnare
pentru „lotul I”pentru „lotul I”pentru „lotul I”pentru „lotul I”pentru „lotul I”
de evazionide evazionide evazionide evazionide evazioniºººººtititititi
din dosaruldin dosaruldin dosaruldin dosaruldin dosarul
Mitliv – AmbientMitliv – AmbientMitliv – AmbientMitliv – AmbientMitliv – Ambient

Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au pronunþat, luni, sentinþa
pe fond pentru jumãtate dintre in-
culpaþii din dosarul evaziunii de
9,2 milioane de euro în domeniul
achiziþiei materialelor de construc-
þii de care procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova au
acuzat firmele Mitliv Craiova ºi
Ambient Sibiu. Nu mai puþin de
14 persoane au fost trimise în ju-
decatã în acest dosar, între ele
fiind patronul ºi directorul de
achiziþii al Mitliv.

CCCCCãlãtorieãlãtorieãlãtorieãlãtorieãlãtorie
prin viaþaprin viaþaprin viaþaprin viaþaprin viaþa
satului tradiþionalsatului tradiþionalsatului tradiþionalsatului tradiþionalsatului tradiþional
doljeandoljeandoljeandoljeandoljean.....
Popas la UrzicuþaPopas la UrzicuþaPopas la UrzicuþaPopas la UrzicuþaPopas la Urzicuþa
ºi Brãdeºtiºi Brãdeºtiºi Brãdeºtiºi Brãdeºtiºi Brãdeºti

Sporul naturalSporul naturalSporul naturalSporul naturalSporul natural
rãmânerãmânerãmânerãmânerãmâne
negativnegativnegativnegativnegativ
în tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþul
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Reprezentanþii

profesorilor cer

demisia guvernului

Cioloº pe fondul

scandalului OUG

a salarizãrii
Reprezentanþii profesorilor

cer demisia Guvernului
Cioloº din cauza controversa-
tului proiect de ordonanþã de
urgenþã privind salarizarea
unitarã ºi anunþã proteste
luni ºi marþi (18 ºi 19 apri-
lie), între orele 15:00 -
17:00, în faþa Guvernului,
potrivit unui comunicat de
presã al Federaþiei Sindicate-
lor Libere din Învãþãmânt
(FSLI), remis marþi agenþiei
MEDIAFAX. Preºedintele
FSLI, Simion Hãncescu, a
declarat pentru MEDIAFAX
cã OUG privind legea salari-
zãrii este o „glumã proastã”
ºi cã profesorii care ar urma
sã vinã în sistem ar avea
salarii ºi mai mici decât
acum. „Cu o asemenea
glumã proastã de proiect de
ordonanþã, Guvernul ar
trebui sã plece. Mie nu-mi
vine sã cred cã s-au gândit la
o asemenea variantã, sã
propunã salarii pentru
învãþãtori cu 800 de lei mai
mici. Un învãþãtor are
maximum 2.700 de lei, dacã
trece acest OUG, ar avea
maximum 1.900 de lei. Deja
e agitaþie maximã în sistem.
Cei care vor veni în sistem ar
urma sã aibã salarii ºi mai
mici decât sunt acum. Chiar
dacã vor retrage ordonanþa,
problema de fond rãmâne,
nu ºi-au onorat angajamen-
tele pe care le-au luat,
rãmâne problema legii
salarizãrii”, a spus Hãncescu.

Prim-vicepreºedintele PNL,
Cristian Buºoi, a declarat, ieri, cã
prin desemnarea lui Marian Mun-
teanu drept candidat la Primãria
Capitalei PNL face ceea ce socie-
tatea civilã aºteaptã de la partid,
el precizând cã nu s-a pus niciun
moment în discuþie revenirea sa
în cursa electoralã. “Cu Marian
Munteanu candidat, PNL aratã clar
cã face ce societatea civilã aºteap-
tã de la PNL sã facã. PNL a luat
aminte întotdeauna la ce bucureº-
tenii au cerut: dupã demisia gu-
vernului Ponta, PNL a renunþat la
guvernare ºi a susþinut un guvern
apolitic pentru a dovedi cã ascul-
tã vocea oamenilor care protes-
tau în stradã; acum, dupã ce apar
suspiciuni ºi acuzaþii, candidatul
PNL se retrage fãrã nicio ezitare
cã sã nu creeze probleme de mo-
ralã, dovedind cã PNL face ce
aºteaptã bucureºtenii ºi respectã
criteriile de integritate, chiar dacã
asta înseamnã o pierdere pentru
partid”, a declarat Buºoi, potrivit
unui comunicat de presã.

Liberalul, primul candidat no-
minalizat de PNL la Primãria Ca-
pitalei, a mai spus cã nu s-a pus
niciun moment în discuþie reve-
nirea sa în cursa electoralã, dupã
retragerea lui Ludovic Orban.
“Este fãrã dubiu o situaþia difici-
lã ºi politic, pentru PNL ºi uman,
pentru Ludovic Orban, ºi pentru
noi, ca ºi colegi care îl cunoaº-
tem pe Ludovic. ªi meritã subli-
niat cã Ludovic Orban ºi PNL nu

Curtea de Apel Bucureºti a admis, marþi,
contestaþiile fãcute de cei doi israelieni la de-
cizia iniþialã a Tribunalului Bucureºti. Ma-

Marian Munteanu, candidatulMarian Munteanu, candidatulMarian Munteanu, candidatulMarian Munteanu, candidatulMarian Munteanu, candidatul
PNL pentru Primãria CapitaleiPNL pentru Primãria CapitaleiPNL pentru Primãria CapitaleiPNL pentru Primãria CapitaleiPNL pentru Primãria Capitalei
Marian Munteanu este candidatul susþinut

de PNL pentru Primãria Capitalei, potrivit
unei decizii a comisiei de unificare a PNL,

decizie care urmeazã sã fie confirmatã
de Biroul Politic Naþional.

s-au victimizat ºi nu au jucat
spectacolul de inocenþã ºi ipocri-
zie pe care PSD îl joacã în faþa
Justiþiei, ci a luat cea mai clarã ºi
onestã decizie cã sã nu creeze
niciun dubiu asupra PNL (...)
Vreau sã spun un lucru pentru a
pune punct zvonisticii lansate de
cãtre oameni care au interesul sã
dezbine PNL. Nu am discutat ni-
mic cu nimeni ºi nu s-a discutat
în PNL despre revenirea mea ca
ºi candidat în campania pentru
Primãria Generalã. Deciziile pe
care le iau, le iau cu judecatã ºi
nu mã întorc sã spun „hai” unde
am spus „gata”, iar decizia pe
care am luat-o este sã sprijin can-
didatul PNL la primãria Capita-
lei”, a mai spus Cristian Buºoi.

Deputatul PNL Theodor Pale-
ologu anunþã cã nu va susþine
candidatura lui Marian Muntea-
nu la Primãria Capitalei, criticând
în termeni foarte duri - ‘’pirami-
dalã imbecilitate’’ decizia luatã de
liberali marþi. ‘’Nu îl voi susþine
pe Marian Munteanu în calitate
de candidat PNL la Primãria Ca-
pitalei. Este o piramidalã imbeci-
litate, semn cã partidul se aflã
într-o totalã derivã moralã, poli-
ticã, ideologicã’’, a scris libera-
lul pe Facebook.

Copreºedintele PNL Alina
Gorghiu a declarat, ieri, cã pro-
punerea ca Marian Munteanu sã
fie candidatul susþinut de PNL
pentru Primãria Capitalei va fi
înaintatã BPN, ea comentând cã

liberalii au avut de ales între o
candidaturã politicã ºi “un simbol
politic” al societãþii civile. La rân-
dul sãu, copreºedintele PNL Va-
sile Blaga a afirmat cã Marian
Munteanu a fost propunerea lui -
Cãtãlin Predoiu, iar comisia de
unificare a PNL l-a votat cu o
majoritate covârºitoare, expri-
mându-se o singurã abþinere.

Candidatul PSD la Primãria Ca-
pitalei, Gabriela Vrânceanu Firea,
a declarat, ieri, cã strategia parti-
dului nu se schimbã cu nimic în
urma deciziei PNL de a-l desem-
na pe Marian Munteanu drept can-
didat la Bucureºti ºi cã aºteaptã

dezbateri despre administraþie ºi
nu politicã. “Salut decizia PNL de
a nominaliza un candidat propriu
pentru funcþia de primar general
al Capitalei în persoana dlui Mari-
an Munteanu ºi aºtept cu interes
sã aflu care sunt proiectele sale
pentru Bucureºti. Sunt convinsã
cã vom avea ocazia sã ne con-
fruntãm soluþiile pentru probleme-
le oamenilor ºi de asemenea am
convingerea cã domnul Muntea-
nu va fi de acord ca în aceastã
campanie sã discutãm despre ad-
ministraþie ºi nu despre politicã”
a comentat Firea, potrivit unui
comunicat de presã.

Weiner Ron ºi Geclowicz David, israelienii angajaþi de firma
Black Cube pentru a strânge informaþii despre Laura Codruþa

Kovesi, vor sta în total 20 de zile în arest preventiv dupã ce
judecãtorii le-au admis ieri contestaþiile la decizia iniþialã

de arestare pentru 30 de zile.

gistraþii de la Curte au rejudecat cauza ºi
au dispus ca durata arestului preventiv
sã fie redusã la 20 de zile, în loc de 30.
“Desfiinþeazã în parte încheierea contes-
tatã ºi, în fond, rejudecând: Reduce du-
rata arestãrii preventive faþã de inculpaþii
GECLOWICZ DAVID ºi WEINER RON,
de la o perioadã de 30 de zile, la 20 zile,
respectiv începând cu data de 03.04.2016
pânã la data de 22.04.2016, inclusiv.
“, se aratã în decizia comunicatã de in-
stanþã.

Decizia luatã de Curtea de Apel Bucu-
reºti este una definitivã ºi nu va mai pu-

tea fi contestatã de niciuna dintre pãrþi. Rã-
mâne însã de vãzut dacã la finalul celor 20
de zile de arest preventiv procurorii DIICOT

vor cere prelungirea mandatelor sau vor pro-
pune alte mãsuri preventive.

Weiner Ron ºi Geclowicz David sunt ur-
mãriþi penal pentru sãvârºirea infracþiunilor
de constituire a unui grup infracþional orga-
nizat, acces ilegal la un sistem informatic,
transfer neautorizat de date informatice, al-
terarea integritãþii datelor ºi operaþiuni ile-
gale cu dispozitive ºi programe informatice,
anunþau procurorii DIICOT. Weiner Ron ar
fi primit 5.000 de euro pentru aceastã misi-
une, spun surse judiciare. Potrivit surselor
citate, cei doi israelieni au primit o listã cu
opt persoane pe care trebuiau sã le urmã-
reascã, printre care se afla procurorul ºef al
DNA, Laura Codruþa Kovesi ºi alte persoa-
ne apropiate acesteia.
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Despre reforma administraþiei!Despre reforma administraþiei!Despre reforma administraþiei!Despre reforma administraþiei!Despre reforma administraþiei!
MIRCEA CANÞÃR

Se spune, ºi nu este nici o ine-
xactitate, cã premierul Dacian
Cioloº are în vedere asumarea
rãspunderii guvernului, în Parla-
ment, pe un pachet de legi pri-
vind reforma administraþiei publi-
ce locale. Anterior a avut refe-
riri largi, în câteva rânduri, ºi Va-
sile Dâncu, ministrul dezvoltãrii
regionale ºi administraþiei publi-
ce, pe aceeaºi chestiune. N-ar fi
deloc inoportun un asemenea
demers, dimpotrivã ar putea rã-
mâne ca o bilã albã a unei legis-
laturi, începutã en fanfare, cu o
solidã majoritate parlamentarã, ºi
încheiatã de un guvern tehnocrat.
Faptul cã Dacian Cioloº încear-
cã sã elimine, pe cât este posibil,

o ambiguitate, dacã nu o haraba-
burã, ce dãinuie în administraþia
publicã localã, meritã luat în sea-
mã. Luni, premierul a prezentat
în Parlament unele detalii ale va-
riantelor de lucru avute în vede-
re. Una dintre variante presupu-
ne numirea pe criterii politice a
tuturor directorilor serviciilor de-
concentrate - aºa cum s-a prac-
ticat ºi pânã acum -, care sã-ºi
încheie mandatul cu guvernul
care i-a numit, neavând nevoie
sã deþinã, anterior, calitatea de
funcþionar public. Integraþi în ca-
tegoria funcþionarilor numiþi poli-
tic sunt ºi prefecþii ºi subprefec-
þii, care “vin cu guvernul ºi
pleacã cu acesta”, cum s-a ex-

primat Dacian Cioloº. Un alt sce-
nariu ar fi cel actual, cu ministru
ºi secretar de stat - desemnaþi
politic - ºi funcþionari publici “de
la prefect în jos”, dar numeroa-
se impedimente genereazã “for-
þarea” liniei roºii, în sensul cã
unele oferte nu îndeplinesc în
momentul desemnãrii lor cerin-
þele legii funcþionarului public,
partidele noastre neavând preo-
cupãri asidue în privinþa pregãti-
rii corespunzãtoare a celor cu
care vor trebui sã guverneze. În
fine, un scenariu mai puþin pro-
vocator ar fi “coborârea” la ni-
vel de numire politicã, a directo-
rilor generali, conducãtorilor de
agenþii, directorilor de deconcen-

trate. Formularea pare stranie,
dar aºa figureazã în comunica-
tele de presã. Intenþia guvernu-
lui este sã lanseze, în dezbatere
publicã, aceastã variantã pentru
a o putea prezenta, apoi Parla-
mentului, cu amendamentele de
rigoare, reþinute în urma dezba-
terilor. Premierul Dacian Cioloº
care s-a întâlnit, deunãzi, cu pri-
marii de municipii, aceºtia cerând
explicit modificarea legislaþiei
existente - confuze în formã - în
privinþa unor incompatibilitãþi ce
trebuie eliminate, poate fi bãnuit
a cunoaºte perfect “sistemul
francez” de organizare a admi-
nistraþiei publice locale, din care
s-a inspirat iniþial ºi legiuitorul

român. Dupã aceea fiecare guver-
nare s-a simþit datoare sã aibã pro-
priile contribuþii, rezultând un me-
lanj, nici autohton, nici de import,
între altele surmontându-se însã
esenþialul: calitatea profesionalã ºi
moralã a resursei umane utilizate.
Necesarã imperios ºi acolo unde
desemnarea era eminamente poli-
ticã. De altfel, Vasile Dâncu îºi
exprima, într-o intervenþie anterioa-
rã, dorinþa existenþei unui Institut
Naþional de Administraþie dupã
modelul “ENA” din Franþa, sau din
alte þãri ale Uniunii Europene, pre-
mergãtor unei descentralizãri rea-
le, avute în vedere. La nivel decla-
rativ, toate guvernele anterioare au
enunþat aºa ceva.

Guvernul a prezentat un proiect
de Ordonanþã de Urgenþã privind
salarizarea personalului bugetar,
inclusiv a cadrelor didactice. Pro-
punerea nu se bucurã de susþine-
rea tuturor, iar Federaþia Sindica-

Sindicatele din învãþãmântSindicatele din învãþãmântSindicatele din învãþãmântSindicatele din învãþãmântSindicatele din învãþãmânt
ameninþã cu protesteameninþã cu protesteameninþã cu protesteameninþã cu protesteameninþã cu proteste

Noile grile de salarizare, pentru personalul din învãþãmânt, propuse de
Guvern, atrag nemulþumirea sindicatelor , care, cel puþin dintr-o parte, sunt

dispuse sã iniþieze acþinui de protest.

telor Libere din Învãþãmânt anunþã
acþiuni de protest. „Am constatat
cã anumite categorii de cadre di-
dactice vor avea salarii mai mici
decât cele actuale. Astfel, un de-
butant actual are 1.355 de lei, iar

cel propus este de 1.270 de lei; cei
cu vechime între 6-10 ani au 1.557
de lei ºi vor primi 1.456 de lei; cu
14-18 ani experienþã vor coborî de
la 1.964 la 1.692 de lei, iar cei cu
vechime mare vor avea cea mai
mare diminuare – de la 2.718 de
lei la 1.949 de lei ºi vorbim doar de
categoria celor cu studii medii.
Pentru cei care au absolvit institu-
þii de învãþãmânt superior, sunt ºi
aici scãdero: pentru un debutant,

de la 1.586 la 1.500 de lei; pentru
cei cu mai mult de 40 de ani de
vechime, de la 3.485 la 3.470 de
lei.  Este adevãrat cã se propune
reducerea traanºelor de vechime,
o creºtere a salariilor pentru anu-
mite categorii de profesori (cei cu
6-10 ani ºi cei care se încadreazã
în intervalul 14-18 ani, cu 8%, res-
pectiv 15%), însã FSLI nu poate
fi de acord cu salariile propuse
pentru învãþãtorii ºi educatorii cu

studii medii,  care riscã sã rãmânã
îngheþate pentru o perioadãnedefi-
nit de mare. Cerem inclusiv demi-
sia guvernului. În zilele de 18 ºi 19
aprilie, vom picheta sediul Guver-
nului României, în intervalul orar
15:00 – 17:00”, a declarat prof.
Constantin Rada, secretar al
FSLI ºi preºedinte al Uniunii Sin-
dicatelor Libere din Învãþãmânt
Dolj.

CRISTI PÃTRU

Poliþiºtii Serviciului Arme, Ex-
plozivi ºi Substanþe Periculoase
din cadrul IPJ Dolj au fost anun-
þaþi ieri, de un localnic din comu-
na Goeºti, paznic de vânãtoare, cã
un localnic din satul Mãlãeºti a
braconat o cãprioarã cu ajutorul
unui laþ, apoi a sacrificat anima-
lul, iar carnea, aproximativ 20 de
kg, a vândut-o cu suma de 100
de lei. Poliþiºtii craioveni au ajuns
în localitate ºi împreunã cu agen-
þii de la Postul de Poliþie  Goeºti
au demarat investigaþiile. Sesiza-
rea s-a confirmat, oamenii legii
stabilind cã Nicolae Rãduþ, de 36
de ani din Mãlãeºti a confecþionat

Cercetat penalCercetat penalCercetat penalCercetat penalCercetat penal
dupã ce a braconat o cãprioarãdupã ce a braconat o cãprioarãdupã ce a braconat o cãprioarãdupã ce a braconat o cãprioarãdupã ce a braconat o cãprioarã
ºi a vândut carnea localnicilorºi a vândut carnea localnicilorºi a vândut carnea localnicilorºi a vândut carnea localnicilorºi a vândut carnea localnicilor

Un bãrbat de 36 de ani din comuna doljeanã Goeºti este cercetat penal pentru braconaj cinegetic
dupã ce poliþiºtii Serviciului Arme, Explozivi ºi Substanþe Periculoase au stabilit cã a braconat o cã-
prioarã, folosind un laþ confecþionat artizanal, a sacrificat animalul, iar carnea a vândut-o unor local-
nici, cu suma de 100 de lei. Oamenii legii au recuperat, ieri, carnea de la cumpãrãtori ºi au predat-o
Direcþiei Sanitar-Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor (DSVSA) Dolj.

un laþ din sârmã, a braconat cã-
prioara ºi a gãsit doi bãrbaþi cãro-
ra le-a vândut carnea. Cumpãrã-
torii n-au avut decât sã predea po-
liþiºtilor ce le-a mai rãmas, iar oa-
menii legii au deschis un dosar
penal în cauzã, bãrbatul de 36 de
ani fiind cercetat pentru braconaj
cinegetic. „Carnea de cãprioarã
a fost recuperatã de la cei doi lo-

calnici cãrora suspectul le-a vân-
dut-o contra sumei de 100 de lei,
pe numele sãu fiind întocmit do-
sar penal pentru comiterea infrac-
þiunii de braconaj cinegetic. Pre-
judiciul cauzat de acesta se ridi-
cã la 4000 de euro”, a declarat
subcomisar Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Reamintim cã, pe 6 octombrie
2014, o acþiune de amploare vizând
destructurarea unei reþele infracþi-
onale specializate în evaziune fis-
calã, a fost demaratã de poliþiºtii
Brigãzii de Combatere a Criminali-
tãþii Organizate (BCCO) Craiova ºi
procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova. Oamenii legii au
fãcut fãcut ºase percheziþii simul-
tane la sediile sociale ale unor fir-
me ºi locuinþe ale unor suspecþi –
trei în localitãþi din Dolj, douã în
Craiova ºi una în judeþul Olt – vi-
zate fiind în mod special sediile ºi
punctele de lucru ale SC Mitliv SRL
Craiova ºi SC Ambient SA Sibiu,
dar ºi alte societãþi cu care aveau
legãturi ºi au pus în executare 14
mandate de aducere emise de pro-
curori pe numele principalilor sus-
pecþi din dosar.

Potrivit DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, „în perioada

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, luni, 11 aprilie a.c., lucrãtori
ai Postului de Poliþie Cerãt s-au se-
sizat din oficiu cu privire la faptul
cã Nicolae Sima, de 64 de ani, din
localitate, s-a prezentat, vineri, 8
aprilie a.c., la Dispensarul Uman din

ªi-a declarat concubina moartã ca sã obþinã
ajutorul de înmormântare

Un doljean din comuna Cerãt a ales o cale mai puþin
obiºnuitã de a face bani ºi, bineînþeles ...penalã. Omul ºi-a
declarat moartã concubina, a obþinut un certificat de deces
în acest sens, apoi s-a dus la Primãrie ºi a cerut ajutorul de
înmormântare. ªi în tot acest timp femeia era cu el în casã,
fãrã sã aibã habar de ceva. Poliþiºtii au prins de veste, i-au
întocmit dosar penal ºi au recuperat ºi banii.

comunã ºi a declarat faptul cã Ana
C., de 67 de ani, concubina sa, a
decedat în locuinþa comunã.  În
baza declaraþiei pe propria rãspun-
dere i s-a eliberat un certificat me-
dical al decesului, cu care s-a dus
la Primãria comunei Cerãt – starea

civilã unde a cerut ºi i s-a eliberat
certificat de deces pe numele femeii
de 67 de ani, deºi aceasta era în via-
þã, la locuinþa comunã, ºi nu ºtia ni-
mic despre cele puse la cale de con-
cubin. În baza certificatului de de-
ces, bãrbatul de 64 de ani a obþinut
de la primãrie ajutorul de înmormân-
tare în sumã de 500 lei. „În cauzã
poliþiºtii au întocmit dosar penal sub
aspectul sãvârºirii infracþiunilor de
înºelãciune, fals în declaraþii ºi uz
de fals, iar suma obþinutã ilegal a
fost recuperatã ºi restituitã”, a pre-
cizat subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Condamnare pentru „lotul I” de evazioniºtiCondamnare pentru „lotul I” de evazioniºtiCondamnare pentru „lotul I” de evazioniºtiCondamnare pentru „lotul I” de evazioniºtiCondamnare pentru „lotul I” de evazioniºti
din dosarul Mitliv – Ambientdin dosarul Mitliv – Ambientdin dosarul Mitliv – Ambientdin dosarul Mitliv – Ambientdin dosarul Mitliv – Ambient

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au
pronunþat, luni, sentinþa pe fond pentru ju-
mãtate dintre inculpaþii din dosarul eva-
ziunii de 9,2 milioane de euro în domeniul
achiziþiei materialelor de construcþii de
care procurorii DIICOT – Serviciul Teri-
torial Craiova au acuzat firmele Mitliv
Craiova ºi Ambient Sibiu. Nu mai puþin
de 14 persoane au fost trimise în judeca-

tã în acest dosar, între ele fiind patronul
ºi directorul de achiziþii al Mitliv. ªapte
dintre inculpaþi au recunoscut comiterea
faptelor ºi au fost condamnaþi, acum, la
pedepse cuprinse între 3 ani ºi 8 luni ºi 8
ani de detenþie, iar faþã de ceilalþi ºapte
s-a dispus disjungerea cauzei ºi continua-
rea procesului, tot la Curtea de Apel Cra-
iova, urmãtorul termen fiind pe 5 mai.
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octombrie 2011 – noiembrie 2012,
membrii grupãrii formate din 14
persoane au creat mai multe cir-
cuite economico-financiare ficti-
ve de livrãri ºi achiziþii intraco-
munitare de materiale de construc-
þii, prejudiciind astfel bugetul
consolidat al statului cu peste
9.200.000 de lei. Faþã de mem-
brii grupãrii existã suspiciunea
rezonabilã cã au acþionat conju-
gat în realizarea unui circuit scrip-
tic al mãrfurilor, dublat de vira-
mente bancare similare efectuate
foarte rapid, prin care s-a urmã-
rit crearea unei aparenþe de lega-
litate. Membrii grupãrii s-au fo-
losit de o societate de tip off-sho-
re, cu sediul în Cipru, precum ºi
de mai multe societãþi comerciale
deschise pe teritoriul României ºi
interpuse în circuit, în mod siste-
matic, pentru acumularea tuturor
obligaþiilor fiscale cãtre stat, cu

consecinþa imediatã a însuºirii
unor importante sume de bani ºi,
implicit, a prejudicierii bugetului
consolidat al statului. Societãþile
comerciale folosite în acest scop
nu aveau patrimoniu, nici sala-
riaþi, nici spaþii de depozitare, iar
perioada de funcþionare era una
de scurtã duratã. Cu toate aces-
tea în acte societãþile interpuse
figurau ca “furnizori” pentru be-
neficiarii finali ai activitãþii in-
fracþionale: societãþile SC Am-
bient SA Sibiu (cu punct de lucru
în Craiova) ºi SC Mitliv SRL Cra-
iova”, au precizat anchetatorii la
momentul respectiv. Tocmai pen-
tru a se ridica documente ºi în-
scrisuri necesare pentru probarea
activitãþii infracþionale în dosar s-
au fãcut cele ºase percheziþii, toate
documentele gãsite ºi cele 14 per-
soane suspectate de implicare în
activitatea infracþionalã, între care
ºi persoane cu funcþii de condu-
cere de la cele douã firme, fiind
duse la sediul DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova. La finalul
audierilor, procurorul de caz a dis-
pus reþinerea faþã de ºase incul-
paþi: Rogojinaru Dorinel Iulian,
Danilã Robert Mihail, Sfârlogea
Daniel Andi, Ionescu Daniel, Ta-
nasã Rãzvan ºi Teacã Stelu Alin
(directorul de achiziþii al firmei
Mitliv), sub acuzaþia de sãvârºire
a infracþiunilor de constituire a 
unui grup infracþional organizat,
evaziune fiscalã ºi spãlare de bani.
Totodatã, procurorii cerut ºi ares-
tarea preventivã pentru 30 de zile
a inculpaþilor Etegan Adrian Gigi
ºi Duþu Costin Viorel, aflaþi deja

în penitenciar la momentul res-
pectiv, unde îºi executau pedep-
sele de 7 ºi, respectiv, 8 ani pri-
mite în altã cauzã pentru infracþi-
uni de evaziune fiscalã ºi lipsire
de libertate în mod ilegal. Patro-
nul firmei Mitliv, Liviu Ion Cioanã
a fost audiat, însã nu s-a luat nici
o mãsurã preventivã faþã de el.
14 inculpaþi deferiþi justiþiei în
acest dosar

Cercetãrile în dosar s-au finali-
zat, iar în urmã cu un an, pe 1 apri-
lie 2015 procurorii craioveni din
cadrul DIICOT au dispus trimite-
rea în judecatã a 14 persoane: Ro-
gojinaru Dorinel Iulian, Danilã Ro-
bert Mihail, Sfârlogea Daniel Andi,
Ionescu Daniel, Tanasã Rãzvan,
Teacã Stelu Alin, Etegan Adrian
Gigi, Duþu Costin Viorel, Ulãreanu
Constantin, Stãnescu Mugurel,
Pãceanã Robert ªtefan, Bãdinã
Gheorghe, Uglean Gelu Octavian
ºi Cioanã Ion Liviu (directorul SC
Mitliv), pentru constituire a unui
grup infracþional organizat, evaziu-
ne fiscalã ºi spãlare de bani.

La termenul de pe 14 ianuarie
a.c., ºapte dintre inculpaþi au ce-
rut sã fie judecaþi în procedura sim-
plificatã, mai exact au recunoscut
comiterea faptelor ºi au cerut sã
beneficieze de prevederile vizând
reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã: Dãnilã Robert Mihail,
Etegan Adrian Gigi, Duþu Costin
Viorel, Stãnescu Mugurel, Pãcea-
nã Robert ªtefan, Sfîrlogea Daniel
Andi, Bãdinã Gheorghe ºi SC BÃ-
DINÃ COM SRL Bãileºti. Curtea

de Apel Craiova a admis cererea,
iar luni, 11 aprilie a.c., a fost pro-
nunþatã sentinþa în ceea ce-i pri-
veºte pe cei ºapte, cu toþii fiind
gãsiþi vinovaþi de evaziune fiscalã
ºi constituire de grup infracþional
organizat. Judecãtorii l-au con-
damnat pe Dãnilã Robert Mihail
la 4 ani ºi 8 luni închisoare, Sfîr-
logea Daniel Andi a primit 5 ani,
8 luni ºi 3 zile închisoare, Pãcea-
nã Robert ªtefan a primit 4 ani
închisoare, Stãnescu Mugurel - 4
ani închisoare, Bãdinã Gheorghe
- 3 ani ºi 8 luni închisoare, SC
BÃDINÃ COM SRL Bãileºti, a
primit amendã penalã în valoare
de 75 000 lei, Duþu Costin Viorel
(aflat în penitenciar) a primit 8
ani de închisoare – pedeapsã care
se calculeazã de la momentul
pronunþãrii actualei sentinþe, iar
Etegan Adrian Gigi - 7 ani de în-
chisoare. În plus, fiecare dintre cei
ºapte inculpaþi trebuie sã achite
câte 12.000 lei cheltuieli judiciare.
Hotãrârea nu este definitivã, pu-
tând fi atacatã cu apel la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie.

Al doilea „lot” de inculpaþi din
dosar, respectiv Ionescu Daniel,
Tãnasã Rãzvan George, Rogojina-
ru Dorinel iulian, Ulãreanu Con-
stantin, Uglean Gelu Octavian,
Cioanã Ion Liviu, Teacã Stelu Alin,
ºi firmele SC Ambient SA Sibiu,
SC Mitliv Exim SRL Craiova ºi SC
Sincrotrans SRL Craiova, sunt ju-
decaþi în continuare la Curtea de
Apel Craiova, cauza fiind disjun-
sã, iar urmãtorul termen a fost sta-
bilit pentru data de 5 mai a.c.
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Congresul AST a fost gãzduit,
ieri, de Muzeul Olteniei, sala fiind pli-
nã de studenþi timoceni, dar ºi de foar-
te mulþi prieteni ai acestora. Cea de-a
doua ediþie a venit ºi cu un moment
important legat de organizarea aso-
ciaþiei. Aleksandar Najdanovic, pri-
mul preºedinte al AST Craiova, a pre-
dat ºtafeta lui Djordje Petrovic. Aces-

ta este student la Facultatea de Lite-
re din Craiova ºi a preluat conduce-
rea asociaþiei, mandatul sãu urmând
sã se încheie odatã cu terminarea stu-
diilor la Craiova.

”Vreau sã vã mulþumesc cã aþi
onorat invitaþia noastrã. Mã bucurã
foarte mult pentru cã înseamnã cã
noi, românii din Valea Timocului,
contãm pentru România. În 2012, am
avut aceastã iniþiativã ca sã înfiin-
þez o asociaþie a studenþilor români
care vin din Serbia. Atunci erau pro-
bleme mai multe ºi mai grave, care
au depins de minister, de nivelul de
admitere al studenþilor, de înscrie-
rea studenþilor la universitãþi, de
cazare. Studenþi care au venit din
comunele ºi satele mici nu prea cu-
noºteau aici ºi chiar a fost nevoie
de aceastã asociaþie”, a spus Ale-
xandru Najdanovic, care va absolvi,
în aceastã varã, Facultatea de Me-
dicinã din Craiova.

Aleksandar Savic, vicepreºedin-
te AST Craiova, ºi-a amintit cu
nostalgie de începuturile asociaþiei,
cum au fost create site-ul ºi logo-ul
AST ºi a încheiat prin a spune cã îi
pare rãu cã trebuie sã pãrãseascã
asociaºia, ºi el finalizând studiile
universitare în Craiova.

„Mã întreabã colegii dacã eu câº-
tig bani din aceastã asociaþie, dar
eu le spun cã voluntariatul pe care
l-am fãcut în aceºti cinci ani mi-au
oferit mult mai mult decât profit sau
bani. Am cunoscut foarte mulþi prie-
teni, în primul, am cãpãtat o experi-
enþã în domeniul unui ONG care nu
se poate cumpãra, trebuie doar sã
urmãreºti o activitate ºi zilnic capeþi
foarte multã experienþã. Îmi pare rãu
cã nu mai suntem în AST, dar noi
vom sprijini studenþii care vor con-
tinua activitatea ºi vom forma poate
o echipã ºi mai bunã”, a mãrturisit
acesta.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Studenþii timoceni din Craiova, reuniþi în
Asociaþia Studenþilor Timoceni, au organizat,
ieri, a doua ediþie a Congresului AST. Re-
prezentanþi ai autoritãþii locale, dar ºi mulþi
prieteni ºi colaboratori din rândul studenþi-
lor din Craiova, studenþilor basarabeni au
venit pentru a le fi aproape ºi pentru a-i feli-
cita. Congresul AST s-a desfãºurat cu sala

plinã ºi într-o atmosferã caldã ºi entuziastã,
ceea ce dovedeºte cã „timocenii noºtrii”,
cum le spun prietenii, au mulþi susþinãtori ºi
au reuºit sã devinã o voce ce promoveazã, în
adevãratul sens al cuvântului, românii de din-
colo de Dunãre. ªi, în acelaºi timp, sunt o
mânã întinsã, extrem de utilã pentru cei care
vin la studii la facultãþile din Craiova.

Bojko Stankovic,
reprezentat al comunitãþii:

„De peste 25 de ani, lupt pentru refacerea, pãstrarea ºi promo-
varea românismului în Serbia de rãsãrit. Limba românã ne uneº-
te ºi AST la fel. Astãzi s-a dovedit acest lucru. Studenþii noºtri
timoceni sunt moºtenitorii activitãþii pe care noi, cei mai în vâr-
stã, am început-o ºi vrem sã le-o lãsãm lor moºtenire. Am reuºit
sã introducem limba românã din 2013, o luptã care s-a reuºit.
Neamul românesc este sfânt, nu are preþ ºi este mai presus decât
orice. Neamul îl moºtenim ºi îl pãstrãm în suflet”.

Viceprimarul Dan Daºoveanu:
”Sã nu renunþãm la valorile
tradiþionale ale naþiunilor”
Viceprimarul Craiovei, Dan Da-

ºoveanu, a remarcat emoþia pe care
au transmis-o participanþii, ºi i-a fe-
licitat pe studenþi pentru activita-

tea lor. „Cred cã este un moment
emoþionant ºi toate aceste momen-
te sunt emoþionante, într-o perioa-
dã în care globalizarea ºi într-un
moment în care UE încearcã sã în-
þeleagã cã naþiunile devin ºi trebu-
ie sã devinã din ce în ce mai puter-
nice, cã nu trebuie sã renunþãm la
valorile tradiþionale ale naþiunilor.
Acesta ar trebui sã fie în permanen-
þã motto-ul sub care sã vã întâlniþi
ºi sã bãteþi la uºa administraþiilor
locale. Acesta ar trebui sã fie ºi mot-
to-ul nostru al administraþiilor lo-
cale în momentul în care vã întâm-

pinãm. Suntem toþi o naþiune, sun-
tem urmaºii aceloraºi valori, popo-
rul a dat mari valori de-a lungul tim-
pului ºi cred cã, prin dumneavoas-
trã ºi prin activitatea pe care o des-
fãºuraþi, arãtaþi cã România nu în-
seamnã numai ºtirile negative cu
care sunt bombardate agenþiile din
Europa, ci România înseamnã ºi
românismul, mult mai mult. Vã feli-

cit ºi vã confirm încã o datã cã aveþi
în permanenþã uºa Primãriei Muni-
cipiului Craiova deschisã ºi, în li-
mitele posibilitãþilor, o sã vã ajutãm
în permanenþã”, le-a transmis Dan
Daºoveanu studenþilor din Valea
Timocului.

Consilierul judeþean Stelian
Bãrãgan: „Sunteþi puternici,

încurajaþi voluntariatul”
Stelian Bãrãgan, consilier jude-

þean, a fost ºi el alãturi de studenþii
din AST Craiova pe care i-a felicitat
pentru acþiunile de voluntariat.
„Vreau sã vã felicit pentru cã puteþi
organiza un astfel de eveniment, cã
sunteþi puternici, încurajaþi volunta-
riatul ºi schimbul intercultural dintre
dumneavoastrã ºi ONG-urile din Cra-
iova ºi din þarã. Vreau sã vãd cât mai
multe acþiuni de voluntariat ºi de spi-
rit civic. Sã încurajãm societatea ci-
vicã sã fie alãturi de noi, sã facem cât
mai multe proiecte ºi sã dezvoltãm
Doljul ºi zona Olteniei”, a spus Ste-
lian Bãrãgan.

Nicolae Gabriel, de la cabinetul
europarlamentarului Marian Jean
Marinescu, a mãrturisit cã a fost de
mai multe ori în vizitã în Valea Ti-
mocului ºi a apreciat respectul pen-
tru tradiþiile populare. „Am fost de
mai multe ori alãturi de fraþii noºtri
în Serbia, cu domnul europarlamen-
tar Marian Jean Marinescu, ºi am
rãmas plãcut surprins de toate obi-
ceiurile ºi tradiþiile pe care ei le con-
servã ºi vor sã le lase celor care
vor veni dupã ei”.

Directorul revistei „Lamura”:
”Sã rãmâneþi mereu tineri!”
Dan Lupescu, directorul revis-

tei „Lamura”, le-a spus studenþilor

timoceni cã ei trebuie sã se simtã
acasã peste tot în România. „Ro-
mânii din jurul graniþelor nu fac
parte din diaspora. Diaspora sunt
cei plecaþi în þãri îndepãrtate, unii
chiar peste mãri ºi oceane, din mo-
tive economice ºi politice. Românii
din jurul graniþelor României sunt
la ei acasã, sunt pe pãmântul lor,
acolo s-au nãscut, acolo s-au per-

petuat generaþiile de-a lungul mai
multor secole. Vã adresez îndemnul
de a rãmâne mereu tineri, de a gândi
exclusiv pozitiv”.

Folkistul Dan Vanã este un prie-
ten al studeþilor din Valea Timocu-
lui ºi a fost prezentat la Craiova pen-
tru a-i susþine ºi a le transmite gân-
duri frumoase. „Mã bucur cã acum,

dupã doi ani de la ultimul Congres,
sã vãd oameni cu mai multã experi-
enþã, mai siguri pe ei. Asta mã face
sã cred cã toatã munca pe care voi o
depuneþi aici, o parte din aceastã
experienþã sã fie folositã de cei care
soarta îi va face sã se reîntoarcã în
locurile din care au venit. Vã urez
sãnãtate, sã aveþi aceleaºi bune re-
zultate ºi atunci când veþi aplica înr-
o organizaþie în þara în care sunteþi
cetãþeni, sã puneþi în practicã expe-
rienþa din România ºi poate sã ridi-
caþi minoritatea româneascã din Va-
lea Timocului la înãlþimea celorlalte
minoritãþi existente acolo”, a mãrtu-
risit Dan Vanã.

Mai mulþi prieteni
le-au fost aproape

Alãturi de studenþii din AST
Craiova au fost studenþi basara-
beni, studenþi craioveni, dar ºi stu-
denþi timoceni care învaþã în facul-
tãþi din Timiºoara.

Radu Antohi, preºedintele COS,
a spus cã studenþii craioveni au
fost alãturi de timoceni deoarece
i-a unit ºi interesul pentru volun-
tariat. „Noi, studenþii Universitãþii
din Craiova, încercãm de fiecare
datã sã îi gãsim pe colegii noºtri
care sunt interesaþi de voluntariat,
care sunt interesaþi sã se dezvolte

ºi sã aducã experienþa lor la masa
noastrã. De aceea, ne bucurãm de
fiecare datã când apar ei cu ideile
lor, cu proiectele lor, cu vitalitatea
ºi dorinþa lor de a face o schimba-
re. Suntem bucuroºi cã avem oca-
zia sã-i ajutãm ºi pot sã le promit
de pe acum cã vor beneficia în con-
tinuare de tot sprijinul nostru”.

Milos Zurzevic, preºedintele
AST Timiºoara, le-a mulþumit prie-
tenilor din AST Craiova pentru spri-
jin ºi i-a felicitat pentru realizãrile
lor.  „Nu am cuvinte pentru cât aþi
susþinut voi, cei de la Craiova, pe
noi, cei de la Timiºoara ºi sunt ui-
mit de realizãrile voastre. Chiar vã
descurcaþi foarte bine ºi sperãm cã
vor fi mai multe centre universitare
ºi toate lucrurile pe care le-am în-
ceput se vor termina cu bine”, a
mãrturisit Milos Zurzevic, care este
student la Silviculturã în Timiºoara
ºi care a venit la Craiova, însoþit de
mai muþi membri ai asociaþiei sale,
pentru a le fi alãturi prietenilor lor.
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Exporturile de bunuri (FOB),
la nivelul judeþului Dolj au fost
în perioada 01.01.-30.11.2015
de 1.018.504 mii euro, cu 3,8%
mai mici (-40.106 mii euro) faþã
de perioada 01.01.-30.11.2014.
Exporturile situeazã judeþul Dolj
pe locul al 13-lea pe þarã. Pro-
dusele industriale au reprezentat
91,6% în total exporturi, iar pro-
dusele din agriculturã ºi silvicul-
turã au deþinut o pondere de
numai 8,4%. În structura pe
mãrfuri a exporturilor cinci sec-
þiuni deþin 94,7% din total ex-
porturi.

Conform datelor publicate de
Direcþia Judeþeanã de Statisticã
Dolj, în ianuarie 2016 s-au înre-
gistrat 508 nãscuþi-vii, cu 32 mai
puþini decât în ianuarie 2015, iar
rata natalitãþii a fost de 8,7‰ pe
total judeþ, cu diferenþe pe cele
douã medii: urban (9,4‰) ºi ru-
ral (7,8‰) Numãrul deceselor de
893, în ianuarie 2016, a scãzut
cu 83 faþã de luna ianuarie 2015.
Ca ºi în ianuarie 2015, în ianua-
rie 2016, peste 60,0% din nu-
mãrul deceselor provin din me-
diul ru-ral, continuând sã se
menþinã decalajul semnificativ
între cele douã medii: 10,8‰ în
urban comparativ cu 20,8‰ în
rural. Numãrul decedaþilor sub
1 an a înregistrat 3 cazuri în ia-

Judeþul Dolj, în ianuarie 2016,
se situeazã în clasamentul naþional pe locul:

♦ al 9-lea referitor la numãrul nãscuþilor-vii;
♦ al 3-lea referitor la numãrul decedaþilor;
♦ al 17-lea referitor la numãrul cãsãtoriilor;
♦ al 12-lea referitor la numãrul divorþurilor;
♦ al 16-lea referitor la numãrul decedaþilor în vârstã de sub un an.

Sporul natural rãmâne negativ în tot judeþul

Evoluþia fenomenelor demografice în ia-
nuarie 2016 comparativ cu ianuarie 2015 a
fost caracterizatã de creºterea nupþialitãþii
ºi a divorþialitãþii ºi de scãderea natalitãþii ºi

a mortalitãþii. Mortalitatea infantilã a avut
aceeaºi valoare în ambele perioade analiza-
te. Mortalitatea în mediul rural este dublã
comparativ cu cea din urban.

nuarie 2016, la fel ca în luna ia-
nuarie 2015.

A crescut mortalitatea
infantilã în rural

Mortalitatea infantilã a scãzut în
mediul urban de la 3,8‰, în ianua-
rie 2015, la 3,3‰ în ianuarie 2016,
iar în mediul rural a crescut de la
7,3‰ la 9,8‰. Sporul natural in-
dicã un deficit al nãscuþilor-vii faþã
de cel al deceselor de 385 persoa-

ne, ceea ce corespunde unei rate
negative a sporului natural de 6,6
persoane la 1.000 locuitori (-7,5‰
în ianuarie 2015). Se remarcã fap-
tul cã, sporul natural este negativ,
atât în mediul rural (-13,0‰), cât
ºi în mediul urban (-1,4‰).

Mai multe divorþuri
în mediul rural

Numãrul cãsãtoriilor de 126 în
ianuarie 2016 a crescut cu 23

comparativ cu ianuarie 2015, re-
venind 2,2 cãsãtorii la 1.000 lo-
cuitori. Rata nupþialitãþii a cres-
cut în mediul rural de la 1,7‰ în
ianuarie 2015, la 2,9‰ în ianua-
rie 2016, iar în mediul urban a
scãzut de la 1,8‰ în ianuarie
2015, la 1,6‰ în ianuarie 2016.

Numãrul divorþurilor (28 cazuri)
a crescut cu un caz în ianuarie 2016

faþã de ianuarie 2015, rata divorþia-
litãþii fiind de 0,48‰ în ianuarie
2016 ºi 0,46‰ în ianuarie 2015.
Frecvenþa desfacerii cãsãto-riilor în
ianuarie 2016 a avut un nivel mai
ridicat în mediul rural (60,7%) faþã
de mediul urban (39,3%). În ianua-
rie 2016 s-au înregistrat cu 6 di-
vorþuri mai mult în mediul rural
decât în mediul urban.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Comerþul internaþional cu bunuri la
nivelul judeþului Dolj, în perioada 01.01.-
30.11.2015, a fost analizat recent de spe-
cialiºtii Direcþiei Judeþene de Statisticã
Dolj. Exporturile de bunuri la nivelul
judeþului Dolj au deþinut 2,0% din valoa-
rea exporturilor României. Ca ºi pânã
acum, exportul de autovehicule deþine

locul fruntaº. Livrãrile au mers, cel mai
mult, cãtre Italia, Germania ºi Marea
Britanie. Ponderea importurilor de bu-
nuri din judeþul Dolj, la nivel naþional, a
fost de 1,5%. ªi de aceastã datã, Germa-
nia este þara de la care judeþul nostru
importã de douã ori mai mult faþã de ur-
mãtoarea clasatã, Italia.

Tot Fordul
ne scoate “afarã”
Pe locul I, ca pondere în total

exporturi, se situeazã exporturile
de “Mijloace de transport” cu
50,8% înregistrând o scãdere cu
4,7% faþã de perioada 01.01.-
30.11.2014. Pe locul al II-lea s-au
situat exporturile de “Maºini, apa-
rate ºi echipamente electrice” cu
24,1% din total exporturi, fiind mai
mici cu 47.394 mii euro (-16,2%)
decât în perioada 01.01.-
30.11.2014. Exporturile din secþi-
unea “Produse vegetale” ocupã

locul al III-lea, cu 8,3% din total
exporturi ºi au crescut cu 26.667
mii euro faþã de perioada 01.01.-
30.11.2014.

O pondere mai micã
deþin secþiunile: “Materii
textile ºi articole din aces-
tea” care ocupã locul al IV-
lea, cu 7,9% ºi “Materiale
plastice, cauciuc ºi articole
din acestea” care ocupã
locul al V-lea, cu 3,6%.
Exporturile judeþului Dolj
s-au îndreptat, în special,
cãtre Italia (19,8%), Ger-
mania (19,3%), Marea Bri-
tanie (15,5%), Franþa
(7,9%), Iordania (4,6%) ºi
India (3,3%).

Per total, importurile
au scãzut

Importurile de bunuri (CIF) de-
rulate în perioada 01.01.-
30.11.2015 au fost de 871.784 mii
euro, cu 14.389 mii euro (-1,6%)
mai puþin decât în perioada 01.01.-
30.11.2014. În clasamentul pe þarã,
judeþul Dolj se situeazã pe locul al
13-lea, deþinând 1,5% din valoa-
rea importurilor României. Cinci
secþiuni de mãrfuri deþin 86,1% din
totalul importurilor. În pe-
rioada 01.01.-30.11.2015, cele mai
importante au fost importurile de
“Maºini, aparate ºi echipamente
electrice“, reprezentând 37,2%.

Nivelul acestei secþiuni a scãzut cu
37.210 mii euro (-11,3%) compa-
rativ cu  perioada 01.01.-
30.11.2014.

Cel mai mult
cumpãrãm

din Germania
Importurile din secþiunea “Mij-

loace de transport”, au crescut cu
12.582 mii euro (+5,5%) faþã de
perioada 01.01.-30.11.2014. Aces-
tea ocupã locul al II-lea ºi deþin
29,1% din total importuri (27,2%
în perioada 01.01.-30.11.2014).

Pe locul al III-lea ca pondere în
total importuri (8,4%) s-au situat
importurile de “Metale comune ºi

articole din acestea” care au
crescut cu 4.739 mii euro
(+7,0%) faþã de perioada
01.01.-30.11.2014. Importurile
de “Materii textile ºi articole din
acestea” ocupã locul al IV-lea cu
6,4% în total importuri, iar im-
porturile de “Materiale plastice,
cauciuc ºi articole din acestea”
ocupã locul al V-lea cu 5,0%.

Principalele þãri din care au
provenit importurile judeþului
Dolj sunt: Germania (23,1%),
Italia (12,4%), Turcia (8,7%),

Marea Britanie (8,1%), Cehia
(6,1%), Polonia (5,8%) ºi  Franþa
(5,6%).

Excedentul Doljului
a scãzut 13%

Balanþa comercialã în perioada
01.01.-30.11.2015 prezintã un ex-
cedent de 182.661 mii euro – pre-
þuri FOB faþã de perioada cores-
punzãtoare din anul precedent,
când s-a înregistrat un excedent de
208.972 mii euro.

Gradul de acoperire a importu-
rilor prin exporturi în perioada
01.01.-30.11.2015 a fost de
121,9% faþã de 124,6% în perioa-
da 01.01.-30.11.2014.

Doljul, pe podiumul naþional,
la numãrul decedaþilor
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Concursul se va desfãºura sub
forma unui test-grilã cu 200 de
întrebãri, pe o duratã de 4 ore.
Punctajul minim de promovare re-
prezintã 60% din punctajul maxim
realizat la cele 200 de întrebãri.
Ocuparea locurilor ºi a posturilor
în specialitate se face în ordinea
punctajului de promovare obþinut,
în limita locurilor ºi posturilor pu-
blicate, alcãtuindu-se o singurã cla-
sificare.

Medicii care devin rezidenþi pe
locuri încheie un contract individual
de muncã pe perioadã determinatã,
egalã cu durata rezidenþiatului, cu
unitatea sanitarã la care au fost re-

Trei luni de zile, a fost în dez-
batere proiectul cadru pentru în-
vãþãmântul gimnazial. Au fost ºi,
probabil, vor mai fi diverse opinii,
atât pro cât ºi contra, dar, cel pu-
þin în acest moment, totul pare
bãtut în cuie. Sunt mai multe mo-
dificãri, pe care, în cea mai mare

O nouã sesiune a rezidenþiatului va
avea loc la data de 22 mai a.c. Concur-
sul se va organiza doar în domeniul me-
dicinã pentru posturile ºi pe locurile rã-

mase neocupate în sesiunea 15 noiem-
brie 2015, iar centrul unic de exemina-
re va fi Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Târgu Mureº.

partizate locurile pentru rezidenþiat.
Medicii care devin rezidenþi pe post
încheie contract individual de mun-
cã pe perioadã nedeterminatã cu
unitatea sanitarã publicã ce a publi-
cat postul respectiv.

Rezidenþii au obligaþia sã efec-
tueze pregãtirea ºi sã susþinã exa-
menul de specialist în specialitatea
pentru care au optat, în maximum
5 ani de la data încheierii progra-
mului de pregãtire.
21 de locuri pentru Craiova

Pentru Centrul universitar Cra-
iova sunt disponibile 21 de locuri:
3-chirurgie generalã, 4-epidemio-

logie, 1-farmacologie clinicã, 2-
igienã, 6-medicinã de urgenþã, 2-
ortopedie ºi traumatologie, 3-sãnã-
tate publicã ºi management.

La concurs se pot prezenta can-
didaþii posesori ai unei diplome de
licenþã în profil medico-farmaceu-
tic uman sau o diplomã echivalen-
tã cu aceasta; rezidenþii aflaþi în
pregãtire, cu respectarea prevede-
rilor art. 6 din Ordonanþa Guver-
nului nr. 18/2009, aprobatã prin
Legea nr. 103/2012, cu completã-
rile ulterioare; specialiºtii care do-
resc sã efectueze pregãtire într-o
altã specialitate, cu respectarea
prevederilor legale, privitor la ob-
þinerea celei de a doua specialitãþi;
candidaþii care îndeplinesc condi-
þiile privind cetãþenia stabilite de
Legea nr. 95/2006, Republicatã,
privind reforma în domeniul sãnã-
tãþii, cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare ºi au diplomã de licen-
þã în profil medico-farmaceutic
uman sau o diplomã echivalentã cu
aceasta.

Toþi candidaþii trebuie sã fie apþi
din punct de vedere medical (fizic
ºi neuropsihic) pentru exercitarea
activitãþii în domeniul pentru care
candideazã.

Pentru candidaþii medici specia-
liºti, formarea în a doua specialita-
te se poate obþine numai în regim
cu taxã. Taxa anualã pentru pre-
gãtirea într-o nouã specialitate,
obþinutã prin concurs de reziden-

þiat, este aceeaºi cu cea prevãzutã
pentru a doua specialitate fãrã con-
curs de rezidenþiat.
Perioada de înscriere
11-23 aprilie

Înscrierile pentru concurs se fac
prin direcþiile de sãnãtate publicã,
în perioada 11 aprilie-23 aprilie a.c,
inclusiv, pânã la ora 15.00. Minis-
terul Sãnãtãþii va centraliza listele
cu candidaþii ºi pânã la data de 29
aprilie a.c. va comunica Universi-
tãþii de Medicinã ºi Farmacie nu-
mãrul de candidaþi, urmând ca
pânã la data de 4 mai sã transmitã
în format electronic listele nomi-
nale ale candidaþilor.

Listele cu candidaþii admiºi în
concurs, se vor afiºa pe site-ul re-
zidentiat.ms.ro la data de 9 mai a.c.
Repartizarea candidaþilor pe sãli se
face de cãtre Universitatea de Me-
dicinã ºi Farmacie Târgu Mureº.

La data de 18 mai, candidaþii pot
afla sala ºi ora începerii probei de
concurs vizitând pagina de inter-
net a Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie Târgu Mureº sau site-ul
rezidentiat.ms.ro.

Cu cel puþin 24 de ore înainte
de concurs, la fiecare salã se afi-
ºeazã lista candidaþilor repartizaþi
în sala respectivã. Candidaþii ale
cãror dosare de înscriere au fost
admise, dar în ziua concursului
sunt declaraþi absenþi în sãlile de
concurs, nu vor beneficia de re-
turnarea taxei achitate pentru con-
curs. Beneficiazã de returnarea ta-
xei achitate pentru concurs doar
candidaþii ai cãror dosare de în-
scriere sunt respinse.

Concursul se desfãºoarã în ziua
de duminicã, 22 mai a.c. Începând
cu ora 8.30, candidaþii pot intra în
sala în care au fost repartizaþi. La
intrare se legitimeazã în faþa ºefu-
lui de salã cu buletinul/cartea de
identitate sau paºaportul, docu-
mente ce trebuie sã fie în termen
de valabilitate. Cei fãrã un astfel
de document valabil nu sunt pri-
miþi în sala de concurs.

Candidaþii care nu sunt prezenþi
în salã în momentul deschiderii
sacilor cu caietele cu întrebãri (ora
10.00) nu mai au acces în sala de
concurs.

RADU ILICEANU

S-a stabilit programa, se aºteaptã rezultatele
 A fost, câteva luni, în dezbatere publicã, planul-cadru al

învãþãmântului gimnazial, s-au discutat problemele, s-a fãcut o
schiþã ºi, pânã la urmã, s-a ajuns la finalitate. Programele
viitoare sunt gata, aºteaptã intrarea în vigoare, se cautã
profesori pentru a pune la punct manualele, dar, deocamdatã,
nu se ºtie mare lucru, speranþa fiind ultima care moare.

parte, le facem cunoscute. Astfel,
la cls.a V-a, va fi redusã cu o orã
alocarea pentru Limba ºi literatura
românã (în prezent destinatã reme-
dierii întârzierilor în achiziþiile din
ciclul primar), dar, ca noutate, va
fi inclusã o nouã disciplinã infor-
matica. În educaþia tehnologicã va

fi pus accentul pe
latura aplicativã,
iar în educaþia so-
cialã va fi introdus
studiul gândirii cri-
tice în contexrul
drepturilor ºi
respinsabilitãþilor,
în timp ce Istoria
va avea douã ore
sãptãmânal, iar
unitatea de învãþã-
mânt va trebui sã
stabileascã mini-

mum o disciplinã care va fi preda-
tã integrat. Pentru anul de învãþã-
mânt urmãtor se pãstreazã progra-
ma antereioarã, în plus, la Educa-
þie socialã fiind introdusã „Educa-
þia interculturalã”. În cls. a VII-a,
este introdusã „Educaþia pentru ce-
tãþenie democraticã (inclusiv ele-
mente de educaþie juridicã)”, iar
„Elemente de limbã latinã ºi de cul-
turã romanicã” se constituie într-
o nouã disciplinã didacticã. În ulti-
mul an gimnazial, va fi introdusã
„Educaþia finaciar economicã ºi an-
treprenoriatul”, fiind asiguratã o
orã pe sãptãmânã pentru Muzicã
ºi Arte plastice.

„Sper ca noile programe sã fie
adaptate nevoilor ºi
capacitãþilor elevilor”

Aºa cum aminteam, au fost
foarte multe discuþii, care, proba-
bil vor continua, dar rãmânem cu
speranþa cã totul va fi bine. „Noile
planuri-cadru sunt rezultatul unor
dezbateri complexe, care s-au de-
rulat timp de trei luni. Foarte im-
portante vor fi conþinuturile pe care

copiii le vor studia în timpul orelor
de curs. Sper ca noile programe
sã fie adaptate nevoilor ºi capaci-
tãþilor elevilor ºi sã conducã la ob-
þinerea unui profil al absolventului
de gimnaziu, unul bine pregãtit atât
pentru ciclul urmãtor de studiu, cât
ºi pentru a putea fi integrat din
punct de vedere social ºi a relaþio-
nãrii cu ceilalþi din jurul sãu. Am
credinþa cã la apelul ministerului

pentru constituirea grupurilor de
lucru  în vederea elaborãrii noilor
programe sã rãspundã cât mai mulþi
dascãli, pentru cã numai prin im-
plicare putem obþine un învãþãmânt
de calitate pentru copii sãnãtoºi ºi
pregãtiþi pentru viaþã”, a precizat
prof. Lavinia Elena Craioveanu,
inspector general al Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Cât este de importantã Educa-
þia pentru noi ca popor, pentru vi-
itorul nostru ºi pentru generaþiile
pe care dumneavoastrã le pregã-
tiþi la ªcoala Gimnazialã „Tra-
ian”?

Educaþia a ocupat din cele mai
vechi timpuri locul primordial în
formarea personalitãþii noastre.
Este foarte important, ca la un
moment dat, sã ne aºezãm corect
pe linia vieþii. Un rol extraordinar
de mare îl are fireºte, dascãlul. În
satele noastre româneºti, cei mai
apreciaþi oameni erau învãþãtorul,
profesorul ºi  preotul. Astãzi ne
confruntãm cu o serie de proble-
me legate de atenþia pe care o acor-
dãm noi dascãlului, pare a fi uºor
marginalizat. Dascãlul face tot ceea
ce îi stã lui în putinþã, dã tot ce e
mai bun din el. Toate eforturile
noastre sunt concentrate la forma-
rea caracterului, la formarea per-
sonalitãþii elevului, astfel încât, ter-
minând clasa a VIII-a, sã spunã cu
mândrie cã a fost elev al ªcolii
Gimnaziale „Traian””.

Mai citesc astãzi elevii ?! Sau
se rezumã doar la tabletã....  Cum
sã-i facem sã se le placã lectura
?!

Din fericire, la ºcoala noastrã încã
se mai citeºte. Mai ales noi, profe-
sorii de limba românã le inoculãm
încã de la clasele mici dragostea
pentru lecturã. ªi le spunem cã dacã
ei citesc în fiecare zi cel puþin câte
zece pagini este suficient ca la un
moment dat, lectura sã devinã un
obicei. Avem copii care zilnic sau
sãptãmânal se duc la biblioteca ºco-
lii, împrumutã cãrþi ºi citesc, sunt
pasionaþi de lecturã. Iar aceastã pre-
ocupare se reflectã în calitatea te-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Sã vorbeºti cu profesorul
Beatrice Bãlaºa, despre elevi,
despre performanþã, despre
succes este o încântare, dar sã
discuþi despre educaþie, lite-
raturã, lecturã ºi poezie cu
omul de culturã Beatrice Sil-
va Sorescu este un câºtig....

Tuturor celor care ºi-au pierdut viaþa în ,,Colectiv

Copii ai zãrilor albastre, v-aþi înãlþat spre alte culmi,
Pesemne sã vã puneþi aripi, sã poposiþi pe la strãbuni,
Se-aude muzicã în cer ºi plâng chitarele-amândouã,
ªi plânge cerul cu luceferi, ºi toamna, boabe mici, de rouã,

În fiecare colþ de lume, plâng dimineþile-n altare,
Se spalã ochii în batiste ºi parcã nu mai e culoare,
Rãzbate-un cântec nefiresc ºi plâng viorile pe strune,
Pãrinþii varsã râuri negre ºi marea se îneacã-n spume,

Poate doar voi, din înãlþimi, cu îngerii, toþi împreunã,
Sã ne vegheaþi, cuminþi, sfioºi, sã nu mai fie iar furtunã
Sau foc, sã mistuie vieþi, sã ne ucidã iar copii,
Se-aude muzicã în cer ºi lumineazã stele, mii,

Copii ai zãrilor curate, ce iad v-a mistuit pe loc?
Aþi fost cu aripile frânte sau, poate, n-aþi avut noroc?
Atâtea inimi se frãmântã, atâta vaier curge-n noi,
Se zbate vântu-n crengi, sãlbatic, cu ochii împietriþi ºi goi,

Ce þipete ne istovesc! Ce teamã ne cuprinde firea!
Când din durerea voastrã vie, a mai rãmas doar amintirea...
Se-aude-o tobã cum rãsunã, acolo, sus, se-adunã toþi,
Se dã concert în Carul Mare, voi sunteþi vii, nu sunteþi morþi!

14 noiembrie, 2015

  SÃ ARD CUVÂNT...

Mã dor amiezile mai tare, mã dor toþi norii laolaltã,
Mã doare ploaia care curge, mã doare iarba de sub talpã,
ªi soarele ce se topeºte, ºi clipele care se duc,
Mã doare ziua ce se naºte, secundele care se scurg,

Nu-i nici o gurã ca sã-mi cânte? Nu-i nici un fluier sã doineascã?
Azi vãd sub mine tot mai mult prãpãstiile cum se cascã.
Întunericul mã ia de mânã, aripile mi se închid,
În suflet este numai noapte ºi-mi e din ce în ce mai frig,

Unde eºti, Doamne, sã mã mângâi, unde sunt îngerii Tãi toþi?
În juru-mi e aºa pustiu, sunt singurã-ntr-atâþia morþi,
Doar mama poate cã mã vede ºi simte sufletul meu gol,
O, Doamne, du-mã cãtre stele ºi fã cu mine lung ocol,

Poate vreo razã sã m-atingã în drumul ei firav ºi sfânt,
Sã pot fi pasãre uºoarã sau adierea unui vânt,
Sã ard cuvânt în gura lumii, sã pot pluti în univers,
ªi sã trãiesc o veºnicie, doar prin puterea unui vers.

10 iulie, 2015,
BulzeºtiCONCERT ÎN CER

Tot mã mai cheamã codrul cu ai sãi,
Turme de oi, care mai trec la vale,
Lutul din oale, frãmântat de-ai mei,
ªi gustul apei rece din ulcioare,

Tot mã mai cheamã dealurile mele,
Pe care le bãteam când eram mic,
Umbra aceea deasã din vâlcele,
Chipul bunicii ce purta ilic,

Tot mã mai cheamã dorul de pãrinþi,
De casa cu muºcate în pridvor,
În care am crescut sfioºi, cuminþi,
ªi pâinea mamei coaptã în cuptor,

Cum sã nu vin când satul tot mã cheamã,
Când din adânc, mã strigã toþi ai mei?
Când dorurile toate dau nãvalã
ªi plânge cerul picurat în ei?

Mã-ntorc mereu, pun mâinile oblon,
De peste deal, privesc cu sete-n curte,
ªi-aud departe, cântecul din corn,
Umbrele serii mã primesc tãcute.

RÃDÃCINI

zelor ºi a eseurilor fãcute de ei, vo-
cabularul elevului care citeºte se
diferenþiazã de cel al elevului care
nu citeºte. Este o diferenþã fantas-
ticã, pentru cã bagajul de cunoºtiinþã
este unul solid, cuvintele îi sunt la
îndemânã. Se vede ºi cel care nu a
deschis mãcar o carte. Avem din
pãcate ºi astfel de elevi...foarte pu-
þini, adevãrat.

Elevilor le place studiul în bi-
bliotecã, împrumutã cãrþi de la
biblioteca ºcolii sau de la cea din
oraº ?

Doamna bibliotecarã în toate
pauzele îi aºteptã pe elevi la biblio-
tecã, dar elevii noºtri merg ºi la
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”, avem parteneritate
cu aceastã instituþie de culturã, care
este extraordinarã. Iar activitatea
bibliotecii în ultimii ani este una de
excepþie pentru cã se desfãºoarã
tot felul de activitãþi. Chiar au fost
zilele trecute la noi la ºcoalã câte-
va doamne de la Biblioteca Jude-
þeanã care le-a vorbit elevilor de-
spre importanþa lecturii, despre
felul în care pot sã-ºi desfãºoare
anumite activitãþi acolo. Se pot vi-
ziona ºi filme ºi se pot face ºi au-
diþii muzicale.

Recent ne-aþi vorbit despre ele-
vii merituoºi ºi performanþele lor.
A fost un articol extrem de citit ºi
de apreciat. Aþi primit multe felici-
tãri ºi elevi, dar ºi dumneavoastrã
dascãlii.  Se face performanþã la
ªcoala „Traian”. V-aþi gândit cã
mulþi dintre aceºti elevi vor studia
în afarã ºi s-ar putea sã nu se mai
întoarcã în þarã. Cât este de marea
pierderea pentru noi, cei de acasã?

Este o mare problemã. Pe de o
parte apreciez elevii care doresc sã
studieze în afara þãrii. Este o expe-
rienþã, este un cumul de cunoºtiin-

þe diversificate. Am avut elevi care
au studiat la Universitãþi din Bel-
gia, Anglia sau SUA, universitãþi de
prestigiu, dar ar fi dureros dacã
aceºti elevi excepþionali ai noºtri nu
s-ar întoarce în þarã dupã absolvi-
rea studiilor. Trebuie sã recunoaº-
tem totodatã cã ne confruntãm cu
probleme de viaþã, pentru cã nu ne
putem descurca cu aceste salarii.
Faptul cã tinerii nu au unde sã se
angajeze, vedeþi sunt atâþia medi-
cu, atâþia profesori care terminã fa-
cultatea ºi nu un salariu minim pe
economie, atunci tinerii se gândesc
sã plece în afarã ºi ce este mai trist,
sã nu se mai întoarcã. Este o mare
pierdere pentru cã avem tineri in-
teligenþi, sunt exemple în instituþii-
le din afarã, în companiile interna-
þionale de renume ºi ne fac nouã
cinste, dar în acelaºi timp ne doa-
re sufletul cã nu ne putem mândri
cu ei, aici în þara noastrã.

Peste puþin timp vã mai des-
pãrþiþi de o generaþie...dar vine
alta.... Ce le transmiteþi ?!

Celor care pleacã, elevilor din
clasa a VIII-a, le spun sã depunã
tot efortul astãzi, ca mâine sã se
poatã mândri cã au fost elevii
noºtri, sã-ºi facã un viitor, sã nu
depindã de nimeni ºi sã contribuie
umãr la umãr, pentru cã noi pe ei
ne bazãm, sã fie ei temelia acestei
þãri ºi sã contribuie în sens pozitiv
la schimbarea ei. Iar celor mici
care vin, care pãºeºc la noi, în fie-
care toamnã le-aº spune sã aibã
rãbdarea necesarã, sã punã piatrã
cu piatrã, fiecare dintre ei sã aibã
câte un vis, sã nu uite de culturã,
pentru cã poporul acesta fãrã cul-
turã, este un popor pierdut....

Aº vrea sã încheiem acest dia-
log, care de fapt a fost o  plãcere
cu câteva versuri, scrise ºi semna-
te Beatrice Silvia Sorescu, poetul,
omul, dascãlul. Vã mulþumesc !
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Cu prof. Beatrice Silvia Sorescu,
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Centrul Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale (C.J.C.P.C.T.) Dolj a
continuat ºi pe parcursul acestui
an proiectul de cercetare de teren
cu tema „Tradiþia ºi creaþia po-
pularã în satul românesc contem-
poran – zona etnograficã Dolj”,
început în urmã cu aproape 10 ani,
douã dintre cele mai reprezentati-
ve comune ale judeþului fãcând ob-
iectul acestui demers: Urzicuþa ºi
Brãdeºti. Ca de fiecare datã, echi-
pa de specialiºti ai instituþiei a avut
ca obiectiv cultura popularã ca fe-
nomen viu în dinamica actualã,
creatoare a tradiþiei, abordând
acest fenomen pe trei segmente:
moºtenirea etnoculturalã, realitatea
etnograficã ºi folcloricã actualã,
activitatea cultural-artisticã grefa-
tã pe tradiþia ºi creaþia popularã.
„Este un program de cercetare care
vizeazã toate localitãþile din Dolj.
Pânã în prezent, am surprins ipos-
taze din peste 35 de comune. E
foarte important pentru noi sã ºtim
ce se mai întâmplã în judeþul nos-
tru, ce zestre mai deþinem”, a pre-
cizat Amelia Etegan, managerul
C.J.C.P.C.T. Dolj.

80 de fotografii –
mãrturii ale

satului de azi
Rezultatele studiului, pe lângã

îmbogãþirea arhivei instituþiei, au
fãcut obiectul expoziþiei fotodocu-
mentare „Satul doljean – ieri ºi
azi”, vernisatã, ieri, la Galeria de
Artã „Cromatic”. Din sute de ima-
gini realizate pe teren au fost se-
lectate 80, reprezentative pentru
prezentul celor douã comune. De
la sediile primãriilor, cãminelor cul-
turale, unitãþilor de învãþãmânt,
vechilor biserici ºi monumentelor
închinate Rãscoalei þãrãneºti de la
1907 ºi eroilor cãzuþi în Primul
Rãzboi Mondial, obiectivul apara-
tului de fotografiat a trecut la inte-
rioare se case þãrãneºti, elemente
de arhitecturã ºi costume popula-
re. A stãruit însã asupra particula-
ritãþilor locului. „Sunt douã lucruri
unicat pe care le au cele douã co-
mune ºi cu care, desigur, se mân-
dresc: la Brãdeºti e vorba de situl
arheologic de la Rãcarii de Jos, iar
la Urzicuþa, de obiceiul Cumicitul
fetelor, unic în Dolj”, a subliniar
Dumitru Nicolae, referent în ca-
drul C.J.C.P.C.T. Dolj.

Un proiect de cercetare iniþiat în toamna anului 2006
de Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promova-
rea Culturii Tradiþionale Dolj ºi derulat în comunitã-
þile rurale scoate la ivealã zestrea de tradiþii ºi obiceiuri,
dar ºi de trãiri ºi fapte de viaþã pe care acestea le mai
pãstreazã astãzi. Peste 35 de comune au fost vizate de
acest demers, cele mai recente popasuri fiind fãcute de
specialiºtii instituþiei la Urzicuþa ºi Brãdeºti. Mãrtu-
rie a stat, ieri, pe simezele Galeriei de Artã „Croma-
tic”, expoziþia fotodocumentarã „Satul doljean – ieri ºi
azi”, cu 80 de imagini realizate în cele douã localitãþi.
Secvenþe din Doljul tradiþional au fost aduse în actuali-
tate ºi prin intermediul unei expoziþii de preparate cu-
linare dupã reþete moºtenite din bãtrâni – dintre care
n-au lipsit saramura de caras de Desnãþui, racii umpluþi
ºi tifineakul –, ca ºi al cântecului ºi portului popular.

„O încãpere de
suflet a þãranului
român” în fiecare

localitate
Cu o administraþie localã care

are convingerea cã „cea mai pro-
fitabilã investiþie este cea în învã-
þãmânt ºi culturã, cu roade pe o
perioadã foarte lungã”, dupã cum
afirmã primarul Florea Grigores-
cu, Urzicuþa mai are însã ºi alte
motive de mândrie. Unul e Mu-
zeul Sãtesc, recent inaugurat, al-
tul e Ansamblul „Urziceanca” al
Cãminului Cultural. „Cu sprijinul
îndeosebi al cetãþenilor, am reuºit

sã realizãm un muzeu – o parte
din exponate sunt surprinse în fo-
tografiile de aici. Este moºtenirea
pe care o lãsãm urmaºilor urma-
ºilor noºtri. Bine ar fi ca în fieca-
re comunitate sã existe o încãpe-
re de suflet a þãranului român,

dacã nu un muzeu. Cu aceasta am
rezolva o problemã pentru gene-
raþiile urmãtoare, care sã nu rã-
mânã dezinformate ºi sã nu ºtie
de unde au plecat”, este de pãrere
Petre Petrean, bibliotecar în co-
muna Urzicuþa.

Castrul roman
care va pune

Brãdeºtiul
pe harta turisticã

În ceea ce priveºte viaþa artisti-
cã, la Brãdeºti lucrurile stau dife-
rit. „În afara cetei de cãluºari care
a existat ºi care încearcã sã renas-
cã, nu sunt prea multe de spus…”,
remarca Dumitru Nicolae. Expli-
caþia vine însã de la Ion Iana, con-

silier local în comunã: „Noi, brã-
deºtenii, mai puþin mai vedem azi
astfel de cãmãºi ºi zãvelci ca la
Urzicuþa, pentru cã suntem aºezaþi
între Craiova ºi Filiaºi, un munici-
piu ºi un oraº. Vrem, nu vrem, sun-
tem influenþaþi, iar unele obiceiuri pã-
lesc, uºor-uºor, în faþa urbanului”.
Despre comorile de altãdatã, inclu-
siv cele ieºite din mâinile meºterilor
populari, îºi aminteºte însã ºi acum
cu bucurie av. Nicolaie Dospina, fiu
al comunei, din Rãcarii de Jos. Un
loc care, în viitorul apropiat, ar pu-
tea pune zona pe harta turisticã da-
toritã ruinelor castrului roman exis-
tent aici, pe care arheologii Muzeu-
lui Olteniei le scot la ivealã.

Gustul bucatelor
tradiþionale,

reamintit
de bãtrânele
din Urzicuþa

Expoziþia fotodocumentarã „Sa-
tul doljean – ieri ºi azi” a fost în-
soþitã nu numai de bucuria partici-
panþilor de a (re)descoperi satul dol-
jean contemporan, ci ºi de voie
bunã, graþie cântecelor Emiliei

Cãluºaru – director al Cãminului
Cultural Urzicuþa, ºi Claudiei Bo-
bocel, alese din repertoriul regre-
tatului rapsod popular Nelu Ion-
cea. Întâlnirea cu satul de ieri ºi de
azi a fost ilustratã însã ºi printr-o
expoziþie… culinarã! O secvenþã a
proiectului „Dolju-n bucate”, care
a reamintit bogãþia ºi gustul buca-
telor tradiþionale olteneºti: saramurã
de caras de Desnãþui, pui la cup-
tor, raci umpluþi, brânzã, ºuncã,
ceapã verde ori plãcintã cu mere
au fost aºezate pe masã de bãtrâ-
nele din Urzicuþa.

„Noi am pregãtit bucate dupã
tradiþia veche, pe care le ºtim de
la bãtrânii noºtri: plãcintã cu do-

vleac – cãreia sârbii de la noi
îi zic tifineak, mãlai, raci care
se fac în post, pâine caldã în
þest. Am fãcut ºi fasole de
post, ºi fasole cu cârnaþi, lap-
te covãsit – iaurt, cum i se
spune acum, turtiþe calde, ouã
fierte, murãturi prãjite care tot
în post se mãnâncã”, spune
Ana Irimia (78 de ani), arã-
tând spre toate bunãtãþile pe
care le-a pregãtit împreunã cu
Iulia Stoenescu, Ana Þenea
ºi Gheorghiþa Mitre.

***
Expoziþia fotodocumentarã ºi

cea culinarã reprezintã doar unul
din rezultatele proiectului de
cercetare cu tema „Tradiþia ºi
creaþia popularã în satul româ-
nesc contemporan – zona etno-
graficã Dolj”, alte numeroase

imagini, informaþii ºi înregistrãri
audio-video intrând în arhiva
C.J.C.P.C.T. Dolj. Cãlãtoria prin
viaþa satului tradiþional doljean va
continua pe parcursul acestui an,
însã, pânã la o nouã întâlnire cu
oamenii ºi obiceiurile altor locuri,
craiovenii sunt aºteptaþi la Galeria
de Artã „Cromatic” pentru a des-
coperi în imagini comunele Urzi-
cuþa ºi Brãdeºti. Accesul publicu-
lui este liber – zilnic, de luni pânã
vineri, între orele 9.00 ºi 16.00.
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Preºedintele Radei Supreme
a Ucrainei, Vladimir Groisman
(38 de ani), a refuzat sã preia
funcþia de premier, dupã demi-
sia lui Arseni Iaþeniuk. Cel con-
siderat a fi unul din protejaþii
preºedintelui Petro Poroºenko,
a afirmat, iniþial, cã este pre-
gãtit sã preia conducerea gu-
vernului de la Kiev. Câteva ore
mai târziu, însã, Groisman s-a
rãzgândit. Doi parlamentari au
confirmat cã preºedintele Ra-
dei Supreme nu a mai dorit
postul de prim-ministru, refu-
zând sã lucreze cu unii dintre
oamenii politici propuºi de par-
tidul preºedintelui Poroºenko.
Premierul Ucrainei, Arseni Ia-
þeniuk, ºi-a anunþat duminicã
demisia, în cadrul unui discurs televizat.
“Am luat decizia de a demisiona din funcþia
de premier al Ucrainei. Marþi, 12 aprilie, voi
prezenta demisia Parlamentului”, a spus
acesta. “Decizia mea este bazatã pe mai

Rusia se opune
unei intervenþii militare
occidentale în Libia

Rusia se opune oricãrei operaþiuni
militare a þãrilor occidentale în
Libia, afirmã ministrul rus de
Externe, Serghei Lavrov, apreciind
cã situaþia anarhicã din statul nord-
african este rezultatul intervenþiei
Occidentului. Serghei Lavrov a fãcut
referire la afirmaþii ale preºedintelui
SUA, Barack Obama, care a expri-
mat regret cã raidurile aeriene în
Libia nu au fost urmate de operaþi-
uni terestre. “Dacã ne uitãm la
situaþiile din Irak ºi Afganistan, unde
americanii au intervenit terestru,
cred cã ne putem face o impresie
despre ce efecte ar fi fost în Libia”, a
spus Serghei Lavrov, denunþând
anarhia din statul nord-african.
“Sunt convins cã, dacã nu ar fi
existat intervenþia aventuroasã a
NATO în Libia, prin încãlcarea unei
rezoluþii a Consiliului de Securitate
ONU, nu am avea acum o situaþie
catastrofalã”, a adãugat ºeful diplo-
maþiei ruse. “Acum, Occidentul
continuã sã evoce necesitatea lansã-
rii unei operaþiuni terestre în Libia.
Rusia se opune”, a subliniat Serghei
Lavrov.

Atac sinucigaº în Yemen,
soldat cu cinci morþi
ºi opt rãniþi

Cinci persoane au murit ºi cel
puþin opt au fost rãnite ieri în sudul
Yemenului, dupã ce un kamikaze s-a
detonat în apropiere de un complex
sportiv din oraºul Aden. “Un kamika-
ze s-a detonat în mijlocul unui grup
de tineri soldaþi care se îndreptau
cãtre baza militarã din Aden, atacul
soldându-se cu moartea a cinci
recruþi ºi rãnirea altora”, potrivit
acestei surse. “Acest kamikaze, care
aparþine reþelei Al-Qaida, a mers pe
jos spre recruþi înainte de a-ºi activa
centura explozivã”, a precizat aceasta.
Atacul a vizat aparent un grup de
tineri care erau pe punctul de a se
înrola în armata guvernamentalã, au
mai spus martorii. Un armistiþiu a
intrat în vigoare duminicã seara în
Yemen, între rebelii ºiiþi Houthi ºi
forþele fidele preºedintelui Abd-
Rabbou Mansour Hadi, recunoscut de
comunitatea internaþionalã ºi susþi-
nut de coaliþia þãrilor arabe condusã
de Arabia Sauditã.

Talibanii afgani anunþã
începutul unei “ofensive
de primãvarã”

Talibanii afgani au anunþat, ieri,
începutul “ofensivei lor de primãva-
rã”, a informat site-ul cotidianului
“Le Figaro”. Insurgenþii ºi-au anun-
þat într-un comunicat intenþia de a
“lansa atacuri de mare anvergurã
asupra unor poziþii ale inamicilor din
toatã þara”, în cursul ofensivei
numite “Operaþiunea Omari”, în
onoarea mollahului Omar, fondatorul
miºcãrii talibane, decedat vara
trecutã. Secretarul de Stat american,
John Kerry, a cerut talibanilor, în
timpul unei vizite-suprizã în Afganis-
tan efectuate în weekend, sã “intre
într-un proces de pace”.

Parchetul federal belgian a anunþat,
ieri, cã doi suspecþi în cazul atentatelor
din Bruxelles de luna trecutã au fost in-
culpaþi ºi plasaþi sub mandat de arest. Cei
doi bãrbaþi sunt inculpaþi pentru “partici-
pare la activitãþile unei grupãri teroriste,
crime teroriste ºi tentative de asasinate
teroriste, în calitate de autori, coautori sau
complici”, suspectaþi de legãturi cu o fi-

Eventuala ieºire a Marii Bri-
tanii din Uniunea Europeanã
riscã sã genereze “efecte gra-
ve la nivel regional ºi global”,
avertizeazã Fondul Monetar In-
ternaþional într-un raport citat
de BBC News online. “Ieºirea
Marii Britanii din Uniunea Eu-
ropeanã ar perturba relaþiile co-
merciale existente ºi ar genera
probleme majore atât pe plan
intern, cât ºi în Europa”, subli-
niazã FMI, notând cã investi-
torii sunt preocupaþi deja de re-
ferendumul din 23 iunie. FMI
estimeazã în prezent o creºtere

Ucraina:  Vladimir  GroismanUcraina:  Vladimir  GroismanUcraina:  Vladimir  GroismanUcraina:  Vladimir  GroismanUcraina:  Vladimir  Groisman
refuzã funcþia de prim-ministrurefuzã funcþia de prim-ministrurefuzã funcþia de prim-ministrurefuzã funcþia de prim-ministrurefuzã funcþia de prim-ministru

multe motive: criza politicã artificialã care
a izbucnit în Guvern, dorinþa de a schimba
o persoanã care a «orbit» responsabili poli-
tici ºi a paralizat dorinþa acestora de a adu-
ce schimbãri veritable acestei þãri”, a con-

tinuat el. Prim-ministrul a
explicat cã a luat decizia din
cauza crizei politice create
artificial în þara sa. Arseni
Iaþeniuk a fost unul dintre li-
derii opoziþiei regimului con-
dus de Victor Ianukovici ºi a
devenit premier în februarie
2014, dupã rãsturnarea de la
putere a liderului pro-rus.
Anunþul vine totuºi la aproa-
pe douã luni dupã ce preºe-
dintele Petro Poroºenko i-a
cerut sã plece din fruntea
Guvernului, din cauza lipsei
reformelor. Demisia lui Ar-
seni Iaþeniuk vine într-un
moment extrem de dificil
pentru Ucraina. Creditorii
occidentali sunt tot mai ne-

mulþumiþi de mersul reformelor. Iar þara are
nevoie urgentã de un guvern stabil, dacã
vrea cã încheie negocierile cu FMI, pentru
un nou ajutor, în valoare de aproape douã
miliarde de dolari.

FMI: Ieºirea Marii Britanii din UE riscã
sã genereze “efecte grave” la nivel mondial

a economiei britanice cu 1,9%
anul acesta, comparativ cu pro-
gnoza de 2,2% anunþatã în ia-
nuarie. “Însã o ieºire a Marii
Britanii din UE ar afecta grav
încrederea ºi investiþiile, spo-
rind volatilitatea pe pieþele finan-
ciare. Schimburile comerciale
ar fi perturbate ºi diminuate, la
fel ºi fluxurile financiare”, subli-
niazã Fondul Monetar Interna-
þional. Premierul David Came-
ron a decis organizarea pe 23
iunie a unui referendum pe tema
apartenenþei Marii Britanii la
Uniunea Europeanã.

Încã doi suspecþi în cazul atentatelor
din Bruxelles, inculpaþi în Belgia

lialã a reþelei Stat Islamic din Bruxelles.
Samil F., nãscut în 1984, ºi Ibrahim F.,
nãscut în 1988, “au avut o legãturã cu
locuinþa de la o adresã din Etterbeek”, o
comunã din Bruxelles, a explicat parche-
tul belgian. Locuinþa a fost percheziþio-
natã sâmbãtã dupã-amiazã în cadrul unei
ample operaþiuni a forþelor de ordine, dar
parchetul a declarat cã rezultatul operaþi-

unii a fost “negativ”, potrivit unui comu-
nicat emis de instituþie. Potrivit postului
de radio RTBF, locuinþa ar fi fost folositã
de Khalid El Bakraoui, atacatorul kami-
kaze care s-a detonat la staþia de metrou
Maalbeek din Bruxelles, în ziua atentate-
lor (22 martie), fiind acompaniat de Osa-
ma Krayem, care a fost arestat ºi incul-
pat la finalul sãptãmânii.
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Afacere neprevãzutã

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 23:45

Un proprietar muncitor al unei
afaceri mici ºi cei doi asociaþi
ai sãi cãlãtoresc în Europa
pentru a încheia cea mai im-
portantã afacere din viaþa lor.
Dar ceea ce începe ca o cãlãto-
rie de afaceri de rutinã o ia
razna în orice mod imaginabil
ºi inimaginabil, inclusiv opriri
neplanificate la un eveniment
cu un fetiº sexual imens ºi un
summit economic global.

S.W.A.T. - Trupe de elitã

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30

Farrell îl interpreteazã pe Jim
Street, un fost membru al
echipei S.W.A.T., care, alãturi
de partenerul sãu, Brian Gam-
ble (Renner), este eliminat din
echipã în urma unei decizii
controversate pe care au luat-
o în timpul unei acþiuni cu
luare de ostatici. Dezgustat,
Gamble îºi dã demisia, dar
meseria de poliþist este pentru
Street viaþa lui ºi este de acord
sã fie degradat, sperând sã
aibã într-o zi ºansa de a se
reabilita...

Teroare în L.A.

Se difuzeazã la TVR 1 , ora  00:10

Inginerul Stuart Graff se
îndepãrteazã de soþia sa
Remy, pentru a avea o aventu-
rã cu Denise vãduva partene-
rului sãu de afaceri. Între timp
Remy încearcã  sã-l convingã
pe tatãl sãu, Sam, sã-i despar-
tã pe Stuart ºi Denise. Poliþis-
tul Lew Slade este suspendat
din poliþie deoarece îºi lovise
un coleg, înrãit Slade se gân-
deºte sã-ºi dea demisia.

MIERCURI - 13 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 În grãdina Danei
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
19:00 Preþuieºte viaþa!
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Maºini, teste ºi verdicte
00:10 Teroare în L.A.
1974, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
02:07 Telejurnal
02:55 Superconsumatorul
03:45 Preþuieºte viaþa!
04:25 Prim-Plan
05:35 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Pescar hoinar
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:05 Povestea unui politist
1975, Franta, Thriller
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Festivalul Internaþional

George Enescu 2015
01:10 Cap compas
01:40 Mic dejun cu un campion
02:30 Locuri, oameni ºi comori
03:00 La fix
04:00 D'ale lu' Miticã
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 5 minute de istorie

TVR 2

07:35 Viaþa nu este pentru laºi
09:15 In visele mele
10:50 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
12:30 Lumea nouã
14:45 Foxcatcher
17:00 John Tucker trebuie sã

moarã
18:30 Joséphine
20:00 Box
21:35 Vinil
22:40 Fetele
23:10 Sub acelaºi acoperiº
23:45 Afacere neprevãzutã
01:15 Careul de rockeri

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:40 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Crizã naþionalã
2014, SUA, Acþiune, Dramã,

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

PRO TV

ACASÃ

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

07:15 La Mãruþã (R)
08:45 La bloc (R)
11:30 Mama mea vitregã e

extraterestrã (R)
13:45 Pãstreazã amintirile (R)
15:45 La bloc
18:15 Amicul Joey
20:30 S.W.A.T. - Trupe de elitã
23:00 Cercul vrajitoarelor
01:00 S.W.A.T. - Trupe de elitã

(R)
03:00 Cine A.M
05:30 Amicul Joey (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 În puii mei
23:15 Un show pãcãtos
01:00 Eroine de sacrificiu
2000, SUA, Acþiune
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Jurnalul STV Junior (R)
07:45 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Focus din inima României

(R)
08:45 ªcoala.tv
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
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 Cronica cârcotaºilor (R)
03:30 ªcoala.tv (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Adevãrul Live
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 Fotbal Emirates FA Cup

6th round: West Ham - Manches-
ter United

23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Regii KO-ului
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratmiercuri, 13 aprilie - max: 24°C - min: 11°C

$
1 EURO ........................... 4,4711 .............. 44711
1 lirã sterlinã................................5,5959....................55959

1 dolar SUA.......................3,9141........39141
1 g AUR (preþ în lei)........158,3771.....1583771

Cursul pieþei valutare din 13 aprilie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11miercuri, 13 aprilie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
SOCIETATE COOPERATIVÃ DE

CONSUM MELINEªTI CONVOCA-
TOR al adunãrilor generale ordinarã
ºi extraordinarã ale SCC Melineºti la
data de 27.04.2016. Consiliul de ad-
ministraþie al Societãþii Cooperative
de Consum Melineºti, în temeiul art.
34 alin. 3 din Legea nr. 1/2005 ºi al
Actului Constitutiv al societãþii coo-
perative de consum convoacã Adu-
narea generalã ordinarã a membri-
lor cooperatori ai societãþii coope-
rative la data de 27.04.2016 ora 10,00
la sediul societãþii cooperative de
consum din localitatea Melineºti str.
Principala nr.267 jud. Dolj ºi Aduna-
rea generalã extraordinarã a mem-
brilor cooperatori la data de
27.04.2016 la ora 12,00 la aceeaºi
adresã a societãþii având urmãtoa-
rea ordine de zi: I. Pentru Adunarea
generalã ordinarã 1. Prezentarea, dis-
cutarea ºi aprobarea raportului Con-
siliului de Administraþie pe anul 2015.
2. Prezentarea ºi discutarea rapor-
tului cenzorului. 3. Dezbaterea situa-
þiei financiare anuale ºi stabilirea mo-
dului de repartizare a profitului sau
de acoperire a pierderilor pe anul
2015. 4. Descãrcarea de gestiune a
administratorilor. 5. Adoptarea buge-
tului de venituri ºi cheltuieli a pro-
gramului de activitate pe anul 2016.
6. Stabilirea delegatului societãþii co-
operative de consum pentru aduna-
rea generalã ordinarã ºi extraordina-
rã a UJCC Dolj. 7. Diverse. II. Pentru
Adunarea Generalã Extraordinarã: 1.
Aprobarea bunurilor aparþinând so-
cietãþii cooperativã de consum Meli-
neºti care pot face obiectul ipotecii,
gajãrii, închirierii, ºi vânzãrii. 2. Apro-
barea procentului de 15% din vân-
zãri de active constituite din fondu-
rile UJCC Dolj. 3. Diverse. În cazul în
care la data ºi ora stabilitã anterior
nu se întruneºte cvorumul de ºedin-
þã cerut de lege pentru desfãºura-
rea adunãrilor, acestea se reconvoa-
cã pentru data de 28.04.2016 la ace-
eaºi locatie ºi aceeaºi orã.

Primãria comunei Terpeziþa
organizeazã concurs de ocupa-
re a funcþiei publice de consilier,
clasaI, grad profesional asistent
în data de 24 mai 2016, ora 11.00-
proba scrisã. Condiþiile minime
de ocupare, tematica ºi biblio-
grafia se pot consulta la sediul
primãriei sau la telefon 0251/
362.009. Dosarele se depun în
termen de 20 de zile de la publi-
carea prezentului anunþ.

Compania de Apã Oltenia
SA, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
obþinere  a avizelor  de gospo-
dãrire a apelor pentru investiþii-
le aferente „PROIECTULUI RE-
GIONAL DE DEZVOLTARE A IN-
FRASTRUCTURII DE APÃ ªI APÃ
UZATÃ DIN JUDEÞUL DOLJ, IN
PERIOADA 2014 – 2020”  pentru
aglomerãrile Coþofenii din Dos
(sistem apã – canal), Iºalniþa (sis-
tem apã – canal), ªimnicu de Sus-
(sistem apã – canal), Poiana Ma-
re(sistem apã – canal), Rast (sis-
tem canal) ºi “Conductã de Aduc-
þiune Fir II Izvarna – Craiova (sis-
tem apã Dolj + Gorj). Persoanele
care doresc sa obþinã informaþii
suplimentare sau care intenþio-
neazã sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului la adresa:
Compania de Apã Oltenia SA,
Craiova, str. Brestei nr. 133, ju-
deþul Dolj Unitatea pentru Imple-
mentarea Proiectului – Fonduri
de Coeziune - persoanã de con-
tact ing. Naidin Marinel; tel:
0728283625. Anunþ public privind
depunerea solicitãrii de emitere
a acordului de mediu.

Anunþul tãu!
Comuna Melineºti solicitã Aviz

de Gospodãrire a Apelor la Admi-
nistraþia Bazinalã de Apã Jiu pri-
vind investiþia „ Alimentare cu apã
ºi canalizare în comuna Melineºti
judeþul Dolj”. Persoanele interesa-
te se pot adresa la sediul primãriei
Melineºti sau la telefon: 0742/
054.288; 0251/ 440.042.

S.C. CASSIA BUSINESS
S.R.L. anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul “Desfiinþare corp C2,
construire halã depozitare produc-
þie industrialã nepoluantã, platfor-
mã betonatã“ propus a fi ampla-
sat în comuna, Cârcea, str. Silozu-
lui, nr. 13, jud. Dolj.Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, ºi la sediul SC
CASSIA BUSINESS SRL, comuna
Cârcea, str. Silozului, nr. 30,  jud.
Dolj, în zilele de L-V, între orele 9 -
14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul  APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1.

ÎN data de 20.04.2016, ora
10:00, va avea loc la sediul Birou-
lui executorului judecãtoresc Jos-
ceanu Claudiu din Craiova, str.Ro-
mânia Muncitoare, nr.54A, ap.3,
jud.Dolj, vânzarea la licitaþie publi-
cã a imobilului situat în localitatea
Predeºti, sat Predeºti, Tarlaua 109,
Parcela 4/1, jud.Dolj, intabulat în CF
nr.30321, nr. cadastral 30321, con-
stând în teren în suprafaþã de 2.800
mp din acte ºi 2.658 mp din mãsu-
rãtori, din care suprafaþa de
1.421,70 mp este teren intravilan,
iar restul extravilan. Licitaþia por-
neºte de la pretul de 23.700Lei.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM CAME-
RISTE. Telefon: 0766/
058.400.
Angajez personal fri-
zerie / coafurã, mani-
chiurã, pedichiurã. Te-
lefon: 0764/125.224.

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

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Casã cu 1000 m teren
str. Vasile Lupu. Tele-
fon: 0723/535.544
Vând imobil str. Pãru-
lui nr. 33. Telefon:
0755/074.742.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Casã bãtrânescã (ne-
locuibilã) sat Dobromi-
ra, 3700 mp. 25000 lei,
negociabil Telefon:
0744/648.927; 0741/
197.391.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.
Vând casã nouã Bor-
dei cu 700 m teren vie,
pomi sau schimb cu
apartament + diferen-
þa. Telefon: 0752/
641.487.

Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 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, Ale-
ea Potelu, utilitãþi îm-
prejmuit. Telefon:
0741/ 282.255.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros, 750
mp, 22 Euro/mp. Tele-
fon: 0729/170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Na-
þionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul
Istoric. Telefon: 0744/
581.777.

AUTO
STRÃINE

Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toa-
te 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 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
original, stare foarte
bunã, pretabil terase,
grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând gãini pitice CO-
CHINCHINA outoare.
Telefon: 0721/ 483.933.
Vând 12 bucãþi tabure-
le din lemn melaminat.
Telefon: 0728/911.350.
Vând în Iºalniþa: pom-
pã de udat grãdina
Kama, 4 bare cornier
70 cm lungi de 2,80m
1 leu/kg, douã foi tablã
zincatã 2/1m , drujbã
electricã Einºel cu lanþ
rezervã- 220 lei. Tele-
fon: 0770/ 303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/ 298.240.
Producãtor - vând pu-
iet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) anul III. Te-
lefon: 0727/714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând fotolii de epocã
în stare bunã, aparat
de radio cu Pickup,
timbre (clasoare). Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând covor persan
2200/1800 bine întreþi-
nut - 80 lei, cruce mar-
murã scrisã 1200/400/
100- 80 lei, sãpun de
casã 5 lei kg, televizor
color Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handica-
pat, pat mecanic, sche-
lã construcþii, sobã cã-
rãmidã completã, poli-
zor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele meta-
lice (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual subansam-
ble). 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 Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã de
piele de cãprioarã nouã
lungã ºi Mouline  pen-
tru cusut goblen. Tele-
fon: 0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 13 aprilie 2016

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!




Preºedintele Consiliului Jude-

þean Dolj îºi exprimã profundul
regret ºi este alãturi de domnul
prof. univ. dr. Ion Deaconescu,
în momentele de grea încercare
pricinuite de tragica dispariþie
a soþiei. Sincere condoleanþe!

Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.

Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor
color Philips 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
mobilatã Ciupercã. Te-
lefon: 0729/684.222.
Închiriez apartament 2
camere, decomanda-
te, etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer con-
diþionat, liniºte ºi igie-
nã deplinã, înconjurat
de verdeaþã. Telefon:
0722/956.600.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
ultracentral. Prefer fa-
milie intelectuali. Tele-
fon: 0756/790.172.

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

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

PIERDERI
SICVEL COM SRL în-
registratã la ORC Dolj
sub nr. J16/ 469/1995,
declarã pierdut certifi-
cat constatator – sediu
social . Se declarã nul.
Pierdut Foaie Matrico-
lã eliberatã de Facul-
tatea de Horticulturã
din Craiova pe nume-
le IORDACHE BOG-
DAN ªTEFAN. Se
declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Secretariatul Ge-
neral al Universitã-
þii din Craiova ºi
colegele din secre-
tariatele facultãþilor
sunt alãturi de
doamna Niculina
Dincã, în clipele de
mare tristeþe prici-
nuite de trecerea
în nefiinþã a soþu-
lui sãu. Sincere
condoleanþe fami-
liei îndurerate!
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Deþinãtoarea trofeului, FC Bar-
celona, are de apãrat un avantaj
minim (2-1) pe terenul compa-
trioatei Atletico Madrid. În man-
ºa tur, din urmã cu opt zile, Fer-
nando Torres (min. 25) deschi-
dea scorul pentru formaþia din
capitala Spaniei, însã avea sã fie
apoi eliminat (min. 35; pentru
cumul de galbene), înlesnind ast-
fel revenirea Barcei – pusã în
scenã de o dublã a uruguayanu-
lui Suarez (63, 74). Cu acelaºi
rezultat izbândiserã anterior ca-
talanii ºi în La Liga, atât pe
“Camp Nou”, cât ºi pe “Vicente
Calderon”. Totuºi, gruparea blau-
grana nu are deloc amintiri plã-
cute privind ultima ºi singura vi-
zitã europeanã pe terenul lui Atle-
tico. Se întâmpla în urmã cu douã
ediþii, tot în returul sferturilor de
finalã din UCL, când Barcelona
pierdea cu 0-1 ºi rata calificarea
cu 1-2 la general.

Dacã în urmã cu douã runde
catalanii conduceau detaºat în La
Liga, cu 9 puncte chiar peste Atle-
tico, acum ecartul s-a redus la

Liga Campionilor stã sã-ºiLiga Campionilor stã sã-ºiLiga Campionilor stã sã-ºiLiga Campionilor stã sã-ºiLiga Campionilor stã sã-ºi
desemneze ultimele semifinalistedesemneze ultimele semifinalistedesemneze ultimele semifinalistedesemneze ultimele semifinalistedesemneze ultimele semifinaliste
Astãzi, ora 21: 45: Atletico Madrid – FC Barcelona

(Dolce Sport 1), Benfica Lisabona – Bayern
Munchen (Dolce Sport 2)

doar 3. Înfrângerii din clasicul cu
Real Madrid i s-a alãturat sâmbã-
tã o alta, 0-1 în deplasarea cu
Sociedad. Pe terenul lor, bascii
sunt o adevãratã piazã-rea pentru
Barca, care nu a mai câºtigat la
San Sebastian de aproape un de-
ceniu, din 2007. Tot sâmbãtã,
Atletico a trecut cu 3-1 (d) de
formaþia lui Constantin Gâlcã,
Espanyol (goluri: F. Torres, Griez-
mann ºi Koke).

Partida de desearã va fi arbi-
tratã de o brigadã din Italia, cu Ni-
cola Rizzoli la centru.

Cât priveºte cealaltã disputã a
zilei, la care va fluiera olandezul
Bjorn Kuipers, Bayern merge pe
“Da Luz”, de semenea, cu un re-
zultat minim de apãrat, dar un
mai bun 1-0 (Arturo Vidal). În
istoria sa, gruparea bavarezã a
mai întâlnit Benfica în trei duble
ºi a eliminat-o de fiecare datã, la
Lisabona obþinând numai rezul-
tate care ar califica-o azi, un 3-1
ºi de douã ori 0-0. Pentru acest
meci, lusitanii nu se pot baza pe
golgheterul lor, brazilianul Jonas,

suspendat dupã un cartonaº gal-
ben încasat la Munchen.

În weekend, Benfica a învins,
în deplasare, pe Academica
Coimbra, 2-1 (Mitroglou, Jime-
nez), menþinându-se la douã

puncte în fruntea ierarhiei peste
concitadina Sporting. ªi Bayern
a ieºit câºtigãtoare, 3-1 la Stut-
tgart (autogol Niedermeier, Ala-
ba, Douglas Costa), depãrtându-
se la 7 puncte la ºefia Bundesligii

de urmãritoarea Dortmund (2-2 la
Schalke).

Primele semifinaliste s-au sta-
bilit asearã, din jocurile Real Ma-
drid – Wolfsburg (în tur 0-2) ºi
Manchester City (în tur 2-2).

Argentinianul Lionel Messi,
atacantul lui FC Barcelona, se
aflã pe primul loc în clasamen-
tul celor mai bine plãtiþi jucã-

Messi, cel mai bine plãtit
fotbalist din lume în 2015

tori de fotbal din lume în 2015,
cu venituri de 74 de milioane de
euro, conform France Football.

Messi a câºtigat trei trofee

anul trecut ºi a primit al cinci-
lea Balon de Aur din carierã. În
vârstã de 28 de ani, Lionel a în-
scris 449 de goluri pentru Bar-
celona în 523 de apariþii. Pen-
tru echipa naþionalã a Argenti-
nei, Messi a bifat 108 selecþii ºi
50 de goluri.

Starul Barcei îi devanseazã în
continuare pe Cristiano Ronal-
do (Real Madrid, 67,4 milioane
de euro, în creºtere cu 13,4 mi-
lioane) ºi pe Neymar (de aseme-
nea de la Barcelona, 43,5 mili-

oane de euro, în creºtere cu 7
milioane de euro). Acest clasa-
ment este neschimbat pentru al
treilea an consecutiv, potrivit
aceleiaºi publicaþii din Hexagon.
Care a luat în calcul salariile bru-
te, înainte de cotizaþiile sociale
ºi de impozite, precum ºi prime-
le de meci, contractele de publi-
citate ºi primele de instalare.

Altfel, gruparea francezã Pa-
ris Saint-Germain, consideratã
una dintre cele mai bogate echi-
pe din Europa, are 14 jucãtori

în top 20 cei mai bine plãtiþi fot-
baliºti, iar Angel di Maria a avut
cel mai mare salariu din Ligue
1,24 de milioane de euro. Mij-
locaºul argentinian este urmat
de Thiago Silva ºi Zlatan Ibra-
himovic.

France Football a dezvãluit ºi
salariile antrenorilor de fotbal în
ultimele 12 luni, iar Jose Mou-
rinho, concediat de cãtre Chel-
sea Londra în decembrie 2015,
rãmâne cel mai plãtit tehnician,
cu 24 de milioane de euro.

Luptãtorii legitimaþi la
Clubul Sportiv Universita-
tea Craiova au bifat o
comportare foarte bunã în
finala Campionatului
Naþional de Juniori, între-
cere ce a avut loc la Târgu
Mureº, la finalul sãptãmânii
trecute.

Sportivii noºtri s-au
întors acasã cu trei meda-
lii, dintre care una de aur,
prin Alexandra Anghel, la
categoria 67 kg, ºi douã de
bronz, prin Sergiu Con-
stantin, la categoria 55 kg,
respectiv prin ªtefan
Coman, la categoria 60 kg.

DIGI SPORT 1

18:30 – FOTBAL – Cupa Ligii,
semifinale: Astra – Steaua.

DIGI SPORT 2

11:30 – TENIS (M) – Turneul
de la Monte Carlo, în Franþa: ziua
a 3-a .

DIGI SPORT 3

18:00 – VOLEI (M) – Divizia
A1, semifinale: ACS Municipal Za-
lãu – Arcada Galaþi / 20:00, 21:45
– BASCHET (M) – Euroliga: Lo-
komotiv Kuban Krasnodar – Bar-
celona, Laboral Kutxa Vitoria Gas-
teiz – Panathinaikos Atena.

DOLCE SPORT 1

18:30 – FOTBAL – Cupa Ligii,

Luptãtorii de la CS Universitatea Craiova,
de trei ori pe podium la Naþionalele de Juniori

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

semifinale: Astra – Steaua / 21:45
– FOTBAL – Liga Campionilor:
Atletico Madrid – FC Barcelona.

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: Benfica Lisabona – Bay-
ern Munchen.

SPORT.RO

21:00 – FOTBAL – Cupa An-
gliei: West Ham – Manchester Utd.

EUROSPORT 1

17:30, 20:30 – HALTERE (F,
M) – Campionatul European, la
Forde, în Norvegia.

LOOK TV

18:30 – FOTBAL – Cupa Ligii,
semifinale: Astra – Steaua.



16 / cuvântul libertãþii miercuri, 13 aprilie 2016sportsportsportsportsport Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 6 4 1 1 10-4 39
2. Steaua 6 4 2 0 10-4 36
3. Pandurii 6 1 4 1 7-6 31
4. Dinamo 6 1 4 1 6-8 31
5. Viitorul 6 0 2 4 5-12 25
6. ASA 6 0 3 3 5-9 22

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.
Pandurii – ASA 3-3
Au marcat: Hora 10, Antal 38, 50 / Voiculeþ 19, Gorobsov 65, Balaur 80.

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

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. CSMS Iaºi 6 2 2 2 6-5 27
2. „U”Craiova6 3 1 2 7-6 26
3. CFR Cluj 6 2 3 1 7-4 23
4. Voluntari 6 3 1 2 6-7 22
5. Botoºani 6 2 2 2 9-7 21
6. Concordia 6 2 3 1 6-4 18
7. ACS Poli 6 1 2 3 5-11 18
8. Petrolul 6 1 2 3 4-6 9

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

Chiajna – Petrolul 1-1
Au marcat: Obodo 58 – pen. / Astafei 53.
„U” Craiova – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Zlatinski 9 / Pãun 82
Meciul ACS Poli – FC Voluntari 2-1
Au marcat: Goga 77, Javi Hernandez 90 / Tudorie 82.
FC Botoºani – CSMS Iaºi 0-0

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

De douã ori a retrogradat Uni-
versitatea Craiova în istoria sa ºi de
fiecare datã îºi propusese sã câºti-
ge titlul la începutul sezonului. În
acest campionat, obiectivul a fost
„locurile 1-4”, iar el a fost ratat încã
de la jumãtatea stagiunii, atunci când
echipa din Bãnie nu a prins play-
off-ul. Cele opt puncte care separã
ªtiinþa de locurile de baraj ºi retro-
gradare nu sunt deloc suficiente
pentru a-i scuti de griji pe alb-al-
baºtri în privinþa rãmânerii în Liga
I, iar partea a doua a play-out-ului
se anunþã crâncenã. Echipele care
nu-ºi câºtigã punctele cu Petrolul,
formaþia cu ºanse minuscule de a
rãmâne pe prima scenã, sunt în cele
mai expuse în a se alãtura formaþiei
prahovene spre liga secundã, aºa
încât partida alb-albalºtrilor de vi-
neri, de pe arena „Ilie Oanã” este
una extrem de importantã. Mai mult,
în cazul în care ar avea jucãtori se-
lecþionaþi în lotul lãrgit al echipei na-
þionale pentru Euro 2016, Universi-
tatea Craiova ar avea un final de
sezon ºi mai complicat, þinând cont
cã nu beneficiazã de un grup nu-
meros de jucãtori, iar fiecare ab-
senþã se resimte.

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

Etapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoare

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

Etapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoare

Naþionala de fotbal a României va disputa trei par-
tide de pregãtire pânã la EURO 2016, cu RD Congo,
Ucraina ºi Georgia, chiar înaintea turneului final din
Franþa (10 iunie - 10 iulie). „Tricolorii” vor pregãti
Campionatul European cu un cantonament în Alpi, în
localitatea Saint-Vincent din Italia. Echipa antrenatã
de Anghel Iordãnescu va fi cazatã la Grand Hotel Billia
între 18 ºi 30 mai. România va disputa douã meciuri

„Tricolorii” se pregãtesc pentru Euro
cu Congo, Ucraina ºi Georgia

Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,
scenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibil
pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?

Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,
scenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibil
pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?

Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,
scenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibil
pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?

Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,
scenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibil
pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?

Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,
scenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibil
pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?

Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,
scenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibil
pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?

Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,
scenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibil
pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?

Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,
scenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibil
pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?

Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,Retrogradarea,
scenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibilscenariu imposibil
pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?pentru Craiova?
Meciul de la Ploieºti este foarte
important pentru alb-albaºtri, care
trebuie sã-ºi asigure punctele
necesare unui final de sezon liniºtit

Craiova a retrogradat având
echipe mai valoroase decât
cea actualã

Atât ca lot, cât ºi ca echipã de
bazã, actuala Universitatea Craiova
aratã mai rãu decât în sezoanele în
care a retrogradat. Numai cã for-
mula de acum, deºi mai modestã,
are alte avantaje, care-i pot asigura
continuitatea în Liga I: o omogeni-
tate a lotului, alb-albaºtrii fiind cam
aceiaºi de la începutul campionatu-
lui, pe când în stagiunile în care s-a
retrogradat au fost folosiþi aproxi-
mativ 40 de jucãtori, lotul schim-
bându-se permanent; apoi, o sigu-
ranþã financiarã, drepturile salarile
fiind plãtite la zi, în timp ce la cele
douã retrogradãri au existat mari
probleme cu banii, retrogradãrile
fiind urmate de schimbarea finan-
þatorului, în 2005, respectiv dezafi-
lierea clubului, în 2001; nu în ulti-
mul rând, nivelul actual al Ligii I este
mult mai modest decât în 2005 ºi
2011, existând atât echipe slabe, cât
ºi unele intrate sau bântuite de in-
solvenþã sau faliment. De altfel, prin-
cipalul motiv pentru care mulþi din-

tre fani nu se tem de retrogradare
este cã existã echipe mai slabe

Echipa de bazã a Craiovei din
2005, la prima retrogradare:
Guso – Buhuº, Daouda, Moþi,
M. Iordache – Bundea, Ple-
ºan, Murgan, Vigariu – Luþu,
Borbely.

Echipa de bazã a Craiovei din
2011, la a doua retrogradare:
S. Lung – Dãnãnae, Gãman,
Iliev, Bãrboianu – Prepeliþã, D.
Stoica, Dilevski, Wobay – M.
Costea, Fl. Costea.

Echipa de bazã a Craiovei în
2016: Straton – Achim, Popov,
Acka, Vãtãjelu – Ivan, Mateiu,
Madson, Zlatinski, Bancu –
Nuno Rocha.

amicale la Saint-Vincent, primul împotriva reprezen-
tativei Republicii Democratice Congo, pe 25 mai, de
la ora localã 20,00 (21,00 ora României), pe stadionul
din localitate, iar al doilea contra Ucrainei, pe 29 mai,
de la ora localã 19,30 (20,30 ora României), pe sta-
dionul Olimpic din Torino. Naþionala RD Congo, lo-
cul 51 în clasamentul FIFA pe luna aprilie, este dublã
câºtigãtoare a Cupei Africii pe Naþiuni, în 1968 ºi 1974.

Printre cei mai reprezentativi jucãtori se numãrã
Mbokani (Norwich City), Bakambu (Villarreal),
Bolasie (Crystal Palace), N’Sakala (Anderlecht),
M’Poku (Chievo) ºi Kebano (Genk). Pentru RD
Congo joacã ºi Jeremy Bokila, fost atacant în Liga
I la Petrolul. Selecþionata Ucrainei, locul 22 în ie-
rarhia mondialã, s-a calificat la Campionatul Euro-
pean din Franþa dupã un baraj cu Slovenia (2-0, 1-
1). Selecþionerul Mihail Fomenko are la dispoziþie
un lot format în mare parte din jucãtori care evolu-
eazã în prima ligã internã, la ªahtior Doneþk (Pia-
tov, Kucer, Rakiþki, Stepanenko) ºi Dinamo Kiev
(Gusev, Iarmolenko, Haceridi), alãturi de stranierii
Konoplianka (Sevilla) sau Kraveþ (Stuttgart). Pe 3
iunie, înaintea plecãrii spre Franþa, tricolorii vor dis-
puta în România o ultimã partidã amicalã, împotri-
va Georgiei.

La EURO 2016, România face parte din Grupa
A ºi va juca meciul de deschidere a competiþiei, pe
10 iunie, contra Franþei, pe Stade de France. Ur-
mãtoarele douã meciuri vor fi împotriva Elveþiei (15
iunie, Parc des Princes — Paris) ºi Albaniei (19
aprilie — Lyon).


