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- Una este sã fii sãrac, Popes-
cule, ºi alta este sã fii sãrac cu
duhul.
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Dupã
aproape
douã
decenii
de absenþã

Cu, poate, cea mai
bunã pregãtire
profesionalã, educaþie
gratuitã, un viitor loc de
muncã cu un venit
consistent – cel puþin
peste medie ºi o carierã
profesionalã tentantã.
Sunt câteva dintre
argumentele oferite de
Ministerul Apãrãrii
Naþionale, odatã cu
oferta de redeschidere
a Colegiului Militar din
Craiova, dupã o pauzã
de 18 ani. Pentru cele
100 de locuri alocate
bãieþilor ºi 20 fetelor,
perioada de înscriere
este 14 aprilie – 15 mai
a.c. Toþi cei interesaþi de
un debut în cariera
militarã trebuie sã facã
primul pas, la Centrul
Militar Zonal din Craiova,
situat pe str. General
Dragalina Nr. 60A.77777 ED
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Deputaþii opoziþiei de
dreapta, din Brazilia, au exul-
tat, în urma votului istoric de
la Camera Deputaþilor, de du-
minicã 17 aprilie a.c., în favoa-
rea destituirii preºedintelui
Dilma Rousef (doar 137 vo-
turi contra) intepretând imnul
suporterilor auri-verde la
Mondialul din 2014. “Eu sunt
brazilian, cu multã mândrie ºi
multã dragoste”. Imnul su-
porterilor... auri-verde n-a
rezonat prea fericit, din câte
ne amintim..
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Într-o carte relativ  recentã,
apãrutã în 2012 sub titlul „Il
tradimento. In politica, in amo-
re e non solo” (inutilã tradu-
cerea), epistemologul milanez
Giulio Giorello îºi ia ca reper
fragrant al discursului sãu un
celebru cânt al Comediei dan-
teºti în care doi fraþi toscani din
Evul Mediu, adversari politici,
se ucid între ei, iar divinul poet
îi distribuie în centrul Infernu-
lui, considerând o astfel de trã-
dare printre pãcatele capitale.
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Tãriceanu ºi-a
anulat programul
de luni pe fondul
unei stãri
de slãbiciune,
inclusiv
din cauza dietei

Preºedintele Senatului,
Cãlin Popescu Tãriceanu, ºi-a
anulat toate întâlnirile progra-
mate pentru ieri, la sfatul
medicilor, pe fondul unei stãri
de slãbiciune generatã de
activitãþile politice intense
coroboratã cu o dietã alimenta-
ra hipocaloricã, potrivit unui
comunicat de presã remis
MEDIAFAX. “Pe fondul unor
activitãþi politice intense care l-
au solicitat fizic în mod
deosebit coroborate cu o dietã
alimentara hipocaloricã,
domnul Cãlin Popescu-
Tãriceanu a manifestat o stare
de slãbiciune, motiv pentru
care medicii i-au recomandat o
reducere temporarã a activitãþi-
lor ºi o ajustare a dietei”, se
aratã într-un comunicat
semnat de purtãtorul de cuvânt
al preºedintelui Senatului
României, Andrei Alexandru.
Starea de slãbiciune a lui
Tãriceanu a fost explicatã de
Daniel Constantin. “Domnul
Tãriceanu face eforturi deose-
bite în aceastã perioadã, astfel
încât sã ne asigurãm cã avem
candidaturi peste tot, ºi astãzi
am încheiat lista ºi vom avea
în toate oraºele, acest efort va
fi continuat ºi de domnul
Tãriceanu”, a conchis Con-
stantin. Preºedintele Senatu-
lui, Cãlin Popescu Tãriceanu,
a fost audiat vineri la sediul
Direcþiei Naþionale Anticorupþie
Braºov, el declarând, la ieºirea
de la audieri, cã are calitatea
de martor ºi cã a rãspuns
întrebãrilor procurorului.

Peste 300 de profesori sindicaliºti din toate
colþurile þãrii au venit, ieri, sã protesteze în faþa
Guvernului. Aceºtia au venit cu bannere ºi cu
pancarte pe care scrie “Una este sã fii salariat,
alta e sã fii slugã. Nu facem decât sã ne apãrãm
demnitatea”, “Vrem majorarea cu 50% a sala-
riilor profesorilor”. Totodatã, profesorii adunaþi
în Piaþa Victoriei din Capitalã au scandat “ruºi-
ne, ruºine, ruºine sã vã fie, 6% din PIB domnul
prim-ministru, asta vã cerem, sã respectaþi le-
gea, domnule prim-ministru”.

Profesorii au cerut majorãri salariale, 6 %
din PIB pentru Educaþie dar ºi mãsuri împo-
triva violenþei faþã de profesori. “Sunt de 20
de ani în sistem, este o pasiune pentru mine
meseria asta, dar în acelaºi timp abia ne des-
curcãm cu salariile. Cu 20 de ani de experien-
þãun educator are cel mult 1.500 de lei pe lunã,
salariul reprezintã demnitatea noastrã” a de-
clarat educatoarea Nicoleta Postea, pentru
MEDIAFAX.

Constantin Stan a declarat cã “un guvern de
tehnocraþi, nu ar trebui sã se comporte ca un
guvern de politicieni”. “Sunt probleme cu de-
contul navetei, cu ºcolile din mediul rural, cu
primãriile, guvernanþii se învârt în cerc” “Sunt
probleme mari cu decontul navetei pentru pro-
fesori, ºcoala ar trebui sã asigure cazare pentru
cadrele didactice care vin sã predea la sat, cu

DNA Ploieºti a respins garanþiile mo-
biliare ºi imobiliare depuse de deputatul
Sebastian Ghiþã în contul cauþiunii de 13
milioane de euro, considerând cã valoa-
rea bunurilor nu acoperã suma dispusã
de procuror, au declarat surse judiciare
pentru MEDIAFAX. Sebastian Ghiþã a
depus, la data de 11 aprilie, garanþii mo-
biliare ºi imobiliare constând în activele
unei firme pe care acesta o controleazã,

Vicepremierul Costin Borc a declarat, ieri,
dupã discuþiile cu o delegaþie a minerilor, cã
vor fi disponibilizãri, dar nu se va închide Com-
plexul Energetic Oltenia, urmând sã aibã loc
bilunar întâlniri între guvernanþi ºi mineri. “Am
un mare respect pentru manifestaþia dumnea-
voastrã. Am discutat cu liderii de sindicat, nu
se închide ºi nici nu s-a discutat vreodatã sã
se închidã CEO, ca sã fie clar. Am stabilit,
împreunã cu liderii de sindicat sã ne întâlnim,
fie la Bucureºti, fie la Târgu Jiu, la fiecare douã
sãptãmâni, sã punctãm fiecare din lucrurile pe
care le-am convenit în aºa fel încât CEO sã
devinã societatea fanion a energiei româneºti,
aºa cum trebuie sã fie. Voi veni la Târgu Jiu”,
le-a spus vicepremierul Costin Borc, minerilor
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Peste 300 de profesori au protestat,

ieri, în Bucureºti în faþa Guvernului,
cerând majorarea salariilor, 6 % din
PIB pentru Educaþie dar ºi mãsuri

împotriva violenþei faþã de profesori,
sindicaliºtii depunând la Guvern ºi o

listã de nemulþumiri.

bani de la primãrie, dar nu fac asta, le e fricã sã
cearã bani” a povestit profesorul de educaþie
fizicã, Aurel Crãciun pentru MEDIAFAX:

O delegaþie a profesorilor a intrat în Guvern
pentru jumãtate de orã. “Am depus o listã de
nemulþumiri, da nu ne-a invitat nimeni la discu-
þii”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Simion
Hãncescu preºedinteþe Federaþiei Sindicatelor
Libere din Învãþãmânt (FSLI). Federaþia Sindi-
catelor Libere din Învãþãmânt (FSLI) a anunþat
cã sute de profesori vor protesta ºi astãzi între
orele 15:00 - 17:00, în faþa Guvernului.

De asemenea, sindicaliºtii au cerut de sãp-
tãmâna trecutã, demisia Guvernului Cioloº din
cauza proiectului de ordonanþa privind legea

salarizãrii ºi au anunþat proteste luni ºi marþi,
în faþa Guvernului. „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 re-
trage ordonanþa, problema de fond rãmâne,
nu ºi-au onorat angajamentele pe care le-au
luat, rãmâne problema legii salarizãrii”, a spus
Hãncescu, zilele trecute.

Borc, dupã negocierile cu minerii:
Vor fi disponibilizãri, dar nu se închide CEO

care protestau în faþa Guvernului.
Cât priveºte restructurãrile, Borc a declarat

cã este important ca ele sã se facã cu respec-
tul cuvenit faþã de oameni, ”cu venituri de com-
pletare ºi cu salarii pentru cei care vor fi dis-
ponibilizaþi”. Pe de altã parte, minerii i-au stri-
gat vicepremierului ”Dacã ne minþiþi, nu vã ier-
tãm” ºi “Veniþi în carierã sã vedeþi ce situaþie
avem acolo”. Minerii, care au plecat pe jos
acum o sãptãmânã din faþa Sucursalei Elec-
trocentrale Rovinari, spun cã vor sã le fie acor-
date creanþele. În plus, oamenii sunt nemulþu-
miþi de propunerea Complexului Energetic Ol-
tenia, care a anunþat cã 2.000 de oameni ar
trebui sã fie disponibilizaþi începând cu data de
1 iulie.

Procurorii DNA au respins
cauþiunea depusã

de deputatul Sebastian Ghiþã
au declarat pentru MEDIAFAX surse ju-
diciare. Procurorul de caz a considerat
cã bunurile depuse nu acoperã suma de
13 milioane de euro, astfel cã i-au dat
termen pânã joi, 21 aprilie, pentru a achita
cauþiunea. Magistraþii instanþei supreme
au respins, miercuri, contestaþia formu-
latã de Sebastian Ghiþã împotriva con-
trolului judiciar pe cauþiune dispusã de
procurorii DNA Ploieºti.
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Deputaþii opoziþiei de dreapta,
din Brazilia, au exultat, în urma
votului istoric de la Camera De-
putaþilor, de duminicã 17 aprilie
a.c., în favoarea destituirii pre-
ºedintelui Dilma Rousef (doar
137 voturi contra) intepretând
imnul suporterilor auri-verde la
Mondialul din 2014. “Eu sunt
brazilian, cu multã mândrie ºi
multã dragoste”. Imnul supor-
terilor... auri-verde n-a rezonat
prea fericit, din câte ne amintim,
cu ceea ce se petrecea pe gazo-
nul legendarului stadion Maraca-
na ºi amintirea descumpãnitoa-
rei partide dintre Nationalman-
chaft ºi echipa Cariocas, încã
dãinuie. Puciºtii au câºtigat la
Camera Deputaþilor, dar înfrân-
gerea provizorie nu înseamnã, se
consoleazã Jose Guimaraes, lide-

rul partidului muncitorilor (PT -
stânga) cã rãzboiul este pierdut.
Acuzat de “fardarea” conturilor
publice, în 2014 - anul realegerii
sale, ºi în 2015 pentru mascarea
amplorii crizei economice, Dilma
Rousef neagã cã ar fi comis o
crimã “de responsabilitate”, de-
nunþând o loviturã de stat institu-
þionalã. Fosta luptãtoare de ghe-
rilã a anunþat cã va continua sã
lupte pânã în ultima secundã. Dar
mandatul sãu atârnã, de acum, de
un fir de aþã. La 11 mai a.c. va fi
suficient un vot al majoritãþii sim-
ple a senatorilor, pentru ca for-
malmente sã fie pusã sub acuza-
re pentru “crimã de responsabi-
litate” ºi deposedatã de putere
pentru 180 de zile, în aºteptarea
verdictului final. Moºtenitoare a
fostului preºedinte Luiz Ignacio

Lula da Silva, Dilma Rousef a
intrat în istorie în 2011, devenind
prima femeie preºedinte al Bra-
ziliei. Michel Temer, liderul par-
tidului centrist, care a basculat
majoritatea, îºi va asuma rãspun-
derea formãrii unui guvern de
tranziþie. Sesiunea extraordinarã
de la sfârºitul sãptãmânii prece-
dente, s-a derulat într-o atmosfe-
rã teribil de încãrcatã, cu o con-
fruntare fãrã precedent între pre-
ºedintele congresului, Eduardo
Cuha, un deputat ultra-conserva-
tor, duºman declarat al preºedin-
telui, adept al bisericii evangheli-
ce neo-pentacostalã, inculpat
pentru corupþie ºi spãlare de bani
în scandalul Petrobras, ºi susþi-
nãtorii preºedintelui, sub fluierã-
turile acestora, încât cu greu s-a
putut reveni la calm, dupã inter-

venþia repetatã a ºefilor grupuri-
lor parlamentare, fiecare ales
având câte 10 secunde pentru
anunþarea votului sãu. O remar-
cã: din 65 de membrii ai Comi-
siei speciale, care a recomandat
votul pentru “destituire”, 36 sunt
inculpaþi sau deja condamnaþi.
Ceea ce în cazul Dilmei Rousef
nu e cazul. Aceasta plãteºte pen-
tru erorile sale, dar de altã natu-
rã: diplomatice, economice ºi po-
litice. Care au contribuit la scã-
derea popularitãþii sale, la un
prag fãrã precedent în tânãra
democraþie brazilianã. Peste 200
milioane de brazilieni divizaþi de
dispute prelungite, resimt deja
dupã decenii, recesiunea econo-
micã. Peste 60% din brazilieni
doresc despãrþirea de Dilma
Rousef. Se apreciazã cã bãtãlia

declanºatã se duce între un gu-
vern incompetent, susþinut de un
partid care a trãdat idealurile sale
(PT) ºi o opoziþie ipocritã, con-
dusã de un actor politic, Eduardo
Culho, acuzat de corupþie. Michel
Temer, 75 de ani, este de aseme-
nea impopular din cale afarã, cu
1-2% cota de încredere, din per-
spectiva unei noi alegeri. De alt-
fel, aliaþii Dilmei Rousef au cerut
o destituire a sa, implicat fiind în
manevre fiscale. O altã sabie a
lui Damocles îl ameninþã pe Te-
mer: este în colimatorul Tribuna-
lului Suprem pentru bãnuieli de fi-
nanþare ilicitã a campaniei elec-
torale din 2014. Aºa stând lucru-
rile, imnul suporterilor auri-verde
de la Mondialul din 2014, nu sunã
deloc bine, ºi nici nu-i îmbãrbã-
teazã pe brazilieni.

Conform metodologiei emisã de
cãtre Inspecþia Muncii, pânã la
sfârºitul acestui an se va desfãºu-
ra, la nivel naþional, o acþiune de
verificare a modului în care sunt
respectate cerinþele minime pentru
îmbunãtãþirea securitãþii ºi sãnãtã-
þii în muncã a lucrãtorilor care pot
fi expuºi unui potenþial risc cauzat
de atmosferele explozive în ex-
ploatãrile miniere, silozurile de ce-
reale ºi fabricile de nutreþuri com-
binate, de fabricare a bãuturilor
alcoolice, a mobilei, unitãþile de
distribuþie a combustibililor solizi,
lichizi, gazoºi ºi al produselor de-
rivate. În judeþul Dolj, este activi-
tate de muncã în majoritatea ariei
de acþiune specificatã în metodo-
logie, excepþie fãcând exploatãrile
miniere. „Creºterea gradului de
conºtientizare a angajatorilor ºi
angajaþilor, în ceea ce priveºte ne-
cesitatea respectãrii cerinþelor mi-
nime de securitate ºi sãnãtate în
muncã pentru lucrãtorii expuºi

VVVVVerificãri ºi controale,erificãri ºi controale,erificãri ºi controale,erificãri ºi controale,erificãri ºi controale,
pânã la sfârºitul anuluipânã la sfârºitul anuluipânã la sfârºitul anuluipânã la sfârºitul anuluipânã la sfârºitul anului

Se anunþã luni aglomerate, pânã la sfârºitul anului, pentru in-
spectorii de muncã, fiind în plinã derulare o campanie pe linia se-
curitãþii ºi sãnãtãþii în muncã, în diverse domenii care þin de un
potenþial risc al atmosferelor explozive. Din fericire, judeþul Dolj
nu are înregistrat, în ultimii patru ani, un numãr ridicat al acci-
dentelor de muncã pe aceastã speþã.

unui potenþial risc datorat atmosfe-
relor explozive, precum ºi stabili-
rea mãsurilor care se impun, ca
nerespectare a prevederilor legale în
domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã constituie principalele obiec-
tive ale campaniei. În Dolj, sunt în-
registraþi 56 de angajatori unitãþilor
de recepþionare, condiþionare, pãs-
trare ºi valorificare a produselor
agricole, fiind menþionate douã ac-
cidente de muncã, în 2012. De ase-
menea, acelaºi numãr al accidente-
lor ºi, tot în 2012, a fost în unitãþile
de fabricare a mobilei, unde sunt
91 de societãþi comerciale de pro-
fil. În ceea ce priveºte unitãþile de
fabricare a alcoolului (19 agenþi
economici) ºi cele de distribuþie a
combustibililor solizi, lichizi, gazoºi
ºi a produselor derivate (89 de ope-
ratori)nu am constatat niciun acci-
dent de muncã, în ultimii patru ani
”, a precizat  Cãtãlin Mohora, in-
spector ºef al Inspectoratului Teri-
torial de Muncã Dolj.

CRISTI PÃTRU

„Hello Baby Expo” se aflã la
prima ediþie, iar organizatorii îºi
propun sã le câºtige vizitatorilor
încrederea, astfel încât anul vii-
tor, când va fi cea de-a doua edi-
þie, sã fie deja popular în rândul
mãmicilor. Alexandra Ilie, PR al
târgului, a precizat cã vor fi pre-
zenþi 40 de expozanþi, brand-uri
de top care vor aduce servicii ºi
produse utile pentru bunul mers
al sarcinii sau pentru dezvoltarea
armonioasã a celui mic, dar ºi
multe produse inovative. „Târgul
reuneºte comercianþi ºi furnizori
de servicii din diferite domenii
care sunt necesare copiilor ºi pã-
rinþilor. Toþi cei care ne vor tre-
ce pragul vor putea gãsi de la
produse de igienã ºi cosmetice pe

„Hello Baby”, un târg pentru copii
la Centrul Multifuncþional

La sfârºitul acestei sãptãmâni, craiovenii sunt invitaþi la cel mai mare târg expoziþional
care este dedicat copiilor ºi pãrinþilor. „Hello Baby Expo” se va desfîºura, începând de

vineri ºi pânã duminicã, la Centrul Multifuncþional din Romaneºti, intrarea fiind gratuitã.

care le folosesc mãmicile gravi-
de ºi pânã la informaþii despre
bãncile de celule stem ºi foarte
multe alte servicii medicale”, a
spus Alexandra Ilie.

Vizitatorii pot sã testeze
tot felul de produse

Mãmicile pot sã cumpere îm-
brãcãminte ºi încãlþãminte pentru
nou-nãscuþi ºi tot felul de produse
speciale de care este nevoie în pri-
mele luni de viaþã ale bebeluºilor.
La standurile târgului se vor gãsi
diferite jocuri ºi jucãrii sau servicii
educaþionale, ediþia din acest an a
„Hello Baby” adresându-se ºi co-
piilor mai mari, care merg la ºcoa-
lã. „Vor fi edituri ºi librãrii, servicii
de entertainment sau diverse ca-

douri tematice. În incinta târgului
sunt ºi fundaþii umanitare unde se
pot dona bani pentru copii aflaþi în
dificultate. Este cel mai bun loc în
care vizitatorii pot sã testeze pro-
duse, sã compare brand-uri ºi sã
participe la prezentãri din partea
specialiºtilor în domeniu, toate
acestea fiind menite sã ajute pe
oricine sã facã alegeri avizate atunci
când cumpãrã ceva, fiind servicii
ºi produse bune atât pentru mame,
cât ºi pentru copii”, a mai spus PR-
ul târgului.

Târgul „Hello Baby” se va în-
tinde pe o perioadã de trei zile, vi-
neri ºi sâmbãtã între orele 10.00 ºi
19.00 ºi duminicã între orele 10.00
ºi 17.00 Intrarea va fi gratuitã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Jus-
tiþie au respins, sãptãmâna trecutã, pe 14
aprilie a.c., apelul declarat de fostul judecã-
tor al Tribunalului Dolj, Marius Bogdan Dia-
conescu împotriva sentinþei din 23 decem-
brie 2015 a Curþii de Apel Craiova prin care
a fost condamnat la 7 ani ºi 6 luni închisoa-
re cu executare pentru luare de mitã în for-
mã continuatã: „Respinge, ca nefondat,
apelul declarat de inculpatul Diaconescu
Marius-Bogdan împotriva sentinþei penale
nr. 247 din 23 decembrie 2015 a Curþii de
Apel Craiova – Secþia penalã ºi pentru ca-
uze cu minori. Obligã apelantul inculpat la
plata sumei de 265 lei cheltuieli judiciare
cãtre stat, din care suma de 65 lei, reprezen-
tând onorariul apãrãtorului desemnat din
oficiu, se avanseazã din fondul Ministeru-
lui Justiþiei. Definitivã”, se aratã în hotãrâ-
rea ÎCCJ. Este a doua condamnare definiti-
vã pentru fostul magistrat, ºi tot pentru fap-
te de corupþie.

Pe 31 iulie 2014, procurorii Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie (DNA) – Serviciul Teri-
torial Craiova l-au trimis în judecatã pe Ma-
rius Bogdan Diaconescu, judecãtor la Sec-
þia Penalã a Tribunalului Dolj la data fapte-
lor, sub acuzaþia de luare de mitã în formã
continuatã (3 acte materiale). În rechizito-
riul întocmit la finalizarea cercetãrilor, pro-

Poliþiºtii de frontierã din cadrul
P.T.F. Calafat au depistat, dumini-
cã dupã-amiazã, o remorcã marca
Krone, care figura în bazele de date
ca fiind cãutatã de autoritãþile din
Germania. Astfel, potrivit repre-
zentanþilor Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Dolj, dumini-
cã, în jurul orei 15.30, la Punctul
de Trecere a Frontierei Calafat,
judeþul Dolj, s-a prezentat pentru a
efectua formalitãþile de frontierã

În perioada 18.04-22.04.2016,
cât se organizeazã sãptãmâna “ªcoa-
la altfel- Sã ºtii mai multe sã fii mai
bun!”, dedicatã activitãþilor educa-
tive extracurriculare ºi extraºcola-
re, Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj
are Porþile Deschise, pentru a-i pri-
mi în vizitã pe preºcolarii ºi elevii
de la unitãþile de învãþãmânt din
Craiova ºi judeþ. Astfel, cei mici au
prilejul sã-i cunoascã pe salvatori,
sã se familiarizeze cu tehnica de in-

Pompierii îºi Pompierii îºi Pompierii îºi Pompierii îºi Pompierii îºi Deschid PorþileDeschid PorþileDeschid PorþileDeschid PorþileDeschid Porþile
pentru cei mici în cadrulpentru cei mici în cadrulpentru cei mici în cadrulpentru cei mici în cadrulpentru cei mici în cadrul

Sãptãmânii AltfelSãptãmânii AltfelSãptãmânii AltfelSãptãmânii AltfelSãptãmânii Altfel

tervenþie, respectiv autospecialele,
echipamentele ºi mijloacele folosite
în diferite situaþii de urgenþã de cã-
tre pompieri ºi chiar sã stea de vor-
bã cu ei. Se pare cã aceastã activi-
tate a prezentat un real interes pen-
tru ºcolari ºi preºcolari, astfel cã,
în cursul zilei de ieri, prima zi din-
 Sãptãmâna Altfel, peste 500 de
copii au trecut pragul unitãþilor de
pompieri, unde sunt aºteptaþi ºi în
zilele urmãtoare, dupã cum au
anunþat reprezentanþii ISU Dolj.

Remorcã, în valoare de 53.000 lei,Remorcã, în valoare de 53.000 lei,Remorcã, în valoare de 53.000 lei,Remorcã, în valoare de 53.000 lei,Remorcã, în valoare de 53.000 lei,
cãutatã de autoritãþile germane,cãutatã de autoritãþile germane,cãutatã de autoritãþile germane,cãutatã de autoritãþile germane,cãutatã de autoritãþile germane,

descoperitã la PTF Calafatdescoperitã la PTF Calafatdescoperitã la PTF Calafatdescoperitã la PTF Calafatdescoperitã la PTF Calafat
cetãþeanul bulgar Tsvetanov K., în
vârstã de 28 ani, la volanul unui
ansamblu de autovehicule, format
dintr-un camion marca Volvo ºi o
remorcã marca Krone, ambele în-
matriculate în Bulgaria. Cu ocazia
controlului specific, poliþiºtii de
frontierã au constatat cã remorca
autocamionului figureazã ca fiind
bun cãutat pentru folosirea ca pro-
bã în cadrul procedurilor penale,
alertã introdusã de autoritãþile ger-

mane în data de 13.04.2016. Ce-
tãþeanul bulgar a declarat cã nu
avea cunoºtinþã despre cele pre-
zentate, el fiind doar ºoferul auto-
camionului. Poliþiºtii de frontierã
doljeni efectueazã acum cercetãri
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii
de tãinuire la furt, iar remorca în
valoare de 53.000 lei a fost indis-
ponibilizatã la sediul Sectorului
Poliþiei de Frontierã Calafat pânã
la finalizarea cercetãrilor.

Fostul judecãtor Bogdan DiaconescuFostul judecãtor Bogdan DiaconescuFostul judecãtor Bogdan DiaconescuFostul judecãtor Bogdan DiaconescuFostul judecãtor Bogdan Diaconescu
condamnat definitiv în al doilea dosar de corupþiecondamnat definitiv în al doilea dosar de corupþiecondamnat definitiv în al doilea dosar de corupþiecondamnat definitiv în al doilea dosar de corupþiecondamnat definitiv în al doilea dosar de corupþie

Fostul judecãtor Marius Bogdan Diaconescu, care a activat la
Tribunalul Dolj, condamnat deja pentru infracþiuni de corupþie, a fost
condamnat definitiv în cel de-al doilea dosar, pentru luare de mitã în
formã continuatã. Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie i-a respins
apelul, astfel cã rãmâne cu pedeapsa primitã în decembrie anul
trecut la Curtea de Apel Craiova, de 7 ani ºi 6 luni închisoare.

curorii au reþinut cã în perioada 2007-2009,
inculpatul Marius Bogdan Diaconescu, în
calitate de judecãtor la Secþia Penalã a Tri-
bunalului Dolj ºi preºedinte al completului
de judecatã învestit cu soluþionarea unui
dosarul penal, a pretins ºi primit de la doi
inculpaþi, în mod repetat, dar în realizarea
aceleiaºi rezoluþii infracþionale, bani ºi alte
foloase care nu i se cuveneau, pentru înlo-
cuirea sau revocarea mãsurilor preventive
luate împotriva acestora; ridicarea seches-
trului asigurãtor instituit asupra bunurilor
firmelor în care aveau interese; aplicarea
unei pedepse cât mai blânde.
ªpagã în bani, bunuri ºi servicii

Concret, „în luna ianuarie 2007, prin
intermediul unui martor denunþãtor, incul-
patul Diaconescu Marius Bogdan a pretins
de la 2 denunþãtori suma de 20.000 de euro
pentru a înlocui sau revoca mãsura preven-
tivã a obligãrii de a nu pãrãsi localitatea
de domiciliu, în executarea cãreia se aflau.
Din suma pretinsã, prin intermediul acele-
iaºi persoane, inculpatul a primit suma de
15.000 de euro cu câteva zile înainte de ter-
menul de judecatã din 17.01.2007, când
judecãtorul a dispus înlocuirea acestei mã-
suri preventive cu mãsura obligãrii de a nu
pãrãsi þara. În perioada aprilie 2007 – mai

2008, inculpatul Diaconescu Marius
Bogdan a pretins ºi primit de la
aceiaºi denunþãtori, direct sau prin
acelaºi intermediar, pentru sine ºi per-
soane din anturajul sãu bunuri (ali-
mente, bãuturi, haine) ºi finanþarea
unor servicii (transport, hoteliere), în
valoare totalã de 45.000 de euro ºi
4.000 lei. În primãvara anului 2007
a acceptat ºi promisiunea remiterii su-
mei de 50.000 de euro pentru a dis-
pune ridicarea sechestrului asigurã-
tor, instituit asupra bunurilor mobi-
le ºi imobile ce aparþineau unor so-
cietãþi comerciale. Aceastã sumã de
bani nu a fost remisã întrucât nici una
din hotãrârile pronunþate de inculpat,
prin care a ridicat mãsurile asigurãto-
rii la datele de 20.06.2007, 19.09.2007,
23.01.2008 ºi 16.04.2008, nu a rãmas
definitivã, f i ind desfiinþate de
Curtea de Apel Craiova. În luna
ianuarie 2009, inculpatul Diaconescu
Marius Bogdan a pretins de la aceiaºi
denunþãtori suma de 200.000 euro în sco-
pul de a pronunþa pe fondul cauzei o ho-
tãrâre favorabilã acestora. Suma pretin-
sã nu a fost remisã respectiv primitã,
cauza fiind soluþionatã pe fond de un alt
judecãtor”, se aratã în rechizitoriul pro-
curorilor DNA Craiova.

Concluzionând, anchetatorii au precizat
cã Bogdan Diaconescu a pretins suma tota-
lã de 270.000 euro, din care a primit efectiv
15.000 euro ºi a pretins ºi primit de la aceiaºi
denunþãtori bunuri ºi servicii în valoare to-
talã de 45.000 euro ºi 4.000 lei.

La momentul trimiterii în judecatã, fostul

judecãtor Marius Bogdan Diaconescu era în
penitenciar, unde ispãºea o pedeapsã de 4
ani ºi 6 luni închisoare cu executare primitã
într-un alt dosar vizând fapte de corupþie,
în care i-a fost “partener” judecãtorul Lau-
renþiu Anghel, tot de la Tribunalul Dolj. Pe
23 decembrie 2015 Curtea de Apel Craiova
l-a condamnat pe Diaconescu la 7 ani ºi 6
luni de detenþie în cea de-a doua cauzã, pe-
deapsã contopitã cu cea veche, rezultând,
în total, 7 ani ºi 6 luni închisoare. În plus,
instanþa a decis confiscarea de la inculpat a
sumelor de 15.000 euro, 45.000 euro ºi res-
pectiv 4.000 lei ºi l-a obligat la plata sumei
de 17.200 lei cheltuieli judiciare statului.
Sentinþa a rãmas acum definitivã.
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Numãrãtoarea inversã a înce-
put duminicã, a fost anunþul pur-
tãtorului de cuvânt al programu-
lui de eradicare a bolii pentru
OMS, într-o conferinþã de pre-
sã la Geneva, acolo unde se aflã
sediul organizaþiei. Au trecut 18
luni de când OMS ºi 155 de þãri
ºi teritorii vizate se pregãtesc
pentru aceastã mare schimbare.
Pentru a se asigura cã tranziþia
are loc aºa cum a fost planifi-
cat, mii de observatori indepen-
denþi vor confirma absenþa vac-
cinului actual în instituþiile pu-
blice ºi private ºi în locurile de
stocare frigorifice.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Într-o carte relativ  recentã, apãrutã în
2012 sub titlul „Il tradimento. In politica,
in amore e non solo” (inutilã traducerea),
epistemologul milanez Giulio Giorello îºi
ia ca reper fragrant al discursului sãu un
celebru cânt al Comediei danteºti în care
doi fraþi toscani din Evul Mediu, adversari
politici, se ucid între ei, iar divinul poet îi
distribuie în centrul Infernului, conside-
rând o astfel de trãdare printre pãcatele
capitale. De altfel, nelipsitã din istoria
umanitãþii, „înscrisã în legile omeneºti”,
cum ar spune poetul, trãdarea, în politicã,
e deja un sport de o amplã ºi fecundã po-
pularitate. Despre pãcatul lui Iuda nici nu
mai e nevoie de amintit, ca de altfel nici
despre pãcatele, multe, din politica dâm-
boviþeanã; cãreia Caragiale i-a oferit un
remediu aparent „blând” în corosivitatea
sa: sã fie, dar sã ºtim ºi noi.

Cazul pe care doresc sã-l invoc e tenta-
tiva de demitere a preºedintei Braziliei, Dil-
ma Rousseff, aflate la al doilea mandat, un
impeachment pe cale de reuºitã dupã ce în
Camera Deputaþilor de la Sao Paolo adver-
sarii sãi au reuºit sã mobilizeze 367 de vo-

   Loviturã de stat în Brazilia,   Loviturã de stat în Brazilia,   Loviturã de stat în Brazilia,   Loviturã de stat în Brazilia,   Loviturã de stat în Brazilia,
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turi în favoarea lui „da”, faþã de doar 137 ºi
7 abþineri pentru „nu”. Constituþional, ur-
meazã votul din Senat, pentru care e sufi-
cientã o majoritate simplã, dupã care desti-
tuirea trece în sarcina Curþii Supreme.

Se ºtie cã demersul acesta urmeazã ten-
tativei de deferire justiþiei federale a fos-
tului ºi popularului preºedinte Lulla da Sil-
va, predecesor ºi „guru” al Dilmei, pentru
presupuse acte de corupþie constând din
favorizarea unei firme petrolifere.

Totul a pornit tot de la o… trãdare, par-
cã în oglindã cu atâtea episoade de la noi,
sfârºind cu retragerea, în 2013, a PNL-
ului lui Crin Antonescu din USL ºi de la
guvernare. Trãdãtorul nu-i altul decât pro-
priul vicepreºedinte al Dilmei Rousseff,
Michel Temer, ºeful partidului de centru
dreapta, PMDB (Miºcarea democraticã
brazilianã), aliatã la guvernare, cel care,
„scãpând” în spaþiul public prin ceea ce
avea sã califice drept „eroare”, asumân-
du-ºi-o totuºi ulterior, îºi exprima intenþia
de a prelua Puterea ºi de a organiza, ca
interimar, un  nou scrutin electoral.

Ca în atâtea cazuri de o astfel de speþã,

e greu sã te pronunþi cu privire la legitimi-
tatea unui asemenea act, mai ales cã e vorba
de acuzaþia de a fi trucat bugetul, iar nu
de a fi fost beneficiara vreunui folos ma-
terial. Ceea ce se ºtie este faptul cã actua-
la preºedintã, cu origini bulgare, o aprigã
luptãtoare contra regimului dictatorial mi-
litar, torturatã ºi închisã mulþi ani, era per-
ceputã– ºi încã este în rândul unei majori-
tãþi a populaþiei -  departe de suspiciuni de
corupþie. Cum însã corupþia, devenitã un
nãucitor flagel în rândul clasei politice mai
de peste tot, e în mod curent asociatã cu
crizele economice, iar Brazilia tocmai tra-
verseazã în ultimul an una de proporþiile
celei europene din 2009, „trãdãtorii” nu
puteau sã rateze un prilej atât de oportun.

Surpriza votului, masiv contra, a fost
augmentatã ºi de manifestãrile populare de
bucurie, în tipic „carioca”, desfãºurate pe
strãzile capitalei, mai ales, ca ºi pe sta-
dioane. Analiºti mai atenþi ºi mai cunoscã-
tori ai cazului remarcau însã faptul cã
aceastã primã victorie a opozanþilor e mai
ales una a aceleiaºi capitale, Sao Paolo,
unde Confindustria localã, FIESP, s-a aflat

la originea ºi la cârma protestelor, în baza
unor raþiuni nelipsite de interese economi-
ce ce depãºesc cadrul naþional ºi trimit spre
capitalul nord-american.

În plus, nu-i lipsit de semnificaþie nici
faptul cã slãbiciunea opoziþiei reprezenta-
te de social-democraþii lui Neves, partid
de dreapta, constã în alianþa de-acum cu
Temer ºi cu Eduardo Cunha, primul deja
pus sub acuzaþie dar apãrat de imunitate,
el fiind ºi preºedinte al Camerei Deputaþi-
lor, iar cel de-al doilea, actualul vice al
Dilmei, Michel Temer, „beneficiar” la rân-
du-i al unei proceduri de impeachment
încã nesoluþionate.

Nu ºtiu cum se va încheia acest episod
ce pare un copy-paste de la noi ºi de prin
alte pãrþi, însã cunosc opinia unor prieteni
brazilieni, personalitãþi culturale de nivel
internaþional, care mã asigurã cã e vorba
chiar de o loviturã de stat. ªi, tocmai fi-
indcã îi cunosc atât de bine, le împãrtã-
ºesc nu doar pãrerea, ci ºi îngrijorarea.

Cât despre Dilma Rousseff, ea a decla-
rat cã nu va demisiona ºi cã va lupta spre
a-ºi demonstra nevinovãþia.

Vaccinurile împotriva poliomielitei trebuie sã fie schim-
bate în întreaga lume în douã sãptãmâni, potrivit Organi-
zaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). Reprezentanþii OMS
au declarat cã se aºteaptã la eradicarea acestei boli,
odatã cu noile tratamente descoperite, punctând cã acest
lucru este „mai aproape ca oricând”.

Poliomielita afecteazã în
principal copiii sub cinci ani

Poliomielita, boalã foarte con-
tagioasã cauzatã de un virus care
invadeazã sistemul nervos ºi poate
provoca paralizia totalã în câteva
ore, îi afecteazã în principal pe
copiii sub cinci ani. Poliovirusul
sãlbatic, din care nu au mai existat
cazuri în Africa începând din au-
gust 2014, persistã astãzi în Afga-
nistan ºi Pakistan, în timp ce boala
era endemicã în mai mult de 125
de þãri în 1988. Dintre cele 3 tul-
pini de poliovirus sãlbatic (de tip
1, tip 2 ºi tip 3), cea de tip 2 a fost

eradicatã în 1999.
Infecþiile de vaccin sunt, în

cazuri rare, cauzate de un tip
de vaccin - vaccinul antipolio-
mielitic oral trivalent, numit ºi
vaccin antipoliomielitic oral de
tip 2 - care conþine mici canti-
tãþi de virus atenuat, dar viu.
Acest vaccin reacþioneazã în
sistemul digestiv ºi poate fi
transmis prin intermediul apei
contaminate cu materii fecale.
Pentru a reduce riscul de infec-
tare cu acest vaccin de tip 2,
experþii OMS recomandã ca þã-
rile sã foloseascã de acum o
versiune numitã „bivalentã” a
vaccinului, care nu mai conþi-
ne decât tulpini de tipurile 1 ºi 3.

Aproximativ 300 de milioane de
doze de vaccin bivalent vor fi utili-
zate în programele de imunizare de
rutinã din lume.

Vaccinarea, consideratã
esenþialã pentru
eradicarea
afecþiunii

În anul 2015 în
judeþul Dolj în ca-
drul Programului
Naþional de Imuni-
zare s-au realizat 12
campanii lunare de
vaccinare, la nivelul
cabinetelor medici-
lor de familie ºi în
cele 7 maternitãþi
din judeþ, iar luna
noiembrie 2014 s-a
organizat Campania

de vaccinare ºcolara antipoliomie-
liticã, la clasa pregãtitoare ºi cla-
sa a doua. În total, pe parcursul
anului 2015 au fost administrate
48.799 doze de vaccin, din care
1.950 – VPI, 16.304-RRO, 2.068
– DTPa-VPI-Hib, 12.001 –
DTPa-VPI-Hib-HB, 7.569 – BCG,
6.771 – Hep B pediatric.

Punerea în aplicare pe scarã lar-
gã a programelor de imunizare în
ultimii 30 de ani a condus la reali-
zãri remarcabile.  Regiunea euro-
peanã a OMS a fost certificatã ca
fiind „fãrã poliomielitã” în anul
2002, iar în ultimele decenii numã-
rul de cazuri de rujeolã din regiune
a fost redus cu mai mult de 90%.

Cu toate acestea, lacune în aco-
perirea vaccinalã persistã în toate
þãrile. În timp ce, succesul progra-
melor de imunizare în controlul
bolilor care pot fi prevenite prin
vaccinare a condus la faptul ca

mulþi pãrinþi ºi profesioniºti din
domeniul sãnãtãþii sã nu se mai tea-
mã de aceste boli. De asemenea,
în procesul de stabilire a prioritãþi-
lor pentru sãnãtate, angajamentul
politic faþã de imunizare a scãzut.
Este necesar ca sprijinul politic
puternic pentru imunizare sã fie
menþinut, altfel Europa riscã rea-
pariþia bolilor foarte contagioase
care vor cauza îmbolnãviri, diza-
bilitãþi ºi decese ºi, vor plasa o po-
varã considerabilã asupra sisteme-
lor de sãnãtate.

Lipsa cunoºtinþelor privind vac-
cinarea este un motiv cheie pentru
care mulþi adulþi decid, în mod con-
ºtient, sã nu se vaccineze sau sã
nu-ºi vaccineze copiii. Este impe-
rativ necesar ca toate þãrile din Eu-
ropa sã furnizeze informaþii clare,
corecte ºi echilibrate despre riscuri-
le bolilor ºi beneficiile vaccinurilor.

RADU ILICEANU
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Petre Trãistaru candideazã
la Primãria Calafat

Filiala ALDE Calafat ºi-a desem-
nat candidatul la Primaria Munici-
piului Calafat în persoana fostului
edil, Petre Traistaru, „un om politic
cu experienþã care a dovedit în cele
douã mandate în care s-a aflat la
cârma oraºului cã este persoana
potrivitã pentru a conduce destinele
calafetenilor”. Partidul lui Cãlin Po-
pescu Tãriceanu merge pe varianta
Petre Traistaru pentru cã acesta  „a
schimbat în bine faþa Calafatului”,
de numele sãu legându-se realizarea
Centrului Civic, precum ºi reabilita-
rea unor obiective precum Casa “I.S.
Drãgulescu”, clãdirea în care azi se
aflã Primãria Calafatului, “Palatul
Marincu” - clãdire emblematicã a municipiului - sau Biserica Sf.
Nicolae. „ALDE Dolj doreºte sã-ºi exprime susþinerea faþã de
Petre Trãistaru ºi convingerea ca acesta este cea mai bunã solu-
þie pentru viitorul municipiului Calafat”.

Pregãtit pentru Primãria Craiova...

Horaþiu Buzatu îºi lanseazã
programul

Mâine, începând cu ora 18.00, în
sala C. Brâncuºi a hotelului Ramada
Plaza, va avea loc prezentarea pro-
gramul pe care Dan Horaþiu Buzatu
se angajeazã sã-l realizeze dacã va
câºtiga fotoliul de primar. Alãturi de
arh. Dan Horaþiu Buzatu, preºedin-
te al Partidului Miºcarea Liberalã se
vor afla personalitãþi ale vieþii publi-
ce din oraºul nostru ºi numeroºi sus-
þinãtori. „O nouã viziune ºi un proiect sãnãtos pentru dezvoltarea
Municipiului Craiova. Cu experienþã managerialã ºi profesionalã,
cu dedicare ºi spirit de echipã reuºim sã repornim Craiova pe un
drum drept. Programului meu conþine soluþiile la câteva dintre
cele mai importante probleme pe care le-am identificat în urma
discuþiilor purtate cu craiovenii. Avem nevoie de o administraþie
nouã, scoasã de sub zodia corupþiei dar ºi de o nouã viziune care
sã readucã strãlucirea pierdutã a Craiovei.

Împreunã cu toþi cei care cred în acest proiect, sunt gata sã
construiesc pentru viitorul nostru”, precizeazã arh. Dan Horaþiu
Buzatu, într-un comunicat de presã.

Impactul Parteneriatului
Transatlantic pentru
Comerþ ºi Investiþii

Reprezentanþa Comisiei Europe-
ne în România organizeazã astãzi, o
masã rotundã cu privire la impactul
Parteneriatului Transatlantic pentru
Comerþ ºi Investiþii (TTIP) asupra
economiei României. În cadrul eve-
nimentui va fi prezentatã o analizã
specificã de þarã a acestui acord co-
mercial, a datelor ºi obiectivelor
concrete ce pot îmbunãtãþi consi-
derabil efectele lui asupra economiei româneºti. TTIP este un
acord comercial între Uniunea Europeanã ºi Statele Unite ale
Americii, ce se prefigureazã a deveni cel mai mare acord regional
de liber schimb din istorie. Printre vorbitorii la eveniment se nu-
mãrã reprezentanþi ai IMM-urilor care vor împãrtãºi experienþele
lor concrete de exportatori pe piaþa americanã. Evenimentul va
avea loc începând cu ora 14.00, la sediul Reprezentanþei Comi-
siei Europene, sala “Nicolae Titulescu”. Dezbaterea face parte
din seria de evenimente lunare “AICI EUROPA”, iniþiatã de
Reprezentanþa Comisiei Europene cu scopul de a stimula dezba-
terea cu privire la prioritãþile Uniunii Europene, în strânsã legã-
turã cu agenda publicã naþionalã din România.

Evenimentul se adreseazã au-
toritãþilor publice locale, autoritã-
þilor cu responsabilitãþi în dome-
niu, precum ºi specialiºtilor, me-
diului academic ºi societãþii civile
din judeþul Mehedinþi. La dezba-
tere vor participa ºi vor avea in-
tervenþii reprezentanþi ai autoritã-
þilor centrale, experþi din dome-
niul protecþiei mediului, membri ai
comunitãþii academice, reprezen-

Radu Crãciun a fost validat
ca preºedinte ºi director gene-
ral al BCR Pensii de Autorita-
tea de Supraveghere Financia-
rã la începutul lunii aprilie
2016, dupã ce timp de 2 ani a
ocupat funcþia de economist
ºef ºi director de cercetare în
cadrul Bãncii Comerciale Ro-
mâne. “Mã bucur cã am posi-
bilitatea de a folosi la un alt ni-
vel experienþa acumulatã în cei
6 ani în care am contribuit la
consolidarea sistemului de pen-
sii private din România. Sunt
onorat sã mã alãtur colectivu-
lui din BCR Pensii, o echipã de
oameni foarte valoroºi, împre-
unã cu care îmi propun sã rã-
mânem un jucãtor activ ºi un
partener de încredere, pe ter-
men lung, pentru clienþii
noºtri”, a declarat Radu Crã-
ciun, preºedinte ºi director ge-

Dezbatere publicã:

“Controlul Integrat“Controlul Integrat“Controlul Integrat“Controlul Integrat“Controlul Integrat
al Poluãrii cu Nutrienþi”al Poluãrii cu Nutrienþi”al Poluãrii cu Nutrienþi”al Poluãrii cu Nutrienþi”al Poluãrii cu Nutrienþi”

Radu Crãciun, validat preºedinte al BCR PensiiRadu Crãciun, validat preºedinte al BCR PensiiRadu Crãciun, validat preºedinte al BCR PensiiRadu Crãciun, validat preºedinte al BCR PensiiRadu Crãciun, validat preºedinte al BCR Pensii
neral BCR Pensii. Cele douã
fonduri de pensii private admi-
nistrate de BCR Pensii (Pilon
2 ºi Pilon 3) aveau la sfârºitul
lunii februarie 2016 o valoare
a activelor nete administrate de
1,78347 mld lei, în creºtere cu
cca 26,70% faþã de luna fe-
bruarie 2015 ºi administra con-
turile de pensie privatã a
667,896 participanþi. Fondul de
Pensii Facultative BCR Plus
administrat de BCR Pensii a în-
registrat la finalul lunii februa-
rie 2016 faþã de aceeaºi perioa-
dã a anului trecut, creºteri la
nivelul activelor nete cu cca.
19,40%, creºteri ale cotei de
piaþã din active nete cu 2,75%
ºi la nivelul numãrului de par-
ticipanþi, care a ajuns la
116.203 (cu cca. 16% mai
mult faþã de aceeaºi perioadã
din 2015).

Ministerul Mediului,
Apelor ºi Pãdurilor organi-
zeazã astãzi, la Drobeta
Turnu Severino dezbatere
publicã care va avea ca temã
analiza cadrului normativ
referitor la reducerea poluã-
rii cu nitraþi, mãsurile pentru
prevenirea poluãrii, precum
ºi sursele de finanþare pentru
investiþiile care susþin aceste
demersuri. Dezbatereaface
parte campania 2016 a
proiectului “Controlul Inte-
grat al Poluãrii cu Nutrienþi”,
ºi se va desfãºura la Hotel
Traian, între orele 10-17.

tanþi ai diferitelor instituþii impli-
cate în implementarea, monitori-
zarea ºi controlul Directivei Nitraþi
(vezi ataºat Agenda).

Sunt invitaþi sã participe repre-
zentanþii instituþiilor mass-media
locale. Dezbatereadoreºte sã rea-
lizeze un dialog deschis între au-
toritãþile locale judeþene, benefi-
ciari ºi finanþatori, în vederea
creºterii accesului beneficiarilor

din judeþul Mehedinþi la sursele
publice de finanþare a investiþiilor
din cadrul Directivei Nitraþi. Pro-
iectul “Controlul Integrat al Poluã-
rii cu Nutrienþi” a finanþat în ju-
deþul Mehedinþi o investiþie care
este finalizatã în prezent - platfor-
ma comunalã de depozitare pen-
tru gunoi de grajd de la Gîrla Mare,
împreunã cu echipamentul nece-
sar - încãrcãtor frontal, tractor cu
remorci, cisternã vidanjã, maºinã
de împrãºtiat gunoi - ºi europu-
bele, în valoare de 1,194 de mili-
oane de lei. Platforme de depozi-
tare a gunoiului de grajdsunt de
asemenea în curs de realizare în
comunele Pãtulele ºi Vânjuleþ.

Pentru perioada 2016-2022,
proiectul “Controlul Integrat al
Poluãrii cu Nutrienþi” dispune de
o sumã totalã de 48 de milioane
de euro pentru investiþii la nive-
lul comunitãþilor locale pentru
reducerea poluãrii cu nutrienþi,
cât ºi pentru mãsuri de consoli-
dare a capacitãþii instituþiilor cu
rol în monitorizarea ºi raporta-
rea calitãþii apelor.
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O nouã ofertã educaþionalã de
excepþie a apãrut în peisajul ºco-
lar craiovean. Începând cu anul
de învãþãmânt 2016-2017, în cur-
tea UM 01662 – Batalionul de In-
strucþie, Comunicaþii ºi Informa-
ticã ”Fraþii Buzeºti”, situat pe
strada Vasile Alecsandri, nr. 91, va
funcþiona Colegiul Militar Liceal
„Tudor Vladimirescu”. Mãsura
luatã de Ministerul Apãrãrii Naþi-
onale nu poate decât sã-i bucure
pe tinerii elevi din judeþele Olte-
niei, ce erau nevoiþi sã concureze
la sute de kilometrii distanþã de
domiciliu. Totodatã este ºi o ves-
te bunã pentru liceeni militari pro-
veniþi din Oltenia, ce acum învaþã
în celelalte centre din þarã. Cole-
giul Militar Liceal „Mihai Viteazul”
din Alba Iulia, Colegiul Militar Li-
ceal „Dimitrie Cantemir” din Brea-
za ºi Colegiul Militar Liceal „ªte-
fan cel Mare” din Câmpulung
Moldovenesc erau, pânã în pre-
zent, cele trei oferte pentru elevii
de gimnaziu. Fiecare dintre aceste
instituþii oferã, în anul ºcolar 2016-
2017, câte 100 de locuri pentru
bãieþi ºi 20 pentru fete. Un total
anual, aºadar, de 360 de locuri.

Craiova, dupã 18 ani de între-
rupere a învãþãmântului liceal mi-
litar va marca o reaºezare fireas-
cã în peisajul educaþional prin în-
fiinþarea Colegiul Militar Liceal
„Tudor Vladimirescu”. Cele 120
de locuri, ce vor fi scoase la con-
curs, ridicã cifra naþionalã de ºco-
larizare în învãþãmântul militar li-
ceal la 480.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Dupã aproape douã decenii de absenþã

Cu, poate, cea mai bunã pregãtire profe-
sionalã, educaþie gratuitã, un viitor loc de
muncã cu un venit consistent – cel puþin
peste medie ºi o carierã profesionalã ten-
tantã. Sunt câteva dintre argumentele ofe-
rite de Ministerul Apãrãrii Naþionale, oda-
tã cu oferta de redeschidere a Colegiului
Militar din Craiova, dupã o pauzã de 18 ani.
Pentru cele 100 de locuri alocate bãieþilor
ºi 20 fetelor, perioada de înscriere este 14
aprilie – 15 mai a.c. Toþi cei interesaþi de

un debut în cariera militarã trebuie sã facã
primul pas, la Centrul Militar Zonal din
Craiova, situat pe str. General Dragalina
Nr. 60A. De aici încolo, cadrele militare îi
vor îndruma pe elevi, pas cu pas, pentru a-
ºi întocmi dosarele de concurs ºi a partici-
pa la probele eliminatorii – testarea psi-
hologicã ºi probele sportive. Cum, timpul
este foarte scurt iar fiºa medicalã trebuie
completatã la zeci de specialitãþi, tinerii
sunt sfãtuiþi sã se grãbeascã.

Primul pas, la
Centrul Militar
Zonal Craiova

Pãrinþi ºi elevii au luat, deja,
cunoºtinþã de apariþia, din acest an
ºcolar, a Colegiului Militar Liceal
în Craiova. Este ºi motivul pentru
care, responsabilii de la Centrul
Militar Zonal Craiova doresc sã
evidenþieze cã timpul este foarte
comprimat ºi cã, primul lucru ce
trebuie realizat este prezentarea
candidaþilor la CMZ Craiova, pen-
tru a se realiza recrutarea candi-
daþilor ºi a primi, ulterior, fiºa me-
dicalã tip.

Cu aceasta din urmã, candida-
þii trebuie sã se prezinte, cât mai
urgent, la Spitalul Clinic de Urgen-
þã Militar „Dr. ªtefan Odobleja”
din Craiova, situat pe str. Cara-
cal, nr. 150. Perioada de depune-
re a dosarul de candidat este 14
aprilie – 15 mai a.c. ªi, cum fiºa
medicalã are destule specialitãþi de
profil, la care fiecare candidat tre-
buie sã fie supus examinãrii de
specialitate, timpul de obþinere a
documentului medical se poate
întinde pe câteva zile. Cadrele
CMZ Craiova atrag atenþia cã este
pentru prima datã când, pentru
mulþi dintre elevii de gimnaziu,
controlul medical este unul com-
plet ºi este efectuat în reþeaua sa-
nitarã militarã, respectiv la Spita-
lul Clinic de Urgenþã Militar „Dr.
ªtefan Odobleja”. Din acest mo-
tiv, au fost ºi vor mai fi situaþii în
care, candidaþii vor fi descoperiþi

cu afecþiuni de naturã diversã, în-
trucât niciodatã familiile candidaþi-
lor nu au considerat cã este cazul
sã solicite, pentru aceºtia din urmã,
investigaþii medicale complete.

Primele probe,
la Alba Iulia

Dacã fiºa medicalã este în re-
gulã, candidaþii vor merge la Cen-
trul zonal de  selecþie ºi orientare
de la Alba Iulia. Prezentarea la
centrul zonal de selecþie ºi orien-
tare se face pânã la ora 18, cu o
zi înaintea celei în care fiecare
candidat a fost planificat pentru
susþinerea probelor de selecþie. Se
asigurã cazare gratuitã, iar masa
este contracost, aproximativ 35
lei/zi. Programul zilnic este rigu-
ros planificat ºi obligatoriu pen-
tru toþi candidaþii.

Înainte de a se prezenta pentru
susþinerea probelor de selecþie,
cadrele militare recomandã can-
didatului sã fie bine odihnit ºi în
perfectã stare de sãnãtate. Dacã
nu se simt în deplinã formã fizicã
ºi psihicã, concurenþii trebuie sã
declare acest lucru înainte de în-

ceperea selecþiei. Pentru motive
bine întemeiate, se poate solicita
ºefului centrului zonal de selecþie
ºi orientare, neînceperea susþine-
rii probelor de selecþie. Ulterior,
nu vor fi admise, în nicio situaþie,
cererile de repetare a selecþiei. În
cazuri excepþionale, dar numai
înainte de a fi susþinut probele de
selecþie, concurenþii pot solicita
biroului informare-recrutare repla-
nificarea la selecþie, pentru moti-
ve bine întemeiate (medicale, fa-
miliale etc).

Toþi concurenþii trebuie sã aibã
asupra lor: cartea de identitate sau
certificatul de naºtere (pentru can-
didaþii care nu au împlinit 14 ani),
în original, materiale de igienã in-
dividualã, echipament sportiv, in-
strumente de scris (pix/stilou cu
pastã/cernealã albastrã sau neagrã),
contravaloarea hranei.

Testarea
psihologicã
este foarte utilã

Cei care vor sã debuteze în ca-
riera militarã vor fi supuºi unei
examinãri psihologice. Este vorba
despre testul de aptitudini, care
evalueazã randamentul intelectual
ºi chestionarul de personalitate
pentru evaluarea posibilitãþilor can-
didatului de adaptare la condiþiile
specifice mediului militar. Cu alte
cuvinte, specialiºtii militari vor de-
termina dacã un elev, absolvent de
gimnaziu, se poate acomoda rigo-
rilor militare, convieþuirii în mediu
strict reglementat ºi apartenenþei la
o colectivitate. Au mai fost ºi si-
tuaþii când, tinerii ce au promovat
în învãþãmântul militar liceal nu s-

au putut adapta regulilor dintr-o ast-
fel de unitate de învãþãmânt ºi au
pãrãsit mediul ºcolar militar. Desi-
gur, efectuând, ulterior, plata în-
tregii perioade pentru care au fost
ºcolarizaþi.

Probele sportive,
finalizate cu
Admis/Respins

Candidaþii vor susþine probele
sportive, ce sunt cele grupate

sub denumirea genericã de tra-
seu utilitar-aplicativ, finalizat cu
alergarea pe distanþa de 1.000/
2000m. Schema orientativã a tar-
seului este afiºatã la sediul CMZ
Craiova. Traseul utilitar – aplica-
tiv are o lungime de 90 m ºi cu-
prinde 10 elemente, în urmãtoa-
rea succesiune: douã sãrituri în
lungime, succesive, de pe loc;
aruncarea a 4 mingi diferite la þin-
tã; tracþiuni la barã fixã pentru
candidaþii de sex masculin – flo-
tãri pentru candidaþii de sex fe-
minin; deplasare în echilibru, pe
bãnci de gimnasticã; rostogolirea
înainte din ghemuit în ghemuit pe
sol; escaladarea unui obstacol –
ladã sau cal de gimnasticã; sãri-
turi în spaþii marcate pe sol; tâ-
râre pe sub un obstacol; ridicare
ºi transport de greutãþi printre
jaloane; alergare 25 m.

Evaluarea se face prin calcula-
rea timpului total – timpul de par-
curgere a traseului, la care se în-
sumeazã penalitãþile ºi raportarea
acestuia la baremul stabilit. Ope-
raþiunea se realizeazã, dupã ce, toþi
candidaþii seriei au parcurs pro-
ba, iar rezultatul final “ADMIS/
RESPINS” le este comunicat de
cãtre unul dintre evaluatori.

Test grilã
la Matematicã
ºi Românã

Luând în calcul concurenþa
foarte mare la celelalte trei Cole-
gii militare din þarã, suntem con-
vinºi cã, ºi la Craiova, situaþia va
aceeaºi. Media finalã de admite-
re se calculeazã ca medie a su-
mei dintre nota obþinute la testul
grilã de verificare a cunoºtinþe-
lor la disciplinele Matematicã ºi
Limba ºi literatura românã ºi a
mediei obþinute conform Meto-
dologiei de organizare ºi desfã-
ºurare a admiterii în învãþãmân-
tul preuniversitar de stat. Sã pre-
cizãm, cu titlu de exemplu, cã ul-
tima medie cu care s-a promo-
vat, anul trecut, la Colegiul Naþi-
onal Militar “Mihai Viteazul” din
Alba Iulia a fost de 8,13 pentru
grupa bãieþi ºi 9,30 la fete!

Pe toatã durata ºcolarizãrii în
Colegiul militar, echipamentele, re-
chizitele, cazarea, masa, asistenþa
medicalã sunt gratuite.
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Cea de-a doua Olimpiadã – faza naþionalã, gãzduitã, în aceastã perioadã, la Craiova,
cea de Pedagogie – Psihologie, destinatã elevilor din Liceele sau Colegiile cu profil Peda-
gogic, s-a deschis, oficial,  astãzi având loc ºi premierea câºtigãtorilor. Festivitatea a avut

loc la Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”.

 Toþi vorbim de educaþie, de re-
zultatele obþinute la concursurile
internaþionale, dar, de cele mai
multe ori, se uitã începuturile: grã-
diniþã ºi învãþãmânt primar, acolo
de unde, de fapt, începe întreg
procesul educaþional. „Suntem
onoraþi sã organizãm o astfel de

manifestare ºi vrem sã redãm ima-
ginea de ºi recunoaºterea de care
au nevoie educatorii ºi învãþãto-
rii. ªcoala noastrã are tradiþie din
1870 ºi am dus-o mai departe.
Tinerii care participã la aceastã
Olimpiadã trebuie sã duca mai
departe menirea dascãlilor ºi sunt
convins cã aºa se va întâmpla”, a

declarat în deschiderea festivitã-
þii, prof. Ionuþ Pãtularu, direc-
tor al Colegiului Naþional Pedago-
gic „ªtefan Velovan” din Craiova.
Prezentã la deschiderea oficialã,
prof. Janina Vaºcu, inspector
general adjunct al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, a precizat:
„ªtiu ce înseamnã sã urmezi cur-
surile unei asemenea unitãþi de
învãþãmânt, eu însãmi fiind absol-
ventã al Colegiului Pedagogic
„ªtefan Velovan”. În timpul aces-
tei competiþii, trebuie sã daþi tot
ce aveþi mai bun în voi”.

O comisie de prestigiu
Pentru desfãºurarea concursu-

lui, cei 196 de elevi din toatã þara
(ºase din Craiova), vor avea parte
de un juriu cât se poate de compe-
tent, preºedinte fiind conf.univ.dr.
Alexandrina Popescu, din cadrul
Universitãþii din Craiova, care a ºi
spus cã sperã în rezultate foarte
bune, astfel încât „cgiar dacã vor
exista învingãtori ºi învinºi, mai
departe sã avem cât mai multe ca-
dre didactice competente”. Ca pre-
ºedinþi executivi sunt prof.  Meg-

donia Pãunescu, consilier în ca-
drul Ministerului Educaþiei Naþio-
nale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, ºi prof.
Anca Denisa Petrache, director
în cadrul MENCS. Secretarul ºtiin-
þific este prof.  Ciprian Fartuº-
nic, director general al Institutului
de ªtiinþe ale Educaþiei.

„... Sã rãmânã doar cei care au
chemare pentru pedagogie”
Unul dintre vicepreºedinþii co-

misiei (alãturi de prof. Ionuþ Pãtu-
laru, prof. Mihaela Ungureanu,
director al Liceului Pedagogic „Va-
sile Lupu” din Iaºi ºi prof.  Ileana
Gurlui, de la Liceul Pedagogic
„Mircea Scarlat” din Alexandria),
prof. Mircea Bertea, preºedinte
al Asociaþiei Colegiilor ºi Liceelor

Pedagogice din România ºi direc-
tor al Colegiului Naþional Pedago-
gic „Gheorghe Lazãr” din Cluj –
Napoca, consuderat unul dintre
mentorii acestei specialitãþi a fost
foarte concis. „Ne batem sã redãm
colegiilor ºi liceelor pedagogice
respectul la care au dreptul. Tre-
buie fãcut ceva ºi în legislaþie. Sun-
tem aucu, la dumneavoastrã, pen-
tru a asigura un concurs cât mai
bun. Aici, o contrazic pe doamna
Alexandrina Popescu ºi cred cã nu
vor fi decât învongãtori. Miza este
uriaºã, în ceea ce numim educa-
þie. Vrem sã nu se mai alerge dupã
diplome  ºi bani , ci sã rãmânã doar
cei care au chemare pentru peda-
gogie”, a punctat Mircea Bertea.

CRISTI PÃTRU

Studenþii , alãturi de cadrele di-
dactice, participã la cea de-a VIII-
a ediþie a ZTS. „O carierã în do-
meniul tehnic porneºte de la do-
rinþa de a inova ºi de la pasiunea
pentru tehnologie. În 2004, pro-
iectul ZTS a fost o probã de foc
pentru coeziunea OSACE. Succe-
sul obþinut a dus la susþinerea anua-
lã a acestui eveniment ºi a contri-
buit la îmbunãtãþirea imaginii or-
ganizaþiei în mediul universitar ºi
comunitate. Avem, în aceste zile,
pânã pe 22 aprilie, alãturi de noi ºi
colegi din alte centre universitare.

„„„„„Zilele TZilele TZilele TZilele TZilele Tehnicii Studenþeºtiehnicii Studenþeºtiehnicii Studenþeºtiehnicii Studenþeºtiehnicii Studenþeºti”,”,”,”,”,
o ºansã în plus pentru toþio ºansã în plus pentru toþio ºansã în plus pentru toþio ºansã în plus pentru toþio ºansã în plus pentru toþi

 Ieri, la Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã, din cadrul Universitãþii din Craiova,
au debutat „Zilele Tehnicii Studenþeºti (ZTS)”, principalul organizator fiind Organizaþia Studenþilor
din Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã (OSACE), având mai mulþi parteneri, uar
sprijinul Universitãþii din Craiova, al autoritãþilor ºi al Casei de Culturã Studenþeascã a fost imens.
Se are în vedere participarea tinerilor la cât mai multe proiecte , care sã aibã ºi aplicabilitate.

Lângã noi au fost de-a lungul ani-
lor, autoritãþile locale ºi conduce-
rile Facultãþii de Automaticã, res-
pectiv Universitãþii din Craiova”, a
spus  Florina Besnea, preºedinte
al OSACE.

Sprijin necondiþionat
din partea mediului academic

 Ionuþ Dumitrache, director al
Casei de Culturã a Studenþilor Cra-
iova, prezent la întâlnire, a punc-
tat: „Ne dorim sã reuºim atragerea
tinerilor în proiecte tehnologice. Sã
nu uitãm cã tot ceea ce se aflã la

Casa Studenþilor se constituie în
creaþii ale tinerilor ºi cadrelor di-
dactice care i-au îndrumat. Aºtep-
tãm sã veniþi cu idei noi, care sã
poatã fi puse în aplicare”. Prof.
univ.dr.  Dan Seliºteanu, prode-
can al Facultãþii de Automaticã a
þinut sã precizeze: „Iniþiativa voas-
trã este deosebitã. Sper ca toate
proiectele sã aibã corespondent ºi
în mediul economic, prin punerea
lor în practicã”. La rîndul sãu,
prof.univ.dr.  Nicu Bîzdoacã, pro-
rector pentru Informatizare ºi Ad-
ministrarea Fondurilor Europene al

Universitãþii din Craiova, a decla-
rat: „Vã vom acorda tot sprijinul
în derularea proiectelor ºi aveþi
susþinerea noastrã necondiþionatã.
Puteþi aduce o schimbare în bine

ºi vã doresc sã o faceþi, iar dezba-
terile din aceste zile sper sã fie
transpuse în realitate”.

CRISTI PÃTRU

„Act together – Be creative”„Act together – Be creative”„Act together – Be creative”„Act together – Be creative”„Act together – Be creative”
În perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2016, Grãdiniþa „Phoenix”

din Craiova implementeazã proiectul „Act together – Be creative”, alã-
turi de parteneri din Turcia, Bulgaria, Ungaria ºi Letonia, în cadrul pro-
gramului Erasmus+. Proiectul propune facilitarea schimbului de experi-
enþã între grãdiniþele partenere în ceea ce priveºte identificarea, testarea
ºi crearea unor modele interculturale. Experienþa acumulatã de cadrele
didactice participante la reuniunile de proiect a fost integratã în activitã-
þile artistico-plastice.

Proiectul ºi-a propus douã produse finale: un „Ghid metodologic” pri-
vind tehnicile de lucru în activitãþile artistico-plastice ºi un CD în care
sunt prezentate atât dansuri, cât ºi cântece tradiþionale interpretate de
copiii de la grãdiniþele partenere. Ambele au fost realizate cu sprijinul
cadrelor didactice din cele cinci grãdiniþe implicate, sub coordonarea
Grãdiniþei „Phoenix”.

„Proiectul are un real succes în rândul copiilor ºi al pãrinþilor, care s-au
implicat în activitãþile desfãºurate. Impactul proiectului asupra cadrelor di-
dactice a fost unul evident, acestea îmbogãþindu-ºi cunoºtinþele cu noi me-
tode didactice împrumutate de la colegii noºtri parteneri în proiect ºi lãrgin-
du-ºi orizontul cultural”, a precizat prof. Iozefina Tiþa, coordonator proiect.
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Tinerii de la Colegiile Naþionale „Carol I”, „Fra-

þii Buzeºti”, „Elena Cuza”, „Gheorghe Chiþu”, Li-
ceele „Tudor Arghezi”, „Marin Sorescu” ºi Liceul
de Transporturi Cãi Ferate din Craiova au partici-
pat, sâmbãtã, 16 aprilie, la una dintre cele  mai
provocatoare probe din Competiþia Tinereþii – „Des-
coperã Craiova!”. Cele ºapte echipaje ale liceenilor
au cãlãtorit  la pas prin istoria oraºului.

Valori ale patrimoniului local – instituþii de culturã,
case, monumente, statui ale personalitãþilor – au fost
incluse în opt trasee, care au început de la Casa Bã-
niei ºi s-au încheiat la Grãdina Botanicã. Acestea au
fost trase la sorþi de fiecare echipaj. Tinerii au desco-
perit obiectivele culturale fãrã sa fie ajutaþi de hartã
sau de telefon mobil, doar pe baza unui indiciu, con-
struit sub forma unei ghicitori. Odatã ajunºi în faþa
unui obiectiv, i-au facut o descriere succintã, pe baza
unei fiºe, ºi i-au realizat un mesaj de promovare.

„În aceastã aventurã culturalã, liceenii ºi-au pus în
valoare inteligenþa, creativitatea ºi informaþiile aduna-
te despre vechea Craiovã. Descoperindu-i valorile
patrimoniului, se vor simti mândri cã trãiesc aici, în
Cetatea Banilor”, menþioneazã organiozatorii eveni-
mentului – Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Dolj ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj.

Sportul este ºi el prezent în Competiþia Tinereþii.
Astãzi, cu începere de la ora 10.00, în Sala „Ion
Constantinescu”, liceenii se întrec la probele de ºta-
fetã, tras de frânghie ºi majorete. Concurenþii vor fi
aplaudaþi ºi încurajaþi de galerii, ºi ele aflate în duel.
Joi, 21 aprilie, în zona Parcului „Nicolae Romanes-
cu”, va avea loc ultima dintre probele sportive – cea
de orientare turisticã, la care participã echipe de la
opt licee craiovene. Punctajele, obþinute în urma
evaluãrii,  vor contribui la stabilirea ierarhiei finale,
care va di cunoscutã pe 14 mai a.c.
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Secþia de Etnografie: ateliere
meºteºugãreºti în aer liber
Expoziþia permanentã a Secþiei

de Etnografie (Casa Bãniei) poartã
publicul într-o cãlãtorie simbolicã
în locuri, vremuri ºi timpuri arhai-
ce din Oltenia: temele expoziþiona-
le „Facerea pâinii” ºi „Ritmurile
vieþii” aduc în atenþie obiceiuri,
tradiþii, unelte, obiecte, toate ros-
tuite în sensul lor iniþiatic. Tot aici
este deschisã expoziþia „Sãrbãto-
rile Primãverii în Oltenia”.

Atelierele meºteºugãreºti inter-
active sunt organizate în aceastã
perioadã în aer liber, prin ampla-
sarea unor pavilioane în faþa Casei
Bãniei. Astãzi, între orele 10.00 ºi
13.00, au loc ateliere de picturã pe
sticlã (coord. prof. Cãtãlin Ostro-
veanu), iar de la 10.00 la 12.00,
de picturã religioasã pe lemn (co-
ord. prof. Doru Dragomir). Mâi-
ne, 20 aprilie, se vor desfãºura ate-
liere de  bijuterii (între orele 10.00-
15.00, coord. ing. Costinela Iacob),
picturã pe sticlã (între orele 10.00-
13.00  coord. prof. Cãtãlin Ostra-
veanu), sculpturã în lemn (între
orele 14.00-17.00, coord. prof.
Ionuþ Smarandache). Alt atelier de
picturã este programat joi, 21 apri-
lie, între 10.00 ºi 13.00.

Secþia de Istorie-Arheologie:
periplu în trecutul Olteniei

Secþia de Istorie-Arheologie îi
întâmpinã pe elevi cu  expoziþia
„Redescoperã istoria”, vernisatã

Mii de elevi interesaþi de patrimoniul cultu-
ral expoziþional ºi de acþiunile educativ-inter-
active propuse de Muzeul Olteniei vor vizita in-
stituþia în cadrul programului „ªcoala  altfel:
Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!”, care se de-
ruleazã în perioada 18-22 aprilie. Cu aceastã
ocazie, specialiºtii muzeului au pregãtit expo-
ziþii tematice de impact ºi tururi ghidate în toa-

te cele trei secþii în care îºi desfãºoarã activi-
tatea: Secþia de Istorie-Arheologie (strada
„Madona Dudu” nr. 14), Secþia de Etnografie –
Casa Bãniei (strada „Matei Basarab” nr. 16) ºi
Secþia de ªtiinþele Naturii (strada „Popa ªapcã”
nr. 8). Programul de vizitare este în intervalul
orar 9.00-17.00, iar tariful – 2,5 lei pentru
(pre)ºcolari ºi 5 lei pentru adulþi.

în urmã cu o lunã, ce oferã ocazia
unicã de a admira Tezaurul Mu-
zeului Olteniei – podoabe ºi mone-
de medievale incluse în ºapte din-
tre cele mai valoroase tezaure din
patrimoniul instituþiei (Dudaºul

Schelei, ªuºiþa, Verbiþa, ªotânga,
Afumaþi, Desa, Craiova). „Unul
dintre punctele de atracþie îl con-
stituie podul de sticlã, la nivelul
cãruia pot admira un ºantier arheo-
logic, transpus în dimensiuni ex-
poziþionale, ce îi va introduce, sim-
bolic, în ceea ce s-a dorit a fi un
periplu cronologic în trecutul Ol-
teniei, de la Antichitate la Evul
Mediu (perioada dacicã, civilizaþie

romanã, apariþia creºtinismul, Evul
Mediu Întunecat, epoca migraþii-
lor ºi domnitorii vlahi). Reconsti-
tuirea unor clãdiri ale acestor epoci
ºi redarea atmosferei specifice (in-
struirea soldaþilor legiunilor roma-
ne, lupte cu gladiatori etc.) con-
stituie premisele unui discurs mu-
zeologic gândit astfel încât sã rea-
lizeze interactivitate cu vizitatorii

de toate vârstele”, precizeazã re-
prezentanþii muzeului.

De asemenea, în sala de expo-
ziþii temporare „ªtefan Ciuceanu”,
publicul poate vizita expoziþia de
fotografie intitulatã „Toscana. Co-
lor.Monocrom.Experimental”,
aparþinând artistului Sebastian
Prioteasa ºi cuprinzând 32 de ta-
blouri canvas ce readu cunoscuta
regiune a Italiei.

Secþia de ªtiinþele Naturii:
Planetariul digital –

atracþia elevilor
Secþia de ªtiinþele Naturii  îºi

primeºte vizitatorii cu expoziþia
permanentã „Oltenia Terra Fos-
silis”, unde se gãsesc unele din-
tre cele mai importante piese ale
colecþiei paleontologice, desco-
perite pe teritoriul Olteniei. Re-
constituirile scheletice ale mas-
todontului de la Stoina, mamu-
tului de la Leu ºi ursului de peº-
terã de la Baia de Fier sunt, în
continuare, puncte de atracþie,
alãturi de alte exponate semnifi-
cative aflate în expoziþiile perma-
nente: „Condiþiile fizico-geogra-
fice”,  „ABC-ului ecologic” ,
„Ecosistemele, florei ºi faunei
Olteniei”, „Conservarea biodi-

versitãþii ºi protecþiei naturii”,
„Minerale ºi roci”.

De asemenea, expoziþia perma-
nentã „Universul ºi sistemul nos-
tru solar” se adreseazã tuturor
categoriilor de vizitatori, dar înde-
osebi elevilor interesaþi de cunoaº-
terea Universului. Potrivit muzeo-
grafilor craioveni, „punctul de
maximã atracþie pentru unitãþile
ºcolare din judeþul Dolj îl consti-
tuie, ºi în acest an, Planetariul di-
gital, ce invitã la o cãlãtorie prin
Univers ºi lecþii de astronomie, toa-
te în format multimedia. Docu-
mentarele au temele „La marginea
universului”, „Planetele”, „A.-
L.M.A.”, „Douã bucãþele de sti-
clã”, „Cãlãtorie spre Terra”,
„Schimbãri climatice”, „Originea
vieþii”, „Apa – o aventurã cosmi-
cã” ºi „Misiune pe Marte”.

Festivalul Internaþional „Shakespeare”Festivalul Internaþional „Shakespeare”Festivalul Internaþional „Shakespeare”Festivalul Internaþional „Shakespeare”Festivalul Internaþional „Shakespeare”
Craiova, 14-23 aprilie 2016Craiova, 14-23 aprilie 2016Craiova, 14-23 aprilie 2016Craiova, 14-23 aprilie 2016Craiova, 14-23 aprilie 2016

Programul zilei de astãzi
Ora 9.00, Teatrul

Naþional „Marin So-
rescu” (bibliotecã):
Reuniunea Reþelei Eu-
ropene a Festivalurilor
„Shakespeare”.

Ora 11.00, Aula
„Buia” a Universitã-
þii din Craiova: „Regele Lear”, spectacol prezentat de studenþii de la
Departamentul de Teatru ai Universitãþii din Craiova (regia: Alexandru
Boureanu ºi Alina Mangra).

Ora 15.00, Casa de Culturã a Studenþilor: „Romeo ºi Julieta”,
spectacol prezentat de Secþia de Pãpuºi a Teatrului ,,Tony Bulandra” din
Târgoviºte (regia: Irina Niculescu).

Ora 17.00, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” Craiova (Sala „Ion
D. Sîrbu”): „William”, recital muzical prezentat de Jonas Nerbe, Tea-
trul Muzical din Stockholm, Suedia, (regia: Andrea Boonstra).

Ora 19.00, Teatrul „Eugen Ionesco” din Slatina: „7 Bufoni ºi
Piotr Kondtar”, recital susþinut de actorul Piotr Kondrat dinVarºovia
(Polonia).

Ora 20.00, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” (Sala „Amza Pel-
lea”): „Macbeth”, spectacol prezentat de Baltic House Theatre Festival
din Sankt Petersburg, Rusia (regia: Luk Perceval).

Activitãþile au loc as-
tãzi, ora 13.30, ºi mâi-
ne, 20 aprilie, ora 12.00,
la Galeria de Artã „Cro-
matic”, ºi sunt incluse în
programul educaþional
ce cuprinde proiectele
„Micul artist” (coord.:
prof. Dorina Smaranda-
che) ºi „2ð – Pianiºti ºi
Pictori” (coord.: prof.
Oana Constantinescu),
de la Liceul de Arte „Ma-
rin Sorescu” din Craiova. Parteneri
sunt profesori ºi elevi ai ªcolilor „Sf.
Dumitru”, „Ion Creangã” – struc-
turã ªcoala nr. 38, „Decebal”,
„Gheorghe Bibescu”, „Nicolae Bãl-
cescu”, Liceul de Arte „Marin So-
rescu”, Colegiul Naþional „George
Coºbuc”, „Gheorghe Brãescu”, „Ion
Þuculescu”, „Siliºtea Crucii”, „Mir-

„Tradiþie ºi culoare” la Galeriile „Cromatic”
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Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradi-
þionale Dolj organizeazã, alãturi de copii talentaþi ºi profesorii lor, eve-
nimentul „Tradiþie ºi culoare”, desfãºurat în cadrul programului „ªcoala
Altfel: sã ºtii mai multe, sã fii mai bun”, care are loc sãptãmâna aceasta.

cea Eliade”, „Gheorghe Þiþeica” ºi
„Lascãr Catargiu”.

„Prin aceste activitãþi, coordo-
natorii programului educaþional dau
startul unei noi serii de expoziþii,
spectacole ºi concursuri, al cãror
scop este destinderea ºi afirmarea
micilor talente. Aceste activitãþi sus-
þin pasiunea copiilor pentru artã ºi

oferã ºansa promovãrii acestora în
medii culturale cu standarde înalte,
care îi motiveazã altfel decât califi-
cativele ºi notele din sistemul de în-

vãþãmânt”, precizeazã orga-
nizatorii. Evenimentul este
urmare a parteneriatului edu-
caþional al Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþiona-
le Dolj cu mai multe unitãþi
de învãþãmânt din judeþele
Dolj ºi Gorj.

Activitãþile pentru copii în
„Sãptãmâna altfel” au debu-
tat, ieri, la Galeria de Artã
„Cromatic”, alãturi de stu-
dentele Corina Matei, Roxa-

na Bobinã, Irina Matei ºi Camelia
Bãnicã, de la Facultatea de Litere a
Universitãþii din Craiova, elevii cla-
sei a III-a B ºi învãþãtoarea lor, Ana
Ghinea, de la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, în cadrul atelieru-
lui de creaþie popularã „Micul ar-
tist popular, pe urmele bunicilor”.
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Bilanþul cutremurului cu magnitudi-
nea de 7,8 grade produs sâmbãtã noap-
te în Ecuador a ajuns la 272 de morþi
ºi 2.068 de rãniþi, a declarat preºedin-
tele ecuadorian, Rafael Correa, averti-
zând asupra posibilitãþii de creºtere a
bilanþului. “Ecuadorul a fost lovit in-
credibil de tare ... Este cea mai mare
tragedie în ultimii 67 de ani”, a decla-
rat Correa, care ºi-a întrerupt vizita din
Italia pentru a se întoarce în þarã. “Exis-
tã indicii cã ar fi supravieþuitori sub
dãrâmãturi ºi asta e prioritatea acum”,
a precizat preºedintele ecuadorian. Bi-
lanþul anterior era de 235 de morþi ºi
peste 1.500 de rãniþi. Ultimul cutremur
puternic care a lovit Ecuadorul s-a pro-
dus în 1979, când au murit 600 de persoane ºi
au fost rãnite alte 20.000. Dintre oraºele de pe
coasta de vest a Ecuadorului din apropierea epi-
centrului, cel mai afectat este oraºul turistic
Pedernales. Stare de urgenþã a fost declaratã în
ºase provincii din þarã. Potrivit autoritãþilor,

Zeci de imigranþi
înecaþi în Marea
Mediteranã
în timp ce încercau
sã ajungã în Italia

Zeci de imigranþi, majori-
tatea din Africa, s-au înecat
dupã ce vasul supraaglome-
rat la bordul cãruia se aflau
peste 400 de persoane s-a
rãsturnat în Marea Medite-
ranã în încercarea de a
ajunge din Egipt în Italia.
Cei mai mulþi imigranþi de la
bordul vasului erau din
Somalia, Eritreea ºi Etiopia.
Serviciile de intervenþie nu
au reuºit sã salveze decât 29
de persoane. Din cei peste
400 de imigranþi, majorita-
tea s-ar fi înecat, a declarat
ambasadorul somalez în
Egipt pentru ediþia în limba
arabã a BBC News. Lista cu
numele victimelor ºi fotogra-
fii ale acestora au fost
postate pe reþelele de sociali-
zare de mai mulþi utilizatori
somalezi. Italia a devenit o
destinaþie din ce în ce mai
frecventatã de extracomuni-
tari, dupã ce accesul în
Grecia, principala poartã de
intrare a imigranþilor în
Europa, a fost restricþionat
prin acordul încheiat între
Turcia ºi UE pe 18 martie.

Militari ruºi,
condamnaþi
la 14 ani
de închisoare
în Ucraina
pentru „activitãþi
teroriste”

Doi membri ai armatei
ruse capturaþi în regiuni
separatiste est-ucrainene au
fost gãsiþi vinovaþi de “acte
de terorism” ºi condamnaþi
la câte 14 ani de închisoare
de o instanþã din Ucraina.
Soldatul Aleksander Alexan-
drov ºi cãpitanul Evgheni
Ierofeiev au fost gãsiþi
vinovaþi de “pregãtirea unui
atac terorist” în Ucraina. Cei
doi militari ruºi au fost
capturaþi în estul Ucrainei în
mai 2015, în timp ce partici-
pau la conflictul separatist.
Moscova susþine cã nu a
trimis efective militare în
estul Ucrainei, dar admite cã
unii membri ai armatei ruse
probabil au mers acolo în
timpul liber.

Autoritatea japonezã pentru reglementarea
activitãþii nucleare (NRA) a declarat cã nu este
necesarã închiderea staþiei nucleare de pe insu-
la Kyushu, unde au avut douã cutremure majo-
re în ultimele zile, în care au murit 41 de per-
soane.Situaþia privind radioactivitatea în Japo-
nia este una delicatã dupã dezastrul de la Fuku-
shima din 2011, produs în urma unui cutremur
ºi a unui tsumani. Nu existã îngrijorãri în pri-
vinþa staþiei nucleare Sendai, unde se aflã douã
reactoare nucleare, situatã la circa 120 de kilo-
metri sud - sud-vest de oraºul Kumamoto, în
apropierea cãruia au fost localizate epicentrele
celor douã cutremure, a declarat Shunichi Ta-
naka, preºedintele NRA, la o conferinþã de pre-
sã, dupã întâlnirea de urgenþã. Autoritatea japo-
nezã pentru reglementarea activitãþii nucleare
monitorizeazã staþiile Genkai ºi Ikata, situate la
100 de kilometri nord-vest de Kumamoto, res-
pectiv 160 de kilometri est - nord-est. ªi staþia
Shimane, care are douã reactoare nucleare, lo-

Douã treimi din germani se opun
deciziei lui Merkel de a autoriza
urmãrirea penalã în cazul come-
diantului Jan Boehmermann de
cãtre autoritãþile turce, acuzat cã
l-a insultat pe preºedintele turc
Erdogan în cadrul emisiunii sale
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cutremurul a fost urmat de 230 de replici, ma-
joritatea lovind oraºul Pedernales. “Sunt locali-
tãþi distruse în totalitate”, a precizat Gabriel Al-
cívar, primarul oraºului Pedernales din provin-
cia Manabi, cea mai afectatã, unde a fost loca-
lizat epicentrul seismului. “Ce s-a întâmplat în

Pedernales este catastrofic”, a adãugat
primarul, precizând cã “nu e vorba de
o casã care s-a surpat, e vorba de un
întreg oraº”. “Încercãm sã facem tot
ce putem, dar nu prea avem cu ce aju-
tãm”, a declarat Alcivar. Circa 13.500
de membri ai forþelor de securitate au
fost mobilizaþi pentru a participa la
operaþiunile de intervenþie ºi salvare a
posibililor supravieþuitori. Statele Uni-
te au confirmat cã printre victimele de-
cedate se aflã ºi cetãþeni americani, iar
premierul canadian, Justin Trudeau, a
precizat cã ºi doi cetãþeni canadieni fi-
gureazã în bilanþul celor decedaþi. Cu-
tremurul s-a produs sâmbãtã la ora
localã 18.58 (02.58) ora României, în
apropiere de oraºul Muisne de pe

coasta de vest a þãrii, fiind resimþit în aproape
toatã þara. Cea mai afectatã este provincia
Manabi (vest), pagube importante înregistrân-
du-se ºi în oraºul Guayaquil, la 300 de kilo-
metri de epicentrul cutremurului.

Douã treimi din germani se opun deciziei lui Merkel
de a autoriza urmãrirea penalã a lui Boehmermann

televizate, potrivit unui sondaj.
Cancelarul german, Angela Merkel,
a declarat cã guvernul german a
aprobat solicitarea Turciei de a în-
cepe urmãrirea penalã în cazul lui
Jan Boehmermann. Bohmermann,
un actor german de comedie pre-

miat ºi gazdã a talk-showului Neo
Magazin Royale, difuzat de televi-
ziunea ZDF, a creat tensiuni diplo-
matice între Turcia ºi Germania,
dupã ce în cadrul emisiunii sale de
pe 31 martie l-a insultat pe Erdo-
gan, prin recitirea unui poem sati-
ric la adresa liderului turc. Acto-
rul, cu steagul Turciei în spate ºi
cu o imagine a lui Erdogan, l-a
acuzat pe preºedintele turc, prin-
tre altele, cã îi face plãcere sã
“exercite represalii asupra minori-
tãþilor, sã batã kurzii ºi creºtinii în
timp ce urmãreºte pornografie in-
fantilã”. Ambasada Turciei în Ber-
lin a trimis duminicã o solicitare
Ministerului german de Externe
pentru a începe urmãrirea penalã a
comediantului. Potrivit sondajului de
opinie realizat de agenþia Emnid ºi
publicat de ziarul german Bild am
Sonntag, 66% dintre cei intervie-
vaþi s-au opus deciziei lui Merkel

de a aproba urmãrirea penalã în
cazul actorului, 22% i-au dat drep-
tate, iar 12% s-au abþinut. La son-
daj au participat 500 de persoane.
Potrivit unei secþiuni din codul pe-
nal al Germaniei, este interzisã in-
sultarea ºefilor de stat strãini, dar
urmãrirea penalã a persoanelor acu-
zate de astfel de practici necesitã
autorizaþie din partea guvernului
înainte de a fi demarate procedurile
respective. Merkel a anunþat vineri
cã guvernul va înainta o propunere
pentru a modifica legea respectivã.
Aprobarea demarãrii anchetei penale
în cazul lui Boehmermann vine pe
fondul încheierii unui acord între
Turcia ºi UE privind reducerea nu-
mãrului de imigranþi din Europa prin
reþinerea lor pe teritoriul turc, Ger-
mania fiind þara cea mai afectatã de
criza migraþiei, unde s-au înregis-
trat peste un milion de solicitãri de
azil anul trecut.

Japonia a declarat sigure reactoarele nucleare
dupã producerea celor douã cutremure din þarã

calizatã pe insula Honshu, este mo-
nitorizatã de NRA. Japonia a redus
treptat activitatea nuclearã din þarã
pe fondul dezastrului nuclear de la
Fukushima din 2011. Primul reactor
al staþiei Sendai a fost oprit în au-
gust, iar al doilea în octombrie. Un
prim cutremur s-a produs în insula
Kyushu din sudul Japoniei, în cur-
sul nopþii de joi spre vineri, având
magnitudinea de 6,5 grade. Epicen-
trul a fost localizat la 18,3 kilometri
de oraºul Kumamoto, cel mai afec-
tat de seism. Pânã vineri dimineaþã,
seismul a fost urmat de peste 130
de replici, iar oficialii japonezi susþi-
neau cã replicile se încheiaserã, dar
avertizaserã asupra riscului pentru alte replici
ale cutremurului pentru încã o sãptãmânã. În
cursul nopþii de vineri spre sâmbãtã, un al doi-
lea cutremur a lovit respectiva zonã, având mag-

nitudinea de 7,3 grade, care, potrivit Agenþiei
Japoneze de Meteorologie, ar fi fost principalul
cutremur. Peste 440 de replici au urmat celor
douã cutremure, potrivit NHK.
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Hai sã fim poliþiºti!

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 18:15

Este cea mai tare comedie cu
poliþiºti, doar cã... eroii sunt impos-
tori! Doi prieteni la cataramã (Da-
mon Wayans Jr. ºi Jake Johnson) se
gândesc serios sã lase metropola
pentru orãºelul de baºtinã ºi, ca sã
mai uite de probleme, se duc la cea
mai tare petrecere cu costume.
Îmbrãcaþi în uniforme de poliþiºti,
cei doi amici devin senzaþia cartie-
rului, dar vor ajunge cât ai clipi din
ochi sã aibã probleme nu doar cu
gansteri în toatã regula, ci ºi cu
detectivi vânduþi mafiei.

12 ani de sclavie

Se difuzeazã la Pro Cinema,  ora 23:00

Filmul 12 ani de sclavie este inspirat
din povestea adevãratã a unui bãrbat
care luptã pentru supravieþuire ºi
libertate, într-o perioadã în care
culoarea pielii stabileºte valoarea
umanã. Înainte de izbucnirea Rãzboiu-
lui Civil din Statele Unite, Solomon
Northup, un negru care pune preþ pe
libertate, este rãpit ºi vândut ca sclav.
Trecând prin momente de o cruzime
insuportabilã, dar ºi prin clipe neaº-
teptate de blândeþe, pentru Solomon
nepreþuite rãmân viaþa ºi demnitatea
sa. În cei 12 ani de sclavie, definitorie
pentru destinul sãu va fi doar întâlni-
rea cu un aboliþionist canadian,
interpretat de Brad Pitt.

Lupta din adâncuri

Se difuzeazã la Prima Tv, ora  20:30

În deºertul Sahara, o furtunã de
nisip loveºte violent ºi fãrã
încetare o staþie de foraj pustie.
Thomas "Jack" Jackman (inter-
pretat de Adrian Paul), agent de
securitate, se luptã cu rafalele de
vânt pentru a afla de ce toate
cãile de comunicaþie ale staþiei
au cãzut. Construitã iniþial pentru
explorãri la adâncime mica, în
cãutarea de gaze naturale, ºi
apoi abandonatã, staþia a fost
preluatã recent de o echipã
multinaþionalã de cercetãtori...

MARÞI - 19 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 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Gimnasticã artisticã
19:30 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Gimnasticã artisticã
03:20 Sport
03:30 Telejurnal
04:20 Vorbeºte corect!
04:25 Prim-Plan
05:35 Nocturne
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Poveste dupã poveste
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 A doua emigrare
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
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
01:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
01:30 Memorialul Durerii
02:30 Prin Þara Zânelor
03:00 La fix
04:00 Destine ca-n filme
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:55 Aceasta este lumea mea
09:25 Iubire sub stele
10:55 Comoara
12:25 Profii
13:55 Pinguinii din Madagascar
15:25 Interstellar: Cãlãtorind prin

univers
18:15 Hai sã fim poliþiºti!
20:00 Knick
21:00 Viaþa mea cu Liberace
22:55 Borat! - Învãþãturi din

America pentru ca toatã naþia
Kazahstanului sã profite

00:20 Marea pasiune
02:10 Sãlbãticie
04:05 Viaþa mea cu Liberace
06:00 Pinguinii din Madagascar

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
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 CSI: Miami
2002, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
01:45 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Vorbeºte lumea (R)
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 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

07:30 La Mãruþã (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 În cãutarea unui partener

(R)
13:45 Cartea junglei II (R)
15:45 La bloc
18:00 Valul perfect
20:30 Dã-te mare ºi tare!
23:00 12 ani de sclavie
01:45 Dã-te mare ºi tare! (R)
03:45 Cine A.M.
06:45 Mâna lui dreaptã (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 Bravo, România!
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Cabana de pe malul

lacului 2
2001, SUA, Horror, Thriller
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 60 de minute (R)
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 Lupta din adâncuri
2009, Marea Britanie, SUA,

Ungaria, Australia, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Lupta din adâncuri (R)
2009, Marea Britanie, SUA,

Ungaria, Australia, Thriller
03:30 ªcoala.tv (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Adevãrul Live
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Jackass. Nebuni de legat!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial înnorat,
posibile aversemarþi, 19 aprilie - max: 26°C - min: 14°C

$
1 EURO ........................... 4,4777 ............. 44777
1 lirã sterlinã................................5,6214....................56214

1 dolar SUA.......................3,9599........39599
1 g AUR (preþ în lei)........157,6542.....1576542

Cursul pieþei valutare din 19 aprilie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
T.C.I.F. S.A. CRAIOVA J16/3107/

1992 CUI RO 2302765. Consiliul de Ad-
ministraþie al T.C.I.F. S.A. CRAIOVA, în
temeiul Legii nr. 31/1990, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re ºi în baza Deciziei nr. 31N  din
11.04.2016. CONVOACÃ Adunarea Ge-
neralã Ordinarã a Acþionarilor T.C.I.F.
pentru data de 23. 05. 2016, la sediul
societãþii din Craiova, bd. N. Romanes-
cu nr. 39, la ora  10,00, cu urmãtoarea
ORDINE DE ZI: a) Prezentarea rapor-
tului Consiliului de Administraþie, în-
tocmit pe baza situaþiilor financiar-
contabile de la 31. 12. 2015. b) Prezen-
tarea raportului auditorului financiar
pentru exerciþiul financiar 2015. c) Dis-
cutarea, aprobarea sau modificarea si-
tuaþiilor financiare anuale, pe baza ra-
poartelor prezentate ºi fixarea dividen-
dului. d) Aprobarea descãrcãrii de ges-
tiune a Consiliului de Administraþie,
pentru activitatea desfãºuratã în 2015,
pe baza rapoartelor prezentate. e) Dis-
cutarea, aprobarea sau modificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pen-
tru exerciþiul financiar 2016. f) Discu-
tarea, aprobarea sau modificarea pla-
nului de investiþii pentru exerciþiul fi-
nanciar 2016. g) Luarea la cunoºtinþã
despre vacantarea unui loc în Consi-
liul de Administraþie. h) Alegerea unui
nou membru în Consiliul de Adminis-
traþie, pe un loc devenit vacant, cu un
mandat valabil pânã în 29.04.2018.
Dacã la data primei convocãri nu sunt
îndeplinite condiþiile de cvorum AGOA
se convoacã a doua oarã pentru data
de 24. 05. 2016, în acelaºi loc, la ace-
eaºi orã ºi cu aceeaºi ordine de zi. Lis-
ta cuprinzând informaþii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu ºi ca-
lificarea profesionalã ale persoanelor
propuse pentru funcþia de administra-
tor se aflã la dispoziþia acþionarilor ºi
poate fi consultatã ºi completatã de
aceºtia, conform legii. Materialele in-
formative referitoare la problemele în-
scrise pe ordinea de zi se vor  putea
consulta  la sediul central al societãþii.
PREªEDINTE C.A. Ing. Rãdulescu De-
cebal Gabriel.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Texind s.a. anunþã publicul intere-

sat asupra depunerii solicitãrii  solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul  “Amenajare clãdire
existent corp C11 ºi parþial C16, cu mo-
dificãri structural ºi nestructurale cu re-
gim de înãlþime parter ºi parþial P+1
(zona administrativã), schimbare de
destinaþie din service auto, în spaþii de
depozitare, spaþii comerciale pentru
comerþ cu amanunþul, prestãri servicii,
alimentaþie publicã ºi spaþii de produc-
þie(brutãrie, patisserie), extindere cu te-
rasã acoperitã- constructive provizorie
S= 92.5 mp – intrare în legalitate.” In-
formaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1 ºi la sediul Texind s.a.
str. Caracal nr. 172B, Craiova, jud. Dolj,
în zilele de luni pânã joi, între orele 8.00-
16.30 ºi vineri între 8.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, fax 0251/
419035, email office@apmdj.anpm.ro.

C O N V O C A R E Administrato-
rul Unic al S.C. MECONF S.A. convoa-
cã în ziua de  25.05.2016, ora 10, Adu-
narea Generalã Ordinarã a Acþionari-
lor societãþii  la sediul acesteia  din b-
dul 1 Mai nr. 86 localitatea Craiova. Or-
dinea de zi va fi urmãtoarea: 1. Apro-
barea raportului de gestiune al admi-
nistratorului unic pentru anul 2015; 2.
Aprobarea raportului comisiei de cen-
zori privind certificarea bilanþului con-
tabil ºi a contului de profit ºi pierdere
pentru anul 2015; 3. Aprobarea  bilan-
þului contabil ºi a contului de profit ºi
pierdere pentru anul 2015; 4.  Aproba-
rea bugetului de venituri ºi cheltuieli
pentru anul 2016; 5.  Aprobarea preþu-
rilor de vânzare pentru apartamente-
le ce s-au vândut în anul 2015 din acti-
vul Cãmin nefamiliºti; 6. Aprobarea lis-
tei mijloacelor fixe ºi a materialelor ce
se caseazã ºi a celor care se vând în
anul 2016. 7. Diverse. ADMINISTRATOR
UNIC, FULGER NICOLAE.

S.C. AGROFORTEX S.R.L.
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
,,CONSTRUIRE HALE C1 ªI C2-DE-
POZITARE ÎNGRÃªÃMINTE CHI-
MIC- INTRARE ÎN LEGALITATE,, ,
propus a fi amplasat în sat Drãnic,
comuna Drãnic, T75 P2 jud.Dolj. In-
formaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul
firmei  S.C. AGROFORTEX S.R.L,
Mun. Craiova, str Decebal nr. 64, bloc
24 SC. 1, et. 1, ap. 5, în zilele de L-V,
între orele 9-14. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1.
MARIAN Stelian-Sergiu PFA cu se-
diul în com.Malu Mare, Str.Beche-
tului, nr.133, Jud Dolj anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare- de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului Dolj în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului fãrã
acord de mediu/fãrã evaluare adec-
vatã pentru proiectul: “Execuþie
patru foraje de alimentare cu apã
pentru irigaþii în comuna Malu Mare,
sat Malu Mare, T142, P16/2, T138,
P10/1, T133, P37/1, T136, P8, pro-
pus pentru a fi amplasat în comu-
na, sat Malu Mare, T142, P16/2, T138,
P10/1, T133, P37/1, T136, P8, jud.Dolj,
titular Marian Stelian-Sergiu PFA.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj cu
sediul din Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de L-J între orele 8.00-
16.30 ºi V între orele 8.00-14.00 pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet: http//apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta comen-
tarii/obeservaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data de
21.04.2016.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

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

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

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

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

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã cu 1000 m teren
str. Vasile Lupu. Tele-
fon: 0723/535.544
Casã mare boie-
reascã cu toate utili-
tãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - 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
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua 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, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

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

AUTO
STRÃINE

Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat în
România, benzinã.
Detalii la telefon:
0768/954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþinu-
tã, toate consumabi-
lele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Te-
lefon: 0766/632.388.

Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii. Te-
lefon.0767/153.551.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând gãini pitice CO-
CHINCHINA outoare.
Telefon: 0721/483.933.
Vând 12 bucãþi tabu-
rele din lemn melami-
nat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând fotolii de epocã
în stare bunã, aparat
de radio cu Pickup,
timbre (clasoare). Te-
lefon: 0729/684.222.
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Vând în Iºalniþa: pom-
pã de udat grãdina
Kama, 4 bare corni-
er 70 cm lungi de 2,80
m 1 leu/kg, douã foi
tablã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã Einºel
cu lanþ rezervã - 220
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Producãtor - vând
puiet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi
cepe florifere chipa-
roase (tuberoze)
anul III. Telefon: 0727/
714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handica-
pat, pat mecanic,
schelã construcþii,
sobã cãrãmidã com-
pletã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metali-
ce (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu
- Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã
de piele de cãprioa-
rã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cu-
sut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.

Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre 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 ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.

Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Caut electrician
pentru un Volvo, cã-
rucior pentru copii,
televizor Goldstar,
maºinã de cusut
Ileana, bicicletã co-
pii, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã
mobilatã Ciupercã. Te-
lefon: 0729/684.222.
Închiriez apartament 2
camere, decomanda-
te, etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer
condiþionat, liniºte ºi
igienã deplinã, încon-
jurat de verdeaþã. Te-
lefon: 0722/956.600.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re ultracentral. Prefer
familie intelectuali. Te-
lefon: 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
pentru bibliotecã. Te-
lefon: 0351/449.469
dupã ora 20,30.

Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
PFA CLOÞÃ
GHEORGHE  decla-
rã pierdut certificat
constatator pentru
terþi CIF 32664163.
Se declarã nul.
PIERDUTE ºi nule
certificat de înregistra-
re seria A, nr. 354050
ºi certificat constatator
nr.19761/23.03.2009
aparþinând Club
Gina SRL, J16/1205/
2 3 . 0 7 . 1 9 9 1 ,
CUI:2306155.
DECLAR nul certifi-
cat de înregistrare
fiscalã al II Ciobanu
L.Ion Carmangerie
Calafat având
CUI:28092977 ºi
F16/345/2011.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

La închiderea ediþiei

BASCHET (M) – Play-off Liga Naþionalã, sferturi de finalã, meci 1: SCM U Craiova – BC Mureº xx-xx (pe sferturi: xx-xx, xx-xx, xx-xx, xx-xx). Se joacã dupã sistemul 3 din 5, iar
urmãtorul joc va avea loc tot în Bãnie, mâine searã, de la ora 20:00.

Gimnastele “tricolore” au ratat, duminicã noap-
te, calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio de
Janeiro, dupã ce a terminat pe locul 7, din 8 par-
ticipante, turneul preolimpic, în condiþiile în care
doar primele 4 clasate au câºtigat râvnitele bilete.

Clasament final: 1. Brazilia (226.477p), 2. Ger-
mania (223.977p), 3. Belgia (221.438p), 4. Fran-
þa (220.869p), 5. Australia (218.428p), 6. Elveþia
(218.336p), 7. România (216.569p), 8. Coreea de
sud (203.828p). Oficial, este pentru prima oarã
din 1968 când România nu va avea o echipã în
concursul olimpic.

La Jocurile Olimpice, România va avea o sin-
gurã gimnastã (loc nenominal), bilet câºtigat la test
eventul de acum, de la Rio.

Pentru echipa României, antrenatã de Lucian
Sandu, Adela Popa ºi Maria Fumea, au evoluat
Diana Bulimar, Maria Holburã, Anamaria Ocoliºan,
Cãtãlina Ponor, Dora Vulcan ºi Silvia Zarzu.

Cãtãlina Ponor (foto) a obþinut cea mai mare
notã dintre gimnastele noastre, 14,600 la bârnã,
dar a ratat la sãrituri (12,333), iar Diana Bulimar a
ratat la paralele (11,733). Ocoliºan ºi Vulcan au
luat note mici la paralele (12,866, respectiv
12,800), iar Vulcan ºi Zarzu, la sol (12,966, res-
pectiv 12,466).

“A fost o zi tristã pentru noi, din pãcate Româ-
nia nu s-a calificat la Jocurile Olimpice. Pentru

Asemenea bãieþilor,

Echipa femininã de gimnasticã a RomânieiEchipa femininã de gimnasticã a RomânieiEchipa femininã de gimnasticã a RomânieiEchipa femininã de gimnasticã a RomânieiEchipa femininã de gimnasticã a României
a ratat calificarea la JO de la Rioa ratat calificarea la JO de la Rioa ratat calificarea la JO de la Rioa ratat calificarea la JO de la Rioa ratat calificarea la JO de la Rio

mine a fost cu atât mai trist cu cât am revenit
special pentru aceastã competiþie. Din pãcate, nu
a fost sã fie! Nu ºtiu ce va fi de acum înainte, dar
vreau sã mulþumesc tuturor pentru încurajãri ºi
în special mulþumesc publicului brazilian care mi-
a scandat numele. A fost unul dintre cele mai fru-
moase momente pentru mine, o senzaþie pe care
nu am mai trãit-o de ceva timp. A fost extraordi-
nar sã concurez aici, la Rio! Am luptat pentru
aceastã echipã pânã la final ºi am vrut sã arãt cã
dacã îþi propui sã faci ceva, vei reuºi sã atingi
acel obiectiv. ªi da, încã mai pot sã concurez în
ciuda vârstei, mai pot face gimnasticã la nivel
înalt”, a fost mesajul Cãtãlinei Ponor, pe o reþea
de socializare.

Contraperformanþa echipei feminine a venit la
doar o zi dupã ce ºi echipa masculinã ratase cali-
ficarea, încheind chiar sub linie, pe locul 5.

Singurul român calificat cert este Marian Drã-
gulescu. A obþinut accederea individual la Olim-
piadã, fiind medaliat cu argint la sãrituri, la Cam-
pionatul Mondial din 2015.

România mai are dreptul la nominalizarea unui
gimnast la JO de la Rio, care va evolua în cali-
ficãri.

Gimnastica artisticã este sportul care a adus Ro-
mâniei cele mai multe medalii la Jocurile Olimpi-
ce, 25 de aur, 20 de argint ºi 26 de bronz.

Echipa de fotbal a Inspecto-
ratului de Poliþie al Judeþului Dolj
ºi-a adjudecat un nou turneu in-
ternaþional de fotbal, organizat în
perioada 15-17 aprilie în locali-
tatea Burgas (Bulgaria).

La aceastã competiþie, desti-
natã lucrãtorilor din sistemul de
apãrare naþionala/ordine publicã,
au participat 21 de echipe din 5
þãri, Bulgaria, Serbia, România,
Macedonia ºi Bosnia. Dupã o
calificare facilã din grupã, pe

FOTBAL: Poliþiºtii doljeni au câºtigat
un nou turneu internaþional

care a câºtigat-o detaºat, echipa
I.P.J. Dolj ºi-a arãtat clasa atât
în sferturile, cât ºi semifinalele
turneului, calificându-se facil în
ultimul act. Acolo au întâlnit
echipa localã S.F.C. Saint Niko-
lo Burgas, iar dupã un meci aprig
disputat poliþiºtii doljeni s-au im-
pus cu 3-1. Ca în fiecare ocazie,
echipa a fost antrenatã ºi coor-
donatã în teren de cãtre agent ºef
principal Budricã Gheorghe, bu-
turile au fost apãrate de agent

Sãlceanu Ionuþ Cristian, jucãto-
rii fiind: agent principal Nicolin
Alin, agent ºef adjunct Popescu
Victoraº, agent ºef adjunct Bãni-
cã Alin Cristian, agent ºef ad-
junct Dinuicã Laurenþiu, agent
principal Bortofleac Marius,
agent ºef adjunct Prunã Radu,
agent principal ªtoiu Bogdan Io-
nuþ, agent Pãtru Constantin Alin,
agent Nuþã Adrian, comisar Cã-
lãrãºanu Cãtãlin Ionuþ ºi subco-
misar Stuparu Constantin.

SERIA 1 – etapa a 19-a: Avântul
Rast – Unirea Vela 3-0, Viitorul Vâr-
top – Viitorul Dobridor 0-9, SC Poia-
na Mare – Vânãtorul Desa 7-2, Pro-
gresul Ciupercenii Vechi – Flacãra
Moþãþei 3-1, Viitorul Ciupercenii Noi
– Avântul Giubega 2-6, Voinþa Carau-
la – Recolta Galicea Mare 3-1, Victo-
ria Pleniþa – Fulgerul Maglavit 3-3.

Clasament (primele 5): 1. Poiana
Mare 47p, 2. Rast 46p, 3. Pleniþa 39p
(- 1 joc), 4. Giubega 37p, 5. Moþãþei
34p (- 1 joc).

SERIA 2 – etapa a 22-a: Viitorul
Giurgiþa – Viitorul Mãceºu de Sus 3-
7, Recolta Seaca de Câmp – Viitorul
Siliºtea Crucii 7-3, Fulgerul Întorsu-
ra – Progresul Cerãt 0-3, Recolta Mã-
ceºu de Jos – Progresul Bãileºti 2-3,
Triumf Bârca – Dunãrea Negoi 2-1,
Gloria Catane – Unirea Goicea 0-3,
Recolta Urzicuþa – Aktiv Padea 7-0.

DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Gaz

Metan Mediaº – FC Braºov / 21:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Espanyol
– Celta Vigo.

DIGI SPORT 2
13:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Stuttgart, în Germania: ziua 1 / 17:00 –
VOLEI (F) – Play-off Divizia A1: CSM
Târgoviºte – CSM Bucureºti / 19:30 –
TENIS (F) – Turneul de la Stuttgart.

DIGI SPORT 3
12:00 – TENIS (M) – Turneul “BRD

Nastase Tiriac Trophy”, la Bucureºti:
ziua a 2-a / 20:15 – HANDBAL (F) –
Liga Naþionalã: CSM Bucuresti – U
Alexandrion Cluj.

DIGI SPORT 4
18:00, 19:45 – BASCHET (M) –

Play-off Liga Naþionalã, sferturi de
finalã, meciurile 2: Steaua CSM
Eximbank – Dinamo Bucureºti, CSM
CSU Oradea – CS Phoenix Galaþi /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A:

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Napoli – Bologna.

DOLCE SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Gaz

Metan Mediaº – FC Braºov / 22:00 –
FOTBAL Franþa – Cupa: Lorient –
Paris SG.

DOLCE SPORT 2
14:30 – TENIS (M) – Turneul de la

Barcelona, în Spania: ziua a 2-a / 22:00
– FOTBAL Anglia – Premier League:
Newcastle – Manchester City.

DOLCE SPORT 3
21:00 – FOTBAL Spania – La Liga:

Espanyol – Celta Vigo.
EUROSPORT 1
12:00, 16:30, 21:00 – SNOOKER –

Campionatul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit.

EUROSPORT 2
15:30 – CICLISM – Turul Croaþiei:

etapa 1 / 19:00, 21:30 – FOTBAL Polo-
nia – Ekstraklasa: MKS Cracovia –
Zaglebie Lubin, Legia Gdansk – Po-
gon Szczecin.

LIGA A V-A
Dunãrea Gighera a stat.

Clasament (primele 5): 1. Cerãt
55p (- 1 joc), 2. Mãceºu S. 53p, 3. Bãi-
leºti 49p (- 1 joc), 4. Goicea 46p, 5.
Urzicuþa 43p.

SERIA 3 – etapa a 19-a: Avântul
Daneþi – Fulgerul Mârºani 4-1, Uni-
rea Amãrãºtii de Jos – Progresul
Amãrãºtii de Sus 1-1, AS Rojiºte –
Victoria Cãlãraºi 12-0, Victoria ªtiin-
þa Celaru – Unirea Tâmbureºti 4-1,
Unirea Tricolor Dãbuleni – Viitorul
Gângiova 9-1, Ajax Dobroteºti –
Avântul Dobreºti 5-0. Viitorul Sado-
va a stat.

Clasament (primele 5): 1. Celaru
38p, 2. Amãrãºtii S. 36p (- 1 joc), 3.
Dobroteºti 33p (- 1 joc),  4. Tâmbu-
reºti 32p, 5. Sadova 32p (- 1 joc).

SERIA 4 – etapa a 19-a: Sporting
Leu – Viitorul Coºoveni 1-1, Arena

Bulls Preajba – Atletico Zãnoaga 1-1,
Flacãra Drãgoteºti – Progresul Cas-
tranova 0-2, Viitorul Ghindeni – Viito-
rul Teasc 6-0, Viitorul II Cârcea –
Avântul Pieleºti 8-1, Voinþa Puþuri –
Luceafãrul Popânzãleºti 5-0, Unirea
Câmpeni – Progresul Mischii 6-2.

Clasament (primele 5): 1. Castra-
nova 50p, 2. Leu 44p, 3. Cârcea II 41p,
4. Mischii 38p, 5. Ghindeni 35p.

SERIA 5 – etapa a 19-a: AS Gre-
ceºti – Voinþa Raznic 2-0, Vulturul
Cernãteºti – AS Pietroaia 4-1, Viitorul
Valea Fântânilor – Jiul Breasta 0-0,
Rapid Potmelþu – AS Scãieºti 6-1, In-
ter Secui – ªtiinþa Calopãr 6-1, Viito-
rul ªtiinþa Craiova – Fortuna Craiova
2-3. Voinþa Belcin a stat.

Clasament (primele 5): 1. Secui
39p (- 1 joc), 2. Belcin 35p (- 1 joc), 3.
Cernãteºti 33p, 4. Calopãr 30p, 5. Pot-
melþu 29p.
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Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 7 5 1 1 12-4 42
2. Steaua 7 4 2 1 10-6 36
3. Dinamo 7 2 4 1 7-8 34
4. Pandurii 6 1 4 1 7-6 31
5. Viitorul 6 0 2 4 5-12 25
6. ASA 7 0 3 4 5-10 22

Astra – Steaua 2-0
Au marcat: Gãman 45 - pen., Alibec 77 – pen.
Dinamo – ASA 1-0
A marcat: Rotariu 52.
Meciul Viitorul – Pandurii s-a jucat asearã.

Play-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-aPlay-off, etapa VII-a

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. CSMS Iaºi 6 2 2 2 6-5 27
2. CFR Cluj 7 3 3 1 13-4 26
3. „U”Craiova7 3 1 3 7-7 26
4. Voluntari 7 3 1 3 7-9 22
5. Concordia 7 3 3 1 8-5 21
6. Botoºani 7 2 2 3 9-13 21
7. ACS Poli 6 1 2 3 5-11 18
8. Petrolul 7 2 2 3 5-6 12

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

Petrolul – „U” Craiova 1-0
A marcat: Astafei 51.
CFR Cluj – FC Botoºani 6-0
Au marcat: Bud 15, 26, Juan Carlos Ruiz 45, 47, Nouvier 53,

Lopez 69.
FC Voluntari – Chiajna 1-2
Au marcat: Voduþ 64 / Milevsky 23, M. Cristescu 81.
Meciul CSMS Iaºi – ACS Poli s-a jucat asearã.

Play-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-aPlay-out, etapa VII-a

Straton – A început ezitant, res-
pingând în faþã, în stilul caracteris-
tic, o minge venitã pe direcþia sa ºi
ieºind prost pe o centrare din care
s-a ºi marcat, însã din ofsaid. ªi-a
revenit ºi era pe cale sã devinã erou,
dupã ce a scos 3 mingi foarte gre-
le, una din loviturã liberã, alta la gafa
lui Acka, apoi un penalty. Din pã-
cate, Straton a ajuns la cel de-al trei-
lea meci din play-out în care gre-
ºeºte decisiv, luftul sãu provocând
golul, deºi la cât de prost a lovit
mingea ºi Astafei parcã ar fi putut
fi respinsã mingea de Popov.

Popov – Dupã cum a jucat la
Iaºi, ce minte sã ai sã-l mai utili-
zezi fundaº dreapta pe bulgar? A
fãcut din nou un meci catastrofal.
Cu doi fundaºi dreapta de mese-
rie, e adevãrat ieºiþi din formã, nu
este totuºi indicat sã joci acolo cu
un stoper de meserie. Popov a gre-
ºit mingi la centru, în careu, cam
pe oriunde l-a prins faza.

Acka – Ivorianul a fost cel mai
bun fundaº al Craiovei în acest
campionatr, dar pare sã se molip-
seascã de la colegii sãi de linie, la
Ploieºti a greºit o datã grav, când
i-a pasat prost lui Zlatinski, iar
Straton a întârziat deschiderea
scorului.

Kay – Putea profita de forma
slabã prin care trec bulgarii Iliev ºi

În etapa a 21-a din Liga Elitelor
under 17, seria Vest, Universitatea
Craiova a învins cu 2-1 pe LPS Bi-
hor, golurile echipei lui Mugur Gu-
ºatu fiind marcate de Cârlig ºi Ena-
che. În urma acestei victorii, alb-
albaºtrii rãmân pe primul loc, cu 49
de puncte.  Universitatea a jucat în
formula: Nedeianu – Borþa, Bãloi,
Enache, Marcov – Buzan, Dinu,
Bârzan – Gârbiþã, Gunie, Cârlig. Au
mai intrat: Þoiu, Guºatu, Pacionel,
Vintilã, Cãlãraºu.

În Liga Elitelor under 19, echi-
pa pregãtitã de Adrian Popescu a
învins cu 4-2 pe LPS Bihor, goluri
marcate de: Puþintelu, Manea, Iuga
ºi Ciocotealã. Craiova, care a ur-
cat cu aceastã victorie pe locul 5,
a evoluat în formula: Dicã – Ghin-

Juniorii under 17 ai ªtiinþei rãmân lideri
cea, Puþintelu, Bogdan, A. Cristian
– Constantin, Ciocotealã, Hodea,
Iuga – Manea, Petre. Au mai jucat:
Ivan, Stroe, Þãrineanu.

La juniori B, Universitatea Cra-
iova – Romgaz Craiova 7-2, au
marcat: Mihãilã 3, Nichifor, Stãi-
culescu, Sima, Niþuicã. Antreno-
rul Marian Calafeteanu a utilizat
echipa: Bobonete – ªerban, Con-
stantinescu, Sima, Vadasis – Do-
bre, Stãiculescu, Pacionel – Mihãi-
lã, Zbona, Nichifor. Au mai jucat:
Manea, Niþuicã, Grigoraºcu, Co-
jocaru.

La juniori C, CFR Romgaz –
Universitatea Craiova 0-8, au mar-
cat: Cojocaru 3, Pãtulea 3, Niþui-
cã, Manea. Antrenorul Nelu Petri-
ºor a jucat cu: Manea – Militaru,

Manea, Ionescu, Popa – Rezeanu,
Baiaram, Pacionel, Niþuicã – Co-
jocaru, Pãtulea. Au mai jucat: Drã-
gãnoiu, Pãun, Tudor.

La juniori D, Universitatea Cra-
iova – CFR Romgaz 1-3, golul gaz-
delor fiind înscris de Vãduva. An-
trenorul Bogdan Vrãjitoarea a utili-
zat echipa: Vlãsceanu – Sârbu,
Neicu, Nedelcu, L. Duþã, B. Duþã,
Banã, Capac, Vãduva. Au mai ju-
cat: Gãgeatu, Sichitiu, Lãpãdãtes-
cu, Buºu. La juniori E, Universita-
tea Craiova – CS Iºalniþa 2-1, au
marcat: Zaharia, Sârbu. Acelaºi
Bogdan Vrãjitoarea a jucat cu: Gã-
geatu – Gherman, Zaharia, Nedel-
cu, B. Duþã, Capac, Lãpãdãtescu,
L. Duþã. Au mai jucat: Sichitiu,
Buznea.

Universitatea a acumulat doar unUniversitatea a acumulat doar unUniversitatea a acumulat doar unUniversitatea a acumulat doar unUniversitatea a acumulat doar un
punct în ultimele trei meciuri ºi se aflãpunct în ultimele trei meciuri ºi se aflãpunct în ultimele trei meciuri ºi se aflãpunct în ultimele trei meciuri ºi se aflãpunct în ultimele trei meciuri ºi se aflã
la doar cinci lungi de locul de barajla doar cinci lungi de locul de barajla doar cinci lungi de locul de barajla doar cinci lungi de locul de barajla doar cinci lungi de locul de baraj

Popov, dar a spulberat ºansa avu-
tã prin eliminarea sa. Ca ºi conaþi-
onalul sãu ºi colegul de linie din
naþionala Capului Verde, Varela, a
avut un week-end negru. Cât câº-
tigã împreunã Kay, Popov ºi Iliev
era fix salariul unui fundaº de
Champions League.

Vãtãjelu – Pe faza defensivã
este pur ºi simplu jalon, numai
cã nu este soluþie de back-up pe
postul sãu, cât a lipsit s-au fo-
losit improvizaþii precum Bancu,
Achima sau Izvoranu. A fost
umilit de Gavrilã în douã rân-
duri, doar inexactitatea praho-
veanului la serviciu ºi o interven-
þie a lui Straton au evitat goluri
pe care Vãtãjelu putea sã ºi le
asume fãrã probleme. În
schimb, în repriza a doua, Vã-
tãjelu a fost singurul care a con-
tat practic în plan ofensiv, din
cursele sale apãrând ºi cele douã
ocazii ale Craiovei. La prima, ol-
teanul a tras pe lângã poartã, iar
la a doua Zlatinski a fost impre-
cis. Dacã Briceag ar fi revenit
la Craiova, Vãtãjelu putea fi fo-
losit fãrã probleme în linia me-
dianã, întrucât este poate cel mai
bun om la construcþie.

Bãluþã – S-a speriat de inter-
venþiile destul de dure ale gazdelor
în debutul de meci ºi s-a stins ra-

pid entuziasmul cu care începuse,
în primele minute fiind destul de
activ. La gol, în loc sã-l întâmpine
pe Astafei ºi sã-i închidã unghiuri-
le, s-a retras cãtre linia poþii, unde
era expus ºi nu avea ce face. Din
pãcate, randamentul sãu a scãzut
mult de tot faþã de anul trecut.

Madson – Pare în reevenire de
formã, chiar dacã este destul de
limitat ºi nu poate fi decisiv vreo-
datã.

Zlatinski – Parcã e un bles-
tem al banderolei, cine o preia nu
dã randamentul scontat. Cãpitan
în premierã, mijlocaºul a fãcut cel
mai slab meci al sãu din 2016. Cra-
ioveanul Stana l-a dominat clar în
duelurile directe. Bulgarul n-a gã-
sit soluþii la construcþie, a fost trã-
dat de piciorul drept la reluarea din
centrul careului advers, prin care
putea egala. La acea fazã avea ºi
soluþia pasei cãtre Bãluþã, în
dreapta.

Ivan – Ca ºi în toamna trecutã,
de când a revenit de la naþionalã
nu mai joacã nimic. Ca ºi Stanciu,
puºtiul Craiovei este total ieºit din
formã. ªi la Ploieºti

Mãzãrache – A fost sacrificat,
fiind schimbat dupã eliminarea lui
Kay, dar nici pânã atunci nu-l vã-

zusem pe teren.
Nuno Rocha – Pare cã se zba-

te, dar fãrã folos. Nu i-a ieºit ni-
mic nici la Ploieºti, unde a fost tã-
vãlit de câteva ori la început ºi apoi
nu prea a mai atins mingea.

Achim – Forma sa modestã a ºi
determinat folosirea lui Popov ca
fundaº dreapta. Contra fostei sale

echipe, a jucat în nota actualului se-
zon, adicã slab. Din nou n-a pãstrat
linia cu colegii din defensivã ºi astfel
adversarii au avut o ocazie pe final.

Herghelegiu – Introdus pe fi-
nal, poate prea târziu pentru a mai
avea vreun aport.

Petre – A mai bifat o prezenþã
în tricoul Craiovei, atât.
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